
Protokół Nr IY/15 
z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 27 lutego 2015 r. 

IV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w Centrum Społeczno-Kulturalnym 
w Potoczku. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1120. 
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 Kuryło Jacek Marian 
7. Pan Lewusz Mirosław Paweł 

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

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 
Radni nieobecni: 

1. Pan Krupa Robert 

2. Pan Skrzyński Czesław Marian. 

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. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
6. Sołtysi 
7. Mieszkańcy. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółów 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 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy 
na 2016 rok na fundusz sołecki 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy 
na 2016 rok na fundusz sołecki 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 
- dyskusja 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Uchwalę Nr XXXI/198/13 Rady Gminy 
Adamów z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Rozpatrzenie wniosków 

- dyskusja 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

18. Zaniknięcie obrad sesji. 
Przebieg sesji: 

Ad.l . Otwarcia IV sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 
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Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, 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? 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - mówił, że w projekcie porządku nie ma uchwały 
dotyczącej ustalenia prowizji sołtysom. 
Pani przewodnicząca i pan radca wyjaśnili, że była propozycja radnych, aby na dzisiejszą 
sesję przygotować projekt uchwał w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz 
zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
Jeżeli jest wniosek, to na następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały dotyczący 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

W sprawie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad IV 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 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z III sesji Rady Gminy Adamów z dnia 29 grudnia 
2014 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o remont drogi tzw. Poprzeczki w 
Rachodoszczach. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela zgłosił interpelacje w sprawie; 
1/ naprawy chodnika przy drodze powiatowej, 
2/ uregulowania w części Suchowoli stanu prawnego ciągu rzeki Jacynka, 
3/naprawy mostu na rzecze Jacynka na przeciwko pana Teterycza. 

Zabierając głos radny Piotr Powroźnik - prosił o naprawę drogi w kierunku posesji pana 
Zaśka. 

Zabierając głos radny Henryk Kierepka - prosił o naprawę drogi żużlowej w Feliksówce. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - pytał, czy nie można poszerzyć drogi w Jacni 
od tartaku w kierunku Bródek?, prosił o naprawę tej drogi. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - zaproponował wybudowanie za Jacynką przy 
stadionie w Suchowoli zbiornika wodnego o wymiarach 6 x 5 dla potrzeb p. pożarowych oraz 
ćwiczeń jednostki OSP, a pozyskaną ziemię przeznaczyć na boisko. Zgłosił pęknięcia kostki 
na drodze gminnej za kościołem w Suchowoli. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba - prosiła o remont drogi do Czarnowody. 
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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 omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela pytał, czym podyktowany jest wzrost wydatkowanych 
środków na wynagrodzenie bezosobowe działu przeciwdziałania alkoholizmowi? 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększone środki wydatkowano na zajęcia sportowe w 
Zespołach Szkół w Szewni Górnej i Suchowoli oraz na wynagrodzenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pan radca omówił ustawę o funduszu sołeckim w zakresie tworzenia i wydatkowania 
środków funduszu sołeckiego oraz refundowania wydatków przez budżet państwa. 
Pan Wójt - poinformował, że przybliżona kwota funduszu sołeckiego wynosi około 200 tys. 
zł. refundacja z budżetu wniosłaby 40% co dałoby kwotę około 80 tys. zł.. Jeżeli sołectwa 
przeznaczyłyby środki funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych, a potrzeby w tym 
zakresie są bardzo duże szczególnie naprawy wymagają drogi do; Malinówki, Koziarki, 
Czarnowody, Bródek, Kol. Adamów, to można byłoby naprawić więcej dróg. 
Przedstawił przewidywaną wysokość środków przypadających poszczególnym sołectwom. 
Dyskutowano na temat przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - zgłosił wniosek o utworzenie funduszu 
sołeckiego. 

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

Pan Piotr Nogas - odczytał odpowiedź Roztoczańskiego Parku Narodowego OEM-
072/05/15/au z dnia 29 stycznia 2015r. na pismo Urzędu Gminy z dnia 15.01.2015r. 
RIG.6122.22.2014 r. dotyczące powołania Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
„Roztocze". RPN „informuje, że Rezerwaty Biosfery powoływane w ramach Programu 
UNESCO „Człowiek i Biosfera" nie są formą ochrony przewidziana w polskim prawie, taką 
jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody, a mają znaczenie promocyjne i nobilitujące 
dany obszar. W dokumentacji Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze" nie 
znajdują się zapisy, dotyczące ingerencji w zapisy dokumentów planistycznych gmin." 
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Ad. l l . Pani Aneta Zub złożyła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za rok 2014. 
(Zał. Prot. Nr 8) 
Zabierając głos radny Krzysztof Grela - zapytał o liczbę osób które skorzystały ze środków 
programu w zakresie bezpłatnego transportu oraz prosił o strukturę wydatków klubu 
Sportowego Orion Stihl Jacnia. 
Pani Aneta Zub - poinformowała, że z programu skorzystało 6 osób. 
Pan radca wyjaśnił, że klub złożył sprawozdanie Wójtowi, które zostało przyjęte. 
Sprawozdanie nie jest tajne i można się z nim zapoznać. 
Pan Wójt - poinformował, że jest Komisja Oświaty Rady Gminy i ona powinna zająć się 
sprawozdaniem klubu. 

