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

odbytej w dniu 11 września 2018 r. 

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

Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. II00 

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 Kuryło Jacek Marian 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

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

Radni nieobecni: 
1. Pan Powroźnik Piotr Artur 
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 Elżbieta Kuźma 
6. Pani Danuta Jaworska 

7. Pani Magda Krupa 
8. Sołtysi 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamowie 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 

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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych 
- 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. 1. Otwarcia XXX 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. 
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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 XXIX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
bez odczytania głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXIX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
14 sierpnia 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 XXX sesji 
VII kadencji. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Radny Andrzej Wiśniewski - wnioskował o zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu 
XXIX sesji. 

Radny Krzysztof Grela - poinformował, że mieszkańcy proszą o naprawę drogi na 
wysokości pana Psiuka w kierunku Grabinka, droga jest porwana w dniu wczorajszym nie 
mało doszło do wypadku ciągnika, prosił w miarę możliwości o jak najszybsze naprawienie 
drogi. 
Zgłosił interpelacje w sprawie; 
- w związku z planowanym przetargiem na odbiór nieczystości, pojawiają się problemy 
ze śmietnikami przy przystankach, prosił o uwzględnienie śmietników. 
- zapytał na jakim etapie jest stan zaawansowania prac przy projektowaniu budowy drogi 
w Suchowoli na Ulicy, miało być wywłaszczenie, przejęcie. 
- prac przy zbiorniku wodnym w Suchowoli, Wójt mówił, że będą powołani eksperci, którzy 
napiszą odwołanie, czy nowy wniosek w sprawie odwołania wodnośrodowiskowego - na 
jakim to etapie jest. 

- czy podjęte były działania w sprawie finansowania tego pozwu przeciwko stronie 
internetowej. Jeśli tak, to i jaki to koszt? 

Radny Andrzej Wiśniewski - poinformował, że mieszkańcy Suchowoli Góra proszą 
o koparkę w celu rozwiezienia niesortu - klińca, który został zakupiony z funduszu 
sołeckiego, drzewo zostało zabrane z drogi, kamień już można rozwieść i wyrównać. 
Prosił aby na wysokości hydrantu założyć szlaban do boiska, bo zdarzają się sytuacje, 
że przyjeżdżają młodzieńcy, ewentualnie inne osoby i robią sobie tam kółeczka. 
Nie chciałby, żeby załatwili to mieszkańcy wioski w swój sposób, bo może być przykre dla 
wszystkich więc żeby tego uniknąć najlepiej byłoby jakiegoś złomu, kawałek rurki jednej, 
drugiej zespawać, założyć kłódeczkę i byłby święty spokój. 
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Radny Robert Krupa - w imieniu mieszkańców przekazał prośbę o opryskanie chodnika 
oraz wykoszenie chwastów przy drodze do tartaku pana Kleniewskiego. 

Radny Jan Kawałko - prosił, aby przy remizie wyrównać teren kamieniem, jest tam dół 
i w razie opadów woda staje. Będzie tam lokal wyborczy i żeby było jakieś dojście. 

Radna Bożena Skiba prosiła o wycięcie krzaków na całej długości drogi Szewnia Górna -
Czarnowoda, zwłaszcza tam, gdzie nie ma asfaltu. 

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 zwróciła się z prośbą o dokonanie dodatkowych zmian nie ujętych 
w materiałach dostarczonych radnym na sesję otrzymaliśmy decyzję Wojewody na 
zwiększenie dotacji na dobry start. Sołectwo Suchowola i Szewnia Dolna zmiany 
w przedsięwzięciach w funduszu sołeckim, chcą dokonać zmian. 
Za wprowadzeniem zmian głosowali wszyscy radni. 
Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli ktoś z radnych sobie życzy wydrukujemy 
objaśnienia do uchwały. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad. 9. Pan Stanisław Hejzner omawiając uchwałę wyjaśnił, że są to zmiany, które uchylił swego 
czasu Sąd Administracyjny w Lublinie i jest to pakiet przedstawianych uchwał. 
Przedstawił projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 11. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 
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Pan radca prosił o odczytanie pisma Wojewody w sprawie wszczęcia postępowania w 
sprawie uchylenia uchwał podjętych na poprzedniej sesji dotyczących planu przestrzennego 
gminy. Znaczył, że nie jest to nasza wina. Projektant źle policzył dni. 
Pan Stanisław Hejzner wyjaśnił, że chodzi o to, że organ nadzoru wszczął postępowanie 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych 14 sierpnia 2018r. tj. studium oraz 
trzech uchwał zmieniających plan zagospodarowania przestrzennego. Odczytał przesłane 
wyjaśnienie projektanta, o które zwróciliśmy się. 
Radca odpisujemy Wojewodzie, że podejmujemy działania we własnym zakresie, żeby 
naprawić te błędy. Ewidentną winę ponosi pan projektant. 
W dyskusji głos zabierali, radni Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, radca, Stanisław 
Hejzner - podkreślali, że najbardziej w tej sytuacji pokrzywdzeni są mieszkańcy. 

