
Protokół Nr XXII/2017 
z XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 20 października 2017r. 

XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1200. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokólant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 
3. Pan Kierepka Henryk 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 
5. Pan Krawczyk Ryszard 
6. Pan Krupa Robert 

7. Pan Kuryło Jacek Marian 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

l.Pan Powroźnik Piotr Artur. 

8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
9. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
10. Pani Skiba Bożena Ela 
11. Pan Skrzyński Czesław Marian 
12. Pan Słota Paweł Kamil 
13. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
14. Pan Wiśniewski Andrzej 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt 
2. Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pani Maria Sak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
5. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
6. Pani Maria Łapińska - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
7. Pani Teresa Turczyn - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie 
8. Pan Sylwester Lalik - Leśniczy Starostwa Powiatowego w Zamościu 
9. Pan Edward Kudyba - „ART-TRAM" Zakład Stolarski Adamów 
10. Sołtysi 
11. Mieszkaniec Gminy 

Lista obecności osób zaproszonych (Zał. Prot. Nr 2). 
Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2017 roku 
- dyskusja 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy 
Zespole Szkół imienia Tadeusza Kościuszki w Suchowoli 
-dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 
udzielane przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół imienia Tadeusza Kościuszki 
w Suchowoli dla którego organem prowadzącym jest Gmina Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Informacje dotyczące złożenia oświadczeń majątkowych za 2016 r. 
-dyskusja 

14. Rozpatrzenie pism 
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
16. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 14, co stanowi 
quorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 

Ad.2. Pani Przewodnicząca - poinformowała, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. 

Zapytała czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 
W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXII sesji 
VII kadencji. 

Ad.3. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz wyłożono przed sesją na sali obrad. 

Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - odczytał z protokółu nr XXI/17 z sesji Rady 
Gminy Adamów z dnia 15 września 2017r. swoją prośbę dotycząca sprostowania omyłki -
błędu, który powstał na skutek błędnego zapisu jego interpelacji. 
Przeprosił i wyjaśnił, że po zapoznaniu się z protokółem i ustaleniu błędu nie było, 
a zasugerował się wypowiedzią Wójta. 
Zgłosił „wniosek - w związku z zapowiedzią pana Sekretarza Gminy Adamów Piotra 
Szmidta sugerującą możliwość wystąpienia na drogę prawną w stosunku do mnie, wnioskuję 
o zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu XXI sesji VII kadencji Rady Gminy 
Adamów z dnia 15 września 2017r." 
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Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13, przeciw wstrzymało się 1. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
15 września 2017 r. został przyjęty bez odczytania. 

