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Protokół Nr XXXIII/2014 
 
 

z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 20  marca  2014r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni :     Pan Andrzej Rosiński  
  Pani Katarzyna Maliszewska 
   
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski 
Pan Marek Renik – radny powiatowy, Pan Tadeusz Danaj – radny powiatowy, Pani 
Małgorzata Zyśk – radna powiatowa, Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik ZGK w Sadownem, 
Pani Ewa Piórkowska – Dyrektor GOK w Sadownem, i Pan Wiesław Rogala- mieszkaniec 
gminy oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, 
dokonał otwarcia posiedzenia XXXIII Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam quorum.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 
 
Pan Waldemar Cyran - chciałbym wprowadzić do porządku obrad dwie uchwały:  w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sadownem o nr 431/4 oraz 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w KołodziąŜu o nr 655/1  

 
Odbyło się glosowanie za wprowadzeniem proponowanych uchwał do porządku obrad:  

Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu - 0 

 
Odbyło się glosowanie za nowym porządkiem obrad: 

Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Podczas głosowania nieobecnych było dwóch radnych. 

 
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. 
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5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. 

6. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w roku budŜetowym 2013. 

7. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń. 
8. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne. 

b) w sprawie kontynuacji przez Gminę Sadowne realizacji projektu systemowego 
pod nazwą „Aktywny Mieszkaniec Gminy Sadowne” w ramach Poddziałania 
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

c) w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, 
pobieranych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności  i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane w placówkach oświatowych przez Gminę  Sadowne, 

d) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy Sadowne 
środków stanowiących fundusz sołecki, 

f) w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na 
lata 2014 – 2017 z perspektywa do roku 2021, 

g) w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości, 
h) w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod 
nazwą Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q = 40 m³ w 
miejscowości Złotki 

i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2014-2025, 

j) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2014r.  
k) w prawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz uŜytkownika 

wieczystego, 
l) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz uŜytkownika 

wieczystego 
9. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
10. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy 
11. Zamknięcie obrad. 
 

Pan Waldemar Cyran – porządek obrad na dzisiejszą sesję mamy uchwalany. Gościmy dziś 
pana Starostę, mamy zaplanowane wspólne inwestycje dotyczące poprawy nawierzchni dróg 
powiatowych. Drogi powiatowe musimy traktować jak swoje, bo my z nich najczęściej 
korzystamy.  

