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PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 
 

z obrad XXI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 17 czerwca 201 6r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  10°° -14³° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 12 
Nieobecny – Pan Sławomir Matusik 
  Pan Marcin Molski 
  Pan Henryk Wyrobek 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pan 
Zbigniew Bocian - Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan 
Krzysztof Fedorczyk – Starosta Powiatu Węgrowskiego, Pan Marek Renik – Radny Powiatu 
Węgrowskiego, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sadownem, Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem oraz 
sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.  
 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął 
obrady XXI Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum.  
 
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski, – porządek obrad otrzymali państwo razem z materiałami. Czy ktoś chce 
wnieść coś do porządku obrad? 
 
Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę o wprowadzenie do porządku 
obrad  uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji.   
 
 
Odbyło się głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie  
przystąpienia do Programu Rewitalizacji 
 
Za-  12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
P o r z ą d e k   o b r a d: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., 
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b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 
r., 

c) w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
d) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-

2027, 
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r. 
g) w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji.  

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  
 

   
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pan Waldemar Cyran –  najważniejsza informacją jest to, że ruszyliśmy z budową ostatniego 
odcinka wodociągu w miejscowości  Orzełek. Przeprowadziliśmy remont chodników przy skwerku 
i wzdłuż drogi powiatowej w Sadownem. Zmieniliśmy lampy w Sadownem na ulicy Kościuszki na 
energooszczędne. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem została zrobiona nakładka na 
odcinku  dwóch kilometrów Sadowne – Sadoleś. Poprawiono odcinek 32 m na drodze powiatowej 
koło Pani Macioch i poprawiliśmy zakręt w Sadolesiu. Wystąpiliśmy ze zgłoszeniem pozwolenia na 
budowę odcinka drogi w Orzełku i mamy wykonany projekt na 1100 m w Ociętem. Budowane jest 
przyłącze energetyczne do toalety publicznej. Otrzymaliśmy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie na zadanie pod nazwą „Demontaż , 
transport i utylizacja pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest 
zlokalizowanych na terenie gminy Sadowne zawierających azbest w 2016 r. „ Wartość projektu 
31 263 zł, kwota dotacji 26 573 zł. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Gmina 
Sadowne otrzymała dotację na opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 
2016-2026”. Wartość projektu wynosi 98 250 zł , z czego dotacja stanowi 88 425 zł. Z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego Gmina Sadowne otrzymała dotacje celową na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sadowne. Wartość projektu 950 000 zł., wartość 
dotacji 100 000 zł. Otrzymaliśmy dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna” 
odcinek 69 0m. Wartość projektu wynosi 221 144,82 zł., z czego kwota dotacji wynosi 60 000,00 
zł. Ostateczny termin realizacji zadania  to 31.10.2016 r. Od Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Gmina Sadowne otrzymała dofinansowanie na operację „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych Otrzymaliśmy dofinansowanie na „ Przebudowę drogi gminnej Sadoleś – 
Płatkownica” odcinek 990m. Wartość projektu – 475 791,07 zł , a przyznana dotacja to kwota 
302 745 zł.  Kolejne zadanie to „Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna –Ocięte „ odcinek 
1,17km. Wartość projektu 518 399,78 zł , a otrzymana dotacja to kwota  329 857 zł. Zarząd 
Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zdecydował o dofinansowaniu wniosku Gminy 
Sadowne o dofinansowanie przedsięwzięcia „Wszystko w naszych rękach”. Celem działań jest 
edukacja człowieka na poprawę stanu środowiska. Zaplanowane działania będą przeprowadzone we 
wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Wartość projektu 12 000,00 zł , z czego otrzymana 
dotacja to kwota 10 000,00 zł. Gmina Sadowne, wraz z gminą Liw, Korytnica i Miedzna chce 
przystąpić do budowy instalacji prosumenckich.  
Do Urzędu wpłynęło 173 deklaracje: 
- 54 na instalacje fotowoltaiczne, 
- 85 na kolektory słoneczne, 
- 34 na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. 
Zamierzamy też przystąpić do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do urzędu 
wpłynęło 73 deklaracje.  
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W dniu 05.06.2016 r. odbyły się zawody strażackie.  
I miejsce zajęła OSP Zalesie otrzymała nagrodę w kwocie 2000 zł  
II miejsce zajęła OSP  Sokółka  i otrzymała nagrodę w kwocie1500 zł 
III miejsce zajęła OSP -Szynkarzyzna i otrzymała nagrodę w kwocie 1000 zł.  
Z Sokółki w zawodach brała udział drużyna żeńska, która miała I miejsce i otrzymała drobną 
gratyfikacje finansową.  
Dla OSP w Zieleńcu, która jest nowo powstałą jednostką również na zachętę 1000 zł.  
W dniu 05.06.2016 r. odbył się piknik rodzinny w Zieleńcu, w której bardzo licznie uczestniczyli 
mieszkańcy Zieleńca i okolicznych miejscowości. Na stadionie odbył się turniej piłkarski. Dwa 
tygodnie trwał w Sadownem plener malarski. W sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków 
zapraszam radnych abyśmy wspólnie wybrali się do Jabłonnej Lackiej i tam obejrzeli 
funkcjonalność tych oczyszczalni.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 