Pan Sylwester Lalik Leśniczy Starostwa Powiatowego w Zamościu omówił temat 
związany z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się w lesie kornika ostrozębnego oraz 
podejmowanych działaniach w zakresie jego zwalczania. Rozdał Komunikat Starosty 
Zamojskiego z dnia 6 kwietnia 2017r. do właścicieli lasów nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa /lasów prywatnych/, zwrócił się z prośbą o zapoznanie z komunikatem 
mieszkańców. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - zgłosił interpelację; 
1. Zarządzeniem nr 58/16 Wójta Gminy Adamów z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie 
przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego na terenie Gminy Adamów zdecydował Pan Wójt o weryfikacji danych dotyczących 
przedmiotów opodatkowania, w szczególności, czy nieruchomości należące do podatnika 
zostały przez niego wykazane zgodnie ze stanem faktycznym. 
W nawiązaniu do Zarządzenia nr 58/16 oraz zmieniających je Zarządzeń 6/17,18/17 i 58/17 
zwracam się o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy kontrola była prowadzona zgodnie z planem, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia 58/16? 
2. Co było powodem zmiany terminu kontroli w m. Bondyrz, zgodnie z Zarządzeniem 
18/17, z I kwartału na II kwartał 2017? 
3.Czy kontrolą zostały objęte lokale sklepów w Feliksówce i Suchowoli Ulica, a także 
Rachodoszczach? 
4. Czy przedsiębiorca prowadzący sklepy w Feliksówce i Suchowoli Ulica oraz 
zlikwidowany z końcem 2014 roku sklep w Rachodoszczach składał deklaracje podatkowe 
ujmujące te lokale oraz uiszczał podatek do budżetu Gminy Adamów? 
W oparciu paragraf 32 ust.6 Statutu Gminy Adamów proszę również o odpowiedź na 
piśmie. 
2. Podczas XIX Sesji Rady Gminy Adamów w dniu 31 maja 2017 roku zostało odczytane 
pismo przedsiębiorców z Adamowa w sprawie remontu drogi gminnej na działce nr 601/1 
w Adamowie, życzliwie wsparte przez Pana Wójta, przekonującego Radę do 
natychmiastowego poddania pod głosowanie wniosku przedsiębiorców. Jednak ze względu 
na podjętą przez Radę decyzję o dokonaniu objazdu przez radnych wszystkich dróg na 
obszarze Gminy Adamów wniosek nie został przegłosowany. 
W związku z tym, że w poprzedniej VI kadencji Rady Gminy Adamów podczas XXXII 
Sesji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 13 września 2013 roku, po rozpatrzeniu 
wniosku, ale jeszcze przed podjęciem stosownej uchwały, pana z dnia 
13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa 
wieczystego użytkowania w prawo własności, w obecności sześciu radnych obecnej VII 
kadencji (radni Kawałko Jan, Koza Jerzy, Krawczyk Ryszard, Skiba Bożena, 
Skrzyński Czesław, Sołtys Dariusz) Pan Wójt poinformował radnych, że Pan 
zadeklarował że zakupi kostkę na drogę, a gmina kostkę położy. (Protokół nr XXXII/13 
z XXXII sesji Rady Gminy Adamów VI kadencji odbytej w dniu 13 września 2013 r. str. 5) 
zwracam się o udzielenie informacji, jak została zrealizowana deklaracja pana 
i jakie czynności w tej sprawie podjął Wójt Gminy Adamów. 
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W oparciu paragraf 32 ust.6 Statutu Gminy Adamów proszę również o odpowiedź 
na piśmie. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - odniósł się do swojej interpelacji z poprzedniej 
sesji dotyczącej dróg gminnych, które ze względu na zarastające je pobocza i drzewa są 
nieprzejezdne dla rolników którzy prowadzą działalność rolniczą. Na zebraniu wiejskim 
w środę w związku z pismem pana temat ten też był poruszany. Chciał, aby na 
podstawie nowych podziałów geodezyjnych, które były na terenie naszej gminy, uzyskać 
fotografie dróg o których była mowa, a chodzi o drogę Suchowola Ulica, drogę Pasternik 
w kierunku między , a , między , a 

Zgłosił interpelację, Podczas XXI Sesji Rady Gminy Adamów, która odbyła się 15 września 
2017 roku Uchwałami nr XXI/185/11 oraz nr XXI/186/17 zostało na rok 2017 
wprowadzone do realizacji zadanie: Wykonanie przyłącza i sieci wodociągowej 
w Suchowoli na kwotę 34 700 zł - doprowadzenie wody do boiska gminnego, na które część 
środków z Funduszu Sołeckiego przeznaczyło Sołectwo Suchowola B. 
Wobec braku informacji, delegacja mieszkańców Suchowoli w składzie: Władysław 
Pokryszka - Sołtys Sołectwa Suchowola A, Jolanta Sprawka - sołtys Sołectwa Suchowola B, 
Krzysztof Grela, oraz Andrzej Wiśniewski - radni Rady Gminy Adamów udała się w piątek 
13 października 2017 roku w tej sprawie do Pana Wójta. Niestety, usłyszeliśmy, że Pan Wójt 
ma aktualnie ważniejsze sprawy, większe przetargi do realizacji, a do końca roku jest dużo 
czasu. Mając powyższe na względzie oraz biorąc pod uwagę fakt, że zbliża się okres 
zimowy, kiedy niesprzyjające warunki atmosferyczne znacznie utrudniają, a czasem wręcz 
uniemożliwiają wykonywanie prac zimowych, wnioskujemy w imieniu mieszkańców 
miejscowości Suchowola o niezwłoczne podjecie działań w celu realizacji uchwały Rady 
Gminy, oraz o informację, jakie działania dotychczas zostały podjęte w celu budowy 
przyłącza przy boisku w Suchowoli. 
W oparciu paragraf 32 ust.6 Statutu Gminy Adamów proszę również o odpowiedź 
na piśmie. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o przecięcie gałęzi drzew przy drogach 
gminnych; drodze gminnej wykonanej z kostki w kierunku Bożej Woli oraz przy byłym 
Kółku Rolniczym. Udrożnienie z gałęzi drogi gminnej która jest nieprzejezdna, a przy 
której mieszka jedna mieszkanka dla której droga ta jest jedyną drogą dojazdową. 

