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

odbytej w dniu 12 października 2018 r. 

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

Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1205 

Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 9. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
3. Pan Kierepka Henryk 10. Pani Skiba Bożena Ela 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 11. Pan Skrzyński Czesław Marian 
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). 
Radni nieobecni: 

1. Pan Powroźnik Piotr Artur 

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 Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamowie 
5. Pani Magda Krupa - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
6. Sołtysi 
7. 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 przyjęcia przez Gminę Adamów zadnia zarządzania drogą powiatową 
Nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka na terenie gm. Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 

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

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2018 roku. 
- dyskusja 

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

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

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

14. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych 

- dyskusja 

15. Rozpatrzenie pism 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 
Ad. 1. Otwarcia XXXI 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 
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. 

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

Za przyjęciem protokółu z XXX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 11 września 2018 r. 
bez odczytania głosowało 13, przeciw wstrzymało się 1. 
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Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
11 września 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? 

Pani Bożena Skiba zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad punktów: 
Wniosek uzasadniła tym, że po wysłaniu materiałów do radnych wpłynęła skarga 
i zachodzi potrzeba powołania komisji i wprowadzenia do porządku obrad. 
Byłyby to punkty 12 i 13 porządku obrad. 

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania skargi na 
Wójta Gminy Adamów 
Za wprowadzeniem punktu głosowało 14. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania doraźnej komisji do 
zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów 
Za wprowadzeniem punktu głosowało 14. 

W sprawie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu. 
Pani przewodniczącą poddała pod głosowanie projekt rozszerzonego porządku obrad. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

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

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Radny Tomasz Michałuszko podziękował Radzie i Wójtowi za wykonanie drogi, która 
rozwiązała wiele problemów związanych z dojazdem. 

Radny Andrzej Wiśniewski - wnioskował o zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu 
XXIX sesji. Prosił o pismo z 2013 r. dotyczące udzielenia bonifikaty przedsiębiorcy 
z Adamowa. 

Radny Jan Kawałko - w związku z tym, że trwają prace nad budżetem przyszłego roku 
prosił, aby Urząd podjął działania w sprawie drogi powiatowej w kierunku Majdanu 
Ruszowskiego. Na naszym terenie pozostało około 600 metrów. Może wspólnie w przyszłym 
roku udałoby się wprowadzić. 

Radny Robert Krupa - poinformował, że mieszkańcy nie wyrazili zgody na sprzedaż gruntu 
panu Naklickiemu. 

Radna Bożena Skiba podziękował Radzie i Wójtowi za wykonanie odcinka drogi o długości 
0,5 km. 
Pani przewodnicząca poddała wniosek radnego Andrzeja Wiśniewskiego (Klubu Radnych) 
o zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu XXX sesji VII kadencji z dnia 11 września 
2018r z powodu na ważność poruszanych tematów. 
Za zachowaniem nagrania głosował 6, przeciw 8. 
Przewodnicząca stwierdziła, że nagranie nie będzie zachowane. 
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Pani przewodnicząca odczytała pisma; 

* Pismo Ministerstwa Infrastruktury DDP.1.052.85.2018. AK.l z dnia 28 września 2018 r. 
dotyczące przekazania według właściwości, przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów skargę mieszkańców Adamowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. na działania Wójta 
Gminy Adamów, związane z budową drogi gminnej w m. Adamów na działkach o nr ewid. 
120/1, 123,122,117. 

* Pismo Starostwa Powiatowego w Zamościu Or. 7021.5918/ z dnia 19 września 2018 r. 
odpowiedź na pismo znak RIG 7011.39.2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie 
rozważenia wniosku na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3255L Szewnia 
Dolna - Wólka Wieprzecka ze środków zewnętrznych. 

* Wniosek Klubu Radnych „Razem dla Gminy" z dnia 11 września 2018 r. o zmianę § 41 
pkt.2 Statutu Gminy Adamów tak jak we wnioskach z dn. 19 02 2018 r., 02 06 2018 r. 
11092018r w wersji przedstawionej w Wniosku z dn. 29.03 2018 r który obecnie brzmi -
Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, 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. 
Pani przewodnicząca poinformował, że projekt uchwał jest wprowadzony do porządku 
dzisiejszych obrad. 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IF-II.4131.28.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 
17 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/250/18 Rady Gminy 
Adamów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów. 
Dotyczy to również uchwał Nr XXIX/250/18 , Nr XXIX/252/18, Nr XXIX/253/18. 