 
Na sesję przybył Wojciech Daniluk 
 
Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski – to jest historyczne wydarzenie w ósmym 
roku urzędowania po raz pierwszy zostałem zaproszony na sesję Rady Gminy Sadowne. 
Nasza współpraca w inwestycjach drogowych, w oświacie jest wzorowa. Przez te siedem lat 
wykonaliśmy 25 km dróg. JeŜeli z Gminy Sadowne pojawia się propozycja powiązana z 
finansowaniem, to my swoją część dokładamy.  Na chwilę obecną mamy zarezerwowane w 
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swoim budŜecie 265 000,00 zł na drogę Sadowne – Sokółka 1,1 km , 174 000,00zł na drogę 
Sadowne-Wilczogęby 946 m, na drogę Sadowne Morzyczyn – 157 000,00zł  i na chodniki w 
Sadownem 170m -  47 000,00zł. We wszystkie te inwestycje wkład własny gminy, to kwota 
322 500,00zł. Wkład powiatu podobny. Nasza współpraca z Gminą Sadowne jest bardzo 
dobra. Robimy wszystko, Ŝeby szkoła w Sadownem się rozwijała, dlatego powstało w 
Sadownem technikum.  W sytuacji kryzysowej sama szkoła bardzo sobie pomogła. Potrzebna 
jest nam wspólna odpowiedzialność, Ŝeby jak najwięcej dzieci kierować do Sadownego. W 
Węrowie dobrze rozwija się przemysł mleczarski, stolarski  i w tym kierunku chcemy 
kształcić młodzieŜ. BudŜet powiatu ma bardzo duŜo zadań zleconych, a wolnych środków 
zostaje 20% . Tylko dzięki szkolnictwu specjalnemu, które ma bardzo dobrą subwencję w 
tamtym roku do oświaty nie dołoŜyliśmy ani grosza. W ubiegłym roku naszymi wspólnymi 
inwestycjami z gminą Sadowne była budowa 420 m chodnika w Sadowne, 1,6 km drogi 
Sokółka – Sadowne i 1300m drogi  Sadowne – Wilczogęby.  W 2014r musimy mieć 
utrzymany  w odpowiednim standardzie blok operacyjny w szpitalu. Na chwilę obecną 
dołoŜyliśmy około 2 mil zł. W 2013r. zakupiliśmy nowy samochód za 700 000,00zł 
samochód dla PSP w Węgrowie. Z funduszy klęskowych dostaliśmy środki na drogę w 
Toporze. JeŜeli Gmina Sadowne ma dla nas propozycje, to my się do nich odniesiemy. Gminę 
Sadowne stawiamy za wzór we wzajemnej współpracy, gdzie dokładamy wspólnie złotówkę 
do złotówki. Kolejnym temat to budynek po posterunku policji, w prasie pojawiały się 
informacje jaki to ten Starosta jest niedobry. Chcę jasno powiedzieć, Ŝe to nie ja decyduję, co 
będzie z budynkiem po posterunku policji, tylko Wojewoda.  Były pisma z gminy Sadowne o 
przekazaniu budynku, ale Wojewoda nie wyraził zgody, bo nie był wskazany cel publiczny 
budynku. Wojewoda nie dopatrywał się jasno wskazanego celu publicznego i nie przekazywał 
budynku.  Zapytałem co mam zrobić w tej sytuacji i Wojewoda kazał mi to sprzedać, z czego 
powiat otrzymał 25%. Kolejnym tematem do którego zachęcam Wójta i Radę Gminy 
Sadowne to podjęcie stosownej uchwały i przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania 
„Bądźmy Razem”. Chcemy w powiecie utworzyć jedną LGD, gdzie siedzibą będzie miasto 
Węgrów i zachęcamy gminę Sadowne do współpracy. Wy jesteście w Równinie 
Wołomińskiej.  Powiat Węgrowski będzie miał jedną grupę, przystąpcie do niej i trzymajmy 
się razem , to jest mój apel do Rady Gminy. W  LGD w Łochowie był taki podział środków, 
Ŝe wszyscy dostali po równo niezaleŜnie od liczby mieszkańców. Po współpracy powiat – 
gmina zachęcam do trzymania się razem. Apeluje do Wójta i Rady Gminy o przystąpienie do 
LGD w Łochowie. Z mojej strony to tyle, jeŜeli macie pytania chętnie na nie odpowiem, 
dziękuję za uwagę.  
 
Pan Zdzisław Tracz – z tego co Pan Starosta powiedział w Sadownem powstanie szkoła 
wyŜsza.  Mamy 500 lecie Sadownego w związku z tym Pan Starosta do nas przybył. Jako 
nasze wspólne inwestycje widzę stację przeładunkową. Moja propozycja jest taka bo 
usłyszałem, Ŝe Starostwo jest mniej zadłuŜone niŜ my, to moja propozycja jest, Ŝeby ze strony 
Starostwa było 60 % , a ze strony gminy 40%. Wniosek do LGD z Sokółki jest załatwiony, 
skwerek przed kościołem jest na etapie poprawek. Zapraszamy juŜ dziś Pana Starostę na 500 
lecie Sadownego. Ja oczywiście potwierdzam, Ŝe współpraca między nami jest wspaniała. 
 
Pan Waldemar Cyran – na wczorajszej Komisji Bezpieczeństwa ustaliliśmy, Ŝe najbardziej 
zdewastowana jest droga Sadowne – Wilczogęby i chcemy zrobić ja w tym roku w całości.  
 
Pan Marek Gajewski – chcę zgłosić i proszę o przegłosowanie wniosku o partycypowaniu w 
kosztach remontu drogi powiatowej Sadowne – Wilczogęby na odcinku 3200m. 
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Pani Irena Dębkowska – mamy prośbę o współinwestowanie naszych proponowanych 
inwestycji  i dziękujemy za dotychczasową współpracę.  Chciałabym prosić o dokończenie 
drogi Sadowne – Wilczogęby, wyremontowanie ulicy Kościuszki i zrobienie chodników.  
 