Pani Irena Dębkowska – serdecznie dziękuję Wójtowi, Pani Skarbnik i Radzie Gminy za zrobienie 
chodników w Sadownem i wymianę lamp na ulicy Kościuszki.  
 
Pan Janusz Kibart – ja również dziękuję za remont drogi powiatowej Sadowne – Sadoleś.  
 
Pan Stanisław Rostek – dziękuję Wójtowi, Przewodniczącemu Rady za pomoc w organizacji i 
uczestnictwo w Dniu Dziecka zorganizowanym w Zieleńcu.  
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

 
Pani Anna Rukat – w dniu 31 maja 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa i Rada Gminy Sadowne 
otrzymały zarządzenie wójta  z dnia 25.03.2016 r. w sprawie opracowania i przedstawienia 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2015 r. oraz wykonania planów inwestycji 
kultury. Oprócz powyższego zarządzenia radni otrzymali zarządzenie w sprawie sprawozdania 
finansowego gminy za 2015 r., w którym omówiono bilans gminy, rachunek zysków i strat. 
Otrzymaliśmy pozytywna opinie RIO i pozytywna opinię Komisji Rewizyjnej .  
Budżet został zrealizowany w 99%. Dochody zrealizowane w kwocie 19 430 423,85 zł jest to 
99,92% planu w tym dochody bieżące 18 169 603,12 zł tj. 99,92% planu, dochody majątkowe to 
873 820,73 zł tj. 99,98% planu.  

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:  
Podatki (wraz z udziałami w PIT CIT) – 4 461 769,60 zł 
Subwencje (oświatowa, wyrównawcza i ogólna) – 9 234 134,93 zł 
Dotacje (zadania bieżące) – 3 457 712,12 zł 
Dotacje  (na inwestycje) 765 126,54 zł  
Dotacje ze środków Unijnych  to kwota 637 079,17 zł 
Zwrot funduszu sołeckiego- 193 728,53 zł 
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 834 100 zł. Ulgi, umorzenia, odroczenia to kwota 
31 307,06 zł . Zaległości w dochodach – 802 607,90 zł. z tego w podatki – 228 253,30 zł, zaliczki i 
fundusz alimentacyjny  - 512 231,39 zł i opłata śmieciowa 62 123,11 zł  
Wydatki budżetowe w roku 2015 zamknęły się kwotą 18 483 241,88 zł tj. 96,22% planu, z czego 
wydatki bieżące w kwocie 15 706 785,49 zł , a majątkowe 2 776 456,39 zł. W ramach wydatków 
budżetowych realizowany był fundusz sołecki , który został zrealizowany w kwocie  275 518,11 zł 
tj. 99,63% Realizowane zadania z tzw. korkowego na kwotę 69 843,50 zł tj. 73,81%. Udzielono 
dotację z budżetu na kwotę 1 456 152,57 zł. tj. 99,95% 
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Zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę  825 000,00 zł spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 
1 108 030 zł. Zadłużenie na koniec 2015 r. wynosiło 7 061 227,29zł tj. 37,08% , natomiast 
zadłużenie jednoroczne 6,82%. Umorzenia WFOŚiGW  to kwota 301 242,71 zł. 

