
Protokół Nr XXXVIII/14 
z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 28 lutego 2014 r. 

XXXVIII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy 
Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1250 

Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Sylwia Kowalczuk - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
2. Pan Janusz Galant 9. Pan Dariusz Jacek Radliński 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 10. Pan Witold Romaszko 
4. Pan Janusz Kowalczuk 11. Pani Bożena Ela Skiba 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 12. Pan Czesław Marian Skrzyński 
6. Pan Ryszard Krawczyk 13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 14. Pan Jan Krzysztof Teterycz. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radny nieobecny: 

1. Pan Piotr Zawiślak. 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Piotr Szmidt 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Maria Sak 
6. Pani Elżbieta Kuźma 
7. Pan Tomasz Kania 
8. Pani Danuta Jaworska 
9. Sołtysi. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

-Wój t 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych 
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji na działalność Centrum Integracji 
Społecznej w Jacni 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Adamów na lata 2014-2019 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255 L Szewnia Dolna- Wólka 
Wieprzecka. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253 L Adamów-Bliżów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
16. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał Pan Janusz 
Kowalczuk Przewodniczący Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, 
co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pan Przewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytał czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 
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Wójt zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o temat: „Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia stawki jednostkowej dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Jacni" 
/jako punkt 7 porządku obrad/ 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek dzienny obrad sesji. 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXXVIII sesji VI 
kadencji. 
Na obrady sesji przybył radny Jan Teterycz. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokóły z poprzednich sesji tradycyjnie 
wyłożono przed sesją na sali obrad i są do publicznego wglądu. 

Zapytał radnych, czy protokół z przednich sesji z dnia 24 stycznia 2014r. przyjmujemy 
przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem dwóch protokółów bez odczytania głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzednich sesji sesji Rady Gminy Adamów z 
dnia 24 stycznia 2014 r. zostały przyjęte bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba - zgłosiła potrzebę remontu drogi do Czarnowody. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o wyrównanie drogi od Marketu w 
kierunku posesji radnego. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - zgłosił do potrzebę przeprowadzenia remontu drogi 
przy posesji pana Najdy, pana Szykuły oraz na górze do cmentarza. 

Zabierając głos radny Dariusz Radliński - zgłosił potrzebę przeprowadzania remontu dróg 
na „Ulicy", na „Doły" oraz drogi powiatowej w m. Potoczek, proponował aby do remontu 
drogi powiatowej w Potoczku dofinansować z budżetu gminy. 

Zabierając głos radny Jerzy Koza - pytał, co dalej z salą w Bożej Woli?. 

Zabierając głos radny Witold Romaszko - prosił o remont dwu dróg gminnych w Szewni 
Dolnej. 

Zabierając głos radny Czesław Skrzyński - prosił o remont drogi tzw. „Deberki", drogi 
dojazdowej do pól . 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o remont drogi „Rachodoszcze Góra". 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - pytał o pieniądze w budżecie na remont drogi 
„Ulica" oraz co dalej z tą drogą. 
Prosił o odpowiedź na interpelacje z poprzedniej sesji, a mianowicie co zrobiono w 
zakresie działek ternu części Suchowoli które pominięto w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 
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Wójt poinformował o możliwości zakupu za 3 tys. zł pługa do samochodu Man. 
Prosił radę o wyrażenie stanowiska w tej sprawie. 
Przewodniczący propozycję zakupu pługa do samochodu Man poddał pod głosowanie. 
Za wyrażeniem zgody na zakup pługa głosowało 14. 

Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.7. Pan Wójt omówił projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali; Jan Teterycz, Skarbnik Gminy, Radca Prawny. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pan przewodniczący odczytał pismo Wójta Gminy Łabunie z dnia 10 lutego 2014r. IB. 
7356.02.2014 informujące o planowanej w latach 2014-2015 modernizacji sieci 
wodociągowej w Majdanie Ruszowskim oraz o określenie się czy Gmina Adamów jest 
zainteresowana modernizacją sieci wodociągowej na swoim terenie i wspólna jej 
realizację z Gmina Łabunie. 
Pan Wójt poinformował, że zabezpieczono w budżecie pewna kwotę na tę inwestycję, 
chodzi o wymianę w trzech miejscowościach sieci wodociągowych na terenie naszej 
gminy. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko mówił o złym stanie technicznym wodociągu - nie 
działają zasuwy, prosił o przystąpienie do modernizacji wodociągu. 
Ponadto w dyskusji na temat wymiany rur wodociągu głos zabierali; Jan Kawałko, 
Janusz Galant, Jan Teterycz, Janusz Kowalczuk, Wójt, Skarbnik Gminy, Radca Prawny. 

Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie ustalenia 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w 
szkoleniu pożarniczym - 10.00 zł za godzinę. 
Za przyjęciem wnioskiem głosowało 5, przeciw 6, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy nie przyjęła wniosku. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba zgłosiła wniosek w sprawie ustalenia ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w szkoleniu 
pożarniczym - 6.00 zł za godzinę. 
Za przyjęciem wnioskiem głosowało 9, przeciw 5, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła wniosek. 
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Pani Elżbieta Kłyż przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw 5, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad.l 1. Pani Danuta Pliżga omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 12. Pan Piotr Nogas przedstawił uwagi do przyjętej uchwały na poprzedniej sesji, omówił 
oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad.13. Pan Wójt omówił projekt uchwały. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 14. Pan Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Rozpatrzenie pism- sprawy różne. 

Pani Elżbieta Kłyż - przedstawiła radzie gminy wzory herbu Gminy Adamów. 

Pan przewodniczący odczytał pisma; 
* pismo pana Sławomira Zawiślaka Posła na Sejm RP z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie 
w sprawie potwierdzenia współfinansowania przez Gminę Adamów zadań na drogach 
powiatowych. 

* pismo pana Krzysztofa Pilipa radnego powiatu Zamojskiego z dnia 28 stycznia 2014r. 
w sprawie potwierdzenia współfinansowania przez Gminę Adamów zadań 
wymienionych we wniosku. 

Wójt udzielił wyjaśnienia do treści przedstawionych pism. 

* pismo państwa Jolanty i Andrzeja Kurantowicz z dnia 28 stycznia 2014r w sprawie 
utwardzenia drogi dojazdowej do posesji. 
Ustalono, że droga będzie remontowana razem z innymi dogami, w czasie gdy będą 
odpowiednie warunki pogodowe. 

* apel Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 7 lutego 2014r. o niedopuszczenie do 
wprowadzenia do pilskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu 
frekwencyjnego. 
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Pan Tomasz Michałuszko odczytał pisma; 

* pismo Marka Malickiego, Rafała Szykuły w sprawie utwardzenia drogi „Zakościół". 
Droga zostanie naprawiona - po ustabilizowaniu się pogody. 

* pismo mieszkańców Żyznowa w sprawie poszerzenia drogi głównej. 

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z mapami droga powinna mieć szerokość 4,5 m. 
Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał, kto jest za utrzymani szerokości drogi 
wynikającej z mapy za głosowało 14. 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach. ( I I 0 3 - 11 15) 
(Po przerwie) 

Pan przewodniczący odczytał pisma; 

* pismo pana Sławomira Zawiślaka Posła na Sejm RP z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie 
trwających konsultacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

* prośbę pana Macieja Dybioch o wystawienie do sprzedaży działek; 
- Adamów nr 291/2, 292/4, 294. 
- Szewnia Górna 240,242,262,264 
- Suchowola 1005/2, 1008/2, 851/2 
- Kol. Suchowola 262, 239/2 
- Czarno woda 28/1, 
- Boża Wola 423, 425,570. 

Pani Danuta Pliżga - udzieliła wyjaśnienia oraz poinformowała o położeniu działek, 
przedstawiła wniosek pana Roman Bajak o wydzierżawienie działek o nr 423, 425,570 
położonych w |Bożej Woli. 

Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał czy wydzierżawiamy zgodę na 
wydzierżawienie działek o nr 423, 425, 570 położonych na terenie Bożej Woli. Za 
wydzierżawieniem głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 1. 

Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał czy wyraża zgodę aby pozostałe działki 
wymienione we wniosku pana Macieja Dybioch przeznaczyć do sprzedaży. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż głosowało 14. 

* prośbę pana Marcina Flipowicz o wydzierżawienie lub sprzedaż działek nr 469/1, 
469/2 położonych w miejscowości Kolonia Suchowola. 
Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał czy wyrażamy zgodę aby działki o 
nr 469/1 i nr 469/2 położone w miejscowości Kolonia Suchowola przeznaczyć do 
sprzedaży. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż głosowało 14. 

Ad.15. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnych zgłaszających potrzeby remontowe dróg, drogi po zimie są w bardzo złym 
stanie, staramy się je sukcesywnie naprawiać, gorzej jest z drogami, które nigdy nie były 
utwardzane. 
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Tłucznia corocznie kupujemy około 100 ton. Prosił o dyskusję na ten temat. 
Dla radnego Piotra Czarneckiego - jeżeli pogoda się poprawi przystąpimy do naprawy tej 
drogi. 
Dla radnego Dariusza Radlińskiego - złożymy pismo do Starostwa Powiatowego w 
Zamościu. 
Dla radnego Jerzego Kozy - postaramy się zrobić szybko dokumentację. 
Dla radnego Witolda Romaszko - jeżeli zrobi się sucho na drodze pozyskany przez 
radnego kamień zostanie rozsunięty, a drogi wyrównane. 
Dla radnego Jana Kawałko - zwrócił się do radnego, aby z mieszkańcami porozmawiać i 
podpisać porozumienia aby można było przekopać rowy, ponieważ problem polega na 
tym, że corocznie droga jest zasypywana i podorywana przez rolników. 
Dla radnego Jana Teterycza - w załączniku do Prognozy Finansowej na 2014r. 
zabezpieczono 120 tys. zł. na budowę drogi gminnej w Suchowoli - Ulica. 
Odnośnie zmiany planu temat omawiano na poprzedniej sesji. 

Zabierając głos Wójt poinformował, że została złożona anonimowa skarga do 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w której między innymi pomówiono jego rodzinę. 
Poinformował, że część zaleceń pokontrolnych RIO zostało wykonane, a niektóre są 
usuwane. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba podziękowała za naprawę przystanku, poruszyła 
sprawę lamp oświetleniowych przystanek. 
Zabierając głos Wójt wyjaśnił, że w sprawie lamp zwróciliśmy się do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich - trwają rozmowy. 
Zabierając głos Janusz Kowalczuk - poruszył sprawę dostarczania sołtysom materiałów 
na sesję. 
Zabierając głos pan Józef Nizio sołtys m. Potoczek potwierdził fakt otrzymania od pana 
Kaczoruka zawiadomienia na sesję - nieporozumienie wynikło nie z winy pracownika 
Urzędu Gminy. 
Nawiązał do podpisanego porozumienia w sprawie Programu Rozwoju wsi Potoczek z 
którego wynikało, że miały być zrobione drogi w Potoczek Kolonia i Zagóra, drogę w 
Koloni częściowo zrobiono miała być robiona droga do Koloni Zagóra, a teraz planuje 
się budowę drogi w Trzepiecinach, prosił o porównanie towarowości tych miejscowości. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - wyjaśnił, że planowana do utwardzenia droga 
jest położona na terenie m. Bondyrz. 
Zabierając głos Wójt wyjaśnił, że decyzje w sprawie inwestycji podejmuje Rada Gminy. 

Zabierając głos pani Bożena Skiba - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformował, 
że uczestniczyła w odczytaniu wyników kontroli RIO. Kontrolerzy RIO pozytywnie 
ocenili gospodarkę finansową gminy. 
Pani Skarbnik poinformował, że protokół pokontrolny RIO jest do wglądu w Urzędzie 
Gminy - odczytała pismo Prezesa RIO z dnia 17 lutego 2014r. RIO-II-600/57/2013 -
zalecenia pokontrolne RIO. 

Ad. 17. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 
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