
PROTOKÓŁ Nr LI /2018 

z obrad LI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 8 listopada 2018 r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 13.30 
 
Skład Rady – 13 
 
Obecnych według listy obecności – 13 
         
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 

Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, Pan Marek 

Renik – Radny Powiatowy, Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Sadownem, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sadownem , Pani Anna Wieczorek, Pan Jarosław Soszyński, Pan Ryszard 

Gajewski oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – przywitał wszystkich zebranych, na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum, rozpoczął obrady LI sesji Rady Gminy Sadowne. Czy ktoś z państwa chce 

wnieść zmiany do porządku obrad? 

Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie, proszę o wycofanie z porządku 

obrad uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Sadowne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

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. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady w sprawie złożonych oświadczeń 

majątkowych. 

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 

6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2018-2029, 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r., 

7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – 21 października odbyły się wybory samorządowe, chcę pogratulować 

wszystkim, którzy uzyskali mandat radnych gminnych, powiatowych. Wyraz tak pięknego 

wyniku, frekwencji to wyraz i zaufania i zadowolenia ze strony wyborców. Wybory 



wyborami, ale prace w urzędzie cały czas trwały. Dostaliśmy dofinansowanie na PSOK, udało 

nam się wyłonić wykonawcę, termin realizacji 15.03.2019r. W między czasie wybudowane 

zostały siłownie wewnętrzne. Rozpoczęliśmy i zakończyliśmy modernizację stadionu             

w Sadownem. Kolejnym zadaniem, które realizowaliśmy w tym czasie to pozyskanie                    

od Marszałka, tu ukłon w kierunku pani marszałek dofinansowanie na energię odnawialną. 

Ogłoszono przetarg na dostawę oleju opałowego, na dostawę energii elektrycznej.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 

 
Pan Piotr Olkowski – odczytał przygotowaną informację ze złożonych oświadczeń 

majątkowych. 

Pan Waldemar Cyran – odczytał informację z oświadczeń majątkowych  złożonych do wójta 

gminy Sadowne.  

 

Do punktu piątego porządku obrad: 

Nie było skierowanych do wójta. 

 

Do punktu szóstego porządku obrad: 

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2018-2029, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za -13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r., 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za -13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim radnym, wójtowi, radnym powiatowym za 

współpracę. 

Pan Waldemar Cyran – podziękował radnym gminy Sadowne, dyrektorom szkół, 

kierownikom jednostek, radnym powiatowym i zgromadzonym gościom za współpracę. 

Ogromne podziękowania dla Pani Marszałek za pomoc i zaangażowanie.  



Pani Elżbieta Lanc- dziękuję wszystkim zebranym, szczególnie wójtowi za zorganizowanie 

takiej drużyny dla której najważniejsze było dobro gminy. Z tego miejsca chcę podziękować 

za udzielone mi głosy poparcia.  

Pan Krzysztof Fedorczyk – podziękował wszystkim za współpracę, która szczególnie dobrze 

układała się z gminą Sadowne. Współpraca z państwem to czysta przyjemność. 

Pan Marek Renik – z mojej strony podziękowania dla całej rady z którą współpraca 

przebiegała bardzo dobrze. Dziękuję państwu mieszkańcom Sadownego  za oddane głosy 

poparcia. Chcę państwu zaproponować wspólną koalicje dla Gminy Sadowne.  

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach. Cieszą mnie 

te słowa, które padły na dzisiejszej sesji o wspólnej koalicji dla gminy Sadowne. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz    Przewodniczący Rady Gminy  

 

      Piotr Olkowski 