Ad. 12. Pan radca prawny omówił projekt uchwały. 
Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 13. Pani przewodnicząca, pan radca i pan Wójt omówili projekt uchwały. 
Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 14. Pan radca omówił projekt uchwały. 
Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw -, wstrzymało sie 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 15. Pani przewodniczą przedstawił projekt uchwały. 
Radny Krzysztof Grela - kilkakrotnie podchodzimy do tego tematu, ja bym prosił tych, 
którzy nie glosują za tą uchwałą, żeby przedstawili mi argumenty albo próbowali mnie 
przekonać, dlaczego rada gminy nie chce podjąć takowej uchwały, zdaje mi się, że nasza 
działalność, nasza praca powinna być znana każdemu, przedstawić chociaż jeden zasadny 
argument, że nie przyjmujemy tej uchwały. 
Andrzej Wiśniewski - podchodzimy to tego już któryś raz z kolei tak jak mój kolega 
przedmówca zauważył i jego pytanie jak najbardziej zasadne i będziemy konsekwentni w 
tym, aż wreszcie ktoś kiedyś to przyjmie, jeśli nie to trudno. Ale w dzisiejszej dobie jak 
wszystko jest medialne ogólnodostępne nie możemy pozwolić, żeby w naszym statucie 
gminie Adamów, była taka porostu archaiczna rzecz, gdzie dalej jest stwierdzenie, 
że nagrywa się to na taśmę magnetofonową, chociaż wszyscy o tym dobrze wiedzą, 
że magnetofon i taśmy jest to przeżytek i dlatego ponownie wnioskuję, o to żeby rada 
podjęła tą uchwałę. 
Pan Wójt - w tej chwili trwają już rozmowy z firmami odnośnie przygotowania 
o kamerowanie tego pomieszczenia, nowa rada gminy - nowa kadencja będzie już 
nagrywana, będzie na internecie, będzie wizja, fonia będzie wszystko. 
Pan radca - wynika to wprost z ustawy,czy będziemy mieli to zapisane w statucie, czy też 
nie, obowiązek ten wprowadzony jest od pierwszej sesji nowej kadencji, jest to zapisane 
w ustawie o samorządzie gminnym. Jest jeszcze jeden obowiązek, konieczności rejestracji 
sposobu głosowania radnych, czyli przy pomocy maszyn do głosowania. 
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Firmy wykorzystują sytuację i takie ceny dyktują tj. około 26 tys. zł, u nas chcą 23 tys, zł., 
nie można dać się zwariować, przeczekamy 2 - 3 sesje i to wprowadzimy, ale ustawodawca 
przewidział, że jeżeli nie będzie można zapewnić tych maszyn do głosowania to 
głosowania będą imienne, każdy głos odnotowany i po każdej sesji na bip umieszczany. 
Andrzej Wiśniewski - jeśli jest furtka to z niej korzystać, żadna mecyja, żeby każdy wstał 
i powiedział i zanotować, to nie jest 400 czy 100 osób jeśli chodzi o te uchwałę, był taki 
wniosek radnego Lewusza nagrania i też ten wniosek został odrzucony. Tutaj nie ma 
kosztów aby nagranie umieścić w internecie. 
Dyskusja pomiędzy radnymi 

Za przyjęciem uchwały głosowało 5, przeciw 8, wstrzymało się -. 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta. 

