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PROTOKÓŁ Nr XXXIV /2017 

 

z obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 27 kwietnia 2017 r., 
która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  10°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 11 
Nieobecni – Pan Zbigniew Kłósek 
          Marcin Molski 
          Pan Sławomir Matusik 
          Małgorzata Niegowska - Pacuszka 
   
   
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 XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – Sesja została zwołana na wniosek wójta, porządek obrad wszyscy 
otrzymaliśmy.  

 

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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2017-2028 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r. 
 

4. Zamknięcie obrad.  
 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – dzisiejsza sesja zwołana jest na mój wniosek w związku z 
inwestycjami, które maja miejsce. Pierwotnie w budżecie mieliśmy kwotę 50 000zł  na 
budowę chodnika w Sadownem na ulicy Strażackiej. Po interwencji Pani Dębkowskiej 
widzimy  szansę przesunięcia środków i o 300 m przedłużyć budowę chodnika. Czekaliśmy 
na odpowiedź od Lasów Państwowych w jakiej kwocie dofinansują nam budowę drogi w 
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Sojkówku. Koszt budowy tej drogi to 137 887,00 zł. po podziale 50:50 potrzebuję na tę 
inwestycję 66 000,00 zł . Przesuniemy 70 000,00 zł. na tę drogę z działu gdzie są środki na 
budowę solarów. Myślę, że te argumenty, które przedstawiła Pani Dębkowska są słuszne. 
Bierzemy środki, które były przeznaczone na fotowoltaikę. Na dzień dzisiejszy procedura 
dotycząca pozyskania środków na fotowoltaikę jest odległa, dlatego uważam, że to bardzo 
dobre posunięcie. Jeżeli pozyskamy środki na fotowoltaikę pieniądze będą musiały znaleźć 
się w budżecie. Proszę o zaakceptowanie mojej i  Pani Dębkowskiej propozycji.  

Pani Irena Dębkowska – szanowny Panie Wójcie szanowna Rado zwracam się z prośbą o 
zrobienie chodnika na ulicy Strażackiej po jednej stronie. Pan wójt proponował, żeby zrobić 
chodnik do państwa Balów. Byłam u pana wójta i mówiła, że jeżeli jest to możliwe to 
konieczne jest przedłużenie tego chodnika. Mieszkańcy przekazali na ten cel fundusz sołecki. 
Ja ze swojej strony będę chodziła po mieszkańcach i prosiła ich o wsparcie tej inwestycji.  

Pan Piotr Olkowski – co to za zmniejszenie środków w strażach? 

Pani Anna Rukat – w związku z tym, że nie mamy jeszcze dofinansowania za zakup 
samochodu to zdejmujemy te środki z naszego paragrafu.  

Wniosek w sprawie zmniejszenia w dziale 900 o 170 000,00 zł. 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 10 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 1 

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2017-2028 

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r. 
 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu czwartego  porządku obrad: 

 

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. 
Zamknął posiedzenie XXXIV sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz       Piotr Olkowski 

        Przewodniczący Rady Gminy 

 