Pan Wojciech Daniluk – mam prośbę, Ŝeby ulica Kościuszki była dobrze zaprojektowana i 
zrobiona, Ŝeby nie stały na niej liczne kałuŜe. NaleŜy tak zaprojektować, Ŝeby ta woda 
spływała.  
 
Pan Marek Gajewski – proszę o dopilnowanie i odkrzaczenie drogi Sadowne – Wilczogęby.  
 
Pan Janusz Kibart – w tamtym roku zwracałem się z prośbą o zrobienie oprysku na chwasty 
na drodze powiatowej Sadowne – Morzyczyn, Ŝeby po usunięciu zakrzaczeń one tak szybko 
nie odrastały.  
 
Pan Waldemar Cyran – zgodnie z deklaracją Pana Starosty jest zgoda na poszerzenie planu 
naszych wspólnych inwestycji.     
 
Zgłaszam pod  głosowanie wniosek o poszerzenie planu naszych wspólnych inwestycji o 
remont drogi powiatowej Sadowne – Wilczogęby  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Krzysztof Fedorczyk – procentowy udział gmin w naszych wspólnych inwestycjach, 
moŜe być zmieniony po wyborach. JeŜeli chodzi o sprawę obchodów 500 lecia Sadownego 
najlepiej byłoby, Ŝeby powstał jeden komitet obchodów 500 lecia Sadownego. Takie obchody 
wspieraliśmy w innych gminach, tak i tu będziemy wspierać. Pan Wójt poruszył Regionalny 
Instytut Terytorialny. RIT Siedlecki otrzymał kwotę 20 mil euro. Z wstępnego podziału 
powiat Węgrowski otrzymał  9 500 000,00zł. Do RIT u  zgłoszona jest droga Roguszyn – 
Kałuszyn na długości 16 km i Stoczek – Ogrodniki połączenie z pięćdziesiątką i kolejna 
droga wspólnie z powiatem Sokołowskim z Miedznej do Sokołowa. JeŜeli strony się dobrze 
dogadają, te środki są pewne. Wszystkie gminy, co nie uczestniczą w RIT byłyby w innych 
zadaniach unijnych, najbardziej liczymy na PROW. Pani Dębkowska pytała o ulicę 
Kościuszki, to wykonawca inwestycji powinien zostawić ulicę w stanie pierwotnym. 
Porozmawiam z panem KsięŜoplskim przyjedzie i oceni jak najlepiej zrobić ulicę Kościuszki. 
śeby na tej ulicy nie stała Ŝadna kałuŜa i było zrobione pełne odwodnienie, to potrzeba na to 
3 000 000,00zł. W  sprawie modernizacji linii kolejowej cały czas jest problem, bo drogowcy 
z kolejarzami nie mogą dojść do porozumienia i my musimy pomóc tym instytucjom się 
dogadać. Pan Kibart pytał o opryski na drodze powiatowej Sadowne – Wilczogęby, nie chcę 
się wypowiadać bo jest to obszar natura 2000. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
mówi, Ŝe rolnicy sami powinni składać wnioski w spawie szkód spowodowanych przez 
bobry. W kolejnej perspektywie będziemy zabiegać o wyregulowanie Bojewki, Ŝeby  
Sadownego nie było zalewane. 
 
Pan Janusz Kibart – czy byłoby moŜliwe przekopanie rowu przy drodze powiatowej w 
Sadolesiu? 
 
Pan Krzysztof Fedorczyk -  Starosta Węgrowski – samo przekopanie rowu nie jest problemem 
tylko zgoda mieszkańców i rolnicy sami powinni kupić sobie rury na przepusty. 
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Pan Janusz Kibart – mieszkańcy zakupią przepusty tylko jest prośba, Ŝeby te rowy były 
udroŜnione. 
 
Pan Marek Zasłona – na drodze powiatowej Sadowne – Wilczogęby jest zawalony przepust 
niech pan KsięŜopolski to uwzględni. NaleŜy tam wymienić rurę, bo te kręgi są niedroŜne. 
 
Pani Irena Dębkowska – mówił pan, Ŝe Bojewka jest zgłoszona  w kolejnej perspektywie do 
zabezpieczenia przed powodzią. MoŜe ma pan moŜliwości, Ŝeby doraźnie coś zrobić i mostek 
na drodze gminnej na ulicy StraŜackiej przebudować.  
 
