
P R O T O K Ó Ł Nr 1/2018 

z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego Rady Rady Gminy Adamów w dniu 22 marca 2018 r. (protokół Komisji 
Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska) 

Posiedzeniu przewodniczył pan Paweł Słota - Przewodniczący Komisji. 
Obecność komisji - lista obecności w załączeniu. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
Pan Dariusz Szykuła - Wójt Gminy 
Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
oraz pracownicy Urzędu Gminy - Stanisław Hejzner, Danuta Pliżga, Anna Romaszko. 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku 
3. Analiza i wydanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamkniecie posiedzenia. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.l. Otwarcia posiedzenia dokonał pan Paweł Słota. 

Następnie stwierdził, że na stan 6 członków komisji, obecnych jest 5. 

Ad.2. Porządek zebrania w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie. 

Ad.3. Głos zabierali: po pytaniach radnego Krzysztofa Greli dotyczących budżetu gminy za 2017 

rok i wyjaśnieniach udzielonych przez Panią Skarbnik Ewelinę Droździel-Szykułę. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Ad. 4. Sprawy różne 

• Pismo Pana dotyczące budowy drogi w miejscowości Jacnia według jego 

opinii wytyczonej na jego niekorzyść 

Po wysłuchaniu Pana Stanisława Hejznera i opinii projektanta wyżej wymienionej drogi 

uważamy, że przedstawiony wariant jest optymalny 

• Wójt przedstawił opinię i najkorzystniejszy sposób wykupu pomieszczeń po byłym 

posterunku Policji w Adamowie proponując dodatkowo, aby zgłosić chęć przywrócenia 

funkcjonowania tego posterunku. Radni przychylają się do sugestii Wójta. 

• Wniosek Pana o wykup działki gminnej w miejscowości Suchowola 

Radni wnioskują za sprzedażą działki 

• Wniosek Pana o sprzedaż działek w Szewni Dolnej 

Po ukończeniu prac geodezyjnych związanych z pilnymi inwestycjami gminnymi geodeci 

zajmą się wytyczeniem granic działek dla Pana 



• Wniosek o dofinansowanie renowacji Kościoła w Szewni Dolnej 

Wstrzymujemy się z decyzją do II półrocza 2018 roku 

• Wniosek o dofinansowanie remontu Kościoła w Potoczku 

Wstrzymujemy się z decyzją do II półrocza 2018 roku 

• Wniosek mieszkańców Bondyrza o budowę parkingu przy Kościele w Bondyrzu 

Ponieważ inwestycja jest zbyt duża na obecną chwilę dla budżetu Gminy Adamów 

sugerujemy, aby próbować realizować ją etapami. 

• Pismo Pani sołtys z miejscowości Suchowola B dotyczące braku opróżniania śmietników na 

przystankach autobusowych 

W chwili obecnej warunki umowy z odbiorcą odpadów nie uwzględniają odbioru odpadów 

z przystanków dlatego poczekamy do końca umowy 

Pismo posła Zawiślaka popierające starania o dotacje z Lasów Państwowych na 

modernizację drogi Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka 

Radny Lewusz zaznaczył, że rozmowy zostały już przeprowadzone w zeszłym roku. 

• Pismo mieszkańców Rachodoszcz dotyczące dofinansowania przebudowy drogi 

Rachodoszcze - Majdan Ruszowski 

Wójt powiedział, że jeżeli przebudowa drogi będzie realizowana w całości wtedy gmina 

podejmie działania 

Ad. 5. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Podpisy Komisji 
1. 
2. 


