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PROTOKÓŁ Nr XLIX/2018 

 

z obrad XLIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2018 r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 8.30 
 
Skład Rady – 13 
Obecnych według listy obecności – 12 
Nieobecni –  
          Pani Małgorzata Niegowska - Pacuszka 
       
  
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 

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

Oniśk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, oraz sołtysi zgodnie z 

załączoną listą obecności.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich zebranych i 

otworzył posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy, na podstawie listy obecności stwierdził 

quorum.  

Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego radnego 

Henryka Wyrobka. Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego radnego. 

 

Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? 

 

Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie nadania 

imienia pomnikowi przyrody. Zwrócili się do nas mieszkańcy Krupińskiego, ze chcą uczcić ten 

pomnik przyrody, nadać mu imię „Dąb Niepodległości” Jest przekaz, że dąb ten został 

posadzony w 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, stąd tez prośba, żeby uczcić 
to wydarzenie.  

 
Pan Piotr Olkowski – kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem proponowanej uchwały 

do porządku obrad? 

Za- 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 
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. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 

5. Podjęcie uchwał : 
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a) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie Gminy 

Sadowne. 

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

2018-2029, 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r., 

d) w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody. 

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

7. Przyjęcie protokołu z obrad XLIVIII Sesji Rady Gminy, 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – pan Przewodniczący rozpoczął sesję minutą ciszy ku pamięci 

Henryka Wyrobka. Jest to człowiek, który zasłużył się dla lokalnej społeczności. Był to 

człowiek o z zasadami, który nie zmieniał swoich poglądów, tylko dlatego, że ktoś dawał 

więcej. Zawsze był blisko ludzi, wspomagał szkoły, nikomu nigdy nie odmówił pomocy. Był 

radnym z miejscowości Kołodziąż, Kołodziąż Rybie i Bojewo. 

 W okresie między sesjami udało nam się rozstrzygnąć przetarg na punkt selektywnego 

odbioru odpadów komunalnych. Rozpoczęto prace przy boisku szkolnym. Został wyłoniony 

wykonawca na budowę placu zabaw w Szynkarzyźnie. Otrzymaliśmy dotacje dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Po raz kolejny przełożono termin składania wniosków na 

wymianę piecy. Tak jak państwo wiecie przygotowujemy dożynki diecezjalne. Plac za 

kościołem pięknieje z dnia na dzień. Dziękuję państwu za pomoc i zaangażowanie, dajecie z 

siebie dużo, a my prosimy jeszcze o więcej. Zgłaszają się do nas sołtysi, którzy chcą 
wystawiać swoje stoiska. Jestem waszym zaangażowaniem bardzo zbudowany. Mamy już 
ustalone zabezpieczenie przez policje i straż pożarną.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pan Zbigniew  Kłósek – dziś jest spotkanie w GOK, mógłby nam pan to przybliżyć? 

Pan Waldemar Cyran – w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie z Ministrem 

Ochrony Środowiska Panem Henrykiem Kowalczykiem, który przybliży nam możliwości 

docieplania budynków. 

Przerwa  - 9.10 

Po przerwie 9.30 

Do punktu piątego porządku obrad: 

 

a) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie Gminy 

Sadowne. 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 
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Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

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

2018-2029, 

 

Pani Anna Rukat – wprowadza się zmiany w budżecie po stronie dochodów na kwotę 
27 967 021,68 zł, z czego w wydatkach bieżących na kwotę 24 54 133,59 zł, a w wydatkach 

majątkowych 3 424 888,09 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 784 746,59 zł  z czego 

wydatki bieżące 23 337 657,80zł , a wydatki majątkowe 8 447 088,79zł.  

Pan Tomasz Szymanik – na PSZOK jest kwota 800 000,00zł. 

Pani Anna Rukat – to jest na budowę PSZOK, a nie na wyposażenie.  

Pan Ryszard Decyk – czy kwota przeznaczona na pompowanie wody wystarczy? 

Pan Waldemar Cyran – nie, jest to częściowa kwota. Będziemy prowadzić rozmowy z 

wykonawcą i dowiemy się ile wynosi cała kwota. 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r., 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

d) w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody. 

 

Pani Barbara Laska – 15.09.2018r. będzie uroczyste nadanie imienia i wmontowanie tablicy 

upamiętniającej. Serdecznie wszystkich zapraszamy na tę uroczystość.  

Pan Piotr Olkowski – ja do zaproszenia pani sołtys również się dołączam. 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 
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Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Do punktu szóstego porządku obrad: 

 
Pan Zbigniew Kłósek – panie wójcie droga w Sokółce należąca do lasów państwowych jest 

niszczona.  

Pan Waldemar Cyran – na dożynkach będzie pan nadleśniczy i będziemy z nim rozmawiać.  

Pan Sławomir Rydzewski – przejazd przez mostek na Zachoinę jest bardzo wąski, ciężko jest 

tam przejechać.  

Pan Waldemar Cyran – ten mostek po remoncie się nie zmienił. Żeby był dobry przejazd 

trzeba tam dołożyć rynnę i poszerzyć.  

Pan Marek Robak – kiedy będzie zakończona procedura zakupu działki w Zalesiu? 

Pan Waldemar Cyran – w dniu dzisiejszym jest podpisywana decyzja podziałowa. 

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

 

 

Odbyło się głosowanie za protokołem: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Do punktu ósmego porządku obrad: 

 

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

Zamknął posiedzenie XLIX Sesji Rady Gminy. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 

        Piotr Olkowski   


