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

odbytej w dniu 6 listopada 2018 r. 

XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1030 

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 Krupa Robert 
7. Pan Lewusz Mirosław Paweł 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

8. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
9. Pan Powroźnik Piotr Artur 
10. Pani Skiba Bożena Ela 
11. Pan Słota Paweł Kamil 
12. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
13. Pan Wiśniewski Andrzej 

Radni nieobecni; 

1. Pan Kuryło Jacek Marian 
2. Pan Skrzyński Czesław Marian 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli; 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Piotr Szmidt 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Maria Sak 
6. Pani Elżbieta Kuźma 
7. Pani Magda Krupa 
8. Sołtysi 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 

Lista obecności osób zaproszonych (Zał. Prot. Nr 2) 
Lista obecności osób zaproszonych (Zał. Prot. Nr 3) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

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 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2019 rok 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 



8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 
do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania 
i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru 
w drodze inkasa 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2014-2019 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 

-dyskusja 
-podjęcie uchwały 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
-dyskusja 
-podjęcie uchwały 



20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skaigi mieszkańców Adamowa na działania Wójta Gminy 
Adamów 
-dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

25. Rozpatrzenie pism 

26. Informacja Wójta o działalności Rady Gminy i Wójta w okresie kadencji 2014-2018 
-dyskusja 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

28. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji; 

Ad.l. Otwarcia XXXII 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 quorum 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. 

Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 

Za przyjęciem protokółu z XXXI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 12 października 2018 r. 
bez odczytania głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się 1. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXXI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
12 października 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? 

Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał; 
Wniosek uzasadnił tym, że po wysłaniu materiałów do radnych zaistniały potrzeby, aby te 
zmiany wprowadzić. 
1. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. 

Zabierając głos radny Mirosław Lewusz zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu porządku 
obrad punktu 21 (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów) temat 
powtarza się co sesję myślę, że nie ma co procedowania tego. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad zgłoszonych przez Wójta trzech uchwał losowało 13. 

Za wykreślnie z porządku obrad pkt 21 głosowało 7, przeciw 6, wstrzymało się - . 
Pan radca wyjaśnił, że tematu nie wykreślono z porządku obrad ponieważ wniosek nie uzyskał 
bezwzględnej większości głosów składu rady. 

W sprawie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu. 
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt rozszerzonego porządku obrad. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 13, przeciw wstrzymało się 

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

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski podziękował za wyremontowanie dachu na 
świetlicy w Suchowoli. 
Zgłosił wniosek o zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu XXXI sesji VII kadencji. 
Odczytał pismo „ w związku z rozpowszechnianiem przez znane mi osoby nieprawdziwych 
informacji dotyczących bezpośrednio mnie, w sprawie „Blokowania budowy zbiornika 
wodnego w Suchowoli" Oświadczam, że nigdy takich działań nie podejmowałem. A 
niemożliwość budowy zbiornika jest następstwem decyzji wydanej przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 06.11.2017r. Nr WOOS 4260.117.2017 BT. 
W której Wniosek Wójta Gminy Adamów z dnia 19.06.2017 r. o Wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa zbiornika wodnego 
w Suchowoli" został oddalony odmówiono ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla tego 
przedsięwzięcia. Między innymi dlatego że: Obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr X/73/2003 Rady Gminy Adamów z dnia 
14 listopada 2003r./ nie dopuszcza lokalizacji zbiornika w Suchowoli. 
Jeśli Wójt Gminy bądź ktoś inny posiada wiedzę na temat mojego udziału w blokowaniu 
inwestycji to chciałbym to usłyszeć-dzisiaj. 
Zabierając głos radny Robert Krupa zapytał o naprawę mostu w Bondyrzu. 

Ad.5. Pan Wójt - dożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 



Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej 
sesji. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.7. Zabierając głos pani Agata Malicka udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, 
poinformowała, że organ podatkowy proponuje, obniżenie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 18 października 2018 r. z kwoty 54,36 zł za 1 dt - do kwoty 38.00 zł za ldt, mającą 
zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 2019 r. na obszarze gminy Adamów. 
Czyli pozostawienie stawki w wysokości obowiązującej w 2018r. 
Przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.8. Pani Anna Skóra - proponuje się nie podejmowanie uchwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za nie pozostawieniem uchwały?, 
Za niepodejmowaniem uchwały głosowało 13. 

Ad.9. Pani Anna Skóra - proponuje się nie podejmowanie uchwały i pozostawienie dotychczas 
obowiązujących stawek podatku od nieruchomości. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem uchwały? 
Za niepodejmowaniem uchwały głosowało 13. 

