
PROTOKÓŁ NR XXIII /2013 
 
 
z obrad XXIII  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 07 marca 2013r. , która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem w godz. 10°°- 15°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli : Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Jacek Nieścior  – Kancelaria Radców 
Prawnych, Pan Michał Tontarski – Komendant Komisariatu Policji w Łochowie, Pan Marek 
Renik – radny powiatowy, Pani Alina Lipka-Chudzik – dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Grabinach, Pani Małgorzata Kujawa – dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Orzełku, Pani ElŜbieta Postek – dyrektor Przedszkola w Sadownem, Pani Jadwiga Gutowska 
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem. 
 

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

Do punktu drugiego  porządku obrad: 
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. 
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansowania zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i 
Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne. 

6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2012r.  
7. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Sadowne 
na 2013r., 

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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2013 rok, 

d) w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na kolejny okres 10 lat w 
trybie bezprzetargowym, nieruchomości ozn. nr ewid. 163,243,244 połoŜonych 
w miejscowości Morzyczyn Włóki, 

e) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w KołodziąŜu, 
f) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku. 

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



 
Pan Waldemar Cyran - otrzymaliście porządek obrad z naleŜytym wyprzedzeniem, czy ktoś z 
państwa chce wnieść dodatkowy punkt do porządku obrad? W porządku obrad znalazł się 
projekt uchwały dotyczący przedłuŜenia okresu wydzierŜawiania działki gminnej połoŜonej w 
Morzyczynie Włóki. W ubiegłym roku na zebraniu wiejskim mieszkańcy uzgodnili aby tę 
działkę wydzierŜawić dotychczasowemu dzierŜawcy, a po upływie tego terminu sprzedać. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli tę działkę sprzedamy nie będziemy mieli juŜ moŜliwości 
pozyskiwać środków finansowych z dzierŜawy. To do państwa naleŜy decyzja. 
 
Pan Ryszard Decyk – nie ma potrzeby po raz drugi wracać do tematu. Mieszkańcy podjęli 
decyzję Ŝeby wydzierŜawić, a następnie sprzedać działkę. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – dlaczego państwo się upieracie, dlaczego chcecie sprzedać akurat te 
działki? ci państwo z nieuŜytków doprowadzili te działki do celów uprawnych. Wartość tej 
działki wzrosła kosztem pracy tych państwa. 
 
Pan Ryszard Decyk – jeŜeli, ktoś chce na nich pracować i będzie ich właścicielem wtedy 
będzie o tę ziemię dbał.  
 
Pan Wiesław Grądzki – ziemi uprawnej na tej działce jest 0,15 ha. 
 
Pani Irena Dębkowska – skoro ten pan przez jakiś czas dzierŜawi, czy miałby prawo 
pierwokupu? 
 
Pan Jacek Nieścior – nie, prawo pierwokupu byłoby wtedy jeŜeli miałby dzierŜawę na co 
najmniej dziesięć lat i wybudował by tam budynek na podstawie pozwolenia na budowę.  
 
Pan Waldemar Cyran – proponuję wycofać tę uchwałę z porządku obrad. Rada gminy 
powinna ustalić jednolite stanowisko odnośnie tej uchwały. 
 
Odbyło się glosowanie za wycofaniem uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie na kolejny okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości ozn. 
nr ewid. 163,243,244 połoŜonych w miejscowości Morzyczyn Włóki, 
 
Za – 14 
Przeciw -0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Waldemar Cyran – zwracam się do sołtysa i radnego Morzyczyna Włoki o wypracowanie 
jednolitego stanowiska odnośnie sprzedaŜy tych działek. 
 
Odbyło się głosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
 
Za – 14 
Przeciw -0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 
 
 



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. 
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansowania zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i 
Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne. 

6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2012r.  
7. Podjęcie uchwał : 

a. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Sadowne 
na 2013r., 

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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2013 rok, 

d. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w KołodziąŜu, 
e. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku. 

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

 
 

Do punktu trzeciego  porządku obrad: 
 

 
Pan Waldemar Cyran – chciałbym udzielić głosu Panu Michałowi Tontarskiemu 
Komendantowi Komisariatu Policji w Łochowie. 
 
