
Protokół Nr XXVTI/2018 
z XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 8 czerwca 2018 r. 

XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1246 

Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios i Mariusz Wujec - protokolanci. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 9. Pan Michaluszko Tomasz Marek 
3. Pan Kierepka Henryk 10. Pan Powroźnik Piotr Artur 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 11. Pani Skiba Bożena Ela 
5. Pan Krawczyk Ryszard 12. Pan Słota Paweł Kamil 
6. Pan Krupa Robert 13. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
7. Pan Kuryło Jacek Marian 14. Pan Wiśniewski Andrzej 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 
Radny nieobecny: 

1. Pan Skrzyński Czesław Marian. 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wój t 
2. Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździe! - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pani Maria Sak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
6. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamowie 
1. Pani Maria Łapińska - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
8. Pani Teresa Turczyn - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie 
9. Sołtysi 
10. Publiczność 
Lista obecności osób zaproszonych (Zat. Prot. Nr 2). 

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 uchwal rady 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2017 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2017 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej 
Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej 
p. w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 32, 22 - 440 Krasnobród 
na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia (schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
schroniskach dla osób bezdomnych) 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy 
Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania doraźnej komisji do zbadania 
skargi na Wójta Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Rozpatrzenie pism 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
19. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 
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Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 14, co stanowi 
niezbędne ąuorum 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? 

Radny Andrzej Wiśniewski - Klub Radnych „Razem dla Gminy" ponawiamy wniosek 
0 zmianę § 41 pkt. 2 Statutu Gminy Adamów tak jak we Wnioskach z dnia 19.02.2018 r. 
1 z dnia 29.03.2018 r. w wersji przedstawionej we Wniosku z dnia 29.03.2018r. który obecnie 
brzmi - Przebieg sesji nagrywa się na taśmie magnetofonowej, którą przechowuje się do 
czasu podjęcia Uchwały, o której mowa w § 31 pkt. 3. Proponujemy by § 41 pkt. 2 miał 
brzmienie - przebieg sesji nagrywa się na urządzeniu rejestrującym dźwięk, nagranie 
stanowi integralną część protokółu, który umieszcza się na stronie BIP. W załączeniu 
ponownie projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Adamów. 
Odstąpił od czytania uzasadnienia, ponieważ jest ono zamieszczone w poprzednim 
protokóle. 

Radna Bożena Skiba wystąpiła z propozycją wprowadzenia uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów. Ponieważ od 1 lipca wejdą przepisy, obniżające 
pensję zasadniczą Wójta. 
Pan radca dodał, że sesji na razie się nie planuje. Wyjaśnił, że zmieniono tabelę tylko 
w zakresie wynagradzania zasadniczego i obniżono maksymalne wynagrodzenie Wójta 
Gminy do 20 tysięcy. Z 5 100,00 zł. zmieniono na 4 700,00 zł. należy to dopasować, a czy 
będzie to obniżenie. Decyzja należy do rady, podkreślił, że uległ zmianie wskaźnik 
wynagrodzenia zasadniczego. 
Pani przewodniczącą poddała pod głosowanie wnioski; 
1. Wniosek Klubu Radnych „Razem dla Gminy" dotyczącego zmiany punktu w Statucie 
Gminy. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 6, przeciw 1, wstrzymało się 7. 
Radca wyjaśnił, że wniosku nie wprowadzono. 
2. Wniosek radnej Bożeny Skiba o wprowadzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Adamów. 
Za przyjęciem głosowało 14. 
Uchwała rozpatrzona zostanie jako 16 punkt porządku. 

Pani przewodniczącą poddała pod głosowanie zmieniony - rozszerzony porządek obrad. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 14. 

Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXVII 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? 
Za przyjęciem protokółu z XXVI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
bez odczytania głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 1. 
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Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXVI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
27 kwietnia 2018 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Radny Krzysztof Grela - Interpelacja, „Pełniąc funkcję Radnego Gminy Adamów od 
wyborów samorządowych roku 2014 wielokrotnie wnioskowałem do Pana Wójta 
o sprawdzenie zgodności złożonych przez podmioty do tego zobowiązane deklaracji 
podatkowych ze stanem faktycznym. W końcu jednak 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 wskazane 
zgodnie ze stanem faktycznym. W związku z zakończeniem prac komisji wyznaczonej 
Zarządzeniem nr 58/16 zwracam się o przygotowanie i przekazanie Wysokiej Radzie 
pisemnej informacji o efektach przeprowadzonej kontroli, zawierającej w szczególności: 
Skład komisji; Liczbę skontrolowanych podmiotów; Liczbę podmiotów u których zostały 
stwierdzone nieprawidłowości; Łączną kwotę dodatkowych wpływów do budżetu w wyniku 
przeprowadzonej kontroli; Łączną kwotę wypłaconych z budżetu nadpłat podatku 
stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli; Kwotę roczną wzrostu podatku 
od nieruchomości wynikającą ze złożonych deklaracji w odniesieniu do kwoty wynikającej 
z deklaracji złożonych przed kontrolą". 
Zgłosił zapytanie, na sesji marcowej Wójt zgodnie z decyzja mieszkańców wsi Suchowola A 
zadeklarował, że nie będzie funkcjonował zakład. W dalszym ciągu są tam prowadzone 
prace. Nieznane są mieszkańcom okoliczności, dlaczego funkcjonuje ten zakład. 