Inwestycje zamknęły się kwota  2 776 456,39 zł tj. 89,17% planu.  
Wodociąg i kanalizacja to kwota  568 534,38 zł , 
Drogi to kwota 1 041 038,15 zł, 
Administracja  35 689,18 zł, 
Straże i policja – 12 000,00 zł, 
Szkoły to kwota – 107 759,29 zł, 
Gospodarka komunalna i oświatowa – 72 449,54 zł, 
Kultura 212 370,32 zł, 
Wychowanie fizyczne – 717 649,34 zł.  
 
Pan Waldemar Cyran – budżet roku 2015 był jeszcze dziełem mojego poprzednika. Uczciwie 
pracowaliśmy przez cały rok i w budżecie pojawiały się rzeczy, które wcześniej nie były ujęte np. 
nawodnienie boiska szkolnego. Dziękuje tu Panu Staroście, Radzie Powiatu za bardzo dobrą 
współpracę. Dziękuję za współpracę przy inwestycjach na drogach powiatowych, chodnikach przy 
drogach powiatowych, remont łazienek w szkole podstawowej. Jeszcze raz dziękuje Panie Starosto 
za współpracę. Nasze inwestycje zmieniały się podczas roku budżetowego. Trochę więcej kredytów 
spłaciliśmy niż zaciągnęliśmy. Kilkakrotnie wzywałem Państwa na Nadzwyczajne Sesję Rady 
Gminy po to, żeby nasze inwestycje mogły się dalej toczyć. 
 
Pan Zbigniew Bocian – w minionym roku odbyła się Konferencja w sprawie bezpieczeństwa 
produkcji rolnej w związku ze szkodami wywołanymi przez dzikie zwierzęta. Rolnicy mogli 
spotkać się z przedstawicielami Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, przedstawicielami 
wszystkich Kół Łowieckich działających na terenie Gminy. Odbyły się uroczystości w związku z 
obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Również w ubiegłym roku obchodziliśmy 
uroczyście „Dzień Strażaka”. Odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy w związku z obchodami 25 -
lecia powstania samorządów. Zorganizowany był gminny Dzień Dziecka, gminne Zawody 
Strażackie, coroczny plener malarski, wakacyjny festyn, dożynki 2015,  święto 11 Listopada 
połączone z odsłonięciem tablicy i nadania imienia Muzeum. Mikołajki dla dzieci 
niepełnosprawnych i bal charytatywny na rzecz Klubu Sportowego „Wicher”, II bieg ku czci bł. 
Edwarda Grzymały, 50- lecie straży Pożarnej w Szynkarzyźnie. To tyle z takich ważniejszych 
imprez, które odbyły się w ubiegłym roku w Gminie Sadowne.  
 
