
Protokół Nr IX/2015 
z IX sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 18 grudnia 2015 r. 

IX sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1225. 
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. Pan Powroźnik Piotr Artur 
11. Pani Skiba Bożena Ela 
12. Pan Skrzyński Czesław Marian 
13. Pan Słota Paweł Kamil 
14. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
15. Pan Wiśniewski Andrzej 

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. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pani Maria Sak - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
8. Pani Maria Łapińska - p.o Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
9. Sołtysi. 
10. Mieszkańcy gminy 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich 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 wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 
- odczytanie projektu uchwały budżetowej 
- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji 
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 
- głosowanie projektu uchwały budżetowej 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania opracowania pn. „Ocena stanu zdrowia oraz 
określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby 
opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa 
Lubelskiego w latach 2016-2021" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Zamojskiego zadania utrzymania dróg 
powiatowych w 2016 roku 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu 
budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania Statutu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok 
- dyskusja 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych 
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za 2015 rok 

- dyskusja 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 

Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za 2015 rok 
- dyskusja 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Adamów 
- rozpatrzenie wniosku 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
25. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia IX sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecni są wszyscy co 
stanowi quorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pani Przewodnicząca - poinformowała, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytała czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 

Wójt zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o temat: 
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Adamów i ujęcie tego tematu w pkt. 23 - Rozpatrzenie wniosku. Ponieważ 
wnoszony temat dotyczy tego wniosku. Poinformował, że w sprawie wynajmu hali odbyło 
się zebranie mieszkańców Suchowoli, którzy wyrazili zgodę na jej wydzierżawienie na okres 
10 lat. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 15. 
W sprawie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu. 
Przewodnicząca rady poddał pod głosowanie zmieniony - rozszerzony porządek dzienny 
obrad sesji. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad IX sesji VII kadencji. 

Ad.3. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie wyłożono 
przed sesją na sali obrad i jest do publicznego wglądu. 
Zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 15. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z VIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 30 
października 2015 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Radny Jan Kawałko - odczytał pismo - wniosek mieszkańców wsi Rachodoszcze z dnia 14 
grudnia 2015r. adresowany do Wójta Gminy Adamów w sprawie ujęcia w budżecie 
wykonania oświetlenia ulicznego w Rachodoszczach, poza przedsięwzięciami wynikającymi 
z funduszu sołeckiego. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o naprawę drogi w kierunku stoku. 
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Zabierając głos radny Jacek Kuryło - w związku z kończącym się rokiem podziękował, 
Wójtowi za budowę drogi na terenie Bondyrza oraz Wójtowi, Sekretarzowi i pracownikom 
Urzędu za bieżącą realizacje zadań. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - prosił o zdjęcie ziemi równiarką z poboczy na 
trasie Rachodoszcze - Suchowola oraz o odwodnienie jezdni na zakręcie w Suchowoli, 
ponieważ szczególnie w okresie zimowym zamarzająca woda powoduje zagrożenie. Rowy 
przy drodze powiatowej są niedrożne, nie odprowadzają wody z jezdni. Prosił o 
porozumienie w tej sprawie ze Starostwem, ponieważ obecna aura sprzyja wykonaniu tych 
prac. 
Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - odnosząc się do pisma radnego Kawałki, mówił, 
że do m. Bródki nie ma drogi, tam ludzie mieszkają i dojeżdżają do pracy. 
Zabierając głos radna Bożena Skiba - prosiła w imieniu mieszkańców o wydłużenie 
planowanego do budowy odcinka drogi do Czarnowody. 

Pani przewodnicząca odczytała; 

* Pismo - podziękowanie mieszkańców wsi Boża Wola A z dnia 8 grudnia 2015r. w 
którym mieszkańcy dziękują Wójtowi Gminy Adamów za wybudowanie w stanie surowym 
zamkniętym świetlicy wiejskie, jednocześnie proszą o dalsze finansowanie prac 
wykończeniowych. 