Radny Andrzej Wiśniewski - złożył wnioski; 
1. O zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy 
Adamów z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
2. Zwrócił się z prośba o wykonanie dokumentacji na budowę dróg w miejscowości 
Suchowola od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3247L (cmentarz) do Suchowola - Ulica 
oraz Zakościół od nr 272 do nr 251 i ujęcie ich realizacji w budżecie na 2019 r. i lata kolejne. 
Mieszkańcy wsi Suchowola B „Góra" dwukrotnie zwracali się do Gminy Adamów o budowę 
tej drogi. 

Radny Jan Kawałko - zapytał, czy gmina posiada sprzęt do koszenia trawy na poboczach 
dróg? Poinformował, że część poboczy mieszkańcy sami koszą, a pozostała pozostaje nie 
skoszona. Prosił o wykoszenie pozostałej części. 
Przy wyremontowanej remizie zbiera się woda i podchodzi pod remizę, prosił aby gmina 
odwodniła to miejsce. Ponieważ woda zniszczy podłogę w remizie. 

Radny Piotr Powroźnik - poinformował, że w dniu wczorajszym w Suchowoli - Kolonia 
odbyło się zebranie mieszkańców w sprawie budowy lub modernizacji remizy strażackiej. 
Większość mieszkańców nie wyraziło zgody na budowę nowej, wręcz prosili o remont. 
Działają tam; Ochotnicza Straż Pożarna, OSP młodzieżowa, które chętnie uczestniczą 
w różnych imprezach. Nie jest to obiekt superancki ale nie jest aż tak zniszczony. 
Przedstawił problem zgłaszany przez mieszkańców związany z trwającą budową wodociągu, 
część mieszkańców ma wykonane przyłącza do budynków - pierwszy zakres robót, 
pozostała część została bez podłączeń. Firma obecna nie obiecuje żadnej pomocy. Może 
znaleźć innego wykonawcę, który te przyłącza by wykonał. 
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Prosił, jeżeli jest możliwość wykonanie projektu na budowę drogę Suchowola-Kolonia -
Koziarka dalszy etap. 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Andrzej Wiśniewskiego 
o zachowanie nagrania dźwiękowego. 
Za zachowaniem nagrania głosowało 6, przeciw 8. 

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 odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy. 

Radny Mirosław Lewusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytał opinię 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz wniosku do Rady 
Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Adamów za rok 2017. 

Radny Tomasz Michałuszko odczytał punkt z protokółu z posiedzenia Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego na którym komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017. 

Radny Paweł Słota odczytał punkt z protokółu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska na którym komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017. 
Pani Skarbnik przypomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok radni 
otrzymali. 

W dyskusji radni głosu nie zabierali. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik - odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej. 

Radny Mirosław Lewusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytał 
Uchwałę nr 2/5/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 11 maja 2018 r. 
w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku o udzielenie Wójtowi 
Gminy absolutorium za 2017 rok. 



W dyskusji radni głosu nie zabierali. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 . przeciw 0, wstrzymało się 2. 
Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, 
za przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 2. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia, informując jednocześnie, że proponuje się przyznanie 
łącznej dotacji celowej w wysokości 74500,00 zł. Przedstawił projekt uchwały. 
Radny Krzysztof Grela zaproponował przyznanie dotacji w wysokości 60000,00 zł. oraz 
żeby parafia też dołożyła. 
Radny Jacek Kuryło zaproponował pozostawienie propozycji przedstawionej w projekcie 
uchwały. 
Po dyskusji w której głos zabierali; Krzysztof Grela, Ryszard Krawczyk. Jan Kawałko, Piotr 
Nogas, Skarbnik Gminy, Bożena Skiba, radca prawny, Wójt. 
Pani przewodniczącą poddała pod głosowanie wnioski; 
Wniosek Krzysztofa Greli za przyjęciem wniosku głosowało 2, przeciw 7, wstrzymało się 
5. 
Wniosek Jacka Kuryło za przyjęciem wniosku głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 
1. 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