Pan Michał Tontarski – przygotowaliśmy informację dla Komendy Głównej odnośnie 
likwidacji posterunku rok przed wprowadzeniem reformy i rok po wprowadzeniu reformy. 
Przed reformą do słuŜby zostały skierowane 286 patroli, a po reformie 423 patroli. JeŜeli 
chodzi o dostęp do komisariatu jest on w jakiś sposób utrudniony. Zamierzamy usprawnić 
punkt przyjęć interesantów w  Urzędzie Gminy we wtorki i piątki. Ta reforma jest przeze 
mnie oceniona pozytywnie. Chciałbym pokłonić się państwu Ŝebyście przychylili się do 
zamontowania na terenie Sadownego monitoringu. W ubiegłym roku udało się nam 
uruchomić monitoring  na terenie Łochowa. Statystyki wykazują, Ŝe tam gdzie jest 
zamontowany monitoring przestępstwa spadają do zera. Dlatego bardzo gorąco namawiam do 
realizacji tego projektu. JeŜeli państwo się na to zdecydujecie to wspólnie z komisją 
bezpieczeństwa Panem Kierownikiem Skoniecznym i ja wspólnie ustalilibyśmy takie miejsca. 
MoŜna pozyskać finanse z PEFRONU na stworzenie stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej. Trzeba zatrudnić taka osobę na okres 2 lat.  NaleŜałoby pozyskać  środki z 
Kolei Mazowieckich i załoŜyć dwie kamery na stacji PKP. Myślę, Ŝe przydała by się taka 
kamera przy placu Kościelnym. Minusem tego projektu jest to, Ŝe jeŜeli punkt pracy tej osoby 
znajduje się na Komisariacie Policji trzeba zapłacić za media z których ta osoba korzysta.  
 



Pani Irena Dębkowska – ile kosztowałoby załoŜenie tych kamer. JeŜeli chodzi o szkołę to 
trzeba jedną kamerę na placu szkolnym i jedna przed szkołą. 
 
Pan Michał Tontarski – jedna kamera to koszt około 10 000zł w miejscu oświetlonym 
natomiast w miejscu nieoświetlonym to koszt 12 000zł. Ja jestem i za 10 kamerami kwestia 
tego jak się do tego odniesie wójt i pani skarbnik. UwaŜam, Ŝe naleŜy ten pomysł potraktować 
długofalowo. Chciałbym wskazać na jedno zagroŜenie, jeŜeli przestępczość spada w jednym 
miejscu to często wzrasta w innym nie monitorowanym, niechciałbym Ŝeby to było Sadowne. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – czy ościenne gminy nalezą do tego projektu? 
 
Pan Michał Tontarski – Łochów przystąpił do tego programu jako pierwszy, Stoczek ma 
trudną sytuację finansową i jest to gmina o bardzo małym zagroŜeniu. 
 
Pan Marek Renik – ile będzie kosztowała eksploatacja, udział w zatrudnieniu plus koszty z 
tym związane. Powiedział pan, Ŝe Sadowne jest ta gminą o duŜym zagroŜeniu 
przestępczością, czy nie lepszym rozwiązaniem jest przywrócenie tu posterunku policji.   
JeŜeli Sadowne wejdzie w ten program, czy w przyszłości nie będzie to wymówką, Ŝeby nie 
wracać to powrotu posterunku policji. Taka zdalna kontrola jest dosyć kosztowna.  
 
Pan Michał  Tontarski – odnosiłem się juŜ do efektów pracy przed i po reformie 286 patrole 
przed i 423 po reformie. Na mój wniosek Komendant Powiatowy podjął decyzję o czasowej 
likwidacji dyŜurki w Łochowie. 9 policjantów odeszło na emeryturę. ZałoŜenie było, Ŝe w 
gminie ma być punkt przyjęć interesantów w tym okresie nie mogłem tego zrealizować. W 
takich realiach udało się zwiększyć efektywność pracy policji. Odnośnie powstania tu 
posterunku policji nie jestem beneficjentem tego pytania nie odpowiadam za zarządzanie 
zasobami ludzkimi policji. Ja nie widzę moŜliwości kierowania posterunkiem policji 5 
osobowym jest to struktura nieudolna. Koszty o które pan pyta to wszystko to o czym juŜ 
wcześniej mówiłem. JeŜeli są osoby, które potrzebują kontaktu z policją  wystarczy 
zadzwonić my dojedziemy na miejsce. Zwracamy się do państwa z drugim pismem w którym 
zwracamy się o kwotę 5 000zł na słuŜby ponadnormatywne.  
 