* Pismo mieszkańców wsi Rachodoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. dotyczące wniosku o 
wykonanie w miejscowości Rachodoszcze oświetlenia ulicznego. 

* prośbę o wydzierżawienie budynku (ok. 300 nr ) położonego w miejscowości Suchowola 
na działce nr 2308 - prośbę podpisał pan Grzegorz Piela. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach 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 udzieliła wyjaśnienia. 
Zabierając głos radny Krzysztof Grela - pytał, dlaczego w wykazie przedsięwzięć jest ujęta 
kwota 2.400 tys. zł na budowę wodociągu w Suchowoli - Kolonia, a wiadomo, że zadanie 
to nie będzie zrealizowane?. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie praktykowano i nie praktykuje się, że inwestycje nie 
wykonane są wykreślane. Jest to plan, zadanie to będzie realizowane. Na realizację tego 
zadania zaplanowano 20 % środków własnych, a 80% dofinansowanie. 
Zabierając głos radny Krzysztof Grela - odniósł się do sprawy bezpieczeństwa, pytał o 
zakup samochodu dla OSP Feliksówka za kwotę 70 tys. zł., skoro Feliksówka ma samochód, 
a wyjeżdża z Kołem Gospodyń na Noc Świętojańska, Dożynki, zawody strażackie i 
samochód stoi. Wydaje mi się, że nowy samochód trzeba serwisować, będą to dodatkowe 
koszty. Pod koniec roku znajduje się w budżecie 70 tys. zł na zakup samochodu, czy ten 
samochód jest tak potrzebny?. Od lat Feliksówka nie brała udziału w akcjach ratowniczych. 
Podkreślił, że w/wymienioną opinię przedstawił we własnym imieniu. Temat poddał pod 
rozwagę. 
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Zabierając głos radny Jan Kawałko - zadał pytania; 
1. Jaka jest formalna procedura ubiegania się o dofinansowanie terminy, dokumenty 
pozyskania środków na zakup samochodu? 
2. Jakie są kryteria dofinansowania? 
3. Kiedy gmina Adamów złożyła wniosek o zakup samochodu dla OSP i dlaczego to robiła 
bez wiedzy Rady Gminy? 
4. Jak jest wykorzystywany samochód OSP Feliksówka, w ilu akcja brała udział w ciągu 
ostatnich kilku lat? 
5. Jaki jest stan techniczny samochodu wykorzystywanego przez OSP Feliksówka, czy opinia 
ta jet potwierdzona badaniami technicznymi, czy w ostatnim okresie miał serwis, czy był 
remontowany lub istnieje taka potrzeba, jeśli jaka to jakie są na to dokumenty ? 

6. Kiedy na stronie internetowej Gminy Adamów zostało zamieszczone ogłoszenie o 
składaniu ofert na zakup samochodu strażackiego lekkiego ratownictwa gaśniczego? 
7. Dlaczego to ogłoszenie nie zostało zmieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy 
do tego przeznaczonej? 
8. Czy OSP Feliksówka może zamieszczać ogłoszenia samodzielnie na stronie internetowej 
gminy ogłoszenie, czy powinien to zrobić Urząd Gminy? 
9. Gdzie jest dostępna dokumentacja przetargowa, skoro pod podanym w ogłoszeniu adresem 
jest tylko samo ogłoszenie? 
10. Do czyjego zarządzenia formuje się OSP Feliksówka, Zarządzenie Nr 4/15 Wójta, 
Naczelnika OSP, Prezesa OSP, czy kogoś innego? 
11. Kto tak bardzo śpieszył się z wydaniem Zarządzenia, że podpisał je w niedziele 13 grudnia 
2015 r.? 
Prosił o odpowiedź na postawione pytania w oparciu o paragraf 32 pkt. 8 Statutu Gminy 
Adamów. Prosił o odpowiedź na piśmie. Powiedział, że pytania te przedłoży Wójtowi. 
Prosił aby zabezpieczyć pieniądze, które pozostają na przyszły rok i pomóc funduszowi 
sołeckiemu w Rachodoszczach i po tylu latach zacząć budować oświetlenie. 
Zgłosił formalny wniosek o przerzucenie nadwyżki, która pozostaje na następny rok w 
wysokości 70 tys. zł i wpisanie jej do budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 
oświetlenia. 
Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - mówił, że jest dofinansowanie do zakupu 
samochodu. 
Zabierając głos Henryk Kierepka - odnosząc się do wypowiedzi radnego Kawałki mówił, że 
samochody jakie mamy każdy je zna, nie tylko Feliksówka dostała, jest możliwość 
dofinansowania do zakupu w wysokości 50 tys. zł. dlatego należy z niego skorzystać. Prosił o 
o zakup samochodu dla OSP Feliksówka. 
Zabierając głos Wójt - odniósł się do sprawy samochodu dla OSP Feliksówka, - wniosku na 
zakup samochodu nie pisała gmina, pisała go sama OSP, jak również sama pisała zapytanie i 
organizuje przetarg. Z Gminy pomaga pan Brach, który pomagał również i innym OSP. 
Gmina dofinansowywała do zakupu samochodów dla innych jednostek OPS; Suchowola-
Kolonia, Rachodoszcze, Potoczek. Gmina nie prowadzi postępowania przetargowego. 
Decyzja należy do Rady Gminy, jeżeli wyrazi zgodę to kupimy samochodów jeśli nie wyrazi 
zgody nie kupimy samochodu. 

