
Protokół Nr 1/10 
z I sesji V kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku. 

I sesję V kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesje rozpoczęto o godz. 1130, a zakończono o godz.14 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad - radny senior, 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad - przewodniczący Rady Gminy, 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

15 

1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Janusz Galant 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 
4. Pan Janusz Kowalczuk 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 
6. Pan Ryszard Krawczyk 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 

8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
9. Pan Dariusz Jacek Radliński 

10. Pan Witold Romaszko 
11. Pani Bożena Ela Skiba 
12. Pan Czesław Marian Skrzyński 
13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
14. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
15. Pan Piotr Zawiślak 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Stanisław Podkowa 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pan Zdzisław Greszta 

6. Sołtysi 
7. Pracownicy Urzędu Gminy 
8. Mieszkańcy Gminy. 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum, 
2. Złożenie ślubowania przez radnych, 
3. Informacja na temat wykonywania mandatu radnego 
4. Przyjęcie porządku obrad, 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

i Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Adamów 
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów 
8. Złożenie ślubowania przez Wójta 
9. Wybór stałych składów komisji rady gminy 
- Komisji Rewizyjnej 
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego 
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska 
10. Zamknięcie obrad sesji. 
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-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 

w Adamowie 



Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia I sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał radny senior 
pan Janusz Kowalczuk. 
Następnie odśpiewano hymn państwowy. 
Pan Zdzisław Greszta - Przewodniczący GKW w Adamowie wręczył radnym 
zaświadczenia o wyborze. 
Radny senior pan Janusz Kowalczuk na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 
radnych obecnych 15, co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Radny senior Janusz Kowalczuk - odczytał rotę ślubowania radnych, 
"Wiemy Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców", a najmłodszy wiekiem radny Tomasz Marek Michałuszko odczytał listę 
radnych. 
Po wyczytani radni wypowiadali słowo „ślubuję" dodając formułę „Tak mi dopomóż 
Bóg". 
Radny senior stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego 
Gminy Adamów. 

Ad.3. Pan Marek Barcicki - przeprowadził szkolenie w zakresie uprawnień i obowiązków 
w wykonywaniu mandatu radnego. Przedstawił akty prawne przydatne w wykonywaniu 
mandatu radnego. Poinformował o obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez 
radnych, oraz konsekwencjach nie złożenia oświadczenia majątkowego. Przedstawił 
terminy składania oświadczeń majątkowych radnych. 

Ad.4. Radny senior Janusz Kowalczuk- poinformował, że radni projekt porządku obrad 
otrzymali wraz z zawiadomieniem. Zapytał radnych czy w sprawie porządku obrad ktoś 
z radnych chce zabrać głos? 

Pan Marek Barcicki - poinformował, że zgodnie z art. 29a Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
późn. zm.) w celu złożenia przez wójta ślubowania przewodniczący rady zwołuje sesję 
rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. 

Stosownie do wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej za podstawę dla zwołania sesji 
rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
wybranych w pierwszym głosowaniu należy uznać ogłoszenie Komunikatu Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia z dnia 23 listopada 2010r. wynikach wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 
listopada 2010 r. w Monitorze Polskim z dnia 29 listopada 2010 r. Nr 88, poz. 1030. 
Kiedy były wysyłane zawiadomienia na sesję ogłoszenie jeszcze nie było. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność zwołania dodatkowej sesji poświęconej 
złożeniu ślubowania przez Wójta. 
Dlatego zasadnym jest włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu. „Złożenie 
ślubowania prze Wójta". Podkreślił, że jako radca nie może zgłosić wniosku o włączenie 
tego punktu do porządku obrad. 