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

Ad. 12. Pani Skarbnik poinformowała, że na komisjach rady rozmawiano na temat planowanych 
remontach dachów na remizach. 
Prosiła radę o zajęcie stanowiska i wyrażenie zgody na wprowadzenie tych zmian 
w budżecie. Jeżeli rada uważa, że jest taka potrzeba. Wyjaśniła, że pojawił się program 
PROW na remonty świetlic wiejskich ale są tam obostrzyżenia, polegającymi na tym, 
że w ciągu 5 dni tygodnia przez 4 godziny świetlice maja być otwarte. 
Zaplanowano remont trzech remiz w miejscowościach; Suchowola pod kościołem, 
Feliksówka i Suchowola-Kolonia. Zaproszono pana projektanta do obejrzenia i oceny stanu 
tych budynków. Projektant wypowiedział się, że dach na budynku w Suchowoli i Feliksówce 
da się wymienić. Odnośnie remizy w Suchowoli - Kolonii stwierdził, że nie podpisze się 
pod dokumentacją remontową ze względu na to, że jest tam pustak żużlak, budynek nadaje 
się tylko do rozbiórki. Na komisjach 5 czerwca proponowaliśmy, że dachy w Suchowoli 
i Feliksówce zrobimy ze środków własnycli ze względu na zobowiązania wynikające 
z programu. Rozmawialiśmy, aby salę w Suchowoli-Kolonii projektować. Decyzja wioski 
jest inna, aby obiekt pozostawić. 
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Zwróciła się do rady o wyrażenie zgodę na ujęcie w budżecie remont dachów 
w Suchowoli i Feliksówce. 
Pan Stanisław Hejzner - poinformował, że wspólnie z konstruktorem byli w trzech 
remizach; Suchowola, Suchowola - Kolonia i Feliksówka. Bezwzględnie z tych trzech 
obiektów, obiekt w Suchowoli -Kolonia nie nadaje się do remontu. Ze względu na stan 
fundamentów i ścian. Konstruktor powiedział, że nie podpisze się przed wcześniejszym 
podbiciem fundamentów, a są to ogromne koszty. 
Lepiej byłoby ten obiekt rozebrać i wybudować nowy. 
Natomiast dachy na remizach w Feliksówce i Suchowoli nadają się do remontu. 
Radny Piotr Powrożnik - pytał jakie byłby koszty wymiany dachu w Suchowoli-Kolonia 
w porównaniu do Suchowoli? 
Pani Katarzyna Słota sołtys wsi Suchowola - Kolonia poinformowała, że mieszkańcy chcą 
aby obiekt odremontować. Padła propozycja, że z funduszu sołeckiego zapłaconoby za 
szacunek - ekspertyzę tego budynku, czy nadaje się do remontu, czy do rozbiórki. 
Mieszkańcy nie wyrażają zgody na budowę budynku takiego jaki został wybudowany 
w Bożej Woli. Boża Wola jest podzielona na dwie części. 
Nasza wieś jest duża. W miejscowości jest 70 dzieci poniżej 17 roku życia. Działa OSP , 
młodzieżowa drużyna OSP męska i żeńska, KG W, wieś ma potencjał. Budynek został 
wybudowany w czynie społecznym. Mieszkańcy boją się, że remiza zostanie zburzona, 
postawiony zostanie mały obiekt. 
Natomiast odnośnie budowy nowego budynku należałoby zapoznać mieszkańców 
i przedstawić konkrety dotyczące tego obiektu. 
Pan Stanisław Hejzner - projektant przy projektowaniu obiektu musi wziąć pod uwagę liczbę 
mieszkańców. O rozbiórce nie było mowy, padła propozycja aby pójść taką drogą jak 
w Bożej Woli. 
Radny Piotr Powrożnik - proponował zorganizowanie zebrania z mieszkańcami. 
Pani Skarbnik - program się pojawia i znika, należy decyzję podjąć bardzo szybko do lipca. 
Pan Wójt - mówił między innymi, że projektant przy opracowaniu projektu bierze pod 
uwagę liczbę mieszkańców, organizowane są zebrania z mieszkańcami. Należy rozważyć, 
czy budynek remontować, czy wybudować nowy. Nie prawdą jest, że budynek chcemy 
wyburzyć. 
Radny Andrzej Wiśniewski mówił na temat remontu i kosztów remontu remizy w Suchowoli. 
Radny Jan Kawałko mówił na temat wkładu funduszu sołeckiego i mieszkańców w remont 
budynku w Rachodoszczach. 
Radny Piotr Powrożnik - mieszkańcy nie wyrazili zgody na budowę nowego budynku, prosił 
o zorganizowanie zebrania wiejskiego z udziałem przedstawiciela gminy. Ustalono, że należy 
dzisiaj zabezpieczyć środki w budżecie. 
Po dyskusji. 
Pani przewodnicząca zarządziła głosowanie; 
1. Zapytała, kto jest za zabezpieczeniem w budżecie środków na wykonanie dokumentacji 
na remont dachu remizy w miejscowości Suchowola i miejscowości Feliksówka? 
Za zabezpieczeniem głosowało 14. 
Pani Skarbnik - zapytała, czy zabezpieczyć po 10 tys. zł na wykonanie dokumentacji? 
Zadanie będzie ujęte w dzisiejszych zmianach budżetowych. 
2. Zapytała, kto jest za tym aby wprowadzić do budżetu wykonanie projektu na budowę 
remizy w miejscowości Suchowola - Kolonia? 
Za wprowadzeniem głosowało 14. 
Pani Skarbnik zabezpieczymy około 50 tys. zł. na wykonanie dokumentacji. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 
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Ad.13. Pani Danuta Jaworska omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr U). 

Przewodnicząca ogłosiła dziesięciominutową przerwę w obradach. 
Po przerwie. 

Ad.14. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do 
zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów, po czym przedstawiła skargę złożoną przez 

na Wójta Gminy Adamów Pana Dariusza Szykułę. Do skargi dołączono 
cztery załączniki, których nie odczytano za zgodą radnych. 

Przewodnicząca zaproponowała powołanie 3 osobowego składu doraźnej komisji do 
zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów. 

Za powołaniem 3 osobowej doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów 
głosowało 14, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że doraźna komisja do zbadania skargi na Wójta Gminy 
Adamów składała się będzie 3 osób. 

Zgłaszanie kandydatów do doraźnej komisji: 
- radny Kawałko zgłosił radnego Grelę 
Radny Grela wyraził zgodę 
- radny Dariusz Sołtys zgłosił radnego Mirosława Lewusza 
Radny Lewusz wyraził zgodę 
- Radny Krawczyk zgłosił radnego Dariusza Sołtysa 
Radny Sołtys wyraził zgodę 
- radny Sołtys zgłosił radnego Ryszarda Krawczyka 
Radny Krawczyk wyraził zgodę 

W dyskusji omówiono zasady głosowania na kandydatów do komisji. 