Ad. 10. Pani Anna Skóra - proponuje się nie podejmowanie nowej uchwały i pozostawienie 
dotychczas obowiązujących stawek. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem obowiązującej uchwały? 
Za niepodejmowaniem uchwały głosowałol3. 

Ad.l 1. Pani Anna Skóra - proponuje się nie podejmowanie uchwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za niewprowadzaniem uchwały? 
Za niepodejmowaniem uchwały głosowało 13. 

Ad. 12. Pani Anna Skóra - proponuje się nie podejmowanie pozostawienie obowiązującej uchwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem obowiązującej uchwały? 
Za pozostawieniem obecnie obowiązującej uchwały głosowałol3. 

Ad. 13. Pani Anna Skóra - proponuje się nie podejmowanie pozostawienie obowiązującej 
uchwały 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem obowiązującej uchwały? 
Za pozostawieniem obecnie obowiązującej uchwały głosowałol3. 

Ad. 14. Pani Anna Skóra - proponuje się nie podejmowaniem chwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za nie podejmowaniem uchwały? 
Za nie podejmowaniem uchwały głosowało 13. 

Ad. 15. Pani Aneta Zub - proponuje się nie podejmowaniem chwaty i pozostawienie stawek 
w dotychczasowej wysokości. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem obecnie obowiązujących 
stawek, za głosowało 13. 



Ad. 16. Pan Sekretarz Gminy omówił oraz przedstawił projekt uchwały 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 17. Pani Anna Romaszko - omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot Nr 8) 

Ad. 18. Pani Anna Romaszko omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 19. Pani Anna Romaszko omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad.20. Radny Mirosław Lewusz Przewodniczący doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta 
Gminy Adamów, odczytał protokół z posiedzenia doraźnej komisji do zbadania skargi na 
Wójta Gminy Adamów z dnia 19 października 2018 r.. Przedstawił projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Adamowa na działania Wójta Gminy Adamów 
wraz z uzasadnieniem. 
Przewodnicząca udzieliła głosu 

- powiedziała, że rozmowy były o odkupieniu tej drogi, a nie 
o przeprowadzeniu. Jeżeli musi być to niech będzie po granicy. 
Radny Krzysztof Grela - w protokole i w projekcie uchwały jest wpis, że sprawa jest na 
drodze sądowej. Z tego co wiem opinie biegłych powołanych przez sąd, którzy wyraźnie 
wskazują przebieg drogi nie w ten sposób. Zapytał, jeśli droga poprowadzona będzie w ten 
sposób i będzie utracona wartość działki, a podadzą do sądu, to kto 
poniesie koszty? 
Pan Sekretarz - wyjaśnił, że trwały rozmowy z nie tylko odkupienia 
działki tej w tej formie w tym przebiegu drogi jaka jest. Były rozmowy o przeprowadzeniu 
drogi przy prawej stronie - boku działki. Jednakże ostateczna decyzja 
była taka, że przez moją działkę nie będzie biegła żadna droga i na tym się rozmowy 
z zakończyły. Wobec czego zastosowano mechanizm specustawy. 

- była taka rozmowa, że po granicy z prawej strony z tym, 
że zostaje nam tam kawałek działeczki, nigdy nie było mowy żeby po granicy z drugiej 
strony. Dlaczego nie jest to brane pod uwagę i nikomu by to nie szkodziło. 
Radny Andrzej Wiśniewski, poinformował, że był na komisji przysłuchując się jej pracy. 
Pytałem czy była rozmowa, żeby poprowadzić drogę z lewej strony. 

odpowiedziała, że nie było takiej rozmowy, żeby poprowadzić po granicy 
z lewej strony. Przypomniał o zadawanych pytaniach panu Sekretarzowi. 
Radny Krzysztof Grela - żadna propozycja rozwiązania sprawy przedstawiona przez 
biegłych sądowych nie pokrywa się z naszą propozycją. Co będzie jeśli sąd nie przyzna 
drogi w miejscu którym my chcemy, co wówczas będzie? 



Pan Radca wyjaśnił, że nie wiemy co sąd powie, my robimy zgodnie z ustawą. 
Nie naruszamy prawa, robimy drogę w ramach specustawy. My nie jesteśmy stroną tego 
postępowania. Decyzję wydaje Starostwo. Myśmy złożyli wniosek do Starostwa. 

W dyskusji głos zabierali radca prawny, Krzysztof Grela, Andrzej Wiśniewski, 
Sekretarz Gminy. 

Pan Sekretarz - wielokrotnie padały propozycje Wójta, odnośnie rozmów przebiegu drogi 
z tego co wiem do tej pory nikt nie zgłosił się do Wójta odnośnie przebiegu drogi. 

