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PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 

 

z obrad XXXVII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 18 lipca 2017 r., 
która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 9 
Nieobecni –  
          Pan Sławomir Matusik 
          Pan Henryk Wyrobek 
          Pan Ryszard Decyk 
          Pani Małgorzata Niegowska – Pacuszka 
          Pan Andrzej Rosiński 
          Pan Zbigniew Kłósek  
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne. 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku 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 uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program Rewitalizacji dla 
Gminy Sadowne na lata 2016-2023”, 

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

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

4. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
 

a) w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program Rewitalizacji dla 
Gminy Sadowne na lata 2016-2023”, 

 
 

Pani Katarzyna Wiechowska – w programie rewitalizacji nie zmieniają się obszary, projekty. 
Mieliśmy dokładnie uzasadnić dlaczego ten, a nie inny obszar wszedł do Programu Rewitalizacji. 
Zmieniono mapy na bardziej graficzne. Obszary były wybierane na podstawie danych statystycznych.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 9 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

 

Pani Anna Rukat – w WPF zmienia się to co w budżecie. Dochody zmniejszamy o 33 438,92 w 
projekcie budżetu był zaplanowany na następny rok, wpłynął on pod koniec roku i w związku z tym 
mamy zmniejszenie. W wydatkach mamy trzy zwiększenia na wodociąg w Sadownem, przygotowanie 
pracowni w Grabinach i oświetlenie uliczne.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 9 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 9 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamknął 
posiedzenie XXXVII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne.  
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

 

Protokolant: 

 

Anna Stawiarz       Przewodniczący Rady Gminy 

 

         Piotr Olkowski 


