
Protokół Nr VII/15 
z VII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 8 września 2015 r. 

VII sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 905, a zakończono o godz. 1200. 
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 

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

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Skrzyński Czesław Marian. 
Radny nieobecny: 

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. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
9. Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ROZTOCZE" 
10. Sołtysi 
14. Pracownicy Urzędu Gminy. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
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 przystąpienia Gminy Adamów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„ROZTOCZE", 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie 
bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej, 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy celowej na działanie pn. 
„Przebudowa drogi drogi powiatowej Nr 3254 L Potoczek - Suchowola Gmina Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Adamów oraz zasad ich 
stosowania 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomniku 
przyrody 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 
sądowych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

18. Powołanie Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
19. Podjęcie uchwały przekazania skargi na Uchwałę Nr V/31/2015 Rady gminy Adamów z dnia 

24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

20. Podjęcie uchwały przekazania skargi na Uchwałę Nr Y/32/2015 Rady gminy Adamów z dnia 
24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Podjęcie uchwały przekazania skargi na Uchwałę Nr V/33/2015 Rady gminy Adamów z dnia 
24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
23. Zaniknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1.Otwarcia VII 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 
ąuorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 

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 wprowadzenie do porządku obrad 4-punktów: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Adamów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka „ROZTOCZE" 

2. Podjęcie uchwały przekazania skargi na Uchwałę Nr V/31/2015 Rady gminy Adamów z dnia 
24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Adamów 

3. Podj ęcie uchwały przekazania skargi na Uchwałę Nr V/32/2015 Rady gminy Adamów z dnia 
24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Adamów 

4. Podjęcie uchwały przekazania skargi na Uchwałę Nr V/33/2015 Rady gminy Adamów z dnia 
24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Adamów 

Za przejęciem wniosku głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

W sprawie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu. 5 

Przewodnicząca rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek dzienny obrad sesji. 

Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 14, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy uchwaliła porządek obrad VII 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. 

Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z VI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 29 maja 
2015 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 
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Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o przywrócenie w okolicy Feliksówki 
przejezdności drogi na której wytworzył się wąwóz utrudniający dojazd do pól. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - zapytał, czy gmina wystąpiła do Wojewody o 
powołanie komisji do oszacowania szkód suszy. 

Pani przewodnicząca odczytała; 
* Pismo mieszkańców Bondyrza z dnia 10 sierpnia 2015r. o dokończenie budowy odcinka 

drogi. 
* Pismo pani Wiesławy Polak z dnia 03.08.15r. w sprawie umorzenia kosztów podziału 

działek. 
* Pismo Jana Teterycz zam. Suchowola z dnia 06 września 2015r. dotyczące sprostowania 

błędów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów 

Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący odczytał; 

* pismo pana Pawła Konopa zam. Potoczek z dnia 03.07.2015r. w sprawie oprzątnięcia 
działki położonej we wsi Kolonia Potoczek. 

* pismo pana Władysław Greszty zam. Czarno woda z dnia 4 września 2015r. w sprawie 
kontynuacji budowy drogi asfaltowej na odcinku Szewnia Górna - Czarno woda. 

* pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie konkursu 
na budowę szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu. 

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 powitał osoby zainteresowane powstaniem LGR „ROZTOCZE" oraz przedstawił 
możliwości działania w zakresie powstania tej grupy. 
Pan Mirosław Zawodniak przedstawił cel utworzenia i plan działania Lokalnej Grapy 
Rybackiej „ROZTOCZE" oraz możliwości pozyskiwania środków z programów. 
Zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały o przystąpieniu do Lokalnej Grupy Rybackie 
„ROZTOCZE" 

Pani przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9 . Pan Wójt oraz Pani Skarbnik udzielili wyjaśnień do projektu uchwały. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pan Wójt i Pani Skarbnik omówili projekt uchwały. 
Wójt poinformował, że do projektu wybrano 4 drogi. Drdgi w Feliksówce nie da się zrobić 
na zgłoszenie będzie robiona na pozwolenie z uwagi na to, że nie uzyskano zgody od 
mieszkańców na jej przebieg w obecny jej stanie. Pozostałe drogi o szerokości 6 metrów 
będą robione. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad.ll. Pan Wójt i Pani Skarbnik omówili projekt uchwały. 

Radny Krzysztof Grela - zapytał, czy w związku z modernizacją drogi Adamów -
Suchowola w zakresie prac przewidziano budowę chodników i oświetlenia? 

Pan Wójt - wyjaśnił, że na pewnych odcinkach przewidziano budowę chodników i 
oświetlenia. Proponowaliśmy połączenie oświetlenia z już istniejącym. 
Radny Andrzej Wiśniewski - zapytał, czy będzie uregulowana sprawa rowów i przepustów 
przy modernizowanej drodze? 
Wójt odpowiedział, że nie wie czy zakres robót obejmuje rowy i przepusty 
Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 12. Pani Elżbieta Kłyż omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad.13. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw 1, wstrzymało się 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. , 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 14. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 15. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 
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Ad. 16. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14). 