Pan Andrzej Wiśniewski w związku z uchyleniem tych uchwał bardzo dużo ludzi ma 
problemy z postawienie jakiegokolwiek budynku, domów mieszkalnych jak również 
budynków użyteczności. Nawiązując do wypowiedzi Krzysztofa Greli z poprzedniej, ile to 
będzie trwało, to chyba około pół roku 
Pan Stanisław Hejzner wyjaśnił, że jeżeli wejdzie w ogóle, weszliśmy w stadium Studium, 
żeby doprowadzić do zgodności uchwalonego planu ze Studium, Studium nie było 
zmienione i plan poszedł w powietrze, a jeżeli chodzi o Studium to nie wie jakie tam 
Wojewoda podnosi uwagi bo nie czytałem tego. Studium też jest do poprawki. 
Radny Krzysztof Grela pytał czy gmina nie widziała czy ta osoba jak to trzeba zrobić? 
Pan Stanisław Hejzner błąd planisty polegał na tym, że przedstawiając radzie do uchwalenia 
zmiany planu, pierwszym akapitem jest zgodność planu ze Studium. 
Radny Andrzej Wiśniewski pytał, to za co pieniążki wziął? 
Pan Stanisław Hejzner poinformował, że pieniędzy nie wziął. 
W dalszej dyskusji głos zabierali; Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, Skarbnik Gminy, 
Sekretarz Gminy, 
Pan Stanisław Hejzner poinformował, że pieniędzy nie wziął. 
Pani przewodnicząca odczytała rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody do uchwały 
o Studium. 
W dyskusji głos zabierali; Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, Stanisław Hejzner , Bożena 
Skiba, Wójt, który odniósł się do tematu mówiąc między innymi, że wielokrotnie zmiany 
Studium było robione i nie było problemu i nigdy na Studium nie trzeba było całej mapy, 
w tym przypadku jest to wskazane jako błąd. 
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Urbanista powinien to zauważyć, znać się , my nie jesteśmy fachowcami, my jemu 
płacimy. Myślę, że te zarzuty uda się poprawić. 
Pan Stanisław Hejzner poinformował, że jest po rozmowie z projektantem i deklaruje, że do 
końca marca będzie załatwiona sprawa planu i Studium. 

* Pismo pana Bartosza Lis zam. Bondyrz w sprawie zakupu ok. 4 arów terenu 
przynaglającego do mojej posesji o nr 1347. 
Uzgodniono, że należy zapytać mieszkańców. 

* Prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli z dnia 25.09.2018r. o zabezpieczenie 
w budżecie Gminy Adamów na 2019r. Dofinansowania w kwocie 400 tys. zł. na zakup 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla OSP w Suchowoli. 

* Pismo mieszkańców wsi Potoczek oraz Rady Sołeckiej o pochylenie się nad prośbą 
w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w 2019 r. 

* Pismo Jacka Kuryło radnego Bondyrz dotyczące budowy drogi dojazdowej 
o utwardzonej nawierzchni , która umożliwiłaby odprowadzenie spływających wód 
opadowych. 
Radny Jacek Kuryło przedstawił ustne uzasadnienie do pisma 

* Pismo Jacka Kuryło radnego Bondyrz dotyczące ujęcia w najbliższej perspektywie 
możliwości wykonania drogi w stronę przysiółka Kątek. 

Radny Tomasz Michałuszko odczytał; 

* Pismo INEA GROUP z dnia 02 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za 
umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi gminnej w wysokości nie 
większej niż rekomendowana przez Ministerstwo Cyfryzacji czyli 5 zł/m2. 

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 Wójt powiedział, że następstwem wniosku jaki złożył pan radny Lewusz na poprzedniej 
sesji jest wystąpienie do Powiatu o budowę drogi oraz żeby Powiat złożył wniosek na środki. 
Odpowiedź Powiatu jest taka, że jeżeli chcemy, to możemy sami jako Gmina składać 
wniosek. Powiat przekaże nam wszelkie dokumenty, podjął już uchwałę. 
Powiat może złożyć tylko dwa wnioski i te dwa wnioski już zostały złożone na inne drogi 
powiatowe. Jeżeli nasza Gmina jest zainteresowana możemy skorzystać z ich dokumentacji i 
partnerstwa. Na chwilę obecną jest zrobiona dokumentacja i uzyskane pozwolenie na 
budowę. Koszt na terenie Gminy to około 3.5 min zł, odcinek na terenie Gminy to około 4,6 
km. Państwo dzisiaj zadecyduje czy te obowiązki przyjmujemy - drogę. Koszt z PRO W to 
63,63%, pozostałą część w partnerstwie z powiatem bierzemy po 25%. Nasz koszt to około 
750 tys. zł. 