Radny Jan Teterycz - zabierając głos mówił, że jest logiczne aby wyłączyć do projektu 
porządku obrad punktu „Złożenie ślubowania przez Wójta" 
Radny senior - zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie „za" przyjęciem wniosku 
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głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Radny senior stwierdził, że wniosek został przyjęty, (jako pkt. 8 porządku) 

Radny Jan Teterycz - wystąpił z wnioskiem o podzielenie istniejących komisji na mniejsze 
komisje (4 komisje), zmieniając zakres ich kompetencji, tak aby umożliwić włączenie 
wszystkich radnych do składów komisji. 
Pan Marek Barcicki - wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy Adamów rada powołuje 
trzy stałe Komisje Rady Gminy- Komisję Rewizyjną. Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa, 
Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska. 
Komisję Rewizyjną obligatoryjne, natomiast pozostałe dwie komisje rada zmieniając statut 
może dokonać ich podziału. Rada może powoływać komisje doraźne. 
Radny Jan Kawałko - zabierając głos poparł wniosek radnego Jana Teterycza. 
Pan radca prawny mówił, że istnieje możliwość, aby wszyscy radni z wyjątkiem 
przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Komisji Rewizyjnej weszli do 2 komisji 
już istniejących wyrażając swoją wolę przynależności do poszczególnych komisji. Należy 
ustalić tylko liczbowy skład komisji. W tym przypadku nie ma konieczności zmiany 
statutu. 

Przewodniczący senior poddał projekt porządku pod głosowanie, za przyjęciem porządku 
obrad głosowało 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad I sesji VI 

Ad. 5. Przewodniczący senior poinformował, że dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy, należy wybrać spośród radnych Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia tych 
wyborów. 

Zaproponował aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby. 

Zapytał kto z radnych jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie, za 
powołaniem komisji w 3 osobowym składzie głosowało 15 radnych. 
Przewodniczący senior stwierdził, że ustalono 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. 

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych ; 
Radny Dariusz Sołtys - zgłosił radną- Bożenę Skiba - radna wyraziła zgodę na prace w 
komisji, 
Radny Piotr Czarnecki - zgłosił radnego - Piotra Zawiślaka - radny wyraził zgodę na 
prace w komisji, 
Radna Bożena Skiba - zgłosił radnego Dariusza Sołtysa - radny wyraził zgodę na prace 
w komisji, 
W związku z tym, że nie było więcej zgłoszeń Przewodniczący senior zgłosił wniosek o 
zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. 
Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych 

Do komisji zgłoszono; Bożenę Skibą Piotra Zawiślaka Dariusza Sołtysa. 

Przewodniczący senior zarządził głosowanie. 
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w wyżej wymienionym składzie głosowało 15 
radnych. 
Przewodniczący senior stwierdził, że rada gminy powołała Komisję Skrutacyjną. 
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Ad. 6. Przewodniczący - poinformował, że przystąpimy obecnie do wyboru przewodniczącego Rady 
Gminy Adamów, poinformował, że zgodnie z art. 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym, wybór Przewodniczącego Rady Gminy nastąpi w glosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie. 

Na przewodniczącego Rady Gminy Adamów radny Dariusz Sołtys- zgłosił radnego 
Janusza Kowalczuka - kandydat na przewodniczącego Rady Gminy wyraził zgodę 
na kandydowanie. Radny Dariusz Sołtys przedstawił zgłoszonego kandydata. 

Na przewodniczącego Rady Gminy Adamów radny Jan Kawałko- zgłosił radnego 
Jana Krzysztofa Teterycza- kandydat na przewodniczącego Rady Gminy wyraził zgodę 
na kandydowanie. Radny Jan Kawałko przedstawił zgłoszonego kandydata. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń radny senior zaproponował zamknięcie listy 
kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Adamów. 
Za zamknięciem listy głosowali wszyscy radni - 15. 

Radna Bożena Skiba przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - przedstawiła Regulamin 
głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Adamów przeprowadzonego na 
sesji w dniu 2 grudnia 201 Or. 
/zet. Prot. Nr 1) 
Do przedstawionego regulaminu uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący senior zapytał radnych kto jest za przyjęciem Regulaminu głosowania w 
wyborach przewodniczącego Rady Gminy Adamów przeprowadzonego na sesji w dniu 2 
grudnia 2010r. 
Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący senior stwierdził, że Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady 
Gminy został przyjęty. 

Przewodniczący senior ogłosił przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart do głosowania 
/Po przerwie/ 
/Wznowienie obrad/ 
Akt głosowania. 

Komisja Skrutacyjna - wyczytywała z listy radnych wręczając kartę do głosowania 
Głosujący udawali się do kabiny wyborczej, a następnie karty wrzucali do urny wyborczej. 