Przerwa – 13.04 
Po przerwie – 13.23 
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał treść opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie realizacji 
budżetu za 2015 r.i w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sadowe za 2015 r. oraz wniosek 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  
 

a)  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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b)  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2015 r., 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
Pan Waldemar Cyran – po raz drugi uzyskałem absolutorium. Ale to nie jest tylko moja zasługa, ale 
również państwa. Dla tej gminy staramy się jak najlepiej pracować. Rok 2015 pokazuje jak zgoda 
buduje i pozytywnie zmienia rzeczywistość wokół nas. Ile rzeczy nam wspólnie udało się 
zrealizować. Dziękuje tu za współpracę całej Radzie Gminy. Dziękuję moim pracownikom z 
Urzędu Gminy, bez nich  wójt nie może swoich zadań wykonywać. Czasami, żeby wszystkie 
zadania pospinać, wszyscy musimy się mocno zaangażować i dobrze współpracować. Zawsze 
miałem wielką pomoc ze wszystkich jednostek organizacyjnych, szkół. Oczywiście wielkie 
podziękowania składam sołtysom, bo bez waszej współpracy nie dało by się tak dobrze realizować 
funduszu sołeckiego. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym, które 
zawsze uczestniczą we wszystkich uroczystościach. Dziękuje za współpracę, za to absolutorium, 
napawa mnie to optymizmem i mobilizuje jeszcze bardziej do pracy.  
 

c)  w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
 
 
Pan Zbigniew Bocian – taka jest konstrukcja prawna przepisów, że uchwalony przez nas Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej został przesłany do akceptacji przez Ochronę Środowiska i oni nanoszą 
swoje poprawki, które w tym planie trzeba umieścić. I oni nanieśli swoje poprawki, które my 
musimy uwzględnić.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

d) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

e)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016- 
2027, 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r. 
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Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

g) w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji.  
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
Pan Wiesław Rogala – chciałbym tu skorzystać z tego, że jest Pan Starosta, chcę powiedzieć, że my 
mamy super Wójta. Jest to młody człowiek, który wszystko robi dobrze, rozsądnie. Jest bardzo 
dużo zrobione w naszej gminie, a szczególnie w Sadownem. Wszystkie imprezy i uroczystości są 
udane, przemyślane. Należy się wielkie uznanie tym wszystkim, którzy mu pomagają, a szczególnie 
panu Bocianowi – Sekretarzowi Gminy. Chciałbym prosić Pana Wójta o dokończenie ulicy 
Kili ńskiego i remont drogi Szynkarzyzna –Sadowne. Mam prośbę do Pana Starosty o remont drogi 
powiatowej do Stoczka. Proszę też o przybliżenie nam informacji odnośnie budowy linii PKP. 
Chciałbym podziękować też radnemu powiatowemu Panu Markowi Rekinowi za jego prace na 
rzecz gminy.  
 
Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Powiatu Węgrowskiego –  w Łochowie  przejazdu na ulicę 
Żeromskiego nie będzie, obiecują że to nastąpi za trzy lata. Kolej miała zbudować przejście 
podziemne. Jest to instytucja państwowa, z którą trudno się rozmawia. Inwestycje taką wygrywa 
duża firma, która ma swoich podwykonawców. Chcemy dopilnować tej umowy, która PKP z nami 
zawarło, że wyremontują ulice Dolną. Dziś już wiemy, że to w całości nie będzie zrealizowane. 
Teraz my wszyscy samorządowcy musimy walczyć o wybudowanie obwodnicy Łochowa. 
Obiecano nam wybudowanie wiaduktu w Toporze. Z ośmiu lat doświadczeń wiemy, że nie ma 
żadnego porozumienia pomiędzy kolejarzami, a samorządowcami.  
 Na terenie gminy Sadowne wykonaliśmy cały odcinek drogi powiatowej, natomiast wójt 
gminy Stoczek obecnie wspólnie z nami remontuje drogę powiatową w kierunku Grabowca przy 
tzw. wylęgarni drobiu.  

