
Protokół Nr XXIX/2018 
z XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 14 sierpnia 2018 r. 

XXIX sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 104" 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

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 Kuryło Jacek Marian 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Krupa Robert 
2. Pan Słota Paweł Kamil 

7. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
8. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
9. Pan Powroźnik Piotr Artur 
10. Pani Skiba Bożena Ela 
11. Pan Skrzyński Czesław Marian 
12. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
13. Pan Wiśniewski Andrzej 

Radny nieobecny: 

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. Pan Andrzej Zastawnik - Architekt 
7. Sołtysi 
8. Publiczność 
Lista obecności osób zaproszonych (Zał. Prot. Nr 2). 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 

3. Przyjęcie porządku obrad 

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 udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji 
celowej na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L dr.kr. 17 - Pniówek - Suchowola- Maciejówka 
„ /na odcinku przebiegającym przez teren gminy Adamów/ 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na przebudowę 
zatoki parkingowej przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz - Namule - Hutki w m. Bondyrz 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwał}' 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowali i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

16. Rozpatrzenie pism 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

18. Zamknięcie obrad sesji. 
Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXIX 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 13, co stanowi 
niezbędne ąuorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 

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 do 
publicznego wglądu. 
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Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 
Radny Andrzej Wiśniewski - złożył wniosek o zachowanie nagrania dźwiękowego 
z przebiegu XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów z dnia 20 lipca 2018r., z 
powodu na ważność poruszonych tematów. 

Za przyjęciem protokółu z XXVIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 20 lipca 2018 r. 
bez odczytania głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
20 lipca 2018 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.3. 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 13. 

Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXIX sesji 
VII kadencji. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Radny Mirosław Lewusz - zwrócił się z prośbą do radnych i Wójta, aby wystąpić 
z wnioskiem do Powiatu, aby Powiat zajął się budową drogi w miejscowości Szewnia Dolna. 
Zostały zrobione wszystkie dokumenty, pozwolenia, a prace w tej chwili utknęły w miejscu. 
Jesienią będzie nabór wniosków i chciałbym aby za zgodą rady Wójt wystąpił z takim 
wnioskiem do Powiatu. 

Radny Jan Kawałko - prosił o usunięcie gałęzi, które wrastają w drogę naprzeciwko byłego 
Kółka Rolniczego w Rachodoszczach przy drodze do Bożej Woli. 

Pani przewodnicząca udzieliła głosu z Malinówki. 
Pani Katarzyna Słota sołtys Suchowoli-Kolonia przedstawiła problem jaki mają 

związany z dojazdem do ich posesji oddalonej o 5 km od drogi utwardzonej. 
Szczególnie problem istnieje w okresie gdy jest mokro, wówczas muszą jeździć przez las. 
Dowożąc dziecko do autobusu czterokrotnie muszą dojechać do drogi utwardzonej. 
Sołectwo z funduszu sołeckiego nie jest w stanie naprawić tej drogi w miarę możliwości ze 
środków sołeckich podjęliśmy działania naprawcze tej drogi. 
Zwróciła się z prośbą w imieniu mieszkańców do radnych i Wójta o pomoc w celu ułatwienia 
dojazdu o zwykłe utwardzenie tej drogi. 

Pan Wójt wyjaśnił, że od trzech lat Wójt nie wozi i kupuje kamienia. Drogi naprawiane są 
z funduszu sołeckiego. Mimo to udało się nam naprawić drogę w gorszych miejscach 
z zasobów które są na bazie. Z państwem jesteśmy w kontakcie i co możemy 
to naprawiamy. Nie chcę sam o tym decydować, bo drogi naprawiane są z funduszu 
sołeckiego. Podobna sytuacja z dojazdem występuje, a którą przedstawił 
na sesji rady. Wówczas rada wyraziła zgodę na zakup 100 ton kruszywa z Lipska. 
Droga o naprawę której prosił została w części naprawiona. 
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Jeżeli rada wyrazi zgodę to jesteśmy w stanie jeszcze w tym roku zakupić około 100 ton 
kruszywa. Nie poprawi to sytuacji na całości tej drogi, ale te najbardziej nieprzejezdne 
miejsca po wskazaniu przez postaramy się naprawić. 

