
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2020  

z obrad XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 19 października 2020 

r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 9.00 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 11 

  

   

   

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

Marcin Gręda – Zastępca Wójta. 

Do punktu pierwszego porządku obrad:  

 

Pan Tomasz Szymanik – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich zebranych, 

rozpoczął obrady XXIII Sesji Rady Gminy Sadowne. Poprosił radnych o zalogowanie się do 

systemu i potwierdzenie obecności.   

 



 

 

 

 

 



Do punktu drugiego porządku obrad:  

 

Odbyło się głosowanie za porządkiem obrad: 

 



Do punktu trzeciego porządku obrad:  

 

Pan Tomasz Szymanik – w materiałach do dzisiejszej sesji dostaliście państwo wzór 

stanowiska wraz z uzasadnieniem. Od jakiegoś czasu procedowana jest ustawa, która uderza 

w dobro polskiego rolnika i polskiej wsi. Odbyła się komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, na której takie stanowisko 

zostało wypracowane.  

Pan Waldemar Cyran – projekt tej ustawy uderza w działalność rolnictwa i polskiej wsi. 

Minister Ardanowski nie wie, kto jest jej autorem. Słyszymy jak zareagowali rolnicy, odbyły 

się protesty. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć komu i czemu ma służyć ta ustawa. Rolnicy 

dbają o swoje zwierzęta, bo z nich żyją. Oczywiście jak wszędzie bywają patologie, które są 

eliminowane. Nie ma potrzeby, żeby organizacje wkraczały do polskiego rolnika.  

Pan Marek Gajewski – w imieniu rolników z Gminy Sadowne i jako Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska 

zwracam się do Rady Gminy o podjęcie tego stanowiska.  

Pan Tomasz Szymanik – jestem delegatem Izb Rolniczych i chce państwa poinformować, że 

my również takie stanowisko podjęliśmy i złożyliśmy je w biurze pani Senator Marii Koc. My 

rolnicy jesteśmy przedstawiani jako oprawcy zwierząt. Ustawa ta uderza w rolników zarówno 

producentów mięsa jak i mleka. Ja też apeluje do państwa żebyście takie stanowisko podjęli. 

Odczytał treść stanowiska Rady Gminy.  

Odbyło się głosowanie: 



 

 

 

 

 



Do punktu czwartego porządku obrad:  

 

Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach. Zamknął 

posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy  

        Tomasz Szymanik  