Radny Krzysztof Grela pytał, czy jak przejmiemy drogę to zobowiązania takie jak odśnieżanie 
też przyjmujemy i czy gmina może złożyć wniosek. 
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Pani Skarbnik na czas zarządu przejmujemy odśnieżanie, naprawy. Gmina złożyła wniosek 
z PROW na drogę w Bliżówie około 300 tys. zł dofinansowania. Teraz jest kolejny nabór 
wniosków i możemy złożyć na ta drogę lub inną drogę gminną. 
Droga przyjęta była by na okres 5 lat od otrzymania ostatecznej płatności, trwałość projektu. 
Wszelkie sprawy uregulowane będą w porozumieniu. Zabezpieczyliśmy środki w budżecie 
gminy na przyszły rok, droga została wpisana do projektu budżetu na 2019 r. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Pan Wójt - powiedział, że wpisana kwota do budżetu nie jest dużą kwotą. Bo mniej niż na 
Suchowolę przeznaczyliśmy Tylko w budżet trudno będzie wpisać kolejną inwestycję. 
Na dzień dzisiejszy jeżeli będzie podjęta uchwała mamy złożone wnioski na 10,5 min zł. 
na przyszły rok. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8 Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą o dokonanie dodatkowych zmian do materiałów 
dostarczonych radnym na sesję otrzymaliśmy decyzję Wojewody Lubelskiego o zwiększeniu 
dotacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na Rządowy Program Dobry Start oraz 
w załączniku inwestycje fundusz sołecki, zgłosiły dwa sołectwa Bliżów i Boża Wola 
o zmianę w ich przedsięwzięciach. 
Poinformowała, że przestaje nam istnieć inwestycja pod tytułem "Budowa zbiornika 
wodnego" mamy odbudowę środowiska wodnego w Suchowoli w związku z tym, że są 
podobno źródliska, musimy robić drugą kartę projektu, drugą decyzję środowiskową, zrobić 
badania hydrologiczne, Na budowę zbiornika nie otrzymaliśmy pozytywnej decyzji 
środowiskowej. Zbiornik pozostaje na obecnym terenie, ale o zmniejszonej powierzchni. 
Wójt - poinformował, że zgodnie z planem przestrzennym. 
Radny Krzysztof Grela zapytał co będzie z gruntami zakupionymi przez gminę? 
Wójt - poinformował, że zagospodarujemy je. 
Radny Andrzej Wiśniewski - miało być około trzech hektarów, a teraz wychodzi na 1.77 ha. 
Wójt - możemy poczekać jeszcze rok zmienić plan. Chcemy wybudować zbiornika firmy 
nam pomagały, Dowiadywaliśmy się w Lublinie, Warszawie. Ta forma którą wybraliśmy ma 
być dobra zgodna ze wszystkim. Albo robimy, albo nie robimy. 
Radny Andrzej Wiśniewski zapytał, gdy przyjmiemy tą zmianę to nie będzie powrotu 
do innej. 
Wójt rozbudowywać i zmieniać plany można cały czas. Trzeba wykopać zbiornik o pow.1.73 
ha uzyskać po wolni enia, jeżeli będzie zmiana planów próbować zmienić plan. W trakcie 
uzyskiwania pozwoleń próbować rozszerzyć. 

Radny Andrzej Wiśniewski, czy będzie jakieś dofinansowanie? 
Wójt wszystko może być jeżeli jest to odbudowa środowiska naturalnego. Można starać się 
o środki z dziedzictwa naturalnego. 
Pani Skarbnik na tę chwile nie mamy żadnych materiałów, żeby zrobić kartę projektu, 
badania hydrologiczne to musimy mieć środki finansowe, wprowadzić zadanie do budżetu. 
Radny Andrzej Wiśniewski proponował aby pozostawić tak jak to jest do następnej sesji, 
będą zebrania sprawozdawcze po wioskach i powiedzmy to ludziom, nie czuję się tutaj 
władnym żeby podnosić rękę za tym, żeby to okrajać. 
Pani Skarbnik mieszkańcy wyrazili chyba swoją wolę sprzedając swój teren. 
W dalszej dyskusji głos zabierali; Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, Skarbnik Gminy, 
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Wójt, Bożen Skiba. Pan Zbigniew Słota proponował aby dać zielone światło i niech to idzie. 
Sołtys Suchowoli A dalej to przeciągnie się w czasie rok czy dwa, a jak później będzie 
można rozbudować. 
Radny Andrzej Wiśniewski przyjmujemy to, tylko prosimy o wytłumaczenie na zebraniach 
ludziom. 

