
Protokół Nr X/2019 
z X sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 17 października 2019 r. 

X sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, a zakończono o godz. 17.25 . 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Adam Walczak - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pani Chmiel Joanna Barbara 8. Pani Michałuszko Tomasz Marek 
2. Pan Grela Krzysztof Dariusz 9. Pani Polakowska Urszula Mariola 
3. Pan Kawałko Jan Henryk 10. Pani Skiba Bożena Ela 
4. Pan Kostrubiec Piotr 11. Pan Słota Katarzyna 
5. Pan Krawczyk Ryszard 12. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
6. Pan Kuryło Jacek Marian 
7. Pan Lewusz Mirosław Paweł 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1) 

Radni nieobecni: 
1. Pani Tyrka-Stećko Beata 
2. Pan Komisarczuk Dariusz Wiesław 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wójt Gminy 
2. Pan Piotr Smidt -Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła -Skarbnik Gminy 
4. Pan Marek Barcicki -Radca prawny 
5. Pani Maria Sak -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
6. Pani Renata Szyper - Michałuszko -Nauczyciel zastępujący Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Szewni Górnej 
7. Pani Danuta Jaworska -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamowie. 
8. Pani Marzena Greszta -Inspektor d/s. Księgowo-Oświatowych Urzędu Gminy 

Lista obecności osób zaproszonych i pracowników Gminy Adamów 
(Zał. Prot. Nr 2 i 3) 

Porządek sesji: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum. 
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 
3 Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad 
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
-dyskusją 
-podjęcie uchwały. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. 
-dyskusja, 
-podjęcie uchwały. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2019 roku. 
-dyskusja. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów. 
-dyskusja, 
-podjecie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powiadamiania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
-dyskusja, 
-podjęcie uchwały. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrażania Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów. 
-dyskusja, 

-podjęcie uchwały. 

12. Rozpatrzenie pism. 

13. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące. 

14. Zamknięcie obrad sesji. Przebieg sesji: 

Ad. 1. Otwarcia X sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 14 radnych obecnych jest 12, co 
stanowi niezbędne ąuorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 
(Zał. Prot. Nr 1, 2 i 3). 

Ad.2. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz wyłożono przed sesją na sali obrad i jest również 
do publicznego wglądu. 

Przewodnicząca zapytała radnych, czy do protokołu z IX sesji VIII kadencji z dnia 19 
sierpnia 2019 r. ktoś z radnych chce wnieść uwagi. 
Uwag nie zgłoszono. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
głosowali: 



Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 4) 
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów 
z dnia 19 2019 r. został przyjęty. 

Ad. 3. Pani Przewodnicząca - Rozpatrzenie wniosków w sprawie porządku obrad 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy Adamów - Dariusz Szykuła, 
Proponował dodać do posiedzenia cztery nowe projekty uchwał związane ze zmianą 
studium i zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów. 
Pan Wójt zaznaczył, że prace nad wspomnianymi uchwałami nie zostały ukończone 
w terminie gdy należało rozesłać materiały do sesji, ale jednocześnie wskazał, że na chwilę 
obecną wszyscy otrzymali do wglądu powyższe projekty. Wójt Gminy Adamów również 
krótko zreferował proponowane projekty, zaproponował aby każdy z radnych sprawdził czy 
wnioski z ich sołectw zostały ujęte w zaproponowanych uchwałach, następnie poprosił 
0 wprowadzenie powyższych zmian i głosowanie, które w jego opinii należałoby 
przeprowadzić na samym końcu, aby każdy mógł zapoznanie się z nowymi materiałami. 
Następnie Pan Wójt wskazał, że cztery nowe punkty szczegółowo objaśni Pan Sekretarz. 

Pani Skarbnik poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenia zmian w treści projektu 
uchwały wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej. Pani Skarbnik 
stwierdziła, że wszystkie proponowane zmian nastąpiły po tym jak zostały wysłane 
materiały do sesji i dotyczą tylko tych projektów uchwał, które znajdowały się w 
przekazanych materiałach. 