Radny Andrzej Wiśniewski zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 8. 
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach (950 - 1000). 
Po przerwie. 
Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że ogłoszenie jest na stronie internetowej gminy, gmina 
użyczyła strony strażakom ponieważ nie mają własnej. 
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Straż zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z regulaminem zrobiła zapytanie o 
zakup samochodu, rozszerzyła zamówienie na stronie aby więcej uwag mogło wpłynąć, aby 
była większa konkurencja i być może mniejsza cena. 
Wójt uznał wniosek za zasadny i przedkłada radzie Gminy, Jeżeli rada nie wyrazi zgody nie 
kupimy samochodu, a przepadnie 50 tys. zł dofinansowania. 
Jesteśmy jedyną gminą w powiecie zamojskim, gdzie wszystkie jednostki OSP maja nowe 
motopompy, informację taką przekazał Prezes Powiatowego Zarządu OSP. Staramy się 
wymieniać samochody na nowe, aby między innymi zainteresować młodzież. 
Jeszcze raz podkreślił, że decyzja w sprawie zakupu samochodu należy do rady Gminy. 
Wszystkie samochody są sprawne były wyremontowane i odmalowane przez Urząd Gminy. 
Samochód stary z Feliksówki przekazany zostanie do Centrum Integracji Społecznej. 
Od przeszłego roku vat na zakupy strażackie będzie wynosił 22%, a obecnie wynosi 7%. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko mówił, że nie kwestionujemy działań Wójta w zakresie 
zakupu na rzecz straży. Ale mieszkańcy mają też inne potrzeby. Feliksówka ma samochód. 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - walczymy o 50 tys. zł, ale radny Jan Kawałko 
ma też rację od tylu lat walczy o oświetlenie, a ten wąwóz jest niebezpieczny. 
Zaproponował, aby z nadwyżki budżetowej zrobić oświetlenie uliczne w Rachodoszczach i 
zakończyć temat. 
Zabierając głos radny Tomasz Michałuszko mówił, że w Adamowie jest też droga powiatowa 
od krzyżówki do wsi, która nie jest oświetlona. Jest też niebezpieczna, wokół jest las. Jeżeli 
będziemy robić oświetlenia to przy tej drodze należy również wykonać oświetlenie. Z drogi 
tej korzystają mieszkańcy Adamowa i Bliżowa. 
Zabierając głos radna Bożena Skiba mówiła, że popiera inicjatywę wykonania oświetlenia we 
wszystkich miejscowościach. Odczytała fragment pisma mieszkańców Rachodoszcz 
dotyczącego oświetlenia. Przedstawiła miejscowości ze swojego terenu w których nie ma 
oświetlenia; Szewnia Górna 4 drogi gminne, jedna oświetlona pozostałe nie, jedna 
droga wojewódzka przy której oświetlone są tylko przystanki, Czarnowoda w części 
oświetlona, Potoczek - Kolonia oświetlony tylko przystanek. Potoczek Zagóra - brak 
oświetlenia. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma nadwyżki budżetowej przedstawiła wysokości 
zaciągniętych kredytów. Przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 2 wstrzymało się 5. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się 4. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr RIO -Z-I-0037/15/15 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania 
projektu wieloletniej prognozy finansowej. Poinformowała, że po otrzymaniu materiałów 
przez radnych w dniu 13 listopada br. w planie wieloletniej prognozy finansowej jak i w 
zmianach budżetu doszły dwie zmiany; 
1. Dotacja celowa do CIS w wysokości 30 tys. zł. na rok 2016 
2. Dla zachowania finansowania ciągłości projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu 
Cyfrowemu, gmina musi zapewnić beneficjentom którzy otrzymali komputer dostęp do 
internetu. 
W dyskusji głos zabierali radni Krzysztof Grela, Andrzej Wiśniewski, Skarbnik Gminy, radca 
prawny. 
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Pani skarbnik wyjaśniła, że CIS bieżący rok zamknie bez zobowiązań finansowych. 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - prosił aby w Suchowoli CIS kosiło trawę przy 
stadionie na stadionie kosimy sami. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały budżetowej. 

