
Protokół Nr XXXI/13 

z XXXI sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 26 lipca 2013 r. 

XXXI sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 

Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 93d. 

Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 

Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 

2. Pan Janusz Galant 9. Pan Dariusz Jacek Radliński 

3. Pan Jan Henryk Kawałko 10. Pan Witold Romaszko 

4. Pan Janusz Kowalczuk 11. Pani Bożena Ela Skiba 

5. Pan Jerzy Stanisław Koza 12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 

6. Pan Ryszard Krawczyk 13. Pan Piotr Zawiślak 

7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Czesław Marian Skrzyński 

2. Pan Jan Krzysztof Teterycz. 

Radni nieobecni: 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 

2. Pan Henryk Matej 

3. Pani Teresa Kostmbiec 

4. Pan Marek Barcicki 

5. Pani Elżbieta Kuźma 

6. Pan Piotr Szmidt 

7. Pan Tomasz Kania 

8. Pan Stanisław Hejzner 

9. Pan Piotr Nogas 

10. Sołtysi 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 3) 

Wójt 

Starosta Powiatu Zamojskiego 

Zastępca Skarbnika Gminy 

Radca prawny 

Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 

Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 

pracownik Urzędu Gminy Adamów 

pracownik Urzędu Gminy Adamów 

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 uchwał rady 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Adamów 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

12. Rozpatrzenie wniosku 

- dyskusja 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXXI sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał Pan Janusz Kowalczuk 

Przewodniczący Rady Gminy Adamów. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, 

co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pan Przewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 

z zawiadomieniem. Zapytał czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 

W sprawie porządku obrad z radnych nikt nie zabierał głosu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXXI sesji VI 

kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie 

wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do publicznego wglądu. 

Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 

Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 

12 czerwca 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 
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Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o naprawę oświetlenia ulicznego w 

Bondyrzu Fabryce oraz o naprawę chodników, uporządkowanie chodników, poboczy i 

grobli. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o udzielanie pisemnych odpowiedzi na 

zgłaszane przez niego pisemne interpelacje. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o remont - malowanie dachu na remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacni. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba - prosiła o remont drogi w kierunku Czarnowody oraz 

zapytała kiedy będzie kontynuowana budowa drogi asfaltowej oraz budowa drogi z 

kostki ?. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 

(Zał. Prot. Nr 4) 

Przewodniczący ogłosił trzyminutową przerwę w obradach. 

(Po przerwie) 

Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na 

poprzedniej sesji. 

(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.7. Pani Zastępca Skarbnika omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.8. Pan Stanisław Hejzner omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad.9. Pan Stanisław Hejzner omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 10. Pan Wójt - poinformował, że bank, który obsługuje gminę zapowiedział pobieranie opłat 

za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualnie z bankiem 

trwają rozmowy na ten temat. Ogłaszając przetarg na obsługę bankową gminy nie 

uwzględniono takich wpłat, ponieważ tego tematu w tamtym czasie nie było. Na naradzie 

z sołtysami, sołtysi wrazili stanowisko, aby ustalić dla nich prowizję w wysokości 15% 

za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inklasa. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - pytał, dlaczego gmina w przetargu nie 

zabezpieczyła mieszkańcom koszy na śmieci? 

Wójt - wyjaśnił, że ustawa na każdego coś narzuca, dla gminy, że mamy znaleźć firmę, 

która ma odbierać śmieci, na właściciela, że ma mieć pojemnik. Włączając do przetargu 
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zakup koszy, koszt przetargu wzrósłby o około 170 tys. zł.. Firma odbierająca śmieci ma 

postawić kosze na śmieci w formie dzierżawy, odkupienia. 

W dyskusji ponadto głos zabierali radni; Bożena Skiba, Radca prawny, Wójt, Jan 

Kawałko, Leszek Kostur, Piotr Czarnecki. 

Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały, 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 11. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały, 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 12. Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący - odczytał pismo S.O.S z dnia 

19 czerwca 2013r. w sprawie pomocy dla powodzian z Gminy Nowa Sarzyna i 

Sieniawa . 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym negatywnie rozpatrzyła prośbę( przeciw głosowało 13). 

Pan Janusz Kowalczuk Przewodniczący - odczytał pismo; 

- firmy Art-Mart w sprawie zaprezentowania się firmy na sesji, 

- wniosek pana Jana Curyło z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie kupna działki położonej w 

obrębie wsi Bliżów oznaczonej Nr 136/2 stanowiącej własność Gminy Adamów. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał „kto jest za sprzedażą działki w drodze 

przetargu", za sprzedażą głosowało 13. 