Zabierając głos radny Jacek Kuryło - mówił o swoich przemyśleniach. W przeciągu tych 
trzech lat na terenie gminy bardzo dużo się dzieje, władze gminy łącznie z panem Wójtem 
starają się, aby wdrożyć w życie jak najwięcej projektów, które służą mieszkańcom, 
zarówno budowy dróg jak i rozwoju infrastruktury społecznej. Jak się na to spojrzy ogólnie 
trzeba zauważyć, docenić wkład pracy jaki musi być włożony, że inwestycje zostały 
zrealizowane. Błędy, pomyłki zawsze jakieś się pojawiają, człowiek jest tylko człowiekiem 
i zawsze może się pomylić. 

Z drugiej strony radnych boli to, że jest to wytykane na forum publicznym nie jest 
mówione, że dużo robimy, że coś się dzieje, że poprawa statusu społecznego mieszkańców 
idzie we właściwym kierunku, a wytykane są takie drobne rzeczy, które jakby zaważają na 
tym, że tutaj władze gminne nic nie robią tylko popełniają same błędy. Jest to publikowane 
na forach publicznych, wydaje mi się, że te tematy można jakoś inaczej załatwiać, jakoś 
wspólnie przy rozmowach rozwiązywać. Może są i jakieś słuszne uwagi należy je wziąć pod 
uwagę i wyciągnąć wnioski oraz ustosunkować się do takiej sytuacji. Nie rozmawiać na 
zasadzie żeby wzajemnie się obrzucać. 
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Zabierając głos pan - odniósł się do interpelacji pana Greli dotyczącej 
udzielenia bonifikaty. Złożyłem pismo, żeby gmina udzieliła mi takiej bonifikaty. Napisałem 
w piśmie, że zadeklaruje pomoc w drodze, która należy do gminy. 
Częściowo zrealizowałem, przekazałem parę palet trelinki z powierzchni którą użytkuję. 
Poprosiłem Wójta żeby była ułożona. 
Pytał pana Grelę, czy Zakład Tartaczny, czy Profesjonal, sami robili sobie drogę, za własne 
pieniądze?. Czy ja mam zrobić we własnym zakresie drogę gminy? Czy ja już trochę w tą 
drogę włożyłem, czy nie?. Pierwszy telefon który otrzymałem po bonifikacie, zadzwonił 
do mnie pan (sprostowanie złożone w dalszej części sesji przez pana 

chodzi o pana Suchowoli) pchnęliśmy ci to co chciałeś. 
Wójt prosił o zaprotokołowanie. 
Pan - przedstawił stan zatrudnienia, podejmowane działania w zakresie 
estetyki i rozwoju zakładu. 

Pani przewodnicząca odczytała; 

* podanie - pani zam. Bliżów w sprawie wyremontowania drogi gminnej 
Adamów - Bliżów Kolonia. 
* pismo Szkoły Podstawowej w Suchowoli w sprawie podniesienia dziennej stawki 
żywieniowej ze 1,50 zł na 2,00 zł. 
* pismo Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej w sprawie podniesienia dziennej stawki 
za dożywienie z l,50zł na 2,00 zł (dla uczniów) i z 1,80 zł do 2,50 zł (dla nauczycieli) od 
01 stycznia 2018 r. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący odczytał; 

* pismo - mieszkańców Suchowoli B Góra o ujęcie w planie finansowym na rok 2018 
budowę drogi od Suchowoli-Ulica w stronę cmentarza. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 

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

Ad.7. Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie dwóch dotacji 
otrzymanych od Wojewody Lubelskiego, które wpłynęły po przesłaniu materiałów 
do radnych; 
1. Kwotę 3 749 zł. przeznaczoną na zmianę w planie dotacji (dla GOPS). 
2. Kwotę 30 zł. przeznaczoną na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

