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

odbytej w dniu 29 maja 2015 r. 

VI sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1235. 
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). 

1. Pan Skrzyński Czesław 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 

Radny nieobecny: 

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 Maria Sak 
6. Pani Elżbieta Kuźma 
7. Pani Danuta Jaworska 
8. Pan Tomasz Kania 
9. Pan Konrad Płuciennik 

10. Pan Adam Kozyra 
11. Pan Krzysztof Szmit 
12. Pan Andrzej Karbowski 
13. Sołtysi 
14. Pracownicy Urzędu Gminy. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Wójt 
Sekretarz Gminy 
Skarbnik Gminy 
Radca prawny 
Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
Prezes Ludowego Zespołu Sportowego „SATURN II' 
w Suchowoli 
Koordynator ds. sportu 
MZK w Zamościu 
MZK w Zamościu 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
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 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2014 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2014 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę 
Adamów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania działań Wójta Gminy Adamów związanych z 
nawiązaniem współpracy z partnerem zagranicznym 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze zbiornika retencyjnego 
położonego w miejscowości Jacnia 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części składowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania 
"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020" 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Rozpatrzenie wniosku 
- dyskusja 

16. Omówienie zadań z zakresu kultury i sportu 
- dyskusja 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
18. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1.Otwarcia VI 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? 
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Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad tematu: Podjęcie uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania "Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020". 
Za przyjęciem wniosku głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

W sprawie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu. 
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 VI 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. 

Radny Jan Kawałko odczytał fragment protokółu dotyczącego jego pisma, oświadczył, że 
budowa drogi była w latach 2009 -2010, prosił o sprawdzenie protokółów w zakresie jak 
głosował. 

Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 9, przeciw -, wstrzymało się 4. 
Za przyjęciem protokółu przez odczytanie głosowało 4, przeciw 1. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z V sesji Rady Gminy Adamów z dnia 24 kwietnia 
2015 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - podziękował Wójtowi za naprawę częściową mostu 
i remont drogi, zaznaczył, że naprawiona droga została zaorana przez Zamojskiego (droga na 
wysokości Kol. Potoczek). 
Zapytał na jakim etapie przygotowania jest projektu uchwały w sprawie „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" obejmujący 
teren pod budowę zbiorników w Jacni i Suchowoli. 
Zapytał o realizacje interpelacji w sprawie remontu chodnika w Suchowoli. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - zaproponował wprowadzenie głosowania imiennego 
na sesjach rady, które odnotowywane byłyby w protokole. 
Prosił o wystąpienie do zarządców dróg; wojewódzkiej i powiatowej o oczyszczenie i 
naprawę chodników. 

Zabierając głos radny Piotr Powroźnik - zapytał na jakim etapie jest wodociąg w Suchowoli 
-Kolonia? oraz o drogę do Koziarki. 

Zabierając głos radny Robert Krupa - prosił o remont drogi dojazdowej do pól w Bondyrzu 
oraz remont drogi koło młyna Kowalczuka. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o przyspieszenie uzupełnienia ubytków w drodze 
na odcinku Rachodoszcze - Feliksówka. Prosił o uporządkowanie namułonej ziemi na 
drodze gminnej w Rachodoszczach. 
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Zabierając głos radna Bożena Skiba prosiła o remont drogi do Czarnowody (po ostatniej 
ulewie droga stała się nie przejezdna) oraz naprawę chodnika przy drodze wojewódzkiej 
po którym młodzież chodzi do szkoły. 
Pani przewodnicząca odczytała; 

* pismo Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu z dnia 23 kwietnia 
2015r. dotyczące projektu nowej linii komunikacyjnej kursującej na trasie Zamość Plac 
Wolności - Adamów Urząd Gminy. 
Zabierając głos Wójt przypomniał, że temat ten omawiany był na komisjach rady gminy. 
Poinformował, że Wójt Gminy Zamość wyraził chęć partycypowania w kosztach. 
W dyskusji głos zabierali; przedstawiciele MZK, Dariusz Sołtys, Mirosław Lewusz, 
Krzysztof Grela, Andrzej Wiśniewski, Jan Kawałko. 