Pan Krzysztof Fedorczyk – cały odział WZM i UW  dostał 751 000,00zł na powiat 
Węgrowski i Sokołowski , cóŜ za to moŜna zrobić. Ja dziś mam palący problem w powiecie 
to „wiatrakowcy”.  Przeciwnicy bardzo mocno protestują. Teraz rozstrzyga tę kwestię 
Wojewoda.  
 
Pan Zdzisław Tracz – wiele spraw się rozwiąŜe jeŜeli damy ludziom broń. 
 
Pan Waldemar Cyran – złoŜyliśmy wnioski do LGD Równiny Wołomińskiej i czekamy na ich 
rozpatrzenie. Będziemy się przyglądali Łochowskiej LGD i nie wykluczone, Ŝe skorzystamy. 
 
Pan Wiesław Rogala – wyraŜam ogromną wdzięczność panu Staroście za wybudowanie tylu 
dróg  i rozwój Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Mam prośbę o zrobienie w Węgrowie 
więcej parkingów dla samochodów. Droga pięćdziesiątka jest drogą tylko dla tirów, jest tam 
bardzo niebezpiecznie, pobocza są  nieutwardzone. Proszę zwrócić uwagę na skrzyŜowanie 
koło Kościoła, tam jest bardzo niebezpiecznie. Nie ma linii wymalowanych na ulicy. 
 
Pan Krzysztof  Fedorczyk  - w sprawie skrzyŜowania na drodze powiatowej i trasie nr 50 coś 
będzie robione, ale nie wiem w jaki sposób będzie to rozwiązane.  Walka jest o to, Ŝeby drogę 
nr 50 zapisać do wspólnej perspektywy na 2018r.  
 
Pan Mariusz Sitnicki – Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Łochowie – w 
imieniu Powiatowego Komendanta Policji, chcę podziękować za przekazanie środków na  
radiowozy dla policji. Od marca została zlikwidowana dyŜurka w Łochowie. Prosiłbym o 
rozwieszenie ulotek informacyjnych na terenie gminy. 
Zmieniła się ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i w związku z tym proszę o uchwalenie 
regulaminu z zakazem wnoszenia alkoholu na teren stadionu. Przekazuję tu Panu Wójtowi 
projekt takiego regulaminu. 
 
Pan Marek Renik – chciałbym podziękować za te 4 lata współpracy, za wspólne 
inwestowanie w drogi i organizację nowej szkoły. Gmina Sadowne zachowuje się w porządku 
i zawsze dokłada  50 do 50 %. Jest prośba o utrzymanie poboczy w dobrym stanie i usunięcie 
zakrzaczeń.  
 
Pan Waldemar Cyran – dziękujemy Panu Staroście za przybycie do nas na sesji. Ogłaszam 30 
minutową przerwę.    
Przerwa 12.00 
Po przerwie 12.30 
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 Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 
Pan Zdzisław Tracz – dzierŜawa gruntu od Parafii Rzymskokatolickiej na parking i plac 
targowy jest ku końcowi. Ksiądz chce 16 000,00zł za grunt, który by sprzedał pod ulicę Plac 
Kościelny w kierunku posesji Pana Szczechury. WydzierŜawienie placu na parking na okres 
10 lat byłoby juŜ nieodpłatnie. Zrobienie chodnika na ul. Kościuszki i Placu Kościelnym to 
koszt 150 000,00zł. Naciskałem wykonawcę SUW w Złotkach i ma być gotowa na koniec 
czerwca 2014r. Inwestycja ta, to koszt 1 445 000,00zł po połowie z gminą Małkinia. 
Przyłącza do kanalizacji są w trakcie realizacji, a odbiór kanalizacji będzie w kwietniu. 
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

 
Pan Andrzej Wrzosek – czy przyłącze prądu nie jest wkalkulowane  w projekt kanalizacji? 
 
Pan Zdzisław Tracz – problem jest ze strony zakładu energetyki. Powstało opóźnienie bo 
poczta zrobiła zastrzeŜenie. 
 