Pani Marzena Greszta poprosiła o zgodę na wprowadzenia zmian w treści uchwały 
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości 
1 warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów które naniosła po uzgodnieniu projektu 
uchwały z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
Delegatura w Zamościu 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad rozpatrzeniem wniosków o zmianę porządku 
obrad. 
Głosowanie imienne. 
Za wyrażeniem zgody na rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Przewodnicząca stwierdziła, że nowy porządek obrad został uchwalony. 

Ad.4. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 



(Zał. Prot. Nr 6) 

Pan Wójt zapytał radnych czy zgadzają się, aby ziemię z inwestycji rozwieść bezpłatnie 
mieszkańcom pobliskich domostw ( w celu obniżenia kosztów do ok 1 km) - prosząc o 
odpowiedz w dalszej części posiedzenia. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej 
sesji. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. Wskazała zasadność dokonanych 
zmian zaznaczając, że wynikają one ze zmian dokonanych w budżecie. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chce wnieść uwagi. 
Uwag nie zgłoszono. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 8) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. 

Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. Wskazała zasadność dokonanych 
zmian, które wynikają przede wszystkim z inwestycji na terenie gminy i otrzymanych 
decyzji o dotacjach 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 10) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

Ad..8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2019 roku. 

Pani Przewodnicząca przypomniała, że radni otrzymali materiały i zapytała, czy ktoś w 
związku z tym miałby pytania. 
Pytań nie zgłoszono. 

Pani Skarbnik odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Zespół 
w Zamościu z dnia 04 września 2019 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania 



informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 

Pani Skarbnik zapytała, czy ktoś z radnych miałby pytania odnośnie informacji. 
Pytań nie zgłoszono. 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów 

Pani Marzena Greszta pracownik Urzędu Gminy omówiła i przedstawiła projekt uchwały. Objaśniła 
szczególnie kwestie dodatków za wychowawstwo, wychowawstwo przedszkolne, dodatków 
funkcyjnych dla dyrektorów, dodatków motywacyjnych, kwestie związane z minimalną nagrodą 
Wójta i dyrektora. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych miałby pytania. 
Pytań nie zgłoszono. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 12) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13) 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powiadamiania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Pani Danuta Jaworska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie omówiła 
i przedstawiła projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 14) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15) 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrażania Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów. 

Pani przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały otrzymał nazwę uchwała w 
sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER 
Kancelaria radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy. 



Pani przewodnicząca poprosiła aby co do tej uchwały stanowisko zają Pan radca prawny 
Marek Barcicki. 
Pan radca prawny Marek Barcicki wyjaśnił, że przedmiotem petycji jest głównie 
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki anty korupcyjnej 
i wprowadzenie mechanizmów kontroli. Pan mecenas poinformował także, iż omawiana 
petycja była negatywnie opiniowana przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych miałby pytania. 
Pytań nie zgłoszono. 
Pani Przewodnicząca Bożena Skiba przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria radcy 
Prawnego Konrad Cezary Łakomy. Wnioskując za uznanie petycji za bezzasadną. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 16) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17) 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów. 
Pan Sekretarz Gminy Adamów Piotr Smidt omówił i przedstawił projekt uchwały, 
Wskazał zasadność dokonanych zmian, oraz poinformował, że tereny których dotyczy 
studium przedstawiono w załącznikach graficznych (1 - 20). 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 18) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 19) 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów. 
Pan Sekretarz Gminy Adamów Piotr Smidt omówił i przedstawił projekt uchwały. 
Wskazał zasadność dokonanych zmian oraz poinformował, że tereny których dotyczy 
studium przedstawiono w załącznikach graficznych (1 - 5). 
Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 20) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 



(Zał. Prot. Nr 21) 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów 
Pan Sekretarz Gminy Adamów Piotr Smidt omówił i przedstawił projekt uchwały, 
poinformował także, że tereny których dotyczy plan przedstawiono w załącznikach 
graficznych (1 - 5). 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 22) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 23) 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów. 
Pan Sekretarz Gminy Adamów Piotr Smidt omówił i przedstawił projekt uchwały, 
poinformował także, że tereny których dotyczy plan przedstawiono w załącznikach 
graficznych (1 - 20). 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 24) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 25) 