Pani przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach. (Przerwa 1025 -1035). 

Pan Piotr Nogas - omówił temat dotyczący niszczenia rośliny Barszcz Sosnowskiego. 

Ad. 17. Pani przewodnicząca odczytała przesłanie Krajowej Rady Sędziów Społecznych z dnia 
17 czerwca 2015r. w sprawie naboru kandydatów na ławników. 
Pan radca omówił procedurę wyboru ławników sądowych. 

Do zespołu zgłoszono radnych: 

Dariusza Sołtysa, Andrzeja Wiśniewskiego, Jerzego Koza, Jaceka Kuryło, Paweła Słotę -
zgłoszeni radni wyrazili zgodę. 

Pani przewodnicząca zaproponowała, aby zespół składał się 3 osób. 
Za powołaniem zespołu w składzie 3 osobowym głosowało 14. 

Za kandydaturą Dariusz Sołtysa głosowało 13, przeciw - , wstrzymało się 1. 
Za kandydaturą Andrzeja Wiśniewskiego głosowało 7, przeciw - , wstrzymało się 7. 
Za kandydaturą Jerzego Koza głosowało 10, przeciw - , wstrzymało się 4. 
Za kandydaturą Jacka Kuryło głosowało 9, przeciw - , wstrzymało się 5. 
Za kandydaturą Pawła Słota głosowało 5, przeciw - , wstrzymało się 9. 

Pani przewodnicząca stwierdziła, że największą liczbę głosów otrzymali; Dariusz Sołtys, 
Jerzy Koza, Jacek Kuryło. 
Przedstawiła projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw -, wstrzymało się 5. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15) 

Ad. 18. Pani przewodnicząca - odczytała skargę Elżbiety i Dariusza Kiry luk z dnia 30 lipca 2015 r. 
na działanie organu podległego Radzie Gminy w osobie Wójta Gminy Adamów. 

Przewodnicząca zaproponowała powołanie 3 osobowego składu zespołu. 
Za powołaniem 3 osobowego Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Zespół do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
składał się będzie 3 osób. 

Do składu zespołu zgłoszono radnych; Mirosława Lewusza, Krzysztofa Grelę, Henryka 
Kierepkę, Ryszarda Krawczyka. 
Zgłoszeni radni; Mirosław Lewusz, Henryk Kierepka, Ryszard Krawczyk wyrazili zgodę na 
pracę w Zespole do spraw zbadania skargi na działalność Wójta. 
Radny Krzysztof Grela nie wyraził zgody na pracę w Zespole do spraw zbadania skargi na 
działalność Wójta. 

6/9 



Za powołaniem Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta w składzie; Mirosław 
Lewusz, Henryk Kierepka, Ryszard Krawczyk głosowało 12, przeciw-, wstrzymało się 2. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Zespół do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
został powołany. 

Ad.19. Pan radca wyjaśnił, że problem dotyczy trzech uchwał z 24 kwietnia 2015r. Wojewoda w 
ciągu 30 dni od przekazania uchwał nie wniósł uwag, ale Wojewoda może zaskarżyć 
uchwały do Sądu Administracyjnego, zarzuca, że zmian nie wykonano na właściwych 
mapach, oraz, że nie uzgodniono niektórych działek z Ministerstwem. 
Map oryginalnych do wykonania podkładów nie ma wobec czego wykonawca 
zeskanował mapy. W ciągu 30 dni mamy obowiązek sporządzić odpowiedź i przekazać do 
Sądu. Na dzień dzisiejszy dla mieszkańców nic się nie dzieje. Wydajemy zaświadczenia, 
wypisy z map. 
Wójt dodał, że mapy zostały zeskanowane, ponieważ map takich nie ma w zasobach 
archiwalnych. Powstały problem skutkuje tym, że nie wiemy, czy dalej przeprowadzać 
zmiany w planie zagospodarowania. 
Pani przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16). 

Ad.20. Pani przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17). 

Ad.21. Pani przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 18). 

Ad.22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania; 

Dla radnego Jana Kawałko - jeżeli znajdziemy ziemię to postaramy się ją nasypywać. 

Dla radnego Krzysztofa Grela - wystąpiliśmy do Wojewody o powołanie Komisji. Komisja 
jest powołana, prosił o poinformowanie mieszkańców o możliwości składania wniosków. 

Wójt odniósł się do pism; 
Mieszkańców Bondyrza - co możliwe jest robione, droga jest robiona zgodnie z planem. 
Pani Wiesławy Polak - uregulowaliśmy stan prawny podziału w porozumieniu ustaliliśmy, 
że koszty podziału poniesiemy po połowie. 