Pani przewodnicząca zarządziła głosowanie: 
- radny Grela otrzymał 5 głosów 
- radny Lewusz otrzymał 8 głosów 
- radny Sołtys otrzymał 14 głosów 
- radny Krawczyk otrzymał 14 głosów 
Pani przewodnicząca stwierdziła, że kandydaci otrzymali następujące ilości głosów - za; 
Grela otrzymał 5 głosów, Lewusz otrzymał 8 głosów i po 14 głosów otrzymali Sołtys 
i Krawczyk 

Radny Jan Kawałko zaproponował zapis do uchwały, żeby komisja poinformowała 
i zaprosiła skarżącego na swoje posiedzenie, aby mógł być jeszcze ustnie dopytywany 
w swoich kwestiach, które zgłosił. 
Radca wyjaśnił, że to komisja będzie decydować o toku pracy. 
Pan Wójt zwrócił się do Rady Gminy, aby jeszcze raz się zastanowili czy podjęli właściwą 
decyzję odnośnie budowy remizy w Suchowoli Kolonii bo jej nie ma w strategii. Może być 
następna skarga. Możliwe, że należy poprawić strategię jeszcze przed składaniem wniosku. 
Zapytał czy poprawić strategię? 
Radny Krzysztof Grela powiedział, że należy poprawić strategię więc może nie wydawajmy 
pieniędzy. W dyskusji na temat ujęcia w strategi budowy remizy w Suchowoli-Kolonia 
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udział wzięli; Wójt, Piotr Powrożnik, Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, Bożena Skiba, 
Skarbnik Gminy, radca prawny. 

Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji 
do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 15. Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad.16. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Adamów. 
Radca wyjaśnił, że Rozporządzenie zmieniło wynagrodzenie pracowników samorządowych, 
zmniejszono stawkę wynagrodzenia zasadniczego z 5100 na 4700. Proszę Państwa to co mówią 
w telewizji, to nie ma żadnego automatycznego zmniejszania wynagrodzenia. To by spowodowało 
jakby Wójt miał maksymalne stawki to samo przez się byłaby redukcja wynagrodzenia Tutaj Wójt nie 
m ą ja nie wnikam w stawki jakie państwo przegłosujecie. Zaproponowanych wyliczeń nie da się 
dokładnie określić - wyliczyć co do grosza. 
Poinformował, że w gminach sąsiednich w których już podjęto uchwały tj. w Tarnawatce złotówkę 
więcej, w Krynicach 40 zł mniej, z zaznaczeniem, że nie da się tak do grosza wyliczyć tych kwot. 
To nie jest automatyzm i te 20% to sobie posłowie ustalili. O wynagrodzeniu Wójta rada decyduje 
i nikt nie może nakazać obniżyć 20%, ponieważ nie ma takich uprawnień. 
Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 lipca, wprowadzając obowiązek obniżenia wynagrodzenia 
zasadniczego Wójta. Górną stawkę 5100 należy obniżyć do 4700. Maksymalna stawka zasadniczego 
wynagrodzenia dla Wójta w gminach do 20 000 wynosi 4700 zł, a dodatek funkcyjny 
zwiększono w tabeli z 1800 maksymalnie do 1900, Wójtowi zaproponowano 1850 zł, a pozostałe 
dodatki czyli od 20 do 40% specjalny i 20% stażowy te zostały bez zmian. 
Za przyjęciem głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14) 

Ad. 17. Ad. 18. Rozpatrzenie pism. 

Pani przewodnicząca odczytała; 

Wniosek mieszkańców Sołectwa Rachodoszcze o wprowadzenie w budżecie Gminy 
Adamów na rok 2018 korekt w celu zwiększenia kwoty na wykonanie oświetlenia ulicznego 
przy drodze powiatowej 3258L Rachodoszcze Majdan Ruszowski. 

Pan Wójt - odnosząc się do wniosku powiedział, że jednakowo traktujemy mieszkańców; 
takie stwierdzenie padło. Jak widać chyba nie wszędzie, bo się nie da środków podzielić. 
Droga Rachodoszcze - Boża Wola przypomnę droga prawie 1 800 000, Rachodoszcze -
Feliksówka 1 600 000, w tym roku mamy zabezpieczone środki na drogę powiatową 
Kalinowice-Hutków przez Rachodoszcze z oświetleniem i chodnikami. Czyli wygląda na to, 
że ta miejscowość trochę więcej bierze niż inne i nie da się równo rozdzielić ale nie o to 
chodzi. 
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Chodzi o to, że tam gdzie można to się buduje i tam sie robi. Trzeba było dołożyć 
w Trzepiecinach, bo za 7 000 to można było tylko postawić skrzynkę bez żadnej lampy. 
Także dołożyliśmy wtedy środki. Państwo pamiętacie, aby chociaż trzy lampy postawić i 
żeby jakiś początek był. Natomiast ten rok, deficyt chyba każdy zna 6 000 000 i pewnie 
będzie inny jak co roku ale ze względu na to, że inwestycje nawet dzisiaj wprowadziliście 
nowe, dokumentacja, być może na następnej sesji trzeba będzie zabezpieczyć inne środki o 
wiele większe. Ja tutaj na razie nie widzę możliwości poruszania się w tym budżecie i 
zwiększania. Jeśli panowie radni pamiętacie, to piszcie trochę więcej, np. że Wójt dołożył do 
wodociągu na boisko nie wiem 20 czy 30 000, do drogi w Czarnowodzie Wójt dołożył bo z 
funduszu sobie nie radzili. Radca powiedział, że to nie Wójt a rada. Pan Wójt przyznał rację, 
że to rada ale na wniosek Wójta. Bo to Państwo glosujecie a nie Wójt. Ale nie jest tak, że 
żeby ktoś ustalał budżet a Wójt z panią skarnik czy z pracownikami odpowiadali. Te 200 
000, które wskazujecie już zostały podzielone, podokładane. Co będzie do końca inwestycji 
tego nikt nie wie. Na razie nie widzę możliwości zgłaszania takiego wniosku. 