Pan Czesław Głuszak – za chwilę będziemy glosowali za sprzedaŜą działki w KołodziąŜu, 
Ŝebyśmy przez przypadek nie sprzedali działki gminnej. 
 
Pan Zdzisław Tracz – nie, to nie chodzi o tą działkę gdzie jest źródełko.  
 
Pan Waldemar Cyran – czy w momencie sprzedaŜy będzie dojazd do kolejnej działki. 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak, będzie dojazd. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – czy ten okres dzierŜawy placu za kościołem nie powinien być dłuŜszy 
nie 10 lat , a co najmniej 25. 
 
Pan Zdzisław Tracz – dzierŜawa jest proponowana na okres 10 lat, jeŜeli to państwu nie 
odpowiada, to moŜemy rozmawiać o przedłuŜeniu terminu.  
 
Pan Marek Zasłona – ten grunt jest parafii, a nie księdza. 
 
Pan Waldemar Cyran – w momencie podpisywania umowy dzierŜawy powinniśmy spotkać 
się z księdzem. 
 
Pani Irena Dębkowska – czy coś pan panie Wójcie robił w sprawie mostku na ulicy 
StraŜackiej. 
 
Pan Zdzisław Tracz – byłem tam z fachowcem, który robił mostek w KołodziąŜu i on ocenił,  
Ŝe tam trzeba zrobić most o przepustowości 4 metrów. i koszt 100 000,00zł. 
 
Pan Wojciech Daniluk – obiecał pan, Ŝe ruszy pan z wytyczeniem drogi w Gaju, a tu słyszę 
od mieszkańców, Ŝe to się nie da zrobić. 
 
Pan Zdzisław Tracz – ja decyduje o tym, Ŝeby społeczeństwo mogło dotrzeć do swoich 
domów. Wysypałem tam 2 wywrotki Ŝwiru. 
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Pan Andrzej Wrzosek – my mówimy tu o przyszłości, Ŝeby tam zrobić przedłuŜenie ulicy 
Partyzantów. 
 
Pan Ryszard Decyk –czy jest zrobiony projekt drogi Morzyczyn Włóki – Morzyczyn 
Włościański? 
 
Pan Zdzisław Tracz  -jest w trakcie realizacji, jak będzie zrobione to ja panu zamelduję. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – na drodze na Sokółce jest dziura w asfalcie i kolejna sprawa to naleŜy 
zepchnąć pobocza, Ŝeby ta woda na drodze nie stała. 
 
Pan Zdzisław Tracz – czekam na transport dobrego asfaltu i załatamy dziury. Mam do 
oddania ziemię z poboczy. Pan Olkowski zgłosił się i zabierze ziemię z poboczy. 
 
 
Pan Marek Renik – czy mógłby pan doprecyzować, co będzie robione w sprawie mostu na 
Bojewce przy ulicy StraŜackiej. Teraz słyszę, Ŝe będzie robiona dokumentacja i sprawa się 
przeciągnie w czasie. JeŜeli gmina nie przebuduje mostu, to WZM i UW teŜ nic nie zrobi w 
tym roku w sprawie regulacji Bojewki. 
 
Pan Janusz Kibart – moŜe byłoby skuteczniej zrobić z ulicy StraŜackiej ślepą ulicę, mostek 
zlikwidować, a za te pieniądze zrobić ulicę Wycecha. 
 
Pani Irena Dębkowska – ta dzisiejsza sesja jest kabaretem, jeŜeli chce pan sobie pod domem 
zrobić rzeczkę, to proszę ale proszę sobie nie Ŝartować z mieszkańców ulicy StraŜackiej. 
 
Pan Jacek Rostek – rozwaŜamy takie propozycje i trzeba się nad tym zastanowić. Powstałby 
piękna ulica nad rzeką, czy tam na ulicy StraŜackiej komuś zaleŜy Ŝeby samochody po tej 
ulicy jeździły. W Sadownem juŜ zainwestowaliśmy w kanalizację, a teraz kolejny mostek 
chce pani budować. Kto wydał pozwolenia, Ŝeby postawić płoty w rzece, a teraz jest problem. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – na sesji na której uchwalaliśmy budŜet mówiłem, Ŝeby zostawić 
drogi, a zrobić mostek. MoŜe naleŜy zrezygnować z drogi powiatowej do Wilczogąb i zrobić 
mostek. Moje zdanie jest takie, Ŝe ten mostek powinien być zrobiony i jest waŜniejszy niŜ 
drogi i chodnik do Ośrodka Zdrowia. 
 