Pani Danuta Jaworska - kierownik GOPS zwróciła się do radnych o wypełnienie Ankiety 
dotyczącej Strategi Rozwoju Problemów Społecznych. 

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 przypomniała, że radni sprawozdania otrzymali. 

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr RIO-Z-I- 0034/14/15 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Adamów rocznego 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r wraz z informacją o stanie mienia 
gminy sporządzoną wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. 

Pan Mirosław Lewusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytała Protokół 
nr 3/2015 Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2015r. oraz Uchwałę Nr 3/1/2015 Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania 
wykonania budżetu gminy oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 
rok. 

Pan Tomasz Michałuszko - odczytał protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego na którym komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

Pan Paweł Słota odczytał protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska na którym komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

W dyskusji radni głosu nie zabierali. 

Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, za przyjęciem uchwały głosowało 12, 
przeciw-, wstrzymało się 2. 
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Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw-, wstrzymało się 2. 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik - odczytała Uchwałę Nr RIO - Z-0035-I-/14/15 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie 
zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej. 

Pani przewodnicząca poinformowała, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
przedstawił ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy 
oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok w punkcie poprzednim. 

W dyskusji radni głosu nie zabierali. 

Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, za przyjęciem uchwały głosowało 12 , 
przeciw -, wstrzymało się 2. 
Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw-, wstrzymało się 2. 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęło pismo z Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie o udzielenie pomocy na zakup na zakup bielizny, 
poduszek,koców i piżam dla pacjentów szpitalnych w związku z tym, że środków na ten cel 
nie można przeznaczyć środki zapisane w projekcie zmian budżetowych są nie aktualne, 
również zał. nr 3 jest nie aktualny. Przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pani Aldona Stroczyńska i pan radca omówili projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali radny Krzysztof Grela i radca prawny. 
Pani Aldona Stroczyńska przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.ll . Panowie Sekretarz, radcą Wójt omówili projekt uchwały. 
Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Panowie Wójt i radca omówili projekt uchwały. 
Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 
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Ad. 13. Panowie Sekretarz i radca omówili projekt uchwały. 
Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 14. Panowie Wójt i radca omówili projekt uchwały. 
Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 15. Rozpatrzenie wniosków. 

Pani przewodnicząca przedstawiła; 
* pismo pana Marka Tomaszewskiego Networks! Warszawa z dnia 11 maja 2015r. w 
sprawie rozważenia możliwości wydzierżawienia fragmentu gminnej działki (baza gminy), 
działka nr 122/9 w miejscowości Potoczek) pod stację bazową telefonii komórkowej. 

W wyniku dyskusji wypracowano stanowisko, że należy odbyć zebranie wiejskie 
mieszkańców Potoczka i zapytać mieszkańców o ich zadnie na ten temat. 
Pani przewodnicząca zarządziła głosowanie, zapytała kto jest za zwołaniem zabrania 
mieszkańców Potoczka i jeżeli mieszkańcy Potoczka wrażą zgodę na wydzierżawienie 
terenu pod bazę telefonii komórkowej to rada jest również za wydzierżawieniem terenu. 
Za przyjęciem stanowiska głosowało 14. 

* Prośbę mieszkańców Suchowola - Ulica z dnia (data wpływu 28 maja 2015r.) o podjęcie 
działań w celu zaprojektowania i wykonania dalszej części drogi przez Ulice zgodnie z 
istniejącą (zajeżdżona) używana drogą. 

* Prośbę Rady Sołeckiej m. Suchowola A z dnia (data wpływu 28 maja 2015r.). o 
uwzględnienie w dalszej pracy na rzezcz rozwoju Gminy Adamów uchwał Rady Sołeckiej 
podjętych w dniu 19.05.2015 roku. 