Radny Tomasz Michałuszko przedstawia pismo dotyczący 
sprzeciwu budowy nowej drogi gminnej w miejscowości Adamów. 
Pan Wójt powiedział, że pan sekretarz częściej rozmawiał i zna więcej szczegółów, niech 
się wypowie a jeśli trzeba będzie ogólnie to wtedy się odniesie. 
Pan sekretarz powiedział, że uczestniczył we wszystkich rozmowach z właścicielami 
działek. Te rozmowy trwały od 2013 roku, było bardzo dużo tych spotkań z właścicielami i 
właścicielem działek sąsiednich. Generalnie chodzi o połączenie dróg gminnych a nie 
działki innego właściciela z drogą gminną. Zapraszany na te spotkania był również 
projektant, z którym pan sekretarz był w terenie. Droga gminna jest w pobliżu działek 
jednych z właścicieli ale ta droga jest tak usytuowana, że jest wąska. Na tamte czasy droga 
była przeznaczona do jazdy wozem, koniem, a nie aby przywrócić dojazd właścicielowi do 
swoich działek poprzez przebudowę tej drogi gminnej. Jeden z właścicieli kupując działkę 
rolną wiedział, że na tej działce ustytuowana jest droga, która według wiedzy pana 
sekretarza ma około 35 lat. Także nie tylko w ten sposób, że poprzez spec ustawę można się 
starać o zawłaszczenie tej drogi ale też można było skierować sprawę do Sądu 
o zasiedzenie. Po rozmowach z projektantem, zaplanował on optymalną drogę odnośnie 
połączenia dróg gminnych. Pan sekretarz zwraca uwagę, że jest to połączenie dróg 
gminnych a nie budowa drogi do posesji innego właściciela. Były różne etapy tych rozmów 
prowadzonych w Urzędzie Gminy, Jeden z właścicieli wyrażał ustnie zgodę, że odsprzeda 
część tej działki gminie, na której znajduje się ta droga. Z tego tytułu jest również 
sporządzona notatka przez pracownika Urzędu Gminy. W końcu jeden z właścicieli 
stwierdził, że jednak nie odsprzeda bo gmina za mało mu zapłaci za tą drogę. Zgodnie z 
przepisami oraz tym co ustalił projektant droga idzie poprzez tzw. specustawę. Właściciel 
tej działki był informowany o tym. Były wersje proponowane odnośnie przesunięcia na bok 
działki. Cały czas nie była wyrażana zgoda. Zgodnie z przepisami specustawy podjęliśmy 
kroki tak samo jak i przy innych budowach dróg, tak samo jak jest teraz w Jacni odnośnie 
zastosowania specustawy. Ta droga nie musi być ujęta w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Ta droga jest dalej robiona specustawą. 
Radny Krzysztof Grela zapytał czy grunty przylegają bezpośrednio do 

istniejącej drogi gminnej? Czy istnieje możliwość przez jego działkę przejść? Dojazd do 
drogi przez jego działkę? 
W dyskusji udział wzięli: pan Wójt, pan sekretarz, radny Krzysztof Grela. 
Pan sekretarz powiedział, że przylegają ale nie są przejezdne. 
Radny Krzysztof Grela zapytał dlaczego wchodzimy w grunty prywatne, jak ten który z 
tego korzysta i ma grunty bezpośrednio przylegające przez swoją działkę oraz dlaczego nie 
można się dogadać i przez swoją działkę nie może puścić? 

10/15 



Radny Dariusz Sołtys powiedział, że od 2013 roku się nie dogadali to i my tutaj też nie... -
dyskusja 
Pan sekretarz powiedział, że chodziło o połączenie dróg gminnych. 
Radny Krzysztof Grela zapytał czy istnieje możliwość wykonania drogi wspólnie z panem 

Czy istnieje taka możliwość? - dyskusja. 
Pani skarbnik zapytała radnego Jana Kawałko czy pan podnosi rękę jak głosuje się budżet? 
Nie? 
Radny Jan Kawałko powiedział, że pani skarbnik nie musi go pouczać. 
Pani skarbnik powiedziała, że jak są projekty na Adamowie, a w tamtym roku były takie 
pieniądze to chyba wiadomo, że się robi jakiś projekt. Zapytała czy nie wiadomo tego? -
dyskusja 
Pan sekretarz powiedział, że niejednokrotnie były podejmowane rozmowy oraz że będzie to 
szło specustawą właściciel działki był informowany, były drukowane przepisy ze 
specustawy, z kodeksu postępowania administracyjnego. Nieprawdą jest, że nie wiedział, 
że to ma iść specustawą. 