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Ad.13. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - problem oświetlenia należy zgłaszać między sesjami. 

Poboczy oraz groble nigdzie nie czyścimy, być może od przyszłego roku CIS będzie 

wkonywało tego rodzaju zadania. 

Dla radnego Jana Kawałko - odpowiedzi udzielane są na bieżąco na każdej sesji. 

Postaramy się udzielać odpowiedzi na piśmie. 

Dla radnego Dariusza Sołtysa - remontu wymaga dach i trzy kominy, należy rozważyć, 

czy nie taniej będzie pokrycie nową blachą, niż malowanie starej. Jeżeli będą środki to 

prace zostaną wykonane. 

Dla radnej Bożeny Skiby - otrzymaliśmy 40 tys.zł. dofinansowania z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę. Za 

powyższe środki realizowany będzie odcinek 200 mb. drogi asfaltowej do Czarnowody. 

Drogi z kostki na które wykonywana jest dokumentacja tj. w Szewni Górnej, Suchowola 

Doły i Suchowola Ulica w tym roku będziemy starali się na podstawie tzw. spec ustawy, 

przejmować grunty od rolników pod drogi. 
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Wójt dziękując Staroście za udział w sesji wyraził zadowolenie z dotychczasowej 

współpracy ze Starostwem. 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak prosił Starostę o naprawę drogi Pniówek-

Suchowo la- Krasno bród. 

Zabierając głos pan Henryk Matej Starosta Zamojski - podziękował za zaproszenie na 

sesję, za uchwalone przez radę gminy zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Adamów, wspólne pierwsze wykonanie z Narodowego Programu 

Budowy Dróg Lokalnych drogi powiatowej na odcinku Kaczórki - Bondyrz-

Zwierzyniec. 

Odnosząc się do zapytania dotyczącego remontu drogi Pniówek-Suchowola-Krasnobród 

wyjaśnił, że nie można nić zrobić bez wcześniejszego ustalenia z organem w tym 

przypadku Wójtem. Jeżeli ktoś sobie coś przypisuje, że coś załatwił za coś, to ten ktoś 

głosował przeciwko absolutoriom Zarządowi Powiatu. Powiat nie dzieli społeczeństwa 

na koalicję i opozycję tylko bierze pod uwagę potrzeby mieszkańców. 

Poinformował, że w bieżącym roku nie planuje się wspólnej budowy chodników ze 

względu na wydatki jakie Starostwo poniosło na zimowe utrzymanie dróg. 

Przedstawił bieżącą sytuację finansową i planowanych działaniach Starostwa 

Powiatowego w Zamościu. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - zgłosił usterki do oznakowania drogi powiatowej 

Kaczórki - Zwierzynie. Oceniając powiat zamojski pod względem dróg powiedział, że 

ma przegląd dróg w całej Polsce i nasz powiat zamojski jest chwalony. 

Zabierając głos radny Jerzy Koza - powiedział, że odcinek drogi Boża Wola - Namule -

Polany, znajdujący się w części w powiecie tomaszowskim jest zapomniany, nic na tej 

drodze nie robione, nie jest koszona trawa, a zimą droga nie odśnieżana. 

Zabierając głos sołtys Zbigniew Skóra - poinformował, że droga powiatowa Kaczórki -

Bondyrz- Zwierzyniec pęka, zaczyna się łamać. Prosił o naprawę chodnika naprzeciwko 

byłej szkoły. 

Odnosząc się do zgłoszonych zapytań Starosta - wyjaśnił, że na doniesienie 

mieszkańców, droga Kaczórki - Zwierzyniec objęta jest kontrolą. W zakresie utrzymania 

drogi Boża Wola - powiat poprawi się. 

W zakresie utrzymania chodników CIS będzie nas wspomagał. 

Omówił problemy związany z budową i utrzymaniem dróg powiatowych. 

Panie Agata Malicka i Anna Skóra - przedstawiły wyjaśnienie, w zakresie umorzeń 

podatkowych, stosowania ulg podatnikom w spłacie zobowiązań. Podkreśliły, że 

umorzenie zobowiązania należy wyłącznie do kompetencji Wójta. 

Przekazały radnym materiały dotyczące umorzeń podatkowych. 

Ad. 14. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XXXI 

sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 
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