Za wprowadzeniem zmian przedstawionych przez panią Skarbnik głosowali wszyscy radni. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały po przegłosowanych zmianach. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pani Skarbnik poinformowała, że informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018r. 
otrzymali wszyscy radni. Sprawozdanie omawiane było na komisjach stałych Rady 
Gminy. 

Radny Mirosław Lewusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytał 
protokół z posiedzenia na którym komisja między innymi po przeprowadzonej analizie oraz 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma zastrzeżeń co do przebiegu wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

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 2018r. 

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 2018 r. 

Pani Skarbnik odczytała opinię RIO-Z-I-0033/15/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku 
w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2018 roku. 

W dyskusji głos zabierali; Skarbnik Gminy, Krzysztof Grela, Wójt. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
Zapytała kto jest za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Adamów 
za I półrocze 2018r. ? 
Za głosowało 14. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach (1025 - 1045). 
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Po przerwie. 

Ad. 11. Radny Andrzej Wiśniewski potrzymał wniosek, prosił radę o przyj ecie uchwały. 
Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 8, wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. 

Ad. 12. Przewodnicząca zaproponowała powołanie 3 osobowego składu doraźnej komisji do 
zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów. 
Radny Andrzej Wiśniewski zgłosił powołanie 5 osobowego składu komisji. 

Za powołaniem 3 osobowej doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów 
głosowało 8, przeciw 5 , wstrzymało się - 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że doraźna komisja do zbadania skargi na Wójta Gminy 
Adamów składała się będzie 3 osób. 

Zgłaszanie kandydatów do doraźnej komisji: 
- radny Andrzej Wiśniewski zgłosił radnego Krzysztofa Grelę, 
- radny Janusz Kawałko zgłosił radnego Andrzeja Wiśniewskiego, 
- radny Jacek Kuryło zgłosił radnego Mirosława Lewusza, 
- radny Krzysztof Grela proponował aby skargę rozpatrzyła Komisja Rewizyjna, 
wyjaśniono, że już ustalono, że komisja składała się będzie z trzech radnych. 
- radny Ryszard Krawczyk zgłosił radnego Dariusza Sołtysa 
- radny Mirosław Lewusz zgłosił radnego Ryszarda Krawczyka 
- radny Janusz Kawałko zgłosił radnego Pawła Słotę. 
W związku z barkiem dalszych zgłoszeń przewodnicząca zamknęła listę kandydatów 
do doraźnej Komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów 

Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 14. 
Pani przewodnicząca stwierdziła zamkniecie listy kandydatów do doraźnej komisji 
do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów. 

W dyskusji omówiono zasady głosowania na kandydatów do komisji. 

Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie: 
- za kandydaturą Krzysztofa Greli głosowało 5, 
- za kandydaturą Andrzeja Wiśniewskiego głosowało 6, 
- za kandydaturą Mirosława Lewusza głosowało 8, 
- za kandydaturą Dariusza Sołtysa głosowało 8, 
- za kandydatura Ryszarda Krawczyka głosowało 8, 
- za kandydatura Pawła Słoty głosowało 5, 

Pani przewodnicząca stwierdziła, że do komisji weszli radni; Mirosław Lewusz, 
Dariusz Sołtys i Ryszard Krawczyk. 
Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 0, wstrzymało się 6. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 
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Ad. 13. Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 0, wstrzymało się 6. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 14. Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęły informacje dotyczące analizy 
oświadczeń majątkowych za 2017 rok z Urzędu Skarbowego w Zamościu, Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Przewodniczącej Rady Gminy Adamów i Wójta Gminy 
Adamów 
Informację o nieprawidłowościach otrzymali radni. 

Ad. 15 i 16 Rozpatrzenie pism. 