Pan Waldemar Cyran – rozmawiałem z panią skarbnik odnośnie pozyskania środków z 
PEFRONU. Jak są rozdysponowywane słuŜby ponadnormatywne 
 
Pani Anna Rukat – nabór wniosków z PEFRONU, to jest kwiecień tego roku. 
 
Pan Michał Tontarski – poza normalnymi godzinami wysyłani są policjanci na słuŜbę na 
terenie gminy. Nasi policjanci znają teren i wykazują większe zaangaŜowanie.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – suma 5 000zł na ile słuŜb by pozwoliła ? 
 
Pan Michał Tontarski – 25 słuŜb. 
 
Pan Waldemar Cyran – dziękujemy panu za przedstawienie tych informacji co do 
monitoringu to jest początek roku, a co do słuŜb ponadnormatywnych porozmawiamy  z panią 
skarbnik chcielibyśmy, Ŝeby na naszym terenie teŜ takie słuŜby się odbywały. 
 
Pan Michał Tontarski – jeŜeli nie ma pytań to ja dziękuję państwu za uwagę.  
 



Pan Waldemar Cyran – dziękujemy panu za przedstawienie sprawy, odnośnie godzin 
ponadnormatywnych porozmawiamy z panią skarbnik, Ŝeby i na naszym terenie takie słuŜby 
się odbywały. 
 
Pan Zdzisław Tracz – witam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie pana z tygodnika 
Siedleckiego, Pan Jerzego Krzysztofa Wycecha, Pana Henryka Gałązkę. W poprzednim 
miesiącu odbył się przetarg na sprzedaŜ szkoły w Morzyczynie była to cena 530 000,00zł + 
Vat, Ŝadna oferta nie wpłynęła. Zgłaszam do rady wniosek o ile procent moŜemy obniŜyć 
cenę sprzedaŜy szkoły. Został uregulowany stan prawny świetlicy wiejskiej w Szynkarzyźnie. 
Obecnie staramy się uregulować stan prawny świetlicy w Zarzetce. Budujemy drugi etap 
kanalizacji na ul. StraŜackiej. 13.03.2013r. jest spotkanie mieszkańców Płatkownicy z 
geodetą w sprawie poszerzenia drogi. W następnym tygodniu powinniśmy mieć gotowe 
dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę w sprawie parkingu na ul. Polnej. 
W obróbce jest projekt drogę Ocięte- Krupińskie – 550m. Są dziś robione pomiary pod 
budowę chodnika na ul. Kościuszki w Sadownem. Opracowujemy decyzję pod budowę 
wodociągu w Złotkach. Byłem na spotkaniu ze starostą i ustaliliśmy, Ŝe na następnej sesji 
przyjmiemy uchwały dotyczące współudziału w kosztach gminy Sadowne. byłem na 
spotkaniu PGE w Wyszkowie mamy propozycję w sprawie lamp ulicznych. PGE twierdzi, Ŝe 
naszych lamp jest 213  a ich 542 , chcą złotówkę za eksploatację takiej lampy. Składamy 
wniosek do PEFRONU w sprawie samochodu Volkswagen dla osób niepełnosprawnych. 
Pracujemy nad specyfikacja SUW w Złotkach. JeŜeli chodzi o ulicę Kili ńskiego podjąłem 
decyzję, Ŝe skracam ją na tym odcinku wąskim nieuregulowanym, a zrobilibyśmy odcinek do 
trasy nr 50. sprawa kamer i monitoringu jest w miarę omówiona. JuŜ niedługo na odcinku 
Sadowne-Warszawa będziemy jeździć z prędkością 160km/ha. 
 

Do punktu czwartego  porządku obrad: 
 
Pan Marek Renik– w grudniu została podpisana umowa w sprawie trasy Sadowne-Warszawa. 
Umowa dotyczy zaprojektowania i realizacji całkowitej przebudowy trasy. 
 
