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PROTOKÓŁ Nr II/2018  

 

z obrad II Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 3 grudnia 2018 r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 11.00 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
Nieobecny – Andrzej Rosiński 
       
  
   
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, Pani Jadwiga 

Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem, oraz sołtysi 

zgodnie z załączoną listą obecności.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 
Pani Tomasz Szymanik  – Przewodniczący Rady Gminy -  przywitała wszystkich serdecznie i 

rozpoczęła obrady II Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdziła 

quorum. Proszę zalogować się do systemu.  

 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

 
Pan Tomasz Szymanik - Kto jest za proponowanym porządkiem obrad? 

Odczytał radnych kolejno z listy obecności: 

 

1. Pani Irena Dębkowska – jestem za 

2. Pan Ryszard Decyk – jestem za 

3. Pan Marek Gajewski- jestem za 

4. Pan Janusz Kibart- jestem za 

5. Pan Zbigniew Kłósek- jestem za 

6. Pani Małgorzata Lipka –Bartosik – jestem za 

7. Pani Dorota Mianowicz- jestem za 

8. Pan Jarosław Popławski- jestem za 

9. Pani Bożena Rodź- jestem za 

10. Pan Andrzej Rosiński- jestem za 

11. Pan Sławomir Rydzewski jestem za  

12. Pan Krzysztof Sych- jestem za 

13. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

14. Pani Teresa Wielgat- jestem za 
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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. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 

b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

c) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

d) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

e) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, 

f) w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019, 

g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sadowne, 

h) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

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

2018-2029, 

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

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

6. Przyjęcie protokołu z obrad L, LI, LII i I Sesji Rady Gminy. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

Pan Waldemar Cyran - W partnerstwie z Gminą Kosów Lacki złożyliśmy wniosek o 

dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę 
czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki”. 

W ramach projektu na terenie Gminy Sadowne zaplanowano modernizację 54 kotłowni 

(montaż 32 kotłów na pellet, 10 kotłów zgazowujących drewno, 9 kotłów gazowych, 2 kotłów 

olejowych i 1 kotła elektrycznego). Wartość projektu wynosi 1 923 403,80 zł, wnioskowana 

dotacja w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3 Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza 1 422 320 zł. 

12 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Liw nastąpiło podpisanie umowy na 

finansowanie projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 

naturalnego w powiecie węgrowskim”, w ramach którego 4 gminy otrzymały dofinansowanie 

na budowę urządzeń solarnych i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców 

gmin Liw, Korytnica, Miedzna i Sadowne.  

Na terenie Gminy Sadowne wykonane zostanie 53 instalacje fotowoltaiczne, 98 

instalacji kolektorów słonecznych oraz 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej. 

Na realizację projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację unijną ponad 

6,3 mln zł w ramach RPO WM 2014–2020 (działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Typ 
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projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”). 

Dotacja dla Gminy Sadowne wynosi 1 370 353 zł (wartość projektu 2 015 225 zł netto). 

Gmina Sadowne otrzymała grant w wysokości 148 320 zł na zadanie pn. 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w 

ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 24 szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. 

Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:  

1. Rodzic w Internecie 

2. Mój biznes w sieci 

3. Moje finanse i transakcje w sieci 

4. Działam w sieciach społecznościowych 

5. Tworzę własną stronę internetową (blog) 

6. Rolnik w sieci 

7. Kultura w sieci. 

16 października 2018 r. podpisaliśmy umowę z firmą TERM-OIL Sp. z o.o. z Radomia na 

„Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019 na potrzeby Gminy Sadowne”. 

Oferowana stawka za 1 m3 oleju wynosi 3 301,32 zł. 

23 listopada 2018 r. rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe na ,,Dostawę sprzętu 

komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt. Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego”. Wpłynęły 3 oferty na dostawę 24 komputerów. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.H.U. MIGAEL Mirosław Miciukiewicz z Łochowa – 

56 160 zł. 

17 października 2018 r. złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł operacji „Przebudowa 

drogi gminnej Ocięte Sadowne”. Długość odcinka 4 km. Wartość inwestycji 2 423 163,15 zł, 

wnioskowana dotacja 1 442 703 zł. 

24 października 2018 r. podpisaliśmy umowę z firmą ELEKTRA S.A. z Warszawy na 

„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz 

podległych jednostek organizacyjnych”. Oferowana stawka za 1 kWH wynosi 0,4121 zł. 