* Pismo Sadu Okręgowego w Zamościu z dnia 21 maja 2015r. Nr Adm.0151-2/15 w sprawie 
ustalenia liczby ławników wybranych przez radę. 

Ad. 15. Omówienie zadań z zakresu kultury. 

Pan Wójt poinformował, że na dzisiejszą sesję zaproszono trzech przedstawicieli - prezesów 
klubów, które działają na terenie gminy. Prezes Monastyrski - usprawiedliwił swoją 
nieobecność. 
Pani przewodnicząca na prośbę radnych ogłosiła przerwę w obradach. 
(Po przerwie) 

Pan Adam Kozyra przedstawił informacje w zakresie działalność sportowej, udziału 
drużyn, zawodników w igrzyskach, zawodach sportowych, turniejach, rozgrywkach 
piłkarskich, ogólnopolskim biegu, zawodach między sołeckich, rajdzie, igrzyskach dla 
seniorów oraz o osiągnięciach sportowych i problemach. Organizowane są cykliczne 
zawody sportowe od listopada. Radny Andrzej Wiśniewski proponował uporządkowanie 
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terminarzu rozgrywek. 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie można tego zaplanować w sposób jednoznaczny, pan Adam 
Kozyra z wyprzedzeniem telefonicznie informuje o planowanych zawodach. 
Pan Adam Kozyra - wyjaśnił, że są terminarze rozgrywek siatkowych do których musimy 
się dopasować. 

Pan Konrad Płuciennik poinformował, że jest prezesem Ludowego Zespołu Sportowego 
„SATURN II" w Suchowoli w którym przede wszystkim uczestniczy młodzież, 
korzystamy z funduszy - projektów, przedstawił sposób odbywania zawodów proponował 
aby sołtysi włączyli się w w organizacje zawodów i na zawody przybywali. Klub działa w 
oparciu o zarząd klubu. Na zawody przybywają Wójt, Sekretarz. Od października za zgoda 
Wójta i pani Dyrektor klub może korzystać z sali gimnastycznej szkoły. Gramy od czasu do 
czasu mecze sparingowe. 
Pan Dariusz Sołtys zapytał czy na boisku odbywają się jakieś spotkania? 
Pan Konrad Płuciennik - odpowiedział, że na boisku odbywają się od czasu do czasu mecze 
sparingowe. 
Pan Piotr Szmidt zapytał, czy w ubiegłem roku na boisku był organizowany jakiś festyn?. 
Pan Konrad Płuciennik odpowiedział, były jakieś rozgrywki. 
Pan Piotr Szmidt pytał, czy boisko to nie tylko płyta boiska ale teren wokół? 
Pan Konrad Płuciennik - odpowiedział, że nie orientuje się jaki teren boisko zajmuje. 
Swoim sposobem staraliśmy się wykosić trawę na boisku. 
Pan Piotr Szmidt zapytał, czy w trakcie rozgrywek w Suchowoli ktoś przy boisku 
organizował jakieś ogniska?. 
Pan Konrad Płuciennik - odpowiedział wiadomo, że była kampania wyborcza pewne osoby 
zebrały się i dyskutowały były to osoby dorosłe, paliły ognisko, piły piwo, ale nie mogłem 
podejść i powiedzieć przepraszam i wyprosić. 

Pan Piotr Szmidt mówił, że nie wskazane jest picie piwa przy obiekcie sportowym. 
Pan Krzysztof Grela - mówił, że teren boiska jest nie ogrodzony, trudno ustalić granice, 
byłem na ognisku piłem piwo na terenie prywatnym. Proponował uchwalenie regulaminu 
korzystania z boiska. 
Pan Konrad Płuciennik mówił, że klub nie organizował żadnego ogniska. Poinformował, że 
boisko jest niszczone kładami. Młodzież boisko równała, prosił o kilka wywrotek ziemi na 
wyrównanie boiska. 
Pan Piotr Szmidt pytał, czy boisko jest w dobrym stanie. 
Pan Konrad Płuciennik powiedział, że w jego ocenie jest nie najgorsze, że grał na gorszych 
boiskach. 
Pan Piotr Szmidt pytał ile razy boisko było wałowane. 
Pan Konrad Płuciennik - odpowiedział, że raz. 