Pan Marek Gajewski – nic pan wójt nie wspomniał o drodze Zarzetka – Wilczogęby. 
 
Pan Zdzisław Tracz – pan KsięŜpolski podjął się zrobienia projektu na tę drogę. Jest Szansa, 
Ŝeby zrobić drogę Szynkarzyzna – Grabiny. Jest człowiek, który podjął się usypania tej drogi 
z uwałowaniem.  
 
Pan Waldemar Cyran – jest zrobiony projekt oświetlenia na Płatkownicę, czy są jakieś oferty 
wykonania? 
 
Pan Zdzisław Tracz – jest firma, która chce 6 000zł za robociznę. Myślę, Ŝe zlecę to firmie 
którą juŜ znam.   
 
Pan Waldemar Cyran – jakie odległości chodnika na ul. Kościuszki w Sadownem przewiduje 
kosztorys powiatu? 
 
Pan Zdzisław Tracz – do dawnego NZOZ w Sadownem i myślę, ze to na ten rok jest realne. 
 
Pan Ryszard Decyk – co w sprawie budowy drogi w Morzyczynie? 
 



Pan Zdzisław Tracz – jak sprzedamy budynek po szkole w Morzyczynie to wtedy będziemy 
robić drogę ja się z tego nie wycofuję. 
 
Pan Ryszard Decyk – juŜ rok temu mówił pan, Ŝe robiony jest projekt. 
 
Pan Zdzisław Tracz – przygotowanie dokumentów trwa długo, a samo wykonanie to krotki 
czas.  
 
Pani Katarzyna Maliszewska – co z drogą w Złotkach –  
 
Pan Zdzisław Tracz – teraz w Złotkach będzie robiona  wymiana słupów, później będziemy 
robić  tam asfalt.  
 
Pan Marek Renik – czy chodnik na ul. Kościuszki moŜna zrobić do końca kanalizacji tj. do 
basenu w Sadownem.  
 
Pan Zdzisław Tracz – ja tego nie neguję jeŜeli będą pieniądze z przetargu, to tak.  
 
Pan Stanisław Małetka – kto zajmuje się konserwacją oświetlenia? 
 
Pan Zdzisław Tracz – pan Boguszewski. 
 
Pan Zdzisław Tracz- chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat GSSCH w Sadownem jest 
obecny prezes pan Gałązka.  
 
Pan Henryk Gałązka – GSSCH prowadzi działalność wydzierŜawia sklepy. My z kolei 
remontujemy budynki. Sklep w Kocielniku nie budował Gałązka tylko GSSCH z 
mieszkańcami. Rok w rok płacimy do gminy 10 000,00zl podatku. Katastrofa budynku w 
Kocielniku zaczęła się od mleczarni.  
 
Pan Janusz Kibart – czy GSSCH ma jakieś budynki ubezpieczone? 
 
Pan Henryk Gałązka – nie mamy na to pieniędzy. 
 
Pan Zdzisław Tracz – odczytał zakres działalności GSSCH w Sadownem, a ja pytam co 
państwo z tego robicie? 
 
Pan Henryk Galązka – jak będą na to pieniądze to będziemy robić. 
 
Pan Waldemar Cyran – ja nie miałem informacji o dzisiejszym spotkaniu z państwem. NaleŜy 
się spotkać i ustalić prawo własności. 
 

Do punktu piątego  porządku obrad: 
 
 
Pani Katarzyna Kalbarczyk – co roku jesteśmy zobligowani do analizy wynagrodzeń 
nauczycielskich. KaŜda grupa zawodowa nauczycieli musi osiągać pewna średnią wytyczana 
przez ministerstwo. Na średnią pensję nauczycieli składają się nagrody, trzynaste pensje, 
odprawy. W październiku dokonaliśmy analizy na kaŜdym stopniu awansu zawodowego 
wtedy nam wychodziła dopłata około 10 000,00zł. W ramach tyś środków poprosiliśmy 



dyrektorów, Ŝeby zlecono dodatkowe godziny ponadwymiarowe. Dyrektorzy przychylili się 
do naszej prośby i w ten sposób dopłaciliśmy kwotę około 3 000,00zł.  
 