5 listopada 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sadowne”. Otwarcie ofert 

nastąpiło 14 listopada 2018 r. Oferty złożyło 3 firmy. Wartość ofert: 1 193 353,69 zł, 

1 080 000 zł i 697 792,32 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Stoczku. 

14 listopada 2018 r. otworzyliśmy oferty na wyposażenie PSZOK. W prowadzonym 

postępowaniu wpłynęło 2 ofert. Najkorzystniejszą złożyło PPHU TOREX Włodzimierz 

Łysiak z Łodzi. Wartość 46 506,30 zł. PSZOK zostanie wyposażony w: kontener typu KP 7 

wersja odkryta, 2 kontenery typu KP 7 wersja zakryta, pojemnik na odpady i surowce wtórne 
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o pojemności 1100 litrów, 2 pojemniki na odpady i surowce wtórne o pojemności 240 litrów, 

2 pojemniki o pojemności 60 litrów na odpady niebezpieczne i odpady medyczne, 2 beczki z 
tworzywa sztucznego o pojemności 120 litrów, zestaw pojemników na świetlówki, 
pojemnik na zużyte baterie o pojemności 40 litrów, pojemnik na akumulatory o pojemności 

500 litrów, wózek ręczny podnośnikowy, podnośnik pneumatyczny, platformową wagę 
przemysłową, kosz siatkowy na ZSEE, 4 regały ocynkowane o wymiarach 180 x 90 x 40 cm 

oraz zestaw narzędzi do wyposażenia warsztatu (m.in. stół, imadło ślusarskie, wiertarka, 

zestaw narzędzi ręcznych, wyposażenie bhp, gaśnice ABC, apteczka pierwszej pomocy, 

miotła, łopata do śniegu). 

30 listopada 2018 r. minął termin składania ofert na ,,Przebudowę drogi gminnej 

Ocięte – Krupińskie”. Przedmiotem zamówienia byłat przebudowa drogi gminnej Ocięte – 

Krupińskie, działka ew. nr 383 położona w miejscowości Krupińskie, gmina Sadowne. W 

zakres zamówienia wchodziły następujące prace: usunięcie krzaków na odcinku, równanie 

nawierzchni, uzupełnienie poboczy piachem, niwelacja terenu, żwirowanie. Wpłynęła 1 oferta 

od EF Trading Emil Filipiak z Sojkówka. 

Od 1 do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków o dotacje ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Przygotowujemy wniosek na przebudowę drogi gminnej w miejscowości 

Ocięte (dz. nr ew. 258), długość odcinka 1,084 km. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 

prawie 450 tys. zł. 

4 grudnia 2018 r. nastąpi otwarcie ofert na wycinkę 19 drzew na terenie gminy 

Sadowne, zgodnie z decyzjami Starosty Węgrowskiego. Wycinka obejmuje wycinkę 16 

drzew rosnących na działce nr ew. 701 w miejscowości Szynkarzyzna (4 klony zwyczajne, 8 

jesionów wyniosłych, 2 wierzby białe i 2 topole osiki), 1 wierzby białej rosnącej w pasie 

drogi gminnej na działce nr ew. 615 w miejscowości Rażny oraz 2 jesionów wyniosłych 

rosnących w pasie drogi gminnej na działce nr ew. 150/2 w miejscowości Zarzetka. 

 

Przerwa – 11.15 

Po przerwie 11.45 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

 
a) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 

Pan Tomasz Szymanik – mam propozycje do składu komisji. Czy wyrażacie Państwo 

zgodę do pracy w komisji? 

1) Kłósek Zbigniew– wyrażam zgodę 
2) Gajewski Marek - wyrażam zgodę 
3) Mianowicz Dorota- wyrażam zgodę 
4) Rydzewski Sławomir - wyrażam zgodę 

 Sych Krzysztof- wyrażam zgodę 
 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 
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Głosowanie imienne załącznik nr 1 do protokołu 

 

b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

 

Pan Janusz Kibart -  proponuję na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Zbigniewa 

Kłóska. 

Pan Tomasz Szymanik – czy są jeszcze jakieś kandydatury? Czy pan Zbigniew Kłósek 

wyraża zgodę ? 

