
PROTOKÓŁ Nr V/2018  

 

z obrad V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 31 grudnia 2018 r., która odbyła się 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 11.30 

 

Skład Rady – 14 

Obecnych według listy obecności – 13 

Nieobecny – Piotr Olkowski 

  

   

Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat 

– Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 

Pani Tomasz Szymanik  – Przewodniczący Rady Gminy -  przywitała wszystkich zebranych i rozpoczął 

obrady V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

 

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Proszę zalogować się do systemu i potwierdzenie 

obecności.  

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

P o r z ą d e k   o b r a d: 

 

1. Otwarcie obrad . 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwał: 

5. W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

6. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029, 

7. W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r., 

8. Zamknięcie  obrad.     

 

Do punktu czwartego i piątego porządku obrad: 

W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

Pani Anna Rukat -  w dniu 28.12.2019 r. dostaliśmy pismo, że zaplanowana dotacja nie wpłynie do 

budżetu Urzędu Gminy.  Mieliśmy podjąć  kredyt krótkoterminowy, ale w związku zaistniałą sytuacją    

musimy przekształcić w kredyt długoterminowy.  

 

Pan Jarosław Popławski -   jakie   będą  koszty tego kredytu? 

 

Pani Anna Rukat -  nie mogę panu w tej chwili  powiedzieć, jakie to będą koszty? 

 

 

 

 



 

Odbyło się głosowanie za uchwałą co stanowi załącznik  do protokołu. 
 

 

Do punktu szóstego porządku obrad: 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029, 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą co stanowi załącznik do protokołu 
 



 

 



 

Do punktu siódmego porządku obrad 

W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r. 

 



 

Do punktu ósmego porządku obrad 

 

Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za przybycie, zamknął posiedzenie V sesji  

Rady Gminy.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Tomasz Szymanik 

 