Ad. 12. Pan Stanisław Hejzner omówił zmiany planu objęte skargą Wojewody. 
Pan radca udzielił wyjaśnienia do złożonej skargi. 

Pan Stanisław Hejzner przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Przewodnicząca ogłosiła 10 minutowa przerwę w obradach. (10°° -10'°). 
(Po przerwie) 

Ad. 13. Pani Bożena Skiba zaproponowała ustalenie radnemu diety do 150,00zł. 
Radny Jacek Kuryło zaproponował ustalenie radnemu diety w wysok. 180,00zł. 

Propozycje; 
1. Przewodniczącemu Rady Gminy ustalić miesięczną dietę w wysokości 1.100,00 zł. 

2. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy za udział w sesji ustalić dietę w wysokości 200,00 
- 220,00 zł., 

3. Przewodniczącemu komisji za udział w posiedzeniu komisji, której jest 
Przewodniczącym ustalić dietę w wysokości 200,00 - 220,00 zł. 

4. Członkom komisji za udział w posiedzeniu komisji ustalić dietę w wysokości 180,00 -
200,00 zł, 

5. Radnemu za udział w sesji ustalić dietę w wysokości 180,00 - 200,00 zł. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - mówił, że jest wiele wydatków, proponowane stawki 
są zbyt wygórowane. 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - proponował podwyższenie obowiązujących 
stawek o 20%. 
Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - zaproponował podwyższenie obowiązujących kwot 
o 100%. 
Radca wyjaśnił, że przewodnicząca nie może mieć podwyższonej diety o 100% 
Zabierając głos radny Krzysztof Grela - proponował pozostawienie stawek na 
obowiązującym poziomie. 
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Rada gminy udzieliła głosu mieszkańcowi Rachodoszcz panu Romanowi Fladze, 
który proponował podwyższenie obowiązujących kwot proporcjonalnie do podwyższonego 
wynagrodzenia Wójtowi. 

Pani przewodnicząca zaniknęła dyskusję, poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski 
wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży; 

1. Przewodniczącemu Rady Gminy ustalić miesięczną dietę w wysokości 1.100,00 zł. 
Za przyjęciem wnioskiem głosowało 12, przeciw - , wstrzymało się 1. 

2. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy za udział w sesji ustalić dietę w wysokości 
220,00 zł., 
Za przyjęciem wnioskiem głosowało 8, przeciw 5 , wstrzymało się -. 

3. Przewodniczącemu komisji za udział w posiedzeniu komisji, której jest 
Przewodniczącym ustalić dietę w wysokości 220,00 zł. 

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

4. Członkom komisji za udział w posiedzeniu komisji ustalić dietę w wysokości 200,00 zł, 
Za przyjęciem wnioskiem głosowało 8, przeciw 5 , wstrzymało się -. 

5. Radnemu za udział w sesji ustalić dietę w wysokości 200,00 zł. 
Za przyjęciem wnioskiem głosowało 8, przeciw 5 , wstrzymało się -. 

Pani Bożena Skiba przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 5, wstrzymało się 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwala została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad. 14. Zabierając głos radny Dariusz Sołtys zgłosił wniosek o ustalenie dla przewodniczących 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej biorącym udział w pracach organów gminy 
na zaproszenie tych organów dietę łącznie z kosztami podróży w wysokości 100,00 zł. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko zgłosił wniosek o ustalenie dla przewodniczących 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej biorącym udział w pracach organów gminy 
na zaproszenie tych organów dietę łącznie z kosztami podróży w wysokości 70,00 zł. 

Pani przewodnicząca wniosek radnego Dariusza Sołtysa poddała pod głosowanie. 
Za przyjęciem wnioskiem głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 

Pani Bożena Skiba przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr U ) 

Ad. 15. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12) 
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Ad. 16. Rozpatrzenie wniosków. 

Pani przewodnicząca przedstawiła; 
* pismo Prezydenta Miasta Zamość z dnia 5 stycznia 2015r. IW.0611.01.2015 dotyczące 
partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień i podpisania umowy na kwotę 3.900 
zł. 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski zgłosił wniosek w zakresie partycypacji w 
kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu i podpisanie porozumienia. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela proponował podpisanie porozumienia na pół roku. 