Do punktu szóstego  porządku obrad: 
 
Pani Irena Dębkowska – przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji  Kultury, Zdrowia i 
Spraw Socjalnych za 2012 rok , które stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pan Piotr Olkowski – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji  Planowania, BudŜetu, 
Finansów, Przemysłu i Handlu za 2012 rok , które stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pan Ryszard Decyk – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2012rok, 
które stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pan Marek Gajewski – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ochrony PrzeciwpoŜarowej i Ochrony Środowiska za 2012 rok, które stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
Przerwa – 12.10 
Po przerwie – 12.40 
 
 
Pan Zdzisław Niegowski – produkcja w mojej firmie „AGROLA” rozwija się mamy swoją 
markę w Polsce i na rynkach wschodnich, a nawet zachodnich. Daje stałe zatrudnienie 
mieszkańcom gminy Sadowne. Jestem tu w związku z drogą  gminną od  mojej posesji do 
drogi powiatowej. To nie jest droga Niegowskiego, ale jest to droga gminna. Droga ta juŜ jest 
poprawiona z moich środków i ze środków gminy. Inwestycja ta była wyceniona na 
140 000,00. Zawsze ta droga była odsuwana w inwestycjach. Nie było na nią  pieniędzy. 
ZaleŜy mi, Ŝeby współpracować  z gminą w zgodzie. W tej chwili ja wyceniam, Ŝe ta droga 
będzie kosztowała 65 000,00zł ja tez jako firma się dołoŜę. Ta droga kwalifikuje się na 
zgłoszenie.  
 
Pan Zdzisław Tracz – ja uwaŜam oczywiście, Ŝe trzeba poprzeć takiego przedsiębiorcę jak 
pan Niegowski.  
 
Pan Wojciech Daniluk – ja się dziwię, Ŝe jeszcze tej drogi nie ma. To nie jest droga 
Niegowskiego ale to jest nasza droga. Tak nie moŜna człowieka spychać na boczne tory. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – czy nie moŜemy tej drogi połączyć razem z drogą w Płatkownicy do 
trasy nr 50. 
 
Pan Zdzisław Tracz – ten odcinek 1000m poszedłby na zgłoszenie, gdy połączymy będzie 
większy odcinek i juŜ będzie potrzebne pozwolenie. 
 
Pani Irena Dębkowska – o tej drodze jest mowa od 10 lat. Pora pozamykać wszystkie te 
sprawy. Proszę panią skarbnik, Ŝeby nam zaproponowała przeniesienia w budŜecie jakie 
moŜemy zrobić i przeznaczyć na tę drogę.  
 
Pani Anna Rukat – szybko takiej odpowiedzi nie mogę udzielić ale jest to jakaś propozycja.  
 



Pan Waldemar Cyran – powinniśmy się nad tym powaŜnie zastanowić  tam jest włoŜone moc 
pracy i finansów z firmy AGROLA i gminy. Z komisją rolnictwa naleŜy ustalić kolejność 
budowy dróg gminnych. Nie zostawimy tej sprawy bez odpowiedzi. 
 
Pan Zdzisław Niegowski – proponuję nie łączyć tych dróg. Ta droga kwalifikuje się na 
zgłoszenie. Dziękuję państwu za wysłuchanie. 
 
 

Do punktu siódmego  porządku obrad: 
 

a. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Sadowne 
na 2013r., 

 
Odbyło się glosowanie: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu- 0 
 

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,  

 
Pani Jadwiga Gutowska – po raz czwarty realizujemy projekt  skierowany do osób 
zagroŜonych  wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.  
 
Pani Irena Dębkowska – ile godzin dziennie pracuje świetlica socjoterapeutyczna? 
 
Pani Anna Rukat – 3 godziny dziennie.  
 