Głosowanie wniosku radnego o zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu XXIX sesji 
VII kadencji rady gminy Adamów z dnia 14 sierpnia 2018r. ze względu na ważność 
omawianych tematów. 
Za głosowało 5, przeciw 8. 

Ad. 16 Rozpatrzenie pism 
Pismo Prezydenta m. Zamość w sprawie zaplanowania w budżecie na 2019 rok środków 
finansowych przeznaczonych na partycypację w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych. 
Radny Krzysztof Grela - nie zaistniały nowe przesłanki abyśmy zmieniali własna decyzje, 
Pani przewodnicząca, a decyzja jest na nie. 
Po dyskusji. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie, zapytała, czy jesteśmy za dofinansowaniem do 
ośrodka dla Osób Nietrzeźwych za -, przeciw 12, wstrzymało się 1. 

Pani przewodnicząca odczytała pisma; 
- mieszkańców Suchowoli A o ujecie do planu finansowego na rok 2019 budowę drogi od 
Suchowoli Ulica do drogi powiatowej przy cmentarzu, podpisane przez sołtysa 
Władysława Pokryszkę. 

- mieszkańców Suchowoli B „Góra" o ujecie do planu finansowego na rok 2019 budowę 
drogi od Suchowoli Ulica do drogi powiatowej przy cmentarzu, podpisane przez Ryszarda 
Galanta. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący odczytał; pismo Kuriera Lubelskie 
w sprawie plebiscytu „Samorządowiec Lubelszczyzny - Oceniamy Władze". 