Radny Andrzej Wiśniewski - kiedy był zwiększyliśmy prawdopodobnie o 
dziesięć tysięcy rezerwę na taki cel i uważam, że jest to jak najbardziej zasadne, żeby teraz 
tę rezerwę uruchomić. 
Pani przewodnicząca zapytała, kto jest za wyrażeniem zgody by Wójt zakupił niezbędną 
ilość kruszywa aby naprawić drogę. Za głosowało 13. 

Pani przewodnicząca odczytała; 

* Wniosek zam. Bondyrz o sprzedaż gruntu stanowiącego 
własność Gminy Adamów, położonego w m. Bondyrz. 

* Wniosek klubu radnych o zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu XXVIII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów z dnia 20 lipca 2018r., z powodu na ważność 
poruszonych tematów. 
Za zachowaniem nagrania głosowało 3, przeciw 9, wstrzymało się 1. 
Pani przewodnicząca stwierdziła, że nagranie nie zostaje zachowane. 

* Wniosek Klubu Radnych „Razem dla Gminy" z dnia 18.07.2018r. /złożony dnia 20.07.2018r/ o 
zmianę § 41 pkt. 2 Statutu Gminy Adamów tak jak we wnioskach z dn. 19.02.2018 r, 02 06 2018 r. 
w wersji przedstawionej w Wniosku z dn. 29.03.2018 r. 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. Uzasadnienie Istniejący obecnie zapis § 41 pkt. 2 Statutu Gminy Adamów jest niemożliwy 
do realizacji ze względu na postęp techniki i wycofanie taśm magnetofonowych i urządzeń 
rejestrujących takie nagrania z obiegu. Zapis w Statucie Gminy Adamów dotyczący nagrywania 
przebiegu sesji na taśmie magnetofonowej ma charakter pomocniczy i służy do sporządzania 
protokółu w wersji papierowej. Intencją zmiany zapisu w Statucie jest utrwalenie przebiegu sesji w 
formie elektronicznej w celu umożliwienia wszystkim radnym i mieszkańcom gminy i innym 
zainteresowanym zapoznanie się z faktycznym przebiegiem sesji a nie tylko skróconą jego wersją 
sporządzana w formie protokółu papierowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż coraz większa liczba 
gmin korzysta z takiej formy przedstawienia przebiegu obrad sesji Rady Gminy. 
Przewodnicząca poinformowała, że wniosek jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący odczytał; 

* Pismo Kroniki Tygodnia dotyczące wprowadzenia w Kronice Tygodnia nowych stron 
tematycznych, na których można będzie zamieszczać infomiacje promujące miasto, gminę, mówiące 
o sprawach istotnych dla mieszkańców, informujące o inwestycjach, zamierzeniach i osiągnięciach 
naszych „Małych Ojczyzn". 
Pani przewodnicząca odczytała, pismo Starosty Zamojskiego dotyczące projektu, pn. „Wygodniej, 
szybciej, bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa 
lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność 
komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Informujące o zmianie 
wielkości dofinansowania zadania z RPO WL 2014 - 2020, pn. Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3247L dr. kr. 17 - Pniówek - Suchowola - Mciejówka". 
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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. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali; radny Krzysztof Grela oraz Skarbnik Gminy. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad. 8. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pani Skarbnik materiały radni otrzymali, w materiałach nie ujęto jednej zmiany tj. budowa 
pomostów. Ogłoszono dwukrotnie przetarg na wykonanie pomostów, ale nikt się nie zgłosił. 
Ogłoszono trzeci przetarg i obawiamy się tej sytuacji, że będzie oferta wyższa i zaraz trzeba 
będzie zwoływać kolejna sesję. 
Zwiększono wartość do 29 206,00 zł i zwróciła się do radnych o wrażenie zgody na taką 
zmianę. 
Zwiększonoby wolne środki na 222 460,00 zł. Miałoby to odzwierciedlenie w wieloletniej 
prognozie finansowej jak i w uchwale budżetowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy wrażamy zgodę na to zwiększenie? Za głosowałol3. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z wprowadzonymi poprawkami. 
W dyskusji zapytania zgłosili; Andrzej Wiśniewski, Jan Kawałko, wyjaśnień udzieliła pani 
Skarbnik Gminy. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 11. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
W dyskusji zapytania zgłosili; Krzysztof Grela, Henryk Kierepka, Andrzej Wiśniewski, Jan 
Kawałko, wyjaśnień udzielali pan Stanisław Hejzner i Andrzej Zastawnik. 
Pan Andrzej Zastawnik omówił projekt opracowanych zmian Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów, projekt uchwały w 
sprawie zmiany ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów, oraz projekty uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 
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Ad. 12. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 13. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 14. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 15. Pan Tomasz Michałuszko przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 5, przeciw 8, wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. 