Pani przewodnicząca zapytała, kto jest za podpisaniem umowy z Izbą Wytrzeźwień na 
kwotę 3900,00 zł. 
Za głosowało 8, przeciw -, wstrzymało się 5. 
Projekt uchwały będzie przygotowany na następną sesję. 

* prośbę pana Józefa Nizio zam. Potoczek o sprzedanie działki stanowiącej własność Gminy 
położonej w obrębie Potoczek oznaczonej w ewidencji gruntów nr 92/4 o pow.0.18 ha. 
Pan Sekretarz poinformował, że powyższa działka nie przylega bezpośrednio do posesji 
pana Józefa Nizio i nie ma do niej bezpośredniego dojazdu. 
Pan Józef Nizio - powiedział między innymi, że od lat działkę użytkuje, a obecnie chce ją 
kupić. 

Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działki w drodze przetargowej głosowało 13. 
Projekt uchwały będzie przygotowany na nastopną sesję. 

* prośbę pana Jana Ciurysek zam. Zamość o sprzedanie działki stanowiącej własność 
Gminy położonej w obrębie Bondyrz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1010 i 738. 
Pan Sekretarz poinformował, że do obu działek nie ma dojazdu. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działki w drodze przetargowej głosowało 13. 
Projekt uchwały będzie przygotowany na nastopną sesję. 

* prośbę pana Juliana Pakuła zam. Jacnia o sprzedanie działki stanowiącej własność Gminy 
położonej w obrębie Jacnia oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2/1 o pw. 0.64 ha 
oraz działki oznaczonej numerem 107 o pow. 0.87 ha. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działek w drodze przetargowej głosowało 13. 
Projekt uchwały będzie przygotowany na nastopną sesję. 

Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący rady odczytał; 

* pismo pani Marioli Szykulskiej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie remontu drogi gminnej 
prowadzącej do Kol. Adamów. 
Wójt odnosząc się do wniosku mówił, że we wcześniejszym wystąpieniu przedstawił 
potrzeby przeprowadzenia remontu dróg na terenie gminy. W latach poprzednich 
równaliśmy drogę równiarką Zarządu Dróg, wozili kamień, kopali rów. Droga jest na 
gruncie, który przy opadach deszczu powoduje, że staje się ona nie przejezdna. Droga ta 
na odcinku około lkm wymaga większej ilości kamienia oraz nakładów. 
Utworzony fundusz sołecki można przeznaczyć na naprawę dróg. 
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Ad. 17. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Jana Kawałko - należy z mieszkańcami porozmawiać, aby odstąpili grunt pod 
drogę, tak abyśmy mogli obkopać drogę- wykonać rowy, wówczas w ramach posiadanych 
środków można coś na drogę nawozić. 

Dla radnego Krzysztofa Greli - chodnik naprawimy na wiosnę, zwrócił się do mieszkańców 
aby dbali o chodnik. 
Stanu prawnego rzeki nie będziemy regulować, ponieważ jest ona własnością Skarbu 
Państwa. 
Zabierając głos radny Krzysztof Grela - prosił aby rzekę wyłączyć z gruntów prywatnych, 
proponował, aby mieszkańcy i gmina wspólnie wystąpili o uregulowanie stanu prawnego. 
Wójt wyjaśnił, że Gmina nie jest w stanie wyłożyć 200 tys. zł na uregulowanie stanu 
prawnego. 
Most na rzece Jacynka postaramy się naprawić, jak będzie sucho i poziom wody się obniży. 
Drogi - były naprawiane, pozyskaliśmy na ten cel żużel, jeżeli będzie żużel i sucho 
będziemy je dalej sukcesywnie naprawiać. 

Zabierając głos Andrzej Wiśniewski - prosił o naprawę mostu na rzece Jacynka do Bródek. 
Wójt wyjaśnił, że w pierwszej kolejności żużel będzie wożony na drogi po których ludzie 
dojeżdżają do pracy. Przepust podsypieiny i w ten sposób osuszymy. 
Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - nie ma planów na wykonanie małego zbiornika, 
obecnie planujemy budowę dużego zbiornika. 
Odnośnie popękanej kostki powiadomimy wykonawcę, aby dokonać przeglądu 
gwarancyjnego i naprawy dokonać w ramach gwarancji. 

Dla radnej Bożeny Skiba - stan dróg jest trudny po drogach nie da się przejechać. 
Dla radnego Dariusza Sołtysa - do Bródek jeszcze da się dojechać. 
Wójt zwrócił się do radnych - aby się zastanowili i przedstawili na następnej sesji 
propozycje na jakie drogi składać wnioski na przyszły rok z tzw. Schetynówki. 
Wójt poinformował, że przygotowujemy się do podpisania partnerstwa z gmina Ukraińską. 
W bieżącym roku będziemy gospodarzem Dożynek Powiatowych. 

Przewodnicząca obrad 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. 18. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady IV sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Boiena Skiba 
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