powiedział, że jest dużo kłamstwa ze strony sekretarza, bo rozmowy 
były na etapie takim, że oddajcie działkę bo wam drogi nie zrobimy, tak nas pan Wójt 
straszył, jeżeli nie oddacie mu drogi to wy nie będziecie mieli drogi. Na początku nam 
obiecywał drogę, później mówił, że nas za mało jest, później mówił, że nie głosowaliśmy 
na niego. Teraz wyszedł problem z tą działką. Byliśmy na rozmowie u Wójta. Powiedział 
nam tak, róbcie tak żeby dla was było jak najlepiej, na początku. Nagle po jakiś trzech 
miesiącach, jak w gminie zaczął rozrabiać czy były jakieś naciski, nie wiem o co 
chodziło, Wójt zmienił zdanie. Powiedział, żeby oddać drogę bo inaczej wy nie będziecie 
mieli drogi. Zaczął nas straszyć. Przyjeżdżał na zebrania i przy ludziach mówił, że jeśli nie 
oddadzą mu drogi to też nie będą mieli drogi. To dużo ludzi słyszało, 
powiedział, że na rozmowach u wójta zaproponował, że można zrobić drogę po granicy 
działek. Wtedy pan Wójt odesłał do pana sekretarza. Rozmowy z panem sekretarzem 
wyglądały tak, że przyjechał i zapytał którędy ma przebiegać droga, tutaj koło płotu czy 
tutaj gdzie jest. Trzeciego wariantu nie wziął pod uwagę, takiego co biegli sądowi wzięli 
pod uwagę i co jest dla nas najmniej krzywdzące. Tymbardziej, że droga gminna biegnąca 
na Bondyrz jest siedem metrów bliżej jak kolo płotu, obok co wyznaczył 
biegły geodeta. powiedział, że nie wiadomo co się zmieniło w tak krótkim 
okresie, podejście wójta do nas a do Także widzimy złośliwość ze strony Wójta w 
naszą stronę. 
Pan sekretarz powiedział, że napewno Wójt nie straszył w ten sposób, że jeżeli wy się nie 
dogadacie, właściciele z gminą i nie odsprzeda, że nie będzie drogi, tylko ewentualnie mógł 
informować, że właściciel gruntu dołoży wszelkich starań w ochronie środowiska, żeby tej 
drogi nie było. Takie słowa mogły paść ale na pewno nie było, że albo to albo to. Pan 
sekretarz powiedział, że ani on ani wójt żadnych znajomości czy nie wiadomo czego 
z innym właścicielem gruntu nie mamy. Były prowadzone rozmowy, projektant 
zaprojektował optymalny przebieg drogi i w ten sposób dalej idzie specustawą. 
Pan Wójt powiedział, odnosząc się do wypowiedzi pana sekretarza, potwierdził, że nigdy 

nie straszyłem i dziwnym jest dla niego, że do 10 powiedzmy domów 
rada gminy razem z wójtem wykładają tyle milionów a mówił, że ktoś was 
straszył, że drogi nie będzie robił i to się robi złośliwie. Oczywiście był tak jak 
powiedział sekretarz, mówił, że jak nie będzie miał dojazdu do siebie to będzie blokował. 
Droga, o której dziś rozmawiamy to nie jest droga do Koszt budowy byłby 
znacznie wyższy. Pan Wójt przedstawił graficzny przebieg drogi na kartce papieru, która 
jest już od około 30, 35, 40 lat i wszyscy nią jeździmy. Pan Wójt powiedział, że pan 
sekretarz jemu powtarzał, że były spotkania na gruncie, były propozycje, żeby robić to po 
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granicy. Gdybyście państwo się wtedy zgodzili, nie szło by to specustawą, można by było 
zrobić tak jak powiedzmy nam pasuje i nie zabierać dużo gruntów tylko dużo mniej. Wójt 
porównując do Jacni powiedział, że nie jest tak łatwo bo są odpowiednie normy, łuki i nie 
da się tego zrobić jak komuś pasuje. Poza tym jest po drodze wyjeżdżonej 30 lat robione nie 
przesunięte w lewo czy w prawo bo też byście państwo powiedzieli, że ktoś wam na złość, 
dlaczego tutaj a nie tutaj. Tak to niestety wygląda. I to nie jest droga do To 
droga łącząca Kolonię Adamów wyrzucając to miejsce nie użytkowane nigdy z drogą na 
Trzepieciny i na... Tak to wygląda w skrócie. Pan Wójt prosił aby go nie obrażać. 
Dyskusja 
Radny Wiśniewski powiedział, że w jednym miejscu ktoś się powołuje, że droga była, w 
innym miejscu jest droga zajeżdżona. Przywołał sytuację w Suchowoli, gdzie było jedno 
zebranie, że ma iść zajeżdżonym, zrobiło się drugie zebranie, że ma nie iść zajeżdżonym, 
ma iść tak jak jest w planach. Każdy kota będzie odstawiał, tak jak jemu to pasuje i do 
jakiej sytuacji będzie to wymagało. Radny Andrzej Wiśniewski przedstawił graficznie 
przebieg drogi oraz pytając o możliwości jej przebiegu według wariantów w Sądzie po 
granicy działek zapytał "Czy my temu człowiekowi walimy specustawą?" 
Pan sekretarz odpowiedział, że jednemu i drugiemu. 
Dyskusja 

Pani skarbnik zapytała radnego Andrzeja Wiśniewskiego co by zrobił, gdy: była propozycja 
odkupienia - nieprzyjęta, była propozycja przy granicy, żeby nie dzielić działki na pół - nie 
przyjęta 
Pan Wójt prosi pana sekretarza, aby przyprowadził panią Pliżgę. 
Wdyskucji udział wzięli: pani Skarbnik, Pan Wójt. 
Pani przewodnicząca powiedziała, że niejednokrotnie rozmawiała z o 
różnych wariantach i prosiła aby przemyślała, żeby było jej 
dobrze, żeby pasowało, żeby jak najmniej było ingerencji. Jednym razem mówiła, że 
przemyśli a innym razem.... (?) 

