PROTOKÓŁ Nr XXX/2017

z obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 27 stycznia 2017 r.,
która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem w godz. 13°°
Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 13
Nieobecni – Pan Zbigniew Kłósek
Pan Sławomir Matusik

Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pan
Zbigniew Bocian - Sekretarz Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne.
Do punktu pierwszego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych,
rozpoczął obrady XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy
obecności stwierdził quorum.
Do punktu drugiego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – porządek obrad otrzymaliśmy. Proszę o przegłosowanie
przedstawionego porządku obrad.

Odbyło się głosowanie za porządkiem obrad:
Za – 13
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 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie ul. Wieżowa 8,
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
4. Zamknięcie obrad.

Do punktu trzeciego porządku obrad:
a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie ul. Wieżowa 8,
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
1

Pan Piotr Olkowski - nieruchomość ta znajduje się w miejscowości Złotki o powierzchni
Pan Zbigniew Bocian – w grudniu podejmowaliśmy uchwałę o wysokości majątku jakim
Wójt może dysponować. Uchwała ta została opublikowana jednak okazało się, ze nie była
opublikowana uchwała mateczna w związku z tym podjęliśmy decyzję o podjęciu uchwały i
wyrażeniu zgody na sprzedaż przez Radę Gminy.

Pani Irena Dębkowska – za jaką cenę ta działka będzie sprzedana?
Pan Zbigniew Bocian – jest to kwota 13 200 zł netto.

Pan Janusz Kibart – kto robi wycenę działek na terenie naszej gminy?

Pan Waldemar Cyran – nie wiem kto, jeżeli to jest istotne to się dowiem.

Pani Irena Dębkowska – czy mieszkańcy też wyrażają zgodę ?

Pan Waldemar Cyran – tak, wyrażają . Odbyło się zebranie z mieszkańcami z
przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi ja również byłem na tym zebraniu. Ta wieża cały
czas nie pracuje, a tylko w momencie kiedy będzie tracona łączność automatycznie będzie
włączana. Korzyścią dla gminy jest to, że będą odprowadzane podatki.

Odbyło się głosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Do punktu czwartego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach. Zamknął
posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokolant:
Anna Stawarz

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Olkowski
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