Odbyło się glosowanie: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu- 0 
 

c. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2013 rok, 

 
Odbyło się glosowanie: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu- 0 
 

d. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w KołodziąŜu, 
 

Odbyło się glosowanie: 
Za – 11 
Przeciw – 3 
Wstrzymało się od głosu- 0 



 
e. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku, 
 

Odbyło się glosowanie: 
Za – 8 
Przeciw – 3 
Wstrzymało się od głosu- 2 
Jedna osoba nie glosowała 
 

Do punktu ósmego  porządku obrad: 
 
 
Pan Zdzisław Tracz – wycenę budynku po szkole w Morzyczynie robił rzeczoznawca jest to 
530 000,00zł + Vat.  
 
Pan Waldemar Cyran – jak rada gminy moŜe ingerować w cenę budynku? 
 
Pan Jacek Nieścior – to jest decyzja wójta moŜe zapytać radę o zdanie ale nie jest obligujące. 
 
Pan Ryszard Decyk – na pierwszy przetarg nie wpłynęła Ŝadna oferta moŜe naleŜy jeszcze raz 
wystawić w tej samej cenie? 
 
Pan Waldemar Cyran – skoro nie ma zainteresowania naleŜy cenę obniŜyć najwaŜniejsze, 
Ŝeby była podana informacja, Ŝ budynek jest do sprzedania. Stanowisko rady jest, Ŝeby cenę o 
10 % obniŜyć. 
 
Pan Zdzisław Tracz- praktykuje się , Ŝe w kolejnym przetargu cenę się obniŜa. Tam jest 
instalacja na olej opałowy.  
 
Pan Ryszard Decyk – co z boiskiem i punktem bibliotecznym.  
 
Pan Zdzisław Tracz – biblioteka jest w Sadownem, co do boiska jest to w gestii radnego 
Decyka. 
 
Pan Waldemar Cyran – ja bym się wstrzymał Az będzie potencjalny nabywca. 
 
Pan Waldemar Cyran – panie wójcie wspomniał pan, Ŝe PGE upomniało się o dopłaty do 
oświetlenia.  
 
Pan Zdzisław Tracz – jest 524 oprawy oświetleniowe, które są własnością PGE. Chcą 
złotówkę miesięcznie to by nas kosztowało 524,00zł. Konserwacja lamp kosztuje nas rocznie 
około 24 000,00zł. Będę się starał coś z tej złotówki utargować.  
 
Pan Ryszard Decyk – moŜe naleŜy poszukać dofinansowania z UE i wymienić wszystkie 
lampy na swoje. 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak jest taka moŜliwość. Musimy się zastanowić, czy nie lepiej będzie 
wymienić na swoje.  
 



Pan Waldemar Cyran – proponuję współprace komisji budŜetowej i rolnictwa  w sprawie 
ustalenia kolejności budowy dróg gminnych. Droga Grabiny – Szynkarzyzna, droga w 
Złotkach, droga do pana Niegowskiego, droga na Ocięte. 
 
Pani ElŜbieta Olton – czy w tym roku będą równane drogi. Zgłaszałam poprawę mostu w 
Lipieńcu zostało to zasypane piachem, a to nadal się wypłukuje. 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak drogi będą równane. Droga ta jest zgłoszona do FOGR. 
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał  treść pisma od rodziców dzieci  przedszkola w Grabinach w 
sprawie wydłuŜenia czasu pracy przedszkola. 
 
Pani Alina Lipka-Chudzik – w wyniku reorganizacji został skrócony czas pracy przedszkola. 
Teraz nasza placówka posiada plac zabaw i dzieci chciały by dłuŜej pozostawać w 
przedszkolu. W budŜecie szkoły nie mamy na to środków. Poczyniliśmy takie wstępne 
obliczenia jest to koszt około 200zł miesięcznie.  
 
Pani Anna Rukat – rozmawialiśmy na ten temat i jest to uzaleŜnione od liczby deklaracji 
rodziców, Ŝe ich dziecko będzie dłuŜej uczęszczać do przedszkola.  
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od pana Emila Filipiaka w sprawie oferty zakupu 
działki po byłej stacji paliw w Sadownem.  
 
Pan Zdzisław Tracz – realna cena to 35 000,00zł powierzchnia działki to 2600m  Moim 
zdaniem ta działka jest nam zbędna.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – moŜe Zakład Gospodarki Komunalnej byłby zainteresowany tą 
działką? 
 