powiedziała, że ostatnio obydwoje rozmawiali z panem Wójtem i 
powiedzieli, że tutaj po granicy jest dla nich najkorzystniej. 
Pan Wójt zaprzeczył, że z nim rozmawiali. 
Dyskusja 
Pan sekretarz wrócił i poinformował, że pani Pliżgi nie ma, musiała służbowo wyjechać ale 
jest pan Hejzner, który niejednokrotnie uczestniczył w rozmowach odnośnie projektowania 
tej drogi. 
Pan Stanisław Hejzner powiedział, że jest zaprojektowana droga w stanie zajeżdżonym. Tak 
zostało wystąpione do zarządu województwa oraz zarządu powiatu o opinię. Ta propozycja 
została zaopiniowana pozytywnie. W tej chwili trwają prace geodezyjne czyli wydzielenie 
tego terenu itd. Następnym krokiem będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę. 
Pan sekretarz zapytał czy byl proponowany inny przebieg drogi? 
Pan Stanisław Hejzner powiedział, że z nim nic nie było konsultowane a projektant nie 
uzyskiwał od niego żadnych wskazówek jak ma projektować. Zaprojektowane jest w stanie 
zajeżdżonym. 
Radny Krzysztof Grela powiedział, że tak jak gmina wskazała tak tutaj pan zrobił. 
Pan sekretarz powiedział, że z projektantem był ustalony optymalny przebieg drogi i w 
porozumieniu z właścicielem ale właściciel działki nie wyrażał zgody na jakiekolwiek 
uzgodnienia dlatego została wprowadzona specustawa. 
Radny Jan Kawałko czy nie można było tej drogi zaprojektować nawet specustawą tylko po 
obrzeżach? 
Pani przewodnicząca powiedziała, że to już nie jest specustawa. 
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Pan Wójt pyta czy jeżeli mając działkę, przez którą przez środek idzie droga która ma 30 lat 
to w którym miejscu by pan zaplanował a może starałby się pan robić po tym co było? 
Radny Krzyszfot Grela powiedział, że na pewno nie przez środek. 
Pan Wójt odpowiadając uzasadnił, że wtedy potrzebny był właściciel i zgoda na 
odsprzedanie czy zgadzamy się na brzegu a w specustawie są inne przepisy. 
Pan Hejzner potwierdza, że specustawa jest po to, aby pominąć pewne przeszkody m. in. 
takie jakie mieliśmy tutaj. 
Radny Wiśniewski powiedział, że mówiąc o specustawie takie stwierdzenie, że nie stosuje 
się specustawy wtedy kiedy ma się swoją, działkę. 
Pan Wójt powiedział, że nie ma przejazdu tą drogą w kierunku Trzepiecin. Jest od iluś tam 
lat nie uczęszczana. Pan Wójt powiedział, że zawsze można zmienić tylko kto pokryje 
koszty, bo dokumentację trzeba robić od nowa. 
Pani skarbnik powiedziała, że czeka na pismo od pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego z 
Suchowoli B bo jeszcze jedną drogę ma i specustawą niech idzie ale zapomniał, bo ona 
mieszka przy drodze gminnej, przy błotku ale pan radny zapomniał powiedzieć, że ma 
jeszcze jedną na swoim sołectwie ale zapomniał. 
Radny Wiśniewski powiedział, że na następną sesję napisze. 
Dyskusja 
Pani przewodnicząca zapytała jakie jest stanowisko rady. 
Dyskusja 
Radny Dariusz Sołtys powiedział, że zapoznali się z tematem, że są wszczęte procedury i 
niech idą, jedna w Sądzie, druga umowna a my będziemy mieszać w konflikt? 
Pan sekretarz powiedział, że było proponowane po obrzeżu, a rozmowy prowadzone były 
bardzo długo i nie jest tak, że problem powstał jak geodeta pojawił się na gruncie. 
Pan wójt Powiedział, żeby pojechać i zobaczyć w terenie oraz powołać komisję, w której 
uczestniczyła będzie pani Danuta Pliżga, która pewnie ma jakieś notatki, bo zawsze jakieś 
protokoły były pisane i niech komisja rozpatrzy. 
W dyskusji udział wzięli: radni, pan sekretarz, przewodnicząca, pani 
skarbnik. 
Radny Krzysztof Grela zapytał, ciekawe jakie koszty będzie gmina ponosiła? 
Pan Wójt powiedział, że gmina zapłaci odszkodowanie za działkę, starosta wyda decyzję na 
podstawie wyceny rzeczoznawcy każdemu z właścicieli. 
Pan sekretarz powiedział, że właścicieli jest dwóch oraz właściciele mogą podać sprawę do 
Sądu odnośnie wysokości odszkodowania. 

poprosił, aby zrobić po granicy. 
Pan Wójt powiedział, że nie będzie dyskutował i przeprosił radnych. Sprawę 
przedstawiliśmy tak jak mogliśmy, rozmowy były, nie ma pani Pliżgi, bo protokóły ze 
spotkań pewnie są, to byśmy je przeczytali. 
Radny Jan Kawałko powiedział, że należy odłożyć temat. 
Pan Wójt powiedział, że nic nie będzie odkładane bo postępowanie jest prowadzone. 
Postępowanie administracyjne jest wszczęte pół roku temu czy ileś. 
Przewodnicząca powiedziała, że będą komisje więc może na nich pani Pliżga przedstawi 
sytuację. 
Pan sekretarz powiedział, że pani przewodnicząca też uczestniczyła w rozmowach. 
Pani przewodnicząca powiedziała, że rozmawiała z 2 lub 3 razy. 
Po drugiej z rozmów była przekonana, że się dogadały. 

potwierdziła, że rozmowy z panią przewodniczącą odbyły się 
2 razy ale powiedziała, że się zastanowi. 

Pani przewodnicząca powiedziała, że odkładamy to, żebyśmy mieli więcej informacji. 
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Pani przewodnicząca odczytała pismo państwa Wniosek ten dotyczył remontu 
drogi gminnej w Bondyrzu w związku ze złym stanem technicznym, który podpisali 
mieszkańcy. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to droga za sklepem Groszek. Jest to droga wąska, żeby ją zrobić 
pewnie też trzeba iść specustawą, robić odwodnienia, rozbierać płoty, prosił o zajęcie 
stanowiska. 