Andrzej Wiśniewski - w sprawie pisma które napisał sołtys Suchowola A i pan Ryszard 
Galant w imieniu mieszkańców , mam to pismo, które było skierowane w 17 roku do pani 
przewodniczącej i odpowiedź była w ten sposób - jednocześnie informuję, że Rada Gminy 
nie podjęła decyzji o wprowadzeniu tego zadania do budżetu gminy ze względu na trwające 
prace nad projektem budżetu gminy na rok 2018. Również pisałem w czerwcu po tym jak 
na sesję przyszedł pan z Adamowa i też prosił o drogę bo centrum gminy bo do budynków 
nie ma jak dojechać bo droga szutrowa. Przegłosowaliśmy, jak Wójt zauważył słusznie, 
że po tym posypią się pisma takie prośby i się posypały. Jest taka sytuacja na tej drodze na 
Górze, że ona jest częściowo drogą gminną, ale wśród lasów państwowych, Znając 
szybkość urzędów jak to działają, to będzie trwało lata zanim się wyprostuje. 
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I ja też dostałem odpowiedź - w odpowiedzi na pana wniosek dotyczący dokumentacji na 
budowę dróg, informuję, że projekt budżetu na 2019 rok jest przedstawiany radzie i RIO do 
dnia 15 listopada 2018r. Więc proszę Wysoką Radę o przegłosowanie tego tak jak 
przegłosowywaliśmy tutaj w Adamowie również dofinansowanie do budowy drogi 
w Szewni i żeby tam ruszyć. 
Nie będzie to od razu ale będzie powstawała etapami dokumentacja, a w przyszłości żeby 
ludzie mieli drogę, bo ze stawem jest jak jest. Liczyliśmy, że będą jeździć drogą przez staw 
tam z góry, ale kto zna ten teren, a ja jestem z tamtą to wiem, jak przyjdą zawieje Koparka 
odśnieży drogę gminną, ale żeby dojechać do niej to każdy z ludzi mieszkających na 
„Górze" ma praktycznie około 100 m do przekopania. 
Pani Ewelina Droździel - Szykuła - a, o mojej drodze dalej pan radny zapomniał, ani pisma 
nie ma i pod głosowanie nie zgłosił. 
Radny Andrzej Wiśniewski nie jestem gołosłowny, przedstawił pismo - dotrzymuję słowa 
i zgłaszam również tę drogę. 
Pani przewodnicząca zapytał o długość tej drogi. Radny Andrzej Wiśniewski około 1, 5 km. 
Radny Krzysztof Grela około kilometra. 
Pani Skarbnik - poinformowała, że mamy inwestycje porozpoczynane, wnioski poskładane, 
rzeczy które już musimy realizować, bo są poczynione projekty. Na tą chwilę ani pan Wójt, 
ani ja nie jesteśmy w stanie państwu odpowiedzieć ile inwestycji zmieści się na rok 2019. 
Dlatego że mamy wpisaną kompleksową rewitalizację, w tym roku jest wpisana nic się nie 
dzieje bo jeszcze umowy nie są podpisane wszystko wskazuje, że realizacja tych zadań 
przesunie się na rok 2019 -2020, czytał pan Wójt, że będzie składany wniosek na program 
przebudowy infrastruktury lokalnej, więc też potrzebne będą zabezpieczenia pieniędzy, 
Jeżeli państwo radni to przegłosują, nie wiem czy to jest sens bo to Wójt przedkłada radzie 
propozycje budżetu, a nie odwrotnie. A na to chwilę nie będę potrafiła, jeżeli pan Wójt zada 
mi pytanie czy ta droga jedna, druga zmieszczą się w budżecie, odpowiem bo nie mam 
wszelkich zapotrzebowań, gdzie mamy szkoły i słyszę o remontach i to większych. 
W Suchowoli wymagana już jest wymiana pewnych rzeczy na starej części, Szewnia 
ma problemy z kanalizacją. W tej chwili obciążamy ich budżet, gdzie nie mają przewidziane 
tego. Zadania inwestycyjne należą do zadań gminnych - jednostki nadrzędnej. Bo oni mają 
budynki w trwałym zarządzie bez prawa do przeprowadzania na nich inwestycji. Żeby nie 
zrobić czegoś takiego, że rada przegłosuje i późnej będzie problem bo coś tam się nie 
zmieściło. 
Radny Krzysztof Grela - my nie chcemy tej drogi my nie żądamy tej drogi by 
w następnym roku była robiona, my mieszkańcy jesteśmy świadomi jakie wydatki gmina 
ma zaplanowane na najbliższy rok czy dwa. Nawiązując do argumentów Andrzeja, że droga 
przebiega przez lasy państwowe. My sobie zdajemy sprawę jak procedura dokumentacyjna 
trwa, ewentualnie tak jak trwa na Ulicy już półtora roku. Sprawa tych wywłaszczeń, 
ustalenia prawa własności, Dlatego prosimy tylko, aby plan finansowania był po roku 20 
tak jak gminie wychodzi, tylko prosimy aby nadać rytm i etap po kolej, my nie żądamy , 
żeby już było, żeby po kolei przystąpić do opracowania dokumentacji, ewentualnie jeżeli 
zajdzie potrzeba to po roku 1 9 - 2 0 . Najprawdopodobniej (nie chcę decydować) sołectwa 
dołożą się finansowo do etapu projektowania. Chcemy żeby to zacząć, rozpocząć procedurę 
prawną do uzyskania pozwolenia na budowę, a po pozwoleniu jeszcze jest 2 lata na 
dokumentację. 
Pan Wójt - czytam dokładnie o ujęcie do planu finansowego budowę drogi od Suchowoli 
Ulica do drogi powiatowej przy cmentarzu. Nie pisze tu o dokumentacji, zabezpieczeniu 
środków. Tylko pisze o budowie drogi. Idąc tym tokiem myślenia, wszystkim drogi się 
należą, jeśli chcecie przegłosować wniosek to róbmy dokumentację w całej gminie. 
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Zrobionych jest z 10 pozostało jeszcze 15, wszystkim trzeba robić, Należy precyzować 
dokładnie i tutaj się z państwem zgodzę, że ta droga będzie zrobiona, kadencja przyszła jest 
pięcioletnia. W tym roku udało się na zrobić 13 km dróg gminnych z 8 km dróg 
powiatowych. Mamy zabezpieczyć 2.200 tys. zł na drogę Kalinowice - Hutków przez 
Suchowolę i tych środków jest dużo. Na ten rok przygotowujemy projekt na drogi do piątku 
mamy go zawieść. Następny nabór wniosków jest do 20 października i też będziemy go 
przygotowywać i cały czas składamy. To prawda, że dokumentacje wykonuje się bardzo 
długo. Ale też nie wszystkie dokumentacje uzyskały pozwolenia. Idąc tym tokiem myślenia 
sołectwa przygotował 7 czy 8 oświetleń z funduszu sołeckiego, czy te oświetlenia będą 
robione, czy one mają leżeć, czy gmina ma dokładać, jeżeli teraz 10 sołectw przygotuje nam 
10 dokumentacji, co się z tym będzie dalej działo. Najpierw zacznijcie państwo myśleć jaki 
macie budżet jakie środki finansowe ile w tym roku wspólnie przegłosowali wniosków,, 
projektów , które już są poskładane, Złożony jest na 3.800 tys. zł na rewitalizację, ścieżka 
edukacyjna na 100 tys. zł., Kluby seniora na 1 min. zł., 0,5. min. zł świetlica w Suchowoli 
-Kolonia, przygotowany jest projekt wodociągu o długości 4 km., którego kosztorys będzie 
na 2- 3 min. zł. Na dzień dzisiejszy złożone 1 min. zł i później złożymy na drogę z PROW 
na 2 min. zł. Na 9 min. zł. będzie złożonych projektów na przyszły rok. Dokumentacji 
będzie na około 11- 12 min. zł. To wszystko trzeba ogarnąć i usiąść, zgadzam się, że 
wszędzie drogi są potrzebne i my je robimy. Na wszystkie projekty je składamy, tylko nie 
można wstać i powiedzieć, że tą drogę robimy, a innym nie. Jak głosujemy to wszystkim. 
Nie da się złożyć wszystkich dróg na jakiś program, tylko też trzeba traktować wybiórczo. 
Tej drogi o której państwo mówicie nie da się rozdzielić na etapy po 100 metrów. Tak jak 
gdzieś ktoś prosił, żeby drogę robić kawałkami dzisiaj ma pretensję, że u nas robi się 5 lat, 
a tam się zrobiło w jednym roku bo chcieliście robić etapami i wasz wniosek robiony jest 
etapami i się nie kwalifikuje na środki żeby dostać odpowiednią ilość punktów, a ci co 
czekali cierpliwie i wiedzieli i jest cała droga. 