Pan Zbigniew Kłósek – wyrażam zgodę 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 0 

Głosowanie imienne załącznik nr 2 do protokołu 

 

c) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

 

Pan Tomasz Szymaniuk – proponowany skład komisji, czy wyrażacie państwo zgodę na prace 

w komisji? 

1)  Kibar Janusz- wyrażam zgodę 
2)  Kłósek Zbigniew- wyrażam zgodę 
3)  Lipka – Bartosik Małgorzata- wyrażam zgodę 
4)  Rodż Bożena- wyrażam zgodę 
5)  Wielgat Teresa- wyrażam  

 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 0 

Głosowanie imienne załącznik nr 3 do protokołu 

 

d) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

 

Pan Zbigniew Kłósek – proponuję na przewodniczącego komisji Pana Janusz Kibarta 

Pan Tomasz Szymanik – czy pan Janusz Kibart – wyraża zgodę? 

Pan Janusz Kibart – wyrażam zgodę 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 0 

Głosowanie imienne załącznik nr 4 do protokołu 

 

 

e) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, 
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Pan Tomasz Szymanik – mamy propozycje do składu Komisji Planowania, Budżetu, 

Finansów, Przemysłu i Handlu, czy wyrażacie państwo zgodę na udział w komisji? 

1) Pan Decyk  Ryszard– wyrażam zgodę 
2) Pani  Dębkowska Irena – wyrażam zgodę 
3) Pani Lipka – Bartosik Małgorzata – wyrażam zgodę 
4) Pan  Olkowski Piotr – wyrażam zgodę 
5) Pan  Popławski Jarosław – wyrażam zgodę 
6) Pan Rosiński Andrzej – wyrażam zgodę 
7) Pan Rydzewki Sławomir – wyrażam zgodę 

Propozycja składu do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, czy wyrażacie 

Państwo zgodę na udział w komisji? 

1) Wielgat Teresa - wyrażam zgodę 
2) Dębkowska Irena – wyrażam zgodę 
3) Mianowicz Dorota – wyrażam zgodę 
4) Jarosław Popławski – wyrażam zgodę 
5) Bożena Rodź – wyrażam zgodę 

 

Propozycja składu do Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 

Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, czy wyrażacie Państwo zgodę na udział w komisji? 

1) Gajewski Marek – wyrażam zgodę 
2) Decyk  Ryszard – wyrażam zgodę 
3) Kibart  Janusz – wyrażam zgodę 
4) Olkowski Piotr – wyrażam zgodę 
5) Rosiński Andrzej – wyrażam zgodę 
6) Sych Krzysztof – wyrażam zgodę 

 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 0 

Głosowanie imienne załącznik nr 5 do protokołu 

 

f) w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 0 

Głosowanie imienne załącznik nr 6 do protokołu 

 

g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sadowne, 
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Pan Piotr Olkowski – mam pytanie do wójta, czy jest zadowolony ze swojego wynagrodzenia 

i ile czasu był na urlopie? 

Pan Waldemar Cyran – w czerwcu podejmowana była uchwała obniżająca moje 

wynagrodzenie. Chcę podkreślić, że wysokość mojego wynagrodzenia przejąłem po 

poprzedniku. Czy ja jestem zadowolony? Moje wynagrodzenie leży w państwa gestii? Co do 

urlopu musze to sprawdzić i odpowiem na pytanie. 

Pan Irena Dębkoska – biorąc pod  uwagę prace pana wójta wiemy, że wiele rzeczy było 

zrobiony, gdzie tylko było można to składane były wnioski o dofinansowanie. My jako Rada 

Gminy nie możemy podnosić pensji wójtowi o dużą kwotę, możemy tylko w granicach prawa 

i wynosi to tylko 27zł brutto i powinniśmy o tę symboliczną podwyżkę podnieść wójtowi 

pensję. 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 12 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 2 

Głosowanie imienne załącznik nr 7 do protokołu 

 

Pan Waldemar Cyran – dziękuję za te 27 zł podwyżki. Od 18 lat nie były zmieniane 

wynagrodzenia pracowników samorządowych. Każdy z nas za swoja prace oczekuje 

godziwego wynagrodzenia.  

Mam informacje co do urlopu, wykorzystałem 18 dni, 43 dni zaległości z lat ubiegłych i 2 dni 

urlopu okolicznościowego.  

h) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020, 

 

Pani Anna Rukat – pożyczka została zaciągnięta na spłatę targowiska w Sadownem. Po 

otrzymaniu dotacji zostanie spłacona.  