Ad. 16, 17. Rozpatrzenie pism, wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące. 
• Wiceprzewodnicząca Urszula Polakowska odczytała pismo Prezydenta Miasta Zamość 

dotyczące zaplanowania w projekcie budżetu Gminy na 2020 rok środków finansowych 
przeznaczonych na partycypację w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. 
Głosowanie imienne. 
Przeciw udzieleniu dotacji głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 
Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 0, przeciw 12, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 26) 
Przewodnicząca stwierdziła, że Gmina Adamów nie udzieli dotacji. 
(Zał. Prot. Nr 27) 

• Wiceprzewodnicząca Urszula Polakowska odczytała pismo od radnej Gminy Adamów 
Beaty Tyrka-Stećko z wnioskiem o przeznaczenie środków finansowo-gminnych 
i włączenie do planu budżetowego w 2020 roku następujących zadań publicznych: 

-przygotowanie dokumentacji i budowa placu zabaw dla dzieci w m. Feliksówka przy starej 



szkole, 
-ustawienie aktualnych znaków drogowych na terenie całej gminy, zwrócenie przy tym 
szczególnej uwagi na nowo wybudowane drogi, 
-ustawienie brakujących wiat przystankowych na terenie całej gminy, 
-przygotowanie dokumentacji brakującego oświetlenia w miejscowości Feliksówka, na 
odcinku od zabudowań do zabudowań 
-remont nitki wodociągowej na odcinku Feliksówka - Majdan Ruszowski gdzie dochodzi 
do licznych awarii, szczególnie w okresie zimowo-wiosennym. 

• Wiceprzewodnicząca Urszula Polakowska odczytała dwa pisma z sołectwa Suchowola 
Kolonia dotyczące: 
-zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na rok 2020 na zakup 6 wiat 
w miejscowości Suchowola Kolonia, 
-zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na rok 2020 na wszczęcie 
procedury odnośnie budowy drogi gminnej w kierunku: I Pana oraz II Pana 

• Pani Przewodnicząca Bożena Skiba poinformowała Radę Gminy, ze Lubelski Urząd 
Wojewódzki stwierdził uchybienia zarówno w jej oświadczeniu majątkowym jaki Pana 
Wójta i zgodnie z pismem jakie zostało im przekazane stwierdziła, iż złożyli oni 
oświadczenia w terminie a z nieprawidłowościami zapoznali się. Podobne pismo z tym, 
że z uchybieniami Radnych Gminy Adamów wpłynęło z Urzędu Skarbowego w Zamościu. 
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z indywidualnymi błędami w formie 
przygotowanych w najbliższym czasie pasków. 

• Pani Przewodnicząca odczytała pismo z Lubelskiej Izby Rolniczej, która przesyła 
w załączeniu listę delegatów nowej VI kadencji i jednocześnie zwraca się z prośbą 
0 zapraszanie członków LIR na posiedzenia Sesji Rady Gminy, Komisji Rolnictwa, a także 
na spotkania organizowane w poszczególnych sołectwach. 

• Pan Wójt udzielając odpowiedzi na zgłoszone pisma Paniom radnym z Suchowoli Koloni 
1 Feliksówki zaznaczył, że jeszcze nie wszystkie miejscowości w gminie posiadają 
wodociągi i nie stać Gminę na wymianę tych które już istnieją. Awarie mogą się zdarzyć 
zawsze nawet na nowych odcinkach jak dotąd nie były to drogie naprawy, chociaż na pewno 
są one uciążliwe dla społeczeństwa. 

• Jeżeli znajdą się środki na dofinansowanie, to place zabaw będą nadal powstawać, chociaż 
zaproponowany teren realizacji tego projektu w Feliksówce jest w ocenie Wójta 
nieodpowiedni z uwagi na to, że w byłej szkole znajdują się mieszkania 
komunalne i jest to miejsce przede wszystkim dla mieszkańców tej posesji. 