Radny Jacek Kuryło z Bondyrza powiedział, że droga jest wąska i wymaga remontu. 
Niezbędną sprawą jest zrobienie jakiegokolwiek odprowadzenia wody. W okresie 
jesiennym i wiosennym cała woda z asfalu spływa na posesje mieszkańców tak jak jest we 
wniosku. Droga w tym roku będzie wyremontowana z funduszu na ile się uda. Zrobienie 
odprowadzenia wody byłoby jakimś rozwiązaniem tematu. 

Radny Andrzej Wiśniewski powiedział, że z tego co pamięta jest tam dość wąsko oraz 
uważa że nie należy bawić się od razu w specustawę. Powiedział, że na początek trzeba 
zebrać te 13 rodzin i zrobić z nimi rozmowę na co się godzą i będziemy w jasnej sytuacji. 
W dyskusji udział wzięli Wójt, skarbnik, radny Andrzej Wiśniewski. 

Radny Jacek Kuryło powiedział, że może się zobowiązać do przeprowadzenia rozmów 
z mieszkańcami. Oczywiście wcześniej z nimi rozmawiał. Tak jak wszedzie, jedni są za, 
inni przeciw, jedni chcą asfalt inni kostkę. Najważniejszym tematem byłoby odprowadzenie 
wody jeśli byłaby taka możliwość. W tym roku z funduszu sołeckiego wyremontujemy tą 
drogę. 
Dyskusja 

Pani przewodnicząca przeczytała następne wniosek państwa o zmianie w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1757 położonej w 
obrębię Jacnia i zakwalifikowanie wspomnianej nieruchomości jaki działki pod zabudowę 
zagrodową, jednoroodzinną letniskową i usługową. 

Radny Dariusz Sołtys powiedział, że wniosek złożony do planu zagospodarowania, nabór 
wniosków jest, niech czeka. 

Przewodnicząca odczytała zaproszenie na festyn rodzinny Dni Suchowoli, który odbędzie 
się 16 czerwca 2018 roku od pana Słoty. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje; 

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - zmiana statutu to wniosek do Rady Gminy. 
Następnie zapytał czy radny Andrzej Wiśniewski składał na Suchowola „ulica". Tak jak mówił pan 
Wójt, wszędzie drogi są potrzebne. Na razie nie jest planowany budżet na przyszły rok, a w tym roku 
jak państwo sami widzicie, jest tych inwestycji dużo. Trudno powiedzieć czy się uda znaleźć jakieś 
środki, chociaż ta droga też powinna być planowana w przyszłości, bo o niej rozmawialiśmy Patrząc 
na inne miejscowości jest tam dość dużo domów. Radny Wiśniewski powiedział, że może być 
problem bo prawdopodobnie przebiega przez nadleśnictwo. Pan wójt powiedział, że jej nie zrobimy 
chyba, że specustawą. A wtedy jest problem. 
Dla radnego radnego Krzysztofa Greli - informacje z kontroli były przedstawiane na sesji. 
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Dla radnego radnego Jana Kawałko - co roku pobocza będziemy kosić, kosi CIS, ale wtedy jak 
zacznie kosić powiat wtedy i my, w tym samym okresie. Kosimy tylko drogi utwardzone. Myślę, że 
państwo radni wiecie o tym doskonale. Zbieranie wody - trzeba popatrzeć co tam można zrobić, 
mamy koparkę do dyspozycji, będziemy mogli coś wspólnie zrealizować. 
Dla radnego Piotra Powroźnika - budowa remizy; myślę, że się zorientujemy i jak państwo jeszcze 
potrzebujecie jakiegoś spotkania to jak najbardziej, postaramy się kogoś wziąć, aby przedstawić 
sytuację, co by można było zrobić i jakie były by to środki, więcej trochę informacji. Pan Wójt 
powiedział, że oczywiście o tej strategi żartował, nie będziemy patrzeć czy jest w strategii czy nie, bo 
rada podjęła uchwałę wiążącą i będziemy starali się przygotować tą dokumentację. Odnośnie 
przyłączy to doskonałe państwo wiecie, że Gmina nie realizowała przyłączy tylko każdy dogadywał 
się sam na własny koszt z firmą. My robimy tylko główną sieć wodociągową. I teraz należy kogoś, 
najlepiej taniego, znaleźć, żeby te przyłącza tym osobom zrobił. Jest kilka firm, gdzieś tutaj w terenie, 
które zakładają przyłącza wodociągowe. Trzeba się zebrać w kilka osób, bo zawsze w grupie jest 
taniej i poprosić aby ktoś to zrobił i tak to wygląda. Także my nikomu nie zakładaliśmy, nie 
zakładamy, nie płaciliśmy za to, robimy tylko sieć główną. Projektowanie drogi Koziarka - w 
związku z tym, że jest wodociąg, solary, remiza i inne rzeczy, nie widzę możliwości aby dołączyć 
następny projekt w chwili obecnej w Suchowoli Kolonia. Na pewno jest ta droga potrzebna. Być 
może w tym roku skończy się Kolonię Adamów bo już prawie będzie skończona na całości. Jest 
szansa, że w przyszłym roku państwa droga wejdzie w większej odległości, w większych 
pieniądzach, przez zimę trzeba będzie przygotować dokumentację. Tak bym miał po tyłe na krótko. 

Radny Krzysztof Grela zapytał o sprawę kółka rolniczego. Pan Wójt powiedział, że nie ma pani 
Pliżgi, ale jest złożona umowa wypowiedzenia, chyba 3 - miesięczna. 
W dyskusji udział wzięli: pan Wójt, radni, pani skarbnik. 

Ad.19. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXVII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 
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