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 13 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 1 

Głosowanie imienne załącznik nr 8 do protokołu 

 

i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-

2029, 

 

 

Pani Anna Rukat – w czwartek na spotkaniu radni otrzymali zmiany w budżecie od 

tego czasu otrzymaliśmy grant na kwotę 150 000zł na informatyzację w gminie 

podzielone na 3 lata. W tym roku  jest to kwota  

 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 0 

Głosowanie imienne załącznik nr 9 do protokołu 
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j) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r., 

 

Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 0 

Głosowanie imienne załącznik nr10 do protokołu 

 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

Pan Wiesław Grądzki – czy jest możliwość odkrzaczenia drogi powiatowej od mostku na 

Wielączy w kierunku Morzyczyna. 

PanWaldemar Cyran  pismo w sprawie odkrzaczenia dróg powiatowych zostało 

skierowane do powiatu.  

Pani Irena Dębkowska – czy Bojewka będzie w tym roku wykaszana? 

Pan Waldemar Cyran – jest informacja, że jest wykaszana. 

Pani Agata Jakubowska – prosz o wykoszenie poboczy przy drodze Kołodziąż – 

Kołodziąż Rybie, droga jest bardzo zarośnięta szczególnie koło pana Kowalczyka.  

Pan Wiesław Rogala – korzystając z obecności pani Zyśk, chcę poinformować, że 

czekamy na odkrzaczenie poboczy Stoczek – Paplin. Przy Bojewce zmieniła się nazwa 

ulicy z Czesława Wyceha na Bł. Ks. E. Grzymały uważam, że  trzeba zadbać o tę ulicę i w 

przyszłości zrobić tam asfalt. Z tego co widziałem na święcie nauczycieli wyróżnieni 

zostali tylko ci z Węgrowa, a my też mamy wspaniałą kadrę nauczycielską. Proszę, żeby 

drogę Krupińskie – Sadowne wyprostować stan prawny i wyasfaltować. Wójt mówił o 

tym, że trzeba zrobić ścieżkę rowerową Brok – Sadowne myślę, że wypełni to zadanie. 

Mam wielki podziw dla wójta. Jest nowych 5 radnych i teraz wspólnie dla dobra gminy 

będziecie pracować. Chciałbym, żebyście pomyśleli jak rada gminy nagradza swoich 

pracowników.  

Pani Irena Dębkowska – panie Rogala, dziękuję, że w imieniu mieszkańców upomina się 
pan o zwiększenie wynagrodzenia sołtysom myślę, że przy najbliższej okazji rada się tym 

zajmie. Ja również  w imieniu mieszkańców Sadownego proszę o oświetlenie ulicy i 

zrobienie nawierzchni bitumicznej na ulicy Bł. Ks. Edwarda Grzymały.  

Pan Waldemar Cyran – dziękuję panu Rogali, że widzi pan pracę moja i moich 

pracowników. Jesteśmy po rozmowach ze starostą i wicestarostą mamy wsparcie pani 

Zyśk , myślę, że przy tak dużym wsparciu, dużo będziemy mogli zrobić. Pan Olkowski 

dopominał się o wykoszenie rzeki Ugoszcz, to należy do Wód Polkich. My ze swojej 

strony poprawiliśmy barierki na mostku na rzece Ugoszcz.  

Pan Wiesław Grądzki – proszę  o interwencję w imieniu pana Kowalskiego z Morzyczyna 

w sprawie oczyszczalni przydomowych.  

Pan Waldemar Cyran – firma sprawdzała oczyszczalnie na terenie gminy, nie możliwe, ze 

nikogo tam nie było, sprawdzę to.  
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Do punktu szóstego porządku obrad: 

 
Kto z Państwa jest za proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 14 

Kto z Państwa jest przeciw proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk - 0 

Kto z Państwa wstrzymał się od głosu proszę  podnieść rękę i nacisnąć przycisk – 0 

Głosowanie imienne załącznik nr 11 do protokołu 

 

 

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – dziękuję wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. 

Zamykam posiedzenie II Sesji Rady Gminy Sadowne. 

 

Na tym protokół został zakończony i podpisany: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Tomasz Szymanik 