Pan Marek Renik – jest podjęta próba, Ŝeby rozwiązać sprawę i nic z tego nie wyjdzie. Nic 
nie będzie robione na Bojewce, dopóki nie będzie zrobiony most. Panie Wójcie co pan 
planuje w tej sprawie? 
 
Pan Zdzisław Tracz – chcecie poszerzyć rzekę, a poszerzenie rzeki to zrobienie mostu. Kiedy 
oni wchodzą z poszerzeniem rzeki i wtedy rozbieramy most. 
 
Pan Waldemar Cyran – proponuję, Ŝeby Komisja BudŜetowa i radni z Sadownego 
przeanalizowali, czy jest konieczna decyzja o remoncie mostu. 
 
Pan Marek Renik – czy jest moŜliwa konsultacja z innym wykonawcą, czy jest moŜliwy 
remont, czy konieczna jest przebudowa mostu. 
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Pani Irena Dębkowska – jak pan widzi rozwiązanie problemu śmieci wokół posesji w gminie 
Sadowne.   
 
Pan Zdzisław Tracz – ja jestem jeden, a radnych jest 3 proszę o pomoc w tej sprawie. 
 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 
Pani Katarzyna Kalbarczyk – nauczyciele w naszej gminie pracują efektywnie, dopłaty dla 
nauczycieli były tylko w dwóch grupach i to bardzo niewielkie. Coraz więcej nauczycieli ma 
wykształcenie nie z jednego, ale z kilku przedmiotów. Dwóch nauczycieli z Przedszkola 
podjęło studia podyplomowe. Nie mamy juŜ podpisanego porozumienia z PODN 
Węgrowskim. Sprawozdanie zostało zrobione na podstawie zapotrzebowań dyrektorów szkół.  
 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
Pan Zdzisław Tracz – z 35 podjętych uchwał 12 realizujemy i jedna została uchylona. 
Wydano 56 zarządzeń  z czego 3 są w trakcie realizacji. 
 
 

 Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

 
 
Pan Waldemar Cyran – oddaje głos pani dyrektor GOK, wiemy, Ŝe powstał komitet 
organizacyjny i juŜ jakieś decyzje zapadły. 
 
Pani Ewa Piórkowska – Dyrektor GOK w Sadownem - na Komisji Oświaty został utworzony 
komitet organizacyjny, jeŜeli ktoś z państwa chciałby pomóc i zaangaŜować się to 
zapraszamy. W drodze konkursu wybrano znak obchodów 500 lecia Sadownego. 
Opracowaliśmy ramowy program obchodów. Odbył się spektakl teatralny „Kalosze”, odbyła 
się wystawa fotografii, ogłoszony został konkurs fotograficzny, plastyczny i poetycki - wiersz 
o Sadownem, wystawę poświęconą wybitnym postaciom. W maju biblioteka organizuje 
wystawę dokumentu dotyczącego Sadownego, spotkanie z  poezją oraz rozstrzygnięcie 
konkursu poetyckiego. W maju organizujemy wspólnie z Komisją Alkoholową piknik 
rodzinny. W czerwcu planujemy koncert poświęcony panu Szabelskiemu, spotkanie 
absolwentów LO, zawody straŜackie, turniej piłki plaŜowej., turniej piłki noŜnej. Będzie 
wydana płyta Sadowianek. W lipcu planujemy wydanie albumu o Sadownem. Festyn 
jubileuszowy planujemy na 19-20 lipca. We wrześniu odbędzie się sesja popularno naukowa i 
zostanie wydana broszura poświęcona historii i przyrodzie Sadownego. 
 
Pan Marek Zasłona – kilkakrotnie poruszany był temat pracy GOK w soboty i niedziele i nic 
nie zostało zrobione w tej sprawie. 
 
Pani Ewa Piórkowska – ja mam ustalone stałe zajęcia i nie mogę zmienić godzin pracy GOK. 
 
