
P R O T O K Ó Ł Nr3/15 

z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego i Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Rady Gminy Adamów w dnia 24 czerwca 2015 r. 
(protokół Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego ) 

Posiedzeniu przewodniczył pan Tomasz Michałuszko - Przewodniczący Komisji. 

Obecność komisji - lista obecności w załączeniu. 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
Pan Dariusz Szykuła 
Pan Piotr Szmidt 
Pani Maria Sak 
Pani Elżbieta Kuźma 
Pani Danuta Jaworska 
Pan Adam Kozyra 
Ryszard Monastyrski 

Pan Konrad Płuciennik 

Pracownicy Urzędu Gminy. 

1. Otwarcie posiedzenia 
2. Przyjęcie porządku i stwierdzenie guorum 
3. Informacja na temat sytuacji w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju kultury /w 

gminie i szkołach/. 
4. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wykorzystaniu przyznanych środków na 

działalność statutową z budżetu państwa, przyznanych dotacji na zadania własne w 2014r. 

5. Informacja Wójta w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska -
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

6. Sprawy różne. 

7. Zamkniecie posiedzenia. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji Tomasz Michałuszko. 
Ad. 2. Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 3. Pani Aneta Zub przedstawiła informację o dotacjach przyznanych na klturę fizyczną i sport. 
Pan Adam Kozyra przedstawił sprawozdanie z wykonaych i planowanych wydarzeń 
sportowych w Gminie Adamów w 2015r. 
Przedstawił osiągnięcia sportowe młodzieży szkolnej oraz mieszkańców sołectw naszej 
gminy na zawodach sportowych lokalnych i ogólnokrajowych. 
Pan Ryszard Monastryski poinformował o planowanych wydatkach związanych z awansem 
do klasy A. 
Pan Konrad Płuciennik przedstawił informacje o poniesionych wydatkach na klub sportowy. 
Radny Krzysztof Grela zaproponował Koordynatrowi sportu ustalenie ramowego programu 
wydarzeń sportowych organizowanych na terenie Gminy Adamów w 2016r. 

- Wójt Gminy 
- Sekretarz Gminy 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Koordynator ds. sportu 
- Prezes Ludowego Klubu Sportowego„ORION - STIHL" 

w Jacni 
- Prezes Ludowego Zespołu Sportowego „SATURN II" 

w Suchowoli 

Porządek posiedzenia: 



Ad.4. Pani Danuta Jaworska przedstawiła informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o wykorzystaniu przyznanych środków na działalność statutową z budżetu państwa, 
przyznanych dotacji na zadania własne w 2014r.. 

Ad.5, Pan Piotr Nogas - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 
przedstawił informację Wójta w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony 
środowiska - utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 

Ad.6. Sprawy różne. 

Wójt przedstawił tematy do przedyskutowania; 

1/ Zbycie budynku wraz z odwiertem wodociąg w Kol. Potoczek, ze względu na koszty 

użytkowania. 

Komisja po przeprowadzonej dyskusji wyraziła zgodę na sprzedaż. 

2/ Dowóz dzieci do szkół. 

Komisja po przeprowadzonej dyskusji wyraziła zgodę na utworzenie dwóch nowych tras 

do Kol. Suchowola i do Szewni Dolnej. 

3/ Opłaty targowej za jednodniowy handel z przyczepy samochodowej na terenie gminy. 

Komisja wyraziła zgodę na znaczna podwyżkę tej opłaty. 

Dyskusja o dochodach i wydatkach na 2016 r. w związku ze znacznymi planowanymi 

inwestycjami w 2016r. 

Ad. 7. Pan Tomasz Michałuszko zniknął posiedzenie komisji. 

Na tym protokół zakończono. 

Podpisy Komisji: 
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