Pana Pawła Konopy - studnia, budynek, ogrodzenie wybudowano bardzo dawno na gruncie 
prywatnym - obecnie pan Konopa chce odkupić za 500 zł, a rzeczoznawca wycenił całość 
majątku na 2 tys. zł. 

Pana Władysław Greszty - droga w Czarno wodzie budowana jest od 4 lat. Na prośbę 

7/9 



Pana Jana Teterycz - jest kilka błędów w planie zagospodarowania przestrzennego z 2002r. 
Pan Teterycz był 4 lata radnym. W 2013 r. zrobiono kilka zmian. Zmiany są zbyt kosztowne. 
Mieszkańcy składają wnioski. 
Jeżeli rada znajdzie środki i zdecyduje to zmiany zrobimy. 
Zapytał, co robimy ze złożonymi wnioskami, czy przygotowujemy się do dalszych zmian 
planu ?. 
Wójt poinformował, że pozyskano z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 
nieodpłatnie samochód Ford Transit. 
Prosił radę o stanowisko w sprawie sprzedaży w drodze przetargu samochodu Jelcz -
samochód wiekowy, drogi w eksploatacji, ponosi się koszty opłat komunikacyjnych nie 
wykorzystywany przez gminę - służy zimą do odśnieżania. 
Prosił radnych o zastanowienie się nad wzrostem dochodów. 
Poinformował o planowanych zadaniach inwestycyjnych na 2016r. 
- dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Adamów - Suchowola, na dzisiejszej sesji 

podjęto w tej sprawie uchwalę. 
- inwestycje własne drogowe; Bliżów, Szewnia Górna, Czarnowoda, Żyznów, Suchowola 

Ulica, których koszt wyniesie ponad 5 min. zł. 
- dofinansowanie do dróg powiatowych. 
Ogólnie co roku realizacja zadań inwestycyjnych wynosi około 3 - 3 . 5 min. zł. 
Około 6 min. zł. potrzeba jest na drogi. 
Potrzeba jest środków na zbiornik wodny w Suchowoli. 
Do szkół do końca maja dołożyliśmy 0.5 min. zł. 
Jednym z dochodów może być opłata adjacencka jednak byłaby ona nie uczciwa. 
Na komisjach będziemy omawiali budżet, inwestycje, dochody. 

Odnośnie zwolnienia z opłaty państwa Polak - Wójt dotychczas nie zwalniał z takich opłat. 
Głosowania; 
W sprawie zwolnienia z opłaty państwa Polak. 
Przewodnicząca zapytała? Kto jest za tym, aby pozostawić koszty podziału tak jak do tej 
pory? „za" głosował 12, przeciw -, wstrzymało się 2. 
Przewodnicząca poinformowała, że wniosek został odrzucony. 

W sprawie ujęcia wody w Kol. Potoczek. 
Przewodnicząca poinformowała, że jeżeli pan który złożył wniosek nie odkupi za cenę 
rzeczoznawcy to gmina będzie regulowała stan prawny? „za" głosował 13, przeciw -, 
wstrzymało się 1. 

Sprawa dokończenia budowy odcina drogi od p. Pińczuka do p. Kosowskiej w 
miejscowości Bondyrz. 
Radny Krzysztof Grela proponował dokończenie tego co zaplanowane, ponieważ są inne 
potrzeby w zakresie dróg. 
Przewodnicząca poddał wniosek radnego Krzysztofa Greli, że na razie nie realizujemy 
„za" głosował 14. 

Sprawa pisma pana Władysław Greszty zam. Czarnowoda w sprawie kontynuacji budowy 
drogi asfaltowej na odcinku Szewnia Górna - Czarnowoda oraz odpowiedzi na pismo. 
Wójt udzielimy odpowiedzi. 
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Sprawa pisma pana Jana Teterycz. 
Radny Krzysztof Grela przypomniał, że we wcześniejszym planie zagospodarowania teren 
ten był budowlany. Nie było informacji, że nowy plan był wyłożony do publicznego 
wglądu. 
Wójt wyjaśnił, że obecny plan obwiązuje od 2002 r., - umowę na wykonanie planu nie 
podpisywał. Poinformował, że pamięta procedury z tamtych lat, każdy otrzymywał kartkę z 
informacją o zmianie planu która była noszona do każdego domu. 

Radny Dariusz Sołtys - proponował, aby znieść białe plany i uaktualnić plan. 
W dyskusji głos zabierali; Jan Kawałko, Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, Dariusz 
Sołtys, Wójt. 

Sprawa sprzedaży samochodu Jelcz 
Przewodnicząca zapytała? kto jest za tym aby sprzedać samochodu Jelcz? „za" głosował 
14, przeciw -, wstrzymało się 

Ad.23. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady VII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Bożena Skiba 
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