Jeden projekt nasz miał trzy drogi. Ptoczek Zagóra, Koziarka - Boża Wola i Bondyrz, trzy 
miejscowości w jednym roku zostało zrobione. Teraz być może będzie taka szansa, cytują 
mnie i tam nic złego nie powiedziałem, droga jest potrzebna, że ona będzie. Trzeba 
przygotować dokumentację taką jak pan przed kamerą się wypowiadał, że wszystkim się 
drogi nie należą tylko nie którym inni mogą jeździć tak siak po drogach 3 - 4 metrowych po 
lesie jakoś sobie tam muszą radzić. 
Radny Krzysztof Grela prosił o nie przekształcanie jego słów. 
Wójt ja to tak odbieram, tak, że ta dokumentacje należy przygotować, jak się państwo 
zdecydujecie, że chcecie na 19 rok na pewno nie wejdzie bo tu się mówi o budowie, a nie 
o projekcie. Po drugie, żeby przygotować ten projekt trzeba zabezpieczyć środki, musi się to 
zmieścić w budżecie, jest na 8-9 min. zł będzie przygotowanych projektów, które będą 
złożone na środki unijne. Jakoś nam się udaje, że te projekty nam przechodzą, mam 
nadzieję, że one będą finansowane i realizowane. W tym roku jest na 8 min, w przyszłym 
będzie jeszcze więcej złożone, tyle mogę obiecać. Tam gdzie możemy tam składamy 
wnioski i te efekty widać. 
Radny Krzysztof Grela, niech pan radnych nie wprowadza w błąd, a jeśli się mylę niech 
mnie pani Skarbnik poprawi, Jeśli nawet będziemy robić podkłady geodezyjne 
po wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi, czy to będzie w Suchowoli 
czy Bożej Woli, żeby zapłacić to musi być ujęta ta droga w planie budżetu gminy. Jeśli 
chodzi o budowę wchodzi też opracowanie dokumentacji, a przed opracowaniem 
dokumentacji trzeba wykonać podkłady geodezyjne. 
Radny Dariusz Sołtys - to trzeba było napisać o wykonanie dokumentacji. 
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Radny Krzysztof Grela - budowa drogi to nie jest tylko fizyczne wykonanie drogi, to także 
przygotowanie całości dokumentacji pod budowę. To jak nazwać wykonanie dokumentacji 
jeśli nie będzie cała droga. W Jacni przyjmując w grudniu budżet gminy nie było ujęte 
budowy drogi w Jacni w kierunku stoku i na Bródki w styczniu na sesji już 
wprowadzaliśmy zmiany i wnosiliśmy budowę drogi we wsi Jacnia. 
Radny Dariusz Sołtys - po to jesteśmy żeby robić te zmiany. 
Radny Krzysztof Grela - mówię i proszę żeby nie było to w 19 roku, tylko żeby była ujęta 
ta droga z perspektywą do 2024 roku i niech będą prace rozpoczęte wywłaszczenie. 
W Suchowoli na Ulicy miało to być pięknie, przy wykonywaniu dokumentacji i innych 
rzeczy wyszły, że musimy specustawą iść żeby nabyć prawa do gruntu trwał to rok i będzie 
trwało jeszcze z rok. Potem dwa lata pozwolenie, zgody właścicieli i inne rzeczy i realnie 
mówimy, że będzie to po 2020 roku, a jak ktoś 2020 zacznie to będzie w 2030. 
Radny Andrzej Wiśniewski - pozwólcie pan Wójt zacytował, że to sołtys podpisał 
ewentualnie mieszkaniec, zacytował swój wniosek, zwracam się z prośbą o wykonanie 
dokumentacji na budowę dróg w miejscowości Suchowola od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 3247 L cmentarz do Suchowola Ulica oraz Za kościół od nr 272 do nr 251 
i ujęcie ich do realizacji w budżecie na 2019 i lata kolejne, więc myślę, że tym 
stwierdzeniem trafiłem to jakże słuszną myśl pana Wójta. Zacznijmy od dokumentacji, ale 
zacznijmy ludzie chociaż niech mają nadzieje, że wcześniej czy później ta droga będzie. 
Gdzieś mi się o uszy ubiło, że nie tylko dla mieszkańców ale drogi są potrzebne dla 
myśliwych, grzybiarzy tu dzież innych służb. Nie wiem gdzie ale zorientuję się 
i przypomnę sobie. Także że myślę, tu ci też będą korzystać jakże piękne lasy mamy. 
Radny Robert Krupa - na ostatniej sesji mnie nie było, a pani Pliżgowa zadzwoniła do 
mnie, że Jarek Naklicki chce kupić przy swojej działce kawałek ziemi. Rozmawiałem 
z sąsiadami i oni nie wiedzą jak ta droga będzie, czy droga po ukosie będzie utwardzona, 
bo oni sami utwardzali obecną drogę. 

