
 

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2020  

z obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 17 listopada 2020 r., 

która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10.00 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 13 

Nieobecni: Jarosław Popławski 

        Krzysztof Sych  

 

   

   

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 XXIV Sesji Rady Gminy Sadowne. Poprosił radnych o zalogowanie się do 

systemu i potwierdzenie obecności.   

 



 

 

 

 

 



Do punktu drugiego porządku obrad:  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

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

2020-2031, 

b) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2020 rok. 

4. Zamknięcie obrad. 

 



 

 

 

 



Do punktu trzeciego porządku obrad:  

 

Pani Anna Rukat – zmiany w budżecie opiewają na kwotę 140 020zł. Sadowne -Morzyczyn, 

Sadoleś – Morzyczyn, Płatkownica powstałe oszczędności po przetargowe, Orzełek, Zarzetka, 

przebudowa części pomieszczeń na rozdzielnie posiłków w Sadownem . Wszystkie te zmiany 

spowodowały, że do budżetu wprowadzono kwotę 260 000 z ł na drogę w Zarzetce. Mamy 

zmniejszenie planu w rozdzielnia posiłków w Sadownem i przekazujemy to na bieżące 

utrzymanie szkoły.  

Pan Tomasz Szymanik – z oszczędności po przetargowych mamy drogę Morzyczyn , Sadoleś, 

Płatkownica, pozostałe kwoty to przesunięcia w budżecie. Czy są jakieś pytania. Jeżeli nie ma 

możemy przejść do głosowania.  

 

 



 

 

Pan Tomasz Szymanik – kolejna uchwała to uchwała budżetowa. Odbyło się głosowanie.  



 

 

 



Pan Waldemar Cyran – mimo tego, że jest to sesja nadzwyczajna, chcę państwu przekazać kilka 

najważniejszych rzeczy z życia naszej gminy, dziękuję że mogliśmy się tak szybko spotkać bo 

dzięki temu będziemy mogli wykonać kolejną inwestycję drogę w miejscowości Zarzetka. 

Podpisaliśmy umowę na zakup autobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne. Do końca 

listopada trawa spis rolny gorąca prośba, żeby osoby które tego nie dokonały zrobiły to. Nie 

czekajmy na ostatnią chwilę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i procedowanie budowy drogi w 

Zarzetce.  

 

Do punktu trzeciego porządku obrad 

 

Pan Tomasz Szymanik – dziękuję wszystkim za przybycie i udział w obradach, zamykam 

posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Tomasz Szymanik 

    

 

 