Pan Wójt Zapytał pana Kozyrę, czy gmina utrzymuje boisko w Adamowie?. 
Pan Adam Kozyra odpowiedział, że sami utrzymują boisko. 
Dyskutowano na temat finansowania i utrzymania boisk sportowych. 

Pan Zbigniew Słota mówił na temat braku zaangażowania się społeczeństwa w działalność 
społeczną. Podziękował Wójtowi za działania w zakresie budowy zbiornika wodnego w 
Suchowoli. 
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Pan Piotr Szmidt poruszył sprawę lokalizacji placu zabaw przy Zespole Szkół w Suchowoli. 
W dyskusji głos zabierali radni Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela. 
Pan Dyrektor wyjaśniła, że oba place są wykorzystywane. Na ich budowę pozyskano środki 
z dwóch innych programów. Jeżeli nie podjęto by wówczas działań, place nie byłby 
wykonane. Mówiła na temat działalność społecznej Klubu Seniora w Bondyrzu. 

Pan Jan Kawałko - proponował wprowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży 
Pan Krzysztof Grela - proponował, aby pani dyrektor zadbała o poziomu wykształcenia. 

Pan Robert Krupa mówił, że część pań z Kaczurek korzystający z fitnessu, (problem się 
wczoraj rozwiązał) nie mogły korzystać z sali ćwiczeń, bo panie z klubu nie pozwalają im 
ponieważ uważają, że to ich sala, (budynek podlega pod straż) panie zajęły jedną salę, a 
teraz drugą. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, że panie zwróciły się do straży o wynajem sali i taką zgodę 
otrzymały. 
Pan Wójt powiedział, że takie problemy mieszkańcy sami mieszkańcy powinni 
rozwiązywać, ponieważ jest to ich wewnętrzna sprawa. Budynek szkoły został przekazany 
straży na jej prośbę. Panie same kupiły farbę i ją wykorzystały. 
Radny Robert Krupa zapytał o obitą podmurówkę na budynku szkoły, która została 
zrzucona za budynkiem. 
Pan Wójt wyjaśnił, że pracownicy gminy mieli gruz zabrać, ale na prośbę straży gruz 
pozostawili za budynkiem szkoły. 
Jeszcze raz podkreślił, że takie problemy winny być rozstrzygane w społeczeństwie 
Bondyrza. 
Radny Andrzej Wiśniewski podtrzymał swoje stanowisko w sprawie niewłaściwego 
usytuowania placu zabaw w Suchowoli. 

Radny Tomasz Michałuszko poinformował, że mieszkańcy Adamowa sami zrobili i 
ogrodzili plac zabaw dla dzieci. 
Pani Bożena Skiba - poinformowała, że usytuowanie przy szkołach placów zabaw dla 
dzieci jest jak najbardziej właściwe, ponieważ szkoły sprawują nad nimi nadzór. 

Ad. 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Pan Wójt złożył życzenia z okazji 25 lecia samorządu. 
Podziękował za udzielenie absolutoriom. 
Dla radnego Krzysztofa Greli - zwrócimy się o przywrócenie stanu poprzedniego drogi. 
Prosił o zgłaszanie takich problemów na bieżąco. 
Odnośnie planu ostatnio podjęto uchwały o zmianie planu, przekształcono okołu 300 ha. 
Przymierzamy się (jeżeli wystarczy środków) o załatwienie wszystkich pozostałych 
wniosków złożonych sprzed 3-4 lat o przekształcenie terenu. 
Planujemy przystąpienie do opracowania studium i zmiany planu. 