Pan Wójt - to radny miał zorganizować zebranie na które trzeba było zaprosić pana Jarka, 
poinformować wszystkich, całe sołectwo. 
Wszyscy chcą wykupywać podejmiecie decyzje, będziemy rozpatrywać. 
Radny Robert Krupa - pana Jarka nie ma, a jutro będzie zebranie. 
Pani Skarbnik - rada zapomina, że były zamknięcia szkół w Bondyrzu, Bliżowie i Jacni 
wtedy dokładaliśmy do szkół 400 tys, zł. obecnie dobijamy do miliona, przy dwóch 
szkołach. Podjęta dzisiaj uchwała odnośnie pensum to wszystko są pieniądze. 
Radny Krzysztof Grela- czy rozpoczęcie musi być ujęte. 
Pani Skarbnik - tak musi być ujęte, żeby zlecić geodetom podziały działek musi być 
w budżecie zadanie zapisane, zdaje sobie sprawę, że ta droga jest potrzebna i z czasem 
będzie budowana, jeżeli nie zmieści się w budżecie to może pojawić się w trakcie roku, 
przychodzą środki, dostajemy refundacje. 
Radny Dariusz Sołtys - będzie nowa rada zmieni budżet. 
Pan Wójt - my wszystko wiemy jak się prowadzi inwestycje, ale państwo piszecie 
o budowie na 19 rok, jak ja to mam rozumieć, jak przygotowujemy dokumentacje 
wszystkim mówię, że trzeba nam 20- 30 tys. W tej informacji tego nie ma przytacza się 
moje słowa jak najbardziej słuszne, uważam, że ta droga dalej pójdzie, będzie 
przygotowywana tylko nie na przyszły rok, bo na przyszły rok będą poskładane wnioski na 
dokumentacje, którą już posiadamy, a w przyszłym roku trzeba będzie robić na 20 rok na 
dokumentację, które będą dalej przygotowywane i przez następne pięć lat może powstać 15 
km dróg i mam nadzieję, że cała gmina będzie wybrukowana kostkami czy asfaltami, co 
roku tych dróg powstaje, sami widzicie, mimo, że robimy remizy Boża Wola, teraz w 
Suchowoli-Kolonia, że kupujemy samochody, że robimy wodociągi, solary, drogi 
powiatowe na przyszły rok trzeba dodać na drogę powiatową. 
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Kredytów można powiedzieć, że nie ma, jest refundacja środków tak, że wszystkie 
inwestycje są realizowane, remontowane szkoły, dowożone dzieci i wszystko się rozwija, 
ale proszę mi nie mówić, że ta droga ma się w 19 roku cała zmieścić we wniosku bo 
tak dosłownie czytam we wniosku. To co pan Grela mówi to ja rozumiem, ale tego nie ma 
w piśmie. 
Radny Andrzej Wiśniewski - ja już jak mówiłem, pan się upiera przy tym piśmie, mój 
wniosek mówi o dokumentacji na budowę. Ale od czegoś trzeba zacząć wstałeś (do r. 
Sołtysa) i zgłaszałeś bo jest pięknie w Jacni 
Radny Dariusz Sołtys - była szansa taka i u ciebie może będzie szansa, trzeba poczekać. 
Radny Andrzej Wiśniewski - dalej podtrzymuję swój wniosek, który mówi o wykonaniu 
dokumentacji na budowę. 
Wójt - ma pan takie prawo. 
Pani Skarbnik - panowie radni zapominają, że cały rok budżetowy i całą kadencję 
spotykamy się praktycznie co miesiąc po to żeby zmiany budżetowe robić i ile dochodzi 
nowych inwestycji. Podpierać się tylko projektem budżetu, dla przykładu projekt budżet 
tamtego roku i zakończenie my to dwie różne rzeczy więc nie można mówić, że cokolwiek 
nie zmieści się tak jak pan Wójt mówi, że zdaje sobie sprawę, że ta droga jest potrzebna 
i będzie z czasem przygotowywana jak nie zmieści się w budżecie to może pojawi się w 
trakcie roku przychodzą środki, dostajemy refundację. 
Radny Krzysztof Grela - prosimy o przegłosowanie wniosku, a chciałbym przypomnieć 
niektórym radnym, że nasza grupa radnych nigdy nie głosowała przeciwko inwestycjom na 
trenie gminy. 
Pani Skarbnik - bardzo przykro panie radny, że widzi pan tylko jedną drogę na Ulicy 
i budowaną odcinkami. 