Pan Mirosław Lewusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji 
Rewizyjnej - „Komisja Rewizyjna na podstawie pozytywnych opinii komisji stałych rady 
gminy oraz przeprowadzonej dyskusji pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy na rok 
2016". 

Pan Paweł Słota przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska odczytał opinię komisji pozytywnie opiniującą 
projekt budżetu gminy na rok 2016. 

Pan Tomasz Michałuszko przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego odczytał opinię komisji pozytywnie opiniującą projekt 
budżetu gminy na rok 2016. 

Pani Skarbnik odczytała; 

• Uchwałę RIO-Z-I-Nr 0032/15/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie z dnia 1 grudnia 2015 roku. w sprawie zaopiniowania projekt uchwały 
budżetowej, 

• Uchwałę Nr RIO - Z - I - 0039/P/15/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Adamów 
na 2015 rok. Przedstawiła projekt uchwały. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela; 
1. Zwrócił się z prośbą, aby Wójt informował na sesji o wprowadzonych zmianach w 
budżecie gminy. 
2. Zgłosił wniosek, aby na następny rok ująć 30 tys. zł. w budżecie gminy na budowę 
oświetlenia ulicznego w Rachodoszczach. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że większego deficytu nie może być bez opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 

Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw 0, wstrzymało się 0, oraz że uchwała została 
podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 
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Ad.l l . Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - pytał do kogo składać wnioski na zakup ze 
środków programu? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wnioski należy składać w sekretariacie i najlepiej w styczniu, 
następnie wnioski kierowane są do Komisji. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
odbywa średnio jedno posiedzenie miesięcznie. 
Zabierając głos radny Krzysztof Grela zgłosił wniosek o zmniejszenie o 50% 
wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Pani Skarbnik przedstawikwysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komisji; 
- Pełnomocnik - 200,00 zł brutto, 
- przewodniczący i zastępca przewodniczącego - 100,00 zł brutto, 
- dla członków - 70,00 zł brutto, 
- za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu 10,00 zł brutto- za jeden punkt. 

Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że komisja przygotowuje wnioski, sprawozdania, 
przewodniczący uczestniczy w posiedzeniu sądu do którego kierowane są wnioski. 
Pracownicy nie chcą uczestniczyć w pracy komisji. Pełnomocnikiem jest osobą zewnętrzna 
z uprawnieniami, pracownicy przeszli przeszkolenia. 
Ponadto w dyskusji głos zabierali, radca prawny, Krzysztof Grela, Andrzej Wiśniewski, 
Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 13. Pani Marek Barcicki omówił projekt uchwały. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 14. Pan Sekretarz omówił projekt uchwały. 
Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący RG przedstawił projekt uchwały 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 15. Pan Marek Barcicki - przedstawił uwagi do uchwały Rady Gminy Adamów z dnia 30 
października 2015 r. Nr VIII/76/15 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania 
mu Statutu, przesłane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (pismo z dnia 9 
grudnia 2015 roku PN-II.4102.87.2015), które zostały uwzględnione w projekcie nowej 
uchwały. 
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Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13) 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach (1125 - 1135). 
Po przerwie. 
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzieliła głosu panu Stanisławowi Palonce 
Komendantowi Gminnemu OSPRP. 
Pan Stanisław Palonka między innymi podziękował za przyznane środki na zakup 
samochodu strażackiego dla OSP w Feliksówce. Złożył życzenia świąteczne. 

Ad. 16. Pani Przewodnicząca omówiła projekt ramowego planu pracy Rady Gminy na 2016 rok oraz 
przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 14) 

Ad. 17. Pan Mirosław Lewusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów za 2015 rok 

Ad. 18. Pan Mirosław Lewusz - przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Adamów na 2016 rok oraz projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 15) 

Ad. 19. Pan Paweł Słota - Przewodniczący komisji złożył sprawozdanie z działalności 
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy Adamów za 2015 rok. 

Ad.20. Pan Paweł Słota - przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, 
Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów na 2016 rok oraz 
projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 16) 

Ad.21. Pan Tomasz Michałuszko - Przewodniczący komisji złożył sprawozdanie z działalności 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady 
Gminy za 2015 rok. 

Ad.22. Pan Tomasz Michałuszko - przedstawił projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy na 2016 rok oraz 
projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 17) 
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Ad.23. Pan Marek Barcicki przedstawił i omówił projekt uchwały, poinformował, że wpłynął 
wniosek o wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości w Suchowoli, łączna wysokość 
czynszu i dzierżawy wyniosłaby miesięcznie 2.400,00 z ł . 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 18) 

Ad. 24. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Dariusza Sołtysa - w tej chwili nie ma na żadnego materiału na drogi. Być 
może jeszcze zakupimy jeden samochód gruzu. 

Dla radnego Jacka Kuryło - wszystkie założenia budżetowe bieżącego roku zostały 
zrealizowane. 

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - równiarka była wcześniej w chwili obecnej nie ma 
możliwości. Był problem z wywiezieniem ziemi w Bliżowie i Adamowie bo jest mokro 
padają deszcze droga się rozjeżdża i w tym roku nie będę występował o równiarkę. Na 
wiosnę jak radni będą zgłaszać będziemy prosić Starostę, ponieważ nie jest to nasza 
droga. Najlepiej prosić o to Starostę, bo do dróg powiatowych Wójt nic nie ma. 
Odnośnie pisma mieszkańców Rachodoszcz Radny Jan Kawałko prosił o udzielenie 
odpowiedzi na piśmie. 
Wójt odniósł się do niektórych zagadnień pisma, budżet radni otrzymali przed 15 listopada 
br. i od tej pory nic nie zostało zmienione. Dzisiejsza zmiana zostanie wprowadzona. 
Były nadwyżki budżetowe. Była możliwość złożenia wniosku na place zabaw; Szewnia, 
Suchowola oraz siłowni przy z zbiorniku w Jacni i pojawiła się możliwość pozyskania 
środków na plac zabaw w Rachodoszczach to również skorzystaliśmy. Nie prawdą jest, że 
Wójt zrobił sam bez zgody mieszkańców. Mamy podpisaną umowę z właścicielem gruntu 
na którym jest plac, rada gminy ujęła w budżecie to trudno powiedzieć, że radny nie 
wiedział. Odnosząc się do zakupu samochodu dla OSP Feliksówka, wyjaśnił, że Wójt sam 
nie decyduje, rada zadecydowała o przyznaniu środków na zakup samochodu dla OSP 
Feliksówka. Za te pieniądze zakupilibyśmy samochód dla Urzędu Gminy, ale nie ma 
dofinansowania. 
Odnosząc się do podziału gminy na okręgi wyborcze - wyjaśnił, że podziału dokonała rada, 
Wójt wystąpił z wnioskiem. Ówczesny klub radny wystąpił z wnioskiem o podział na 2 
części Jacni z połączeniem z Potoczkiem, też było to niezgodne z prawem. Komisarz 
dokonał podziału zgodnie z prawem, ale czy ten podział satysfakcjonuje wszystkich? 
Dlaczego dyskryminuje mieszkańców Rachodoszcze, i od kiedy zacznie traktować tak samo 
jak innych mieszkańców. Trzy miesiące temu w Jacni słyszałem, że się nic nie robi , nie ma 
oświetlenia drogi do stoku, w kierunku Krasnobrodu, i nie ma też drogi. 
Przypomniał, że pierwsza droga ze Sechetynówki była wybudowana w Rachodoszczach, 
pierwszy samochód zakupiono dla OSP Rachodoszcze, motopompę mają tak jak wszyscy, na 
prośbę radnego i mieszkańców zainstalowano trzy lampy oświetleniowe za około 10 tys. zł. 
Odpowiedź na pisma zostanie udzielone na piśmie. 