Chodnik w Suchowoli postaramy się naprawić, po zakończaniu pracy przy drodze w 
Bondyrzu. Nie wiemy, czy planowany przez powiat remont drogi powiatowej na odcinku 
Adamów- Suchowola przewiduje przebudowę chodników. 

Dla radnego Dariusza Sołtysa - każdy kto mieszka przy chodniku powinien o niego dbać, 
Należy wystąpić w imieniu mieszkańców do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg 
Powiatowych o oczyszczenie i naprawę chodników. 
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Dla radnego Piotra Powroźnika - jest pozwolenie na budowę wodociągu i dokumentacja, 
czekamy na nabór wniosków na wodociągi innej możliwości nie ma, koszt budowy 
wodociągu wyniesie około 3 min. zł. Droga do Koziarki - trudno odpowiedzieć jest rada 
która decyduje jest ustalony budżet, co będzie robione w przyszłym roku trudno 
powiedzieć. 

Dla radnego Roberta Krupy - jak będzie sucho koparka będzie do dyspozycji radnych, prosił 
o pokierowanie pracami koparki. Prosił, aby koparką naprawiać drogi gminne, a nie 
wysyłać do naprawy dróg prywatnych. 

Dla radnego Jana Kawałko - jeżeli zachodzi konieczność szybkiej naprawy drogi to po 
niedzieli najmiemy firmę lub zakupimy suchy asfalt i naprawimy drogę ze środków 
bieżących z tym, że nie będzie środków na inne cele. 
Jeżeli będzie sucho radny otrzyma do dyspozycji koparkę w celu uporządkowania ziemi na 
jezdni. 

Dla radnej Bożeny Skiba - po niedzieli postaramy się naprawić drogę do Czarnowody. 
Wystąpimy na wniosek mieszkańców do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę chodnika. 

Wójt podziękował Radzie Sołeckiej w Suchowoli za zaangażowanie między innymi w 
budowę zbiorników. 
Odnośnie budowy drogiego zbiornika jest tylko koncepcja, Trzeba teraz szukać środków. 

Wójt poinformował, że Noc Świętojańska odbędzie się w Jacni w dniu 20 czerwca br. w 
godz. 1600-2100. 
Prosił o zebranie ankiet potrzebnych do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Adamów. 

Pani przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie dofinansowania do Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Zamościu, zapytała kto jest za tym aby nie dofinansować MZK?, za 
głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada nie wyraziła zgody na dofinansowanie. 

Wójt prosił o stanowisko rady w sprawie wbudowywania drogi o długości 70 mb. do 
Zespołu Szkół w Szewni Górnej. 
Pani przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przeniesienia środków na budowę 
drogi do szkoły w czasie wakacji. Zapytała kto jest za przeniesieniem środków na budowę 
w czasie wakacji drogi do szkoły?, za głosowało 14. 
Pani dyrektor podziękowała za podjętą decyzję. 

Pan Piotr Szmidt zwrócił się do przewodniczącego klubu radnych, który reprezentuje 
program wyborczy Komitetu Wyborczego Jana Teterycza, czy Komitet Wyborczy 
Wyborców Jana Teterycza rozliczył się i co ujął w rozliczeniu finansowym? 

Radny Andrzej Wiśniewski odpowiedział, że w dniu dzisiejszym nie odpowie, ponieważ nie 
był przewodniczącym Komitetu Wyborczego, prosił o danie zapytania na piśmie. 

Radny Henryk Kierepka prosił o wykoszenie trawy na poboczach drogi. 

Dla Radnego Henryk Kierepki - równocześnie z koszeniem traw na poboczach dróg 
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Dla Radnego Henryk Kierepki - równocześnie z koszeniem traw na poboczach dróg 
powiatowy wykoszone będą i nasze drogi. 

Radny Andrzej Wiśniewski prosił o usuniecie krzaków podczas wykonywania prac przy 
drodze w Suchowoli. 

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

Protokółował 

Jail Cios i . * 
/ l\ 1 L . 
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