Dla radnego Tomasza Michałuszki podziękowanie należy się wszystkim, mamy nadzieję, 
że drogi będą dalej powstawać. 
Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego przestawił Uchwałę Nr XXXIII/211/13 Rady Gminy 
Adamów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
Panu Edwardowi Ryszardowi Kudyba zam. Zamość ul. Zamoyskiego 5/34 od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz 
pismo pana Kudyby w którym prosi o dzielenie bonifikaty. Wójt dodała, że tylko rada gminy 
jest władna do udzielania takich ulg. 
Dla radnego Jana Kawałko planowanych było 100 metrów drogi, mieszkańcy prosili aby 
Wójt zwrócił się do Starosty o wydłużenie odcinka do naprawy, Wójt poprosił Starostę 
i droga została naprawiona na odcinku około 300 mb., nie było zatem potrzeby 
dofinansowania ze strony gminy. 

Dla radnego Roberta Krupy mieszkańcy nie wyrazili zgody na sprzedaż działki. Złożone 
zostało następne pismo o sprzedaż, należy zorganizować zebrania, wszystkich trzeba 
traktować jednakowo. 
Dla radnej Bożeny Skiba - staramy się wspólnie wszyscy realizować zadnia. 
Dla OSP Suchowola- temat był rozważany na Zarządzie Gminnym OSP na który wspólnie 
z panią Skarbnik obiecaliśmy, że znajdziemy środki i zabezpieczymy 400 tys. zł. 
w przyszłorocznym budżecie. 
Dla mieszkańców Potoczka - takich dokumentacji na oświetlenie na terenie gminy jest 
około 9. Jeżeli sołectwo znajdzie środki w funduszu sołeckim? W przypadku gdyby 
wszystkie sołectwa porobiłyby dokumentację to nigdzie nie udało by się zrobić oświetlenia 
ponieważ są to bardzo drogie inwestycje. 
Dla radnego Jacka Kuryło dzisiaj podjęto bardzo dobrą uchwałę. Na wszystkie inwestycje 
złożono wnioski na 7 min. zł i podjęta dzisiaj decyzja to będzie łącznie około 10 min. zł. 
Będziemy planować w budżecie wykonanie projektu budowy drogi do cmentarza 
w Bondyrzu oraz przygotować wniosek na środki powodziowe. Droga w Bondyrzu trudno 
dzisiaj zająć stanowisko. 
Wójt odniósł się do pisma mieszkańców i radnego z Suchowoli z poprzedniej sesji 
w sprawie drogi przez ulicę do cmentarza, podjęliśmy już pewne kroki, projekt tej drogi 
miałby kosztować około 26 tys. zł. Droga ta nie ma stanu prawnego, szerokość jej wynosi 
od miejscami od 4 do 6 metrów szerokości w różnych miejscach, a później w ogóle jej nie 
ma, są lasy państwowe. Jest możliwość wykonania w ramach tzw. specustawy, ale żeby nie 
doszło do sytuacji, że Wójt chce kogoś skrzywdzić, komuś zabrać działkę. Może zrobić 
kawałek, a mieszkańcy żeby jeździliby w druga stronę. Taka sama sytuacja z Adamowa 
dzisiaj się powtarza. Zapytał, czy wszystkich traktujemy jednakowo i robimy w ramach 
specustawy? 
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Planowany jest Rządowy program budowy dróg, w Woj. Lubelskim przeznaczono 400 min. 
zł. Przygotowując się do tego programu chcielibyśmy zaplanować drogę od Ulicy do 
cmentarza. Prosił o stanowisko, czy robimy tę drogę w ramach specustawy? 
Wójt poinformował, że stan prawny remizy OSP w Suchowoli jest nie uregulowany. 

Radny Andrzej Wiśniewski - podziękował za odpowiedź na pytanie dotyczące udzielonej 
bonifikaty. Odnośnie świetlicy na Ulicy odbyło się zebranie sołeckiej, na którym 
poproszono, aby wspólnota przejęła świetlicę ze względu na nieuregulowany stan prawny. 
Odnośnie drogi od cmentarza do Ulicy, jeżeli zostanę w tej radzie przejdę do każdego domu, 
aby mieszkańcy określili się, czy są za, czy przeciw. 

Pan Zbigniew Słota - podziękował w imieniu Zarządu PZW i Zarządu Koła Jacynka oraz 
własnym Wójtowi, Radzie oraz pracownikom za dotychczasową ciekawą współpracę. 

Radny Jacek Kuryło - podziękował w imieniu mieszkańców Bondyrza i własnym Wójtowi, 
Skarbnikowi wszystkim pracownikom gminy za owocną czteroletnią współpracę. 

Ad. 17. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXXI sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 
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