- byliśmy razem z mężem u pana Wójta z opinią biegłych dwóch 
geodetów sądowych ale pan Wójt twierdził, że nie pamięta. 
Pan Sekretarz - padały deklaracje Wójta odnośnie rozmów jak był program telewizji 
nagrywany jak była komisja, nikt do tej pory się nie zgłasza. 

Pan Wójt - decyzje zostały podjęte i dokumentacja jest robiona i nie pozwolę sobie by ktoś 
tutaj okłamywał, podawał nieprawdę. Pan radny jak chce niech podpisze umowę 
z chociaż nie ma takich uprawnień. Jak była telewizja, byli pracownicy 
mówiłem, że tą sprawę można jeszcze załatwić, można przyjść do gminy i można tę drogę 
przesunąć i zastanowić się kto jakie pokryje koszty. Koszty geodezyjne być może 
dokumentacji. To samo mówiłem na radzie 2-3 miesiące temu. Ale 
tutaj nie było. Słyszę przed kamerami, że kogoś nękam, że pracownicy nękają telefonami, 
że zmuszamy do rozmów. Dalej mam dzwonić do państwa? Czyj to jest interes gminy, czy 
państwa? Przyjść usiąść, porozmawiać zastanowić się jak sprawę rozwiązać. 
Nikt z pracowników już do państwa nie będzie jeździł, żeby państwa nie nękać. Pytał kto 
pokryje teraz koszty? 
Radny Andrzej Wiśniewski o problemie dowidzieliśmy się dopiero teraz. 
Wójt o problemie pan nie musiał wiedzieć, problem gmina załatwiała. 
Radny Mirosław Lewusz przedstawił projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw 6. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 21. Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 7. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. 

Ad.22. Pani Skarbnik omawiając projekt uchwały poinformowała, że głównym celem zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej jest wprowadzenie do realizacji w roku 2019 drogi 
Bondyrz w kierunku cmentarza. W związku z tym, że należy zlecić prace nad mapą do 
celów projektowych i wykonać projekt, będziemy się starać złożyć wniosek na 
dofinansowanie tej drogi bo jest w programie powodziowym. Nabór wniosków będzie 
w miesiącach marzec - kwiecień. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad.23. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 



Ad.24. Pan Sekretarz Gminy omówił oraz przedstawił projekt uchwały 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14) 

Ad.25. Rozpatrzenie pism; 
Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu z dnia 9 października 2018 roku L. dz. 
W-2662/18 w sprawie rozważenia możliwości zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok 
środków finansowych na dofinansowanie działalności Policji w ramach Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz sprzętu na bieżące 
potrzeby Posterunku Policji w Krasnobrodzie oraz KMP w Zamościu. 
Pan Wójt poinformował, że pismo skierowane jest do Wójta, ale chcemy, żeby państwo 
zajęli stanowisko w tej sprawie. Przypomniał, że wystąpiliśmy z pismem o odtworzenie 
Posterunku Policji w Adamowie. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej decyzji. 
Poinformował, że w Urzędzie Gminy mają być dyżury dzielnicowego. 
Rada nie opowiedziała się za wsparciem ponieważ nie określono kwoty ani celu wsparcia. 

Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zachowanie nagrania dźwiękowego 
z przebiegu XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów. 
Za zachowanie nagrania dźwiękowego głosowało 6, przeciw 7. 
Przewodnicząca stwierdziła, że nagranie nie będzie zachowane. 

Ad.26. Wójta złożył informacje o działalności Rady Gminy i Wójta w okresie kadencji 2014 - 2018. 

Ad.27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje; 

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - uważam, że żaden radny nie ma takiej siły żeby 
wstrzymać inwestycje, że inwestycja nie jest wykonywana to jest decyzja negatywna 
RDOS w związku z tym inwestycja nie może być realizowana. 
Nie będę się odnosił do tego, że ktoś coś powiedział komu. Jak bym miał się tak odnosić jak 
pan to musiałbym chodzić po sądach. 
Dla radnego Roberta Krupa - firma ma naprawić, będziemy się starali przywrócić 
przejezdność. 
Pani przewodnicząca odczytała zaproszenie Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Samorządu 
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Suchowoli na uroczystość patriotyczną z okazji 100 
rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się 10 listopada 2018 r. o godz. 18.00 
w Szkole Podstawowej w Suchowoli. 

Pani przewodnicząca podziękowała za czteroletnią współpracę z Wójtem, Urzędem Gminy 
i radnymi. 
Radny Henryk Kierepka podziękowała za czteroletnią współpracę. 

Ad.28. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXXII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor do spraw obronnych 