Radna Bożena Skiba - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół z 
ustalenia wyników głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Adamów 
sporządzony na sesji w dniu 2 grudnia 2010 r., stwierdziła, że przewodniczącym Rady 
Gminy Adamów wybrany został radny Janusz Kowalczuk. 
(Zał. Prot. Nr 2 ) 

Radny senior - przedstawił uchwałę stwierdzającą wybór przewodniczącego Rady Gminy 
Adamów. 
(Zał. Prot. Nr 3). 

Radny Janusz Kowalczuk - podziękował radnym za wybranie go na Przewodniczącego Rady 
Gminy Adamów. 
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Ad. 6. Przewodniczący rady, poinformował, że przystoimy obecnie do wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów. Na podstawie art. 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym, oraz na podstawie § 14 Statutu Gminy Adamów 
wybierać będziemy dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie. 

Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Adamów zgłoszono; 

radny Ryszard Krawczyk - zgłosił radnego Witolda Romaszko - kandydat na 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy wyraził zgodę na kandydowanie, 

radny Jan Teterycz - zgłosił radnego Tomasza Marka Michałuszko - kandydat na 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy wyraził zgodę na kandydowanie, 

radny Janusz Kowalczuk- zgłosił radnego Ryszarda Krawczyka^ kandydat na 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy wyraził zgodę na kandydowanie, 

radny Witold Romaszko - zgłosił radnego Jana Kawałko - zgłoszony kandydat na 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy nie wyraził zgody na kandydowanie, 

radny Ryszard Krawczyk - zgłosił radnego Piotra Czarneckiego - zgłoszony kandydat na 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy nie wyraził zgody na kandydowanie, 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący rady zaproponował zamknięcie listy 
kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Adamów, 
„za" zamknięciem listy głosowali wszyscy radni - 15. 

Radna Bożena Skiba przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - przedstawiła Regulamin 
głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów przeprowadzonego 
na sesji w dniu 2 grudnia 2010r. 
/zał. Prot. Nr 4) 

Do przedstawionego regulaminu uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący rady zapytał radnych kto jest za przyjęciem Regulaminu glosowania w wyborach 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Adamów 

Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący stwierdził, że Regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady 
Gminy Adamów został przyjęty. 

Przewodniczący rady ogłosił o przerwę w obradach w celu przygotowania przez Komisję 
Skrutacyjną kart do glosowania. 

/Po przerwie/ 

/Wznowienie obrad/ 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała o sposobie głosowania. 
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Akt głosowania 

Komisja Skrutacyjna - wyczytywała z listy radnych wręczając kartę do głosowania 

Głosujący udawali się do kabiny wyborczej, a następnie karty wrzucali do urny wyborczej. 

Radna Bożena Skiba - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół z 
ustalenia wyników głosowaniu w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów 
sporządzony na sesji w dniu 2 grudnia 2010 r., stwierdziła, że wiceprzewodniczącymi 
Rady Gminy Adamów wybrani zostali radni; Tomasz Marek Michałuszko i Witold 
Romaszko. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Przewodniczący rady - przedstawił uchwałę stwierdzającą wybór wiceprzewodniczących 
Rady Gminy Adamów. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.8. Złożenie ślubowania przez Wójta. 

Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Kowalczuk, poinformował, że zgodnie z art. 
29 a ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami/ objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady 
gminy ślubowania. 

Wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 21 listopada 2010 r., 
Wójt Pan Dariusz Szykuła złożył ślubowanie o następującej treści: 

" Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy" - dodał do roty ślubowania zdanie „Tak mi dopomóż Bóg". 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pan Dariusz Szykuła dożył ślubowanie wobec rady 
gminy Adamów i objął obowiązki Wójta Gminy Adamów. 

Przewodniczący rady - udzielił głosu Wójtowi Gminy. 

Zabierając glos pan Wójt - życzył radnym i sobie dobrej współpracy na rzecz, dobra mieszkańców i 
rozwoju gminy. Jako duże zadanie inwestycyjne wymagające dużych nakładów finansowych 
zaliczył budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej. Zakończenie tej inwestycji 
pozwoli na to, że od 2012 roku można będzie zacząć budować drogi. 

Ad. 9. Wybór stałych składów komisji rady gminy. 

Radca prawny omówił zasady wyboru Komisji Stałych Rady gminy. 

Wybór Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący rady poinformował, ze przystąpimy obecnie do powołania Komisji Rewizyjnej. 
Komisji która kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych gminy. 

Komisja Rewizyjna jest obowiązkową Komisja Rady Gminy. Zasady i tryb działania Komisji 
Rewizyjnej unormowano w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 70 do 95_Statutu 



Gminy Adamów. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić tylko radni z wyjątkiem 
Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady. Zgodnie ze Statutem Gminy Komisja 
Rewizyjna składa się z trzech radnych - Przewodniczącego i 2 członków. 

Do składu komisji zgłoszono; 

Radny Ryszard Krawczyk - zgłosił radną Bożenę Elę Skibą 

Radny Jan Teterycz - „ radnego Jana Kawałko, 

Radny Dariusz Radliński - „ „ Dariusza Kazimierza Sołtysa 

Wszyscy zgłoszenie radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący rady zaproponował zamknięcie 
listy kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. 
„za" zamknięciem listy głosowali wszyscy radni - 15. 
Przewodniczący rady - stwierdził zamknięcie listy radnych do składu Komisji 
Rewizyjnej. 
Podał zgłoszone kandydatury pod głosowanie. 
Za kandydaturą radnej Bożeny Eli Skiba, głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 2. 
Za kandydaturą radnego Jana Kawałko, głosowało 14, przeciw wstrzymało się 1. 
Za kandydaturą radnego Dariusza Kazimierza Sołtysa, głosowało 9, przeciw -, 
wstrzymało się 5. 
Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

- Wybór Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. 

Radni ustalili, aby Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowią Pomocy Społecznej i Porządku 
Publicznego składała się z 5 radnych. 

Za powołaniem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowią Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego 
w 5 osobowym składzie gtosowało 15 radnych. 

Przewodniczący rady - stwierdził, że ustalono 5 osobowy skład Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowią Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. 

Do pracy w komisji wyrazili zgodę radni; 
- Piotr Czarnecki 
- Ryszard Krawczyk 
- Tomasz Marek Michałuszk 
- Bogdan Józef Nowaczyk 
- Dariusz Jacek Radliński. 

Przewodniczący rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowią Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 
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- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska. 

Radni ustalili, aby Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i 
Ochrony Środowiska składała się z 6 radnych. 

Za powołaniem Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i 
Ochrony Środowiska w 6 osobowym składzie głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący rady - stwierdził, że ustalono 6 osobowy skład Komisji Budżetu, 
Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska. 

Do pracy w komisji wyrazili zgodę radni; 

- Janusz Galant 
- Jerzy Stanisław Koza 
- Witold Romaszko 
- Czesław Marian Skrzyński 
- Jan Krzysztof Teterycz 
- Piotr Zawiślak 

Przewodniczący rady - przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska. 
Zabierając głos radny Jan Tetrycz - zgłosił wniosek, - że nie może być na tej stronie 
internetowej (określonej w uchwale). Bo mamy stronę BIP na której Wójt jest 
zobowiązany do ogłaszania. Stronę BIP Adamów założył pan Gil, który nie pracuje od 7 
lat, a strona ta jest dostępna dla ogółu mieszkańców. 
Zabierając głos pan Sekretarz wyjaśnił, że podana w uchwale strona internetowa 
funkcjonuje. 

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 8. Przewodniczący rady - poinformował radnych, że otrzymali druk "Oświadczenia o stanie 
majątkowym" - zgodnie z art. 24 h ust. 4. ustawy o samorządzie gminnym - oświadczenie 
składa się przewodniczącemu rady gminy w terminie trzydziestu dni od dnia złożenie 
ślubowania. 
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o 
sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia gminy, w której uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem 
wyboru. 
Kolejne oświadczenia radni składają co roku, do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego, oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Analizy 
zawartych w oświadczeniu danych dokonuje przewodniczący rady gminy. Przewodniczący 
jeden egzemplarz oświadczenia przekazuje urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie. 
Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.24 k nie złożenie oświadczenia majątkowego w 
określonym terminie powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji. 
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Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym 
mowa w art.24 h ust. 5a przez radnego powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 o 
której mowa w art. 24b ust.6. 

Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
I sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor 

D/spraw Obronnych 
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