Pan Zdzisław Tracz – jest nam potrzebny punkt selektywnego odbioru odpadów na terenie 
gminy. MoŜe naleŜy się zastanowić i tam zorganizować ten punkt selektywnego odbioru 
odpadów. 
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał pismo od mieszkańców Ociętego w sprawie budowy drogi 
Ocięte-Krupińskie. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jest robiony projekt drogi.  
 
Pan Waldemar Cyran – wpłynęło pismo od pana Jerzego Gałązki w sprawie prośby o 
udostępnienie i wyjaśnienie drogi o nr 525/1 połoŜonej w miejscowości Sokówek. 
 
Pan Zdzisław Tracz- droga ta jest w siedlisku państwa Sołtysiaków, na starych mapach ona 
istnieje. Mieszkańcy przejeŜdŜali przez inną działkę, którą obecny właściciel ogrodził. Toczy 
się sprawa sądowa. JeŜeli sąd nakaŜe udostępnienia drogi dojazdowej, to sprawa się rozwiąŜe, 
jeŜeli nie to my jako właściciele działki powinniśmy wejść siłą i udostępnić działkę na drogę.  
 
Pan Marek Gajewski – tam jest bardzo skomplikowana sprawa, jest 3 czy 4 działki do których 
nie ma dojazdu.  
 



Pan Zdzisław Tracz- odpowiedź jest prosta, my nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. 
Skoro sąd jeszcze tego nie rozstrzygnął.  
 
Pan Waldemar Cyran – panie wójcie ja proponuję pana jako stronę do kontaktu w tej sprawie. 
 
Odbyło się glosowanie za wnioskiem, Ŝe mediatorem w sprawie pana Jerzego Gałązki 
będzie wójt. 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Sadownem w sprawie remontu straŜnic OSP w poszczególnych 
jednostkach w kwocie 70 000,00zł.   
 
Pan Ryszard Decyk – od wielu lat są remontowane świetlice OSP obecnie zarząd 
zaproponował, Ŝeby raz konkretnie przeprowadzić remonty świetlic. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – czy straŜ w Sadownem będzie dokładała się do remontu świetlicy 
OSP? 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak oni wyłoŜyli środki z funduszu sołeckiego na remont świetlicy  
OSP. Mamy dołoŜyć do remontu dachu świetlicy w Wilczogębach. 
 
Pani Anna Rukat – w paragrafie na OSP jest przeznaczona kwota 20 000,00zł  moŜemy 
składać wniosek w drugim naborze w czerwcu z LGD. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – mamy zarezerwowane z funduszu sołeckiego kwotę 15 000,00zł 
proszę o zabezpieczenie w budŜecie gminy 15 000,00zł jako wkład wlany gminy.  
 
Pan Waldemar Cyran – kolejne pismo wpłynęło od sołectwa Kocielnik w sprawie pomocy 
finansowej dotyczącej remontu zawalonego dachu świetlicy OSP w Kocielniku.  
 
Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie zorganizowania zebrania wiejskiego przez sołtysa 
wraz z udziałem zarządu GSSCH  i Wójta Gminy w celu ustalenia prawa własności budynku i 
dalszej kolejności podejmowanych działań.  
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od Pana Arkadiusza Rydzewskiego 
zamieszkałego na Kolonii Złotki zwracającego się o pomoc finansową dotyczącą 
dofinansowania kursu zawodowego.  
 
Radni Gminy Sadowne zorganizowali zbiórkę pieniędzy ze swoich prywatnych środków na 
pomoc dla Pana Arkadiusza Rydzewskiego w celu pokrycia kosztów kursu zawodowego. 
 
Pan Waldemar Cyran – co z wolnym wakatem na sekretarza gminy? 
 
Pan Zdzisław Tracz -  moŜemy zrobić przesunięcia wśród pracowników są osoby na 
kierowniczym stanowisku i nad tym się zastanawiam.  
 



Pani Irena Dębkowska – moŜe zostać bez sekretarza pani skarbnik jest bardzo mądra zna się 
na przepisach i pan zna prawo super sobie państwo radzą. 
 
Pan Waldemar Cyran – nie ma przepisów, Ŝeby ten wakat był zatrudniony. Jak powinniśmