
Protokół Nr 5/15 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 
z dnia 23 listopada 2015 roku 

Posiedzeniu przewodniczył pan Mirosław Lewusz - Przewodniczący Komisji. 
Obecność komisji - lista obecności w załączeniu. 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
Pan Dariusz Szykuła 
Pan Piotr Szmidt 
Pani Ewelina Droździel- Szykuła 

- Wójt Gminy 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 
2. Przyjęcie porządku 
3. Wyrażenie /sformułowanie/swojej opinii oraz w oparciu o opinie poszczególnych komisji, opinii 

końcowej o projekcie budżetu gminy na 2016 r. 
4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok i przedłożenie Radzie Gminy. 
5. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 
6. Sprawy różne. 
7. Kontrola wydatków na programy realizowane przy udziale środków zewnętrznych w 2014 r. 
8. Zaniknięcie posiedzenia. 

Przebieg posiedzenia; 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał pan Mirosław Lewusz. 
Ad. 2. Porządek obrad w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie. 

Ad 3. Komisja Rewizyjna w oparciu o opinie poszczególnych komisji, oraz po przeprowadzonej 
dyskusji pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy na rok 2015 . 
Za przyjęciem wniosku głosowało 3 członków komisji. 

Ad. 4. Komisja opracowała plan pracy Komisji na rok 2016. 
/Zał. Nr 1/ 

Ad.5. Komisja opracowała sprawozdanie ze swej działalności za 2015 rok. 
/Zał. Prot. Nr 2/ 

Ad.6. Wójt zwrócił się z prośbą o zorganizowanie zebrań wiejskich i wskazanie osób i podmiotów 
gospodarczych, którym należałoby priorytetowo przekształcić grunty rolne na budowlane. 

Komisja zapoznała się z zestawieniem uwag i wniosków do Strategii Rozwoju Gminy 
Adamów na lata 2015 — 2020 (z perspektywą do 2023 roku) przedłożonym przez 
pana Romana Flagę. Złożonego na ręce Wójta Gminy Adamów. Wójt poinformował, że 
uwagi zostały skierowane celem poprawienia błędów. 

Ad. 7. - Modernizacja drogi Szewnia Górna poniesiono wydatki na wypis mapy, wykonanie 
odcinka drogi, wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 143 192,96 zł otrzymano 50 
000,00 zł dotacji celowej z samorządu województwa. 



wynagrodzenia osobowe pracowników 7 526,48 zł 
składki na ubezpieczenia społeczne 1 359,70 zł 
składki na Fundusz Pracy 183,15 zł 
zakup usług dla uczestników projektu 31 276,92 zł. 

Poniesiono wydatki w wysokości 6 602,19 jako wkład własny. 

Wpływ środków z WFOSiGW w Lublinie na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 
13 416,20 zł, na całość wydatkowano 15 141,14 zł. 

Otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1 500,00 
zł Biblioteka Publiczna w Adamowie z siedzibą w Potoczku w 2014 roku wydatkowała środki w 
wysokości 14 526,44 zł na zakup książek. 

Ad.8. Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji. 
Na tym protokół zakończono. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 

1. Mirosław Lewusz 

3. Andrzej Wiśniewski 

2. Dariusz Sołtys 