Wójt poinformował, że woda z wodociągu w miejscowościach Adamów i Kol. Potoczek 
nadaje się do spożycia. 
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Odnosząc się do wniosku z posiedzenia komisji radnego Krzysztofa Greli w sprawie 
powołania komisji do sprawdzenia wiarygodności złożonych deklaracji. 
Wyjaśnił, źe radny w takiej komisji nie może uczestniczyć. Wójt nie może sobie pozwolić na 
to aby wysłać trzech pracowników do 15 miejscowości i każdemu mierzyć. Obowiązku 
takiego niem, ale jest możliwość. 
Prosił o wskazanie takich osób, które złożyły nie prawdziwe deklaracje. Pracownicy 
dokonają sprawdzenia. 
Na wnioski mieszkańców, czy anonimy takie czynności były przeprowadzane. Jeżeli będą 
doniesienia podejmiemy czynności. 

Zabierając głos radca prawny wyjaśnił, że każda osoba prowadząca działalność ma 
obowiązek złożyć; deklarację osoba prawna, informacje osoba fizyczna. 
Jeżeli ktoś napisze podejmowane są czynności sprawdzające, wówczas powoływana jest 
komisja, podejmowane są czynności sprawdzające. Po przeliczeniu, jeżeli się nie zgadza 
wszczyna się czynności podatkowe. Czynności kontrole mogą wykonać tylko pracownicy 
Urzędu na polecanie Wójta. Pracownicy dokonujący kontroli muszą mieć upoważnienie 
specjalną legitymację służbową. 
Dla radnej Bożeny Skiba - mamy dokumentację, będziemy robić zgłoszenie na około 1,2 
km. Na 2017 rok będziemy składać wnioski na budowę dróg w Czarnowodzie, Feliksówce 
Kol. i Bliżowie. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - pytał o kwalifikację deklaracji budynku 
mieszkalnego i budynku rekreacyjnego. 
Pan radca - udzielił wyjaśnienia. 
Wójt - złożył życzenia świąteczne. 
Pani Przewodnicząca odczytała życzenia świąteczne od Dyrekcji nauczycieli, uczniów 
i pracowników Zespołu Szkół w Szewni Górnej oraz złożyła życzenia świąteczne. 
Zabierając głos radny Henryk Kierepka - poinformował, że w Feliksówce przez wandali 
został zdewastowany przystanek. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 24h pkt.3 i 4 ustawy o samorządzie 
gminnym - Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składa się 
w dwóch egzemplarzach: 
Radny - składa przewodniczącemu rady gminy. 
Przypomniała, że radny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego co roku 
do 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 

Ad.25. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady IX sesji VII 
kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor do spraw obronnych 
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