Przewodnicząca zapytała, kto jest za wprowadzeniem przedstawionych zmian? 
Za głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Pan Wójt - temat dotyczy budżetu, poinformował, że pojawiła się strona na Facebooku 
Moja Gmina Adamów, przytoczył wpis z tej strony dotyczący zadania "Adaptacja budynku 
remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach". 
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W dyskusji głos zabierali Wójt, Jan Kawałko, Bożena Skiba, Krzysztof Grela, Andrzej 
Wiśniewski, Dariusz Sołtys, Ewelina Droździel - Szykuła, Jacek Kuryło. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętych zmian. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pani Skarbnik poinformowała, że informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017r. 
otrzymali wszyscy radni. Sprawozdanie omawiane było na komisjach stałych Rady Gminy. 
Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, który 
pozytywnie zaopiniował informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2017r. 

Radny Tomasz Michałuszko przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego odczytał protokół z posiedzenia na którym komisja 
między innym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2017r. 

Radny Paweł Słota przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska odczytał protokół z posiedzenia na którym komisja 
między innymi pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2017 r. 

Radny Mirosław Lewusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytał 
protokół z posiedzenia na którym komisja między innymi po przeprowadzonej analizie nie 
zgłosiła zastrzeżeń co do przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
Zapytała kto jest za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Adamów 
za I półrocze 2017r. ? 
Za głosowało 14. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach (1025- 1045). 

Po przerwie. 

Ad. 10. Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 

Radny Andrzej Wiśniewski - zgłosił wniosek - propozycję w sprawie zmiany zapisu 
paragrafu 41 pkt 2 Statutu Gminy Adamów, który już nie odpowiada realiom. 
Zaproponował nowe brzmienie paragrafu 41 pkt 2 „ Przebieg sesji nagrywa się na 
urządzeniu rejestrującym, a następnie dołącza się do przyjętego bądź nie przyjętego 
protokółu". 
Radny Jan Kawałko poparł stanowisko radnego Andrzeja Wiśniewskiego. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 
Pani przewodnicząca poinformowała, że może będą jeszcze inne propozycje zmiany 
Statutu. Uchwałę przygotujemy na następną sesję. 
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Wiśniewskiego, 
Zapytała, kto jest za przyjęciem wniosku pana Wiśniewskiego oraz żeby przygotować 
uchwałę na przyszłą sesję? 
Zagłosowało 14. 

Ad.l 1. Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad.12. Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 13. Pani Przewodnicząca Rady - omówiła pisma dotyczące analizy oświadczeń majątkowych 
za 2016 rok: 

• Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 12.09.2017r. 

• Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 25.09.2017r. 

• Przewodniczącej Rady Gminy Adamów z dnia 19 września 2017 r. 

• Wójta Gminy Adamów z dnia 3 października 2017r. 

Pan - sprostował wcześniejszą swoją wypowiedź, a mianowicie 
przejęzyczyłem się na temat osoby pana powiedziałem a 
chodziło mi o z Suchowoli. 

Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje; 
Dla radnego Krzysztofa Greli - odpowiedź będzie udzielona na piśmie. 
Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - odpowiedź będzie udzielona na piśmie. 
Dla radnego Jana Kawalko i wszystkich zgłaszających potrzebę przecinki gałęzi. 
Wszędzie staramy się gałęzie przecinać w miarę naszych możliwości. Niemniej jednak 
podczas przecinki powstają problemy. 
Należy uzgodnić termin przecinki oraz żeby radny lub sołtys uczestniczył w przecince 
wskazując operatorom miejsce i granice przecinki. 

Wójt odniósł się do udzielonej bonifikaty wyjaśnił, że bonifikatę udziela Rada Gminy, 
a Wójt zatwierdza. 

Przedstawił planowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz poinformował o składanych 
wnioskach na środki zewnętrzne. 
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Odnośnie wniosku pani o budowę drogi. Część drogi około 700 mb jest 
utwardzone pozostały odcinek około 1,5 km nie utwardzony. 
Prosił Radę o wspólne podjecie decyzji, ponieważ inwestycja związana jest z wydatkami. 