• Znaki drogowe i wiaty mogą być zakupione w ocenie Pana Wójta z funduszy sołeckich. 
Jako Gmina bardzo dużo inwestujemy w Suchowolę Kolonia - nowe przystanki, wydatki 
związane ze zmianą organizacji ruchu, wodociąg, sala, rozbiórka remizy,wyrównanie placu, 
budowa garaży. 
Dokładamy jako Gmina również bardzo dużo do dróg powiatowych. Przygotowujemy 
się do zaciągnięcia kredytu aby pokryć wszystkie koszty związane z naszymi inwestycjami 
w wysokości ok. 3 miliony700 tys złotych. 
Pan Wójt poprosił Radę Gminy aby rozważyła wszystkie powyższe okoliczności 
a w przypadku przyjęcia wnioskowanych propozycji pomogła również znaleźć środki 



na te inwestycje. 

• Pan Wójt jeszcze raz zapytał radnych czy zgadzają się, aby ziemię z inwestycji rozwieść 
bezpłatnie mieszkańcom pobliskich domostw ( w celu obniżenia kosztów do ok 1 km). 
Następnie Wójt skierował prośbę do radnych o wyrażenie opinii co do rozbiórki starej 
remizy w miejscowości Suchowola Kolonia, to jest czy kruszymy starą remizę na miejscu 
przywozimy ją na bazę w Potoczku czy pozyskany materiał wykorzystujemy na drogi? 

• Pan Wójt jeszcze raz zaapelował do radnych o wyrozumiałość gdyż na wszystkie 
propozycje nie znajdą się środki które w jego ocenie mogą być przynajmniej w części 
finansowane z funduszu sołeckiego. 

• W odpowiedzi Pani Słota Katarzyna zaznaczyła, że działa w imieniu mieszkańców, którzy 
boją się, iż inwestycja związana z ich drogą przesunie się na dalsze miejsce. Podkreśliła 
również, że co roku tłuczeń wysypywany na drogę po obfitych deszczach zostaje wypłukany 
przez wodę, a powstałe w ten sposób ubytki stają się dużym zagrożeniem. Lwia część 
funduszu sołeckiego przeznaczona zostaje na wspomniany tłuczeń, dlatego też bez wsparcia 
Gminy sołectwo nie jest w stanie realizować wnioskowanych celów. Pani radna zaznaczyła, 
że mieszkańcy nie chcą drogi już, chcą wszczęcia samej procedury bo zdają sobie sprawę z 
potrzebnego czasu aby taki cel zrealizować. 

• Pan radny Jan Kawałko zwrócił się z pytaniem czy Gmina Adamów podejmuje działania 
związane ze składowaniem i utylizacją dużych worków foliowych typu big bag 
pochodzących z działalności rolniczej. 

• W odpowiedzi na pytanie pana radnego Jana Kawałko, Pan Wójt stwierdził, że do tej pory 
nikt takiego problemu nie zgłaszał, a jeżeli wystąpi taka konieczność Gmina podejmie 
działania. 

• Następnie Pan Wójt odniósł się do wypowiedzi radnej Słoty Katarzyny zwracając uwagę, 
iż Gmina nie może zabezpieczać środków tylko na same projekty i mapy, w dalszej części 
wypowiedzi wskazywał na różnicę jaka występuje w kosztorysach inwestycji oraz kosztach 
faktycznej ich realizacji. 

• Pani Radna Katarzyna Słota poprosiła w tej sytuacji aby większość gruzu wytworzonego 
przez kruszarkę została zagospodarowana na poczet tzw „zawrotki" oraz dróg gminnych 
sołectwa Suchowola Kolonia. 

• Pani Radna Joanna Chmiel przedstawiła prośbę mieszkańców miejscowości Żyznów 
0 przekopanie rowu umożliwiającego odpływ wody podeszczowej, udrożnienie przepustu 
1 wycięcie krzewów przy miejscowej drodze. 

• Pani Słota Katarzyna zwróciła się z prośbą do Pani Przewodniczącej o zabranie głosu 
w sprawie prywatnej. 

• Pani Przewodnicząca wyraziła zgodę 

• Pani radna Słota Katarzyna złożyła podziękowania dla wszystkich którzy głosowali na nią 
w konkursie super sołtys w którym to zajęła drugie miejsce w powiecie. 



Ad. 18. Zamknięcie obrad sesji. 

Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady X sesji VIII 
kadencji Rady Gminy Adamów. 

Bożena Skiba 

Nagranie obrad sesji udostępnione jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów i stronie 
internetowej Gminy Adamów. 