Ad. 16 i 17 Rozpatrzenie pism 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Lewusza odnośnie wystąpienia 
do Powiatu aby droga w Szewni Dolnej została ujęta do naprawy. 
Pan Wójt poinformował, że dokumentacja została zrobiona, pozwolenie uzyskane, 
zgodziliście się państwo partycypować jako gmina w realizacji budowy tej drogi i wniosek 
został złożony na tzw. Fundusz Leśny niestety jednak nie uzyskał dofinansowania. 
Wykonano tylko nakładkę asfaltową na długości około 400 mb. Pan radny chciałby aby ten 
wniosek dalej był złożony przez Powiat na następny rok na Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych Gminnych i Powiatowych. Na pewno trzeba z pismem 
wystąpić. Należy wziął pod uwagę, że w dniu dzisiejszym podjęto uchwałę, że na przyszły 
rok zabezpieczacie 2.200 ml. zł na drogę Kalino wice - Suchowola - Maciejówka 
i środków należy wszędzie szukać. 

Dla radnego Jana Kawałko - jeżeli gałęzie są w pasie drogowym to postaramy się jej przeciąć, jeżeli 
u osób prywatnych to trzeba z tymi osobami rozmawiać, żeby to usunęli. 

Odnosząc się do pisma Kroniki Tygodnia zapytał czy my mamy też zaistnieć jako gmina, czy mamy 
nie być tam. 
Radny Krzysztof Grela wyraził swoją opinię, że jest to typowo biznesowa gazeta, my mamy 
swoją gazetkę, która rozchodzi się na nasz teren mamy strony internetowe, chodzi tu 
o pieniądze. Wydaje mi się to bez sensu, każdy szuka pieniędzy. 

Radny Mirosław Lewusz pytał, czy to ma być jednorazowa publikacja? 
Wójt odpowiedział, że tak. Jest mowa o dwóch stronach tak jak jest to o innych gminach. 
Chciałem zapytać o stanowisko rady. 
Radny Krzysztof Grela - boimy się tego, żeby na sesji było nagrywane i publikowane, 
naszych wypowiedzi to co my reprezentujemy, a teraz chcemy płacić. 
Dyskusja. 
Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za tym aby naszą gminę promować jednorazowo 
w Kronice Tygodnia? 
Za głosowało 8, przeciw 1, wstrzymało się 1. 
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Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Mirosława Lewusza, aby 
zwrócić się z pismem w sprawie drogi w m. Szewnia Dolna 
Za głosowało 13. 

Wniosek zam. Bondyrz o sprzedaż gruntu stanowiącego 
własność Gminy Adamów, położonego w m. Bondyrz. 
Ustalono, że należy poznać stanowisko mieszkańców Bondyrza, wówczas rada rozpatrzy 
wniosek. 
Pani przewodnicząca poinformowała o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego 
radnego, dokumenty radni otrzymali przed sesją. 
Radny Andrzej Wiśniewski na ostatniej sesji rozmawialiśmy, że mieliśmy się przejechać na 
Adamów, pan Wiceprzewodniczący miał zorganizować spotkanie ze stronami. 
Radny Tomasz Michałuszko - wyjaśnił, że jeszcze nie zostało zorganizowane. 
Pan Sekretarz poinformował, że ze względów technicznych nie ma możliwości dojazdu, 
bo jest kładziona kostka. 
Radny Andrzej Wiśniewski z Sekretarzem dyskutowali na temat szerokości drogi 
w Adamowie. 
Radny Andrzej Wiśniewski prosił Sekretarza o pismo z 13 sierpnia. 
Wójt - ostatnio była dyskusja na temat inwestycji, budżetu z lat poprzednich, obecnych. 
Na następną sesję Wójt przygotuje krótkie sprawozdanie jak wglądał i jak wygląda budżet 
jakie inwestycje były realizowane. 
Radny Henryk Kierepka podziękował, Wójtowi i radzie za wykonaną i oddaną do użytku 
drogę o długości 0,5 km w Feliksówce. 

Ad. 18. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXIX sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 
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