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     PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 
 

z obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 18 sierpnia 2016 r., która 
odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  9°° -10°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 9 
Nieobecny –   Pan Zbigniew Kłósek 
  Pani Małgorzata Niegowska - Pacuszka 

Pan Sławomir Matusik 
  Pan Marcin Molski 
  Pan Sławomir Rydzewski 
  Pan Janusz Kibart 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pan 
Zbigniew Bocian - Sekretarz Gminy Sadowne. 
 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 
 

Pan Piotr Olkowski – dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Wójta. Porządek obrad i projekt 
uchwały Państwo otrzymaliście. 
 
Kto z Państwa jest za przedstawionym porządkiem obrad? 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 9 
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.   Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/104/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 
2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sadowne. 

4. Zamknięcie obrad.  
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Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 
Pan Zbigniew Bocian – na sesji w dniu 14 lipca 2016r.  podjęta była uchwała  Nr XXIV/110/2016 
do której załącznikiem  był druk deklaracji. Regionalna Izba Obrachunkowa zażądała, żeby do tej 
uchwały załącznik deklaracji był również w wersji XML, co pozwoli na wypełnianie jej przez e-
pułap. Poprzednia uchwała mówiła o tym, że taka możliwość istnieje. RIO zażądało, żeby załącznik 
w wersji XML został wydrukowany i dołączony do uchwały. Dlatego też proponowana jest zmiana 
w § 3 dodaje się załącznik Nr 2 do uchwały.  
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał treść uchwały. 
 
Odbyło się głosowanie: 
 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo skierowane do Wójta i Rady Gminy Sadowne od 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orzełek, w którym zwracają się z prośbą o użyczenie budynku 
Szkoły Podstawowej wraz z wyposażeniem.  
 
Pani Irena Dębkowska – proszę podpisać stosowną umowę w sprawie wydzierżawienia budynku 
wraz z wyposażeniem Stowarzyszeniu Wsi Orzełek.  
 
Pan Waldemar Cyran – oczywiście taka umowa zostanie podpisana. Największa zaletą jest to, że na 
wsi jest szkoła. Na najbliższą sesje przedstawimy umowy odnośnie umów z podpisanych z 
Stowarzyszeniem Wsi Orzełek i Kołodziąż. Zakończyliśmy największa inwestycje budowę 
wodociągu w Złotkach i Orzełku. Odebraliśmy nowo wybudowaną drogę w Szynkarzyźnie. Na 24 
sierpnia 2016r. planujemy spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji gminy. Celem 
spotkania jest identyfikacja obszarów problemowych i potencjałów rozwojowych.  
 
Pan Andrzej Rosiński – chcę serdecznie podziękować za wybudowanie drogi do Czaplowizny w 
Szynkarzyźnie w swoim imieniu i mieszkańców Szynkarzyzny.  
 
Pan Waldemar Cyran – serdecznie dziękuje za udział w dożynkach gminnych. Za przygotowanie 
pięknych wieńców dożynkowych. Trochę dokuczała nam pogoda, ale ci co chcieli brali czynny 
udział w uroczystości do późnych godzin nocnych.  
 
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamknął 
posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Sadowne. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz       Przewodniczący Rady Gminy 
 
                  Piotr Olkowski 