Odnośnie pisma mieszkańców Suchowoli B - zrobiono projekt na budowę drogi 
Suchowola Ulica w trakcie pozyskiwania pozwoleń wyszło, że droga jest o szerokości 
4 metrów i trzeba dokupywać grunty. W związku z tym, że drogi tej nie da się zrobić od 
drogi powiatowej, postanowiłem, że droga będzie robiona od drugiej strony. Na zebraniu 
wiejskim w Suchowoli dowiedziałem się, że robię drogę dla firmy która tam prowadzi 
działalność. Wiedząc dzisiaj, że ta firma od kwietnia będzie rezygnować z prowadzenia 
działalności. Zapytał radnych, czy tę drogę robić, czy środki przeznaczyć na inne projekty?. 

Odnośnie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
za przekazanie Gminy lokalu stanowiącego siedzibę Posterunku Policji w Adamowie 
zostało wysłane pismo informujące, że porozumienie takie nie może być zawarte. Wsparcie 
dla Posterunku Policji w Krasnobrodzie może być udzielone na konkretny wskazany cel. 

Odnośnie wniosków dyrektorów Szkół Podstawowych z Suchowoli i Szewni Górnej, 
jest to niewielki wzrost. 

W dyskusji na temat zdjęć - map, odtwarzania granic dróg oraz organizacji przecinki 
gałęzi głos zabierali; Wójt, Andrzej Wiśniewski i Krzysztof Grela. 

Pani Przewodnicząca - odczytała Protokół z przeglądu stanu dróg gminnych dokonany 
przez radnych Gminy Adamów w dniu 14 lipca 2017r. 

Zabierając głos Wójt - odniósł się do protokółu mówiąc między innymi, że żadnych decyzji 
nie ma i nie wie co ma dalej robić z drogami, czy robić w jednej miejscowości, czy do 
każdej planowanej na przyszły rok drogi przeznaczać po 50-100 tys. zł. tj. droga do Koloni 
Adamów, droga w Bliżowie, Jacnia, Trzepieciny, Suchowola Ulica, Rachodoszcze -
Żyznów, Kolonia Feliksówka, Szewnia Górna - Czarnowoda, Suchowola przy kościele, 
droga w Suchowoli B, droga powiatowa Kalinowice, drogi na które podpisano umowy 
z Nadleśnictwem, drogi powiatowe do których gmina dokłada po 15 tys. zł. oraz 
inne zadania inwestycyjne. Nie ma w planie drogi na którą wniosek złożył 

W dyskusji głos zabierali; Wójt, Skarbnik Gminy, Dariusz Sołtys, Andrzej Wiśniewski, 
, Krzysztof Grela, Jan Kawałko, Maria Sak. 

Wójt poprosił radnych, aby pozostali po sesji celem omówienia tematu budowy dróg oraz 
zadań inwestycyjnych. 

Pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęło pismo do Urzędu odnośnie funduszu sołeckiego 
miejscowości Rachodoszcze. Odpowiedzieliśmy na to pismo. Na kolejnym zebraniu 
jakie odbyło się w Rachodoszcza w protokóle nie ma odniesienia do zarzutów jakie były 
postawione na zabraniu wcześniejszym, a dotyczące małej realizacji funduszu sołeckiego. 
Prosiła aby poinformować mieszkańców Rachodoszcz dlaczego został wykorzystany 
fundusz tak, a nie inaczej i aby ta odpowiedź znalazła się w protokóle zebrania. 
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Pani Skarbnik poinformowała, że przed chwilą odbyło się otwarcie ofert na Przebudowę 
drogi Szewnia Górna - Czarnowoda. Jedna oferta 474.676,86 zł, druga oferta 641.909,33 
zł. W budżecie mamy zabezpieczoną kwotę w wysokości 400 tys. zł. 
W dyskusji głos zabierali; Skarbnik Gminy, Wójt, radni; Dariusz Sołtys, Jan Kawałko, 
Krzysztof Grela który mówił między innymi, że droga która będzie budowana 
w Suchowoli będzie połączeniem dróg, Bożena Skiba, Jacek Kuryło, Andrzej Wiśniewski, 
pan 

Ad. 16. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

ożena Skib 
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