Radny Krzysztof Grela - czy pani słuchała moich argumentów. 
Pani Skarbnik - tak, budujemy drogę od 2002 roku, a w Suchowoli poszedł asfalt w jednym 
roku, Feliksówka - Rachodoszcze w jednym roku. Argumenty, argumentami, a budżet, 
budżetem. 
Pani przewodnicząca, wójt mówi, że nie mieści się w budżecie. 
Pan Wójt - pani przewodnicząca trzeba przegłosować, są wybory, macie takie prawo. 
W dyskusji głos zabierali; Dariusz Sołtys, Krzysztof Grela, Andrzej Wiśniewski, 
Jacek Kuryło. 
Radny Krzysztof Grela - my nie chcemy żeby ta droga była budowana w 2019 r. zdajemy 
sobie sprawę. 
Wójt droga przechodzi przez lasy państwowe trzeba robić podziały. 
Wójt prosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez radnych o budowę drogi w 2019 
roku. 
Wniosek możecie przegłosować, ale jak Wójt nie zgłosi wniosku nie będzie w budżecie. 
Radny Andrzej Wiśniewski po otrzymaniu informacji zgłosiłem wniosek, który poparł 
Krzysztof o wykonanie dokumentacji na budowę. 
Dyskusja między radnymi. 
Wójt - sytuacja się zmienia cały czas na początku tego roku o tej drodze nie można było 
mówić bo były inne projekty, czy inne drogi, projekty które gdzieś chcemy składamy i ta 
droga nie będzie ujęta, dzisiaj też nie można powiedzieć bo po rozstrzygnięciu projektów 
tych które złożymy i rozstrzygnięciu wniosków jak już będziemy wiedzieli, że na tamto 
dostaliśmy na 19 rok automatycznie wchodzą dwa lub trzy projekty, być może w grudniu ta 
droga wchodzi. 
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Dzisiaj nie wiemy jeszcze czy na te pięć dokumentacji dostaniemy i to o to chodzi czy to 
miesiąc może dużo zmieni, chcecie głosować głosujcie są wybory, chcecie pokazać, że 
budujecie drogi, że jesteście za ludźmi przegłosujcie, drogi są potrzebne i ja jestem za tą 
drogą. 
Dyskusja w której głos zabierali; Jacek Kuryło, Krzysztof Grela, Andrzej Wiśniewski, Jan 
Kawałko, Skarbnik Gminy, Wójt, Dariusz Sołtys, Ryszard Krawczyk, Bożena Skiba. 

Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Dla radnego Krzysztofa Greli - odnośnie drogi, na razie robimy parking przy kościele 
w Bondyrzu i nie ma operatora i koparki żeby była wolna, jeden z pracowników jest na 
długim urlopie, drugi wziął krótki. Jest trzech pracowników jutro ma być obrzeże, beton 
inne prace porządkowe. Jest awaria pompy na wodociągu. Na razie nie da się dopóki nie 
zrobimy chodnika nie przygotujemy tam prac nie ma możliwości żebyśmy zaczęli inne 
rzeczy. 
Radny Krzysztof Grela prosił o naprawę drogi w jak najszybszym terminie. 

Wywóz nieczystości, śmieci na przystankach, przetargu na razie nie ma, przyjdzie nowa 
rada nowy Wójt będą przygotowywać. 

Budowa drogi Ulica na jakim jest etapie - dokumentacja jest przygotowana pod pozwolenia 
na budowę, pod RID. Zostało wysłane zlecenie do geodetów, żeby na odcinku chyba 
170 metrów już dokonywali podziałów, tam jest porozumienie dwóch mieszkańców 
odnośnie ustawy o gospodarce nieruchomościami, natomiast dalej mają dokonywać pod 
ustawą RID tzw. specustawę bo tam są grunty Nadleśnictwa, lasy i chyba jedna działka 
spadkowa nieuregulowana. 

Zbiornik wodny w Suchowoli - wszyscy państwo zapoznaliście się z decyzją środowiskową, 
co nam wskazała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, po tych krokach podjęliśmy 
rozmowy z różnymi osobami, firmami jak do tego tematu podejść w inny sposób. W tej 
chwili opracowywana jest nowa koncepcja zbiornika, mam obiecane od pana inżyniera, że 
postara się przygotować, po 20 września, bo jest teraz na szkoleniu i złożony ponownie 
wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. 
Odnośnie finansowania pozwu tutaj żadnych kosztów nie poniesiono. 

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - rozwożenie klińca - będzie koparka wolna, 
będziecie państwo wszyscy z niej korzystać. 
Boisko założyć szlabany - nie widziałem żebyśmy gdzieś szlabany zakładali ani na 
zbiorniku, boisku i zakładać nie będziemy. Boisko jest ogólnodostępne trzeba nauczyć się 
z niego korzystać w Jacni też były sytuacje, ktoś wjeżdżał niszczył trawę, było zgłaszane 
Policji. Jeżeli mieszkańcy widzą, że coś złego się dzieje są od tego odpowiednie służby. 

Dla radnego Roberta Krupy - opryskać chodnik, ten chodnik już zgłaszałyśmy 
pracownikom, nie wiem czy już opryskali. Pan Sekretarz chodnik miał być opryskany. 
Dla radnego Jana Kawałko - podsypać przy remizie, postaramy się przygotować to miejsce 
tak aby mieszkańcy na wybory mogli dojechać. 
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Dla radnej Bożena Skiba - przecięcie krzaków, była też mieszkanka wczoraj i też prosiła. 
Krzaki czy inne drzewa będziemy przecinać dopiero na jesieni, aż się poobrabia z tymi 
budowlanymi naszymi rzeczami. Pół kilometra oczyści firma. 

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