Pan Jacek Rostek – dla kogo jest ten GOK, skoro w soboty i niedziele jest on zamknięty.  
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Pan Zdzisław Tracz – ja dam ludzi którzy przyjdą i otworzą GOK, zobaczymy jakie będzie 
zainteresowanie. Oszacowany jest koszt organizacji tych dni na 85 000,00zł. 
 
Pan Marek Renik – w kwietniu odbędzie się wystawa poświęcona wybitnym postaciom, a we 
wrześniu chcemy zorganizować sesję popularno naukową, efektem tego byłoby wydanie 
broszury po obchodach. 
 
 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 

a) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne. 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
Nieobecny podczas głosowania – Pan Wojciech Daniluk 
 

b) w sprawie kontynuacji przez Gminę Sadowne realizacji projektu systemowego 
pod nazwą „Aktywny Mieszkaniec Gminy Sadowne” w ramach Poddziałania 
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

c) w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, 
pobieranych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności  i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane w placówkach oświatowych przez Gminę  Sadowne, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

d) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

 
Pani Bogumiła Oniśk – zmieniła się propozycja dotacji o 5 gr. będzie więcej płacił 
mieszkaniec.4,05 + VAT będzie płacił mieszkaniec i 2,40 + VAT gmina. Proponujemy o 10 
groszy podwyŜkę dla kaŜdej grupy taryfowej.  
 
Pan Marek Zasłona – jest dotacja do ścieków, czy jest moŜliwe Ŝeby ocenić ile wpływa do 
kanalizacji wody deszczówki, czy tej pompowanej podczas budowy kanalizacji. 
 
Pani Bogumiła Oniśk – nie jesteśmy w stanie tego ocenić. 
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Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 
 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy Sadowne 
środków stanowiących fundusz sołecki, 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

f) w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na 
lata 2014 – 2017 z perspektywa do roku 2021, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

g) w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości, 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

h) w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod 
nazwą Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q = 40 m³ w 
miejscowości Złotki 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2014-2025, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

j) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2014r.  
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
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Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 
Na sesję przybył pan Wojciech Daniluk. 
 

k) w prawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz uŜytkownika 
wieczystego, 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

l) w prawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz uŜytkownika 
wieczystego, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
 

Do punktu dziewiątego porządku obrad: 
 

Pan Wojciech Daniluk – chciałbym, Ŝeby przegłosować wniosek i zobowiązać Wójta o 
podjęcie działań w sprawie drogi do Gaju. 
 
Pan Zdzisław Tracz – na jakim odcinku od Klimka, rozumiem juŜ zapisałem. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – co jest nie tak, co się dzieje z tą komisją wybierająca sekretarza 
gminy, Ŝe juŜ kolejny raz nie moŜe wybrać. Czy naprawdę potrzeba tak wybitnej osoby? Jak 
pan przyszedł do pracy to teŜ się pan tego uczył. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli ustawa przewiduje wykształcenie wyŜsze i 2 lata na stanowisku 
kierowniczym to ja tego nie mogę zmienić. 
 
Pani Edyta Frączak – radca prawny  - nie moŜna tu mieć zarzutów do gminy skoro zgłaszają 
się osoby, które nie spełniają warunków. 
 
Pan Waldemar Cyran – odnośnie funduszu sołeckiego, czy rozmawiał pan o tym slupie 
oświetleniowym. Nie moŜna go postawić bo jest potrzebne pozwolenie na budowę.   
 
Pan Marek Robak – proszę , Ŝeby były jakieś kryteria odnośnie jakości Ŝwiru woŜonego na 
nasze drogi, bo to co było woŜone w tym roku to jest piasek. Zwracam się do komisji 
rolnictwa, Ŝeby z tej gminnej puli dać mi Ŝwir, bo ja nic z tego nie dostaję.  
 
Pan Zdzisław Tracz – w tym roku pan dostanie. 
 
Pan Waldemar Cyran – pismo od pana Czarneckiego w sprawie koncesji na alkohol. 
 
Pan Zdzisław Tracz – ja punktów alkoholowych raczej bym nie obniŜał.  
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Do punktu dziesiątego porządku obrad: 

 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant:       Przewodniczący Rady Gminy 
 
Anna Stawiarz       Waldemar Cyran  