Współpraca z Wójtem Gminy Sadowne jest bardzo dobra. Gratuluję Panu Wójtowi 
jednogłośnie udzielonego absolutorium. To jest młody człowiek, którego bardzo cenię. Poznałem 
Wójta, kiedy był jeszcze Przewodniczącym Rady Gminy. Po wielkiej nawałnicy, która przeszła 
przez gminę wspólnie ze strażakami pracował, a później zarządził dla  wszystkich wspólny posiłek. 
Wtedy zobaczyłem, że jest to dobry gospodarz, który będzie dobrym gospodarzem całej gminy. 
Stąd później w kampanii wyborczej, bardzo go wspierałem. Owoce tego wyboru Sadowne już 
widzi, ale jeszcze większe będą w przyszłości. Z gminą Stoczek, jeżeli się dogadamy, to będziemy 
tę drogę remontować. Przez nasze drogi powiatowe przetacza się ciężki transport. Chcemy 
zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami i  zobowiązać ich do współpracy przy remoncie dróg. 
Jeżeli tego nie będzie, to kupimy wagę i będziemy ważyć samochody. Jest taki pozytywny odzew w 
gminie Korytnica, gdzie inwestor zobowiązał się wyremontować 5 km drogi.  
 Wspólnie z  Powiatem w gminie Sadowne udało się zrobić chodnik w Szynkarzyźnie, 
dofinansowaliśmy nawodnienie boiska w Sadownem. Nasz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
wspólnie podtrzymujemy. My dajemy mury, a kadra kierownicza musi dać ducha. Wyraziliśmy 
zgodę na drugi kierunek w technikum – hotelarstwo, ale tylko wtedy jeżeli będzie to klasa 30 
osobowa. W ubiegłym roku zrobiliśmy też drogę powiatową Kołodziąż – Lipki. Drogi powiatowe 
na terenie gminy Sadowne są najlepsze w Powiecie, a jest to efektem wspólnej polityki gminy i 
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powiatu. W ubiegłym roku w powiecie zrobiono inwestycje za 9 mln zł. Gratuluję gminie Sadowne, 
która dostała dofinansowanie na dwie drogi z PROF.  
 W najbliższym czasie chcemy zrobić zbiórkę poboczy i zająć się odbudową rowów. Na 
każdą drogę mieszkańcy chcą mieć zjazd, ale będziemy tam robić, gdzie mieszkańcy sami zapłacą 
za wymianę rury.  
 Dziękuję jeszcze raz, za bardzo dobrą współpracę. Obserwuję też, jak się rozwijacie, z czego 
się bardzo cieszę. Była taka tradycja, że po Staroście z Łochowa wchodził starosta z Sadownego. 
Tak bym sobie życzył, ale to jest decyzja wójta, którego bardzo sobie cenię, bo dla niego słowo 
mówione jest tak samo cenne jak spisana umowa, a to jest niesamowita wartość człowieka.  
 
Pan Waldemar Cyran – ja również dziękuję bardzo panu Staroście za współpracę, bo jeżeli ja się 
zwrócę zawsze służy Pan pomocą. Mam jeszcze prośbę do Pana Starosty odnośnie naszej ostatniej 
drogi powiatowej Sadowne –Grądy, żeby jeszcze w tej kadencji zrobić tam asfalt.  
 
Pan Piotr Olkowski – pan Starosta powiedział, że 500 plus przyniesie efekty. Jest z nami pani 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy są według Pani widoczne efekty? 
 
Pani Jadwiga Gutowska – na 15.06.2016 r. wpłynęło 482 wnioski, a wydano decyzje pozytywne dla 
809 dzieci. Wydaliśmy 12 decyzji odmownych.  
 
Pan Andrzej Kopacz- sołtys sołectwa Zieleniec- – dziękuje Panu Wójtowi, Pani kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc i wszystkim tym , którzy byli zaangażowani w organizacje 
Dnia Dziecka w Zieleńcu. 
 
Pan Piotr Olkowski – ja ze strony Rady Gminy również dziękuję pani kierownik GOPS za pomoc i 
dla Pana sołtysa z Zieleńca, za bardzo dobrą organizację Dnia Dziecka.  
  

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie, zamknął posiedzenie XXI  sesji Rady 
Gminy.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz       Przewodniczący Rady Gminy 
 
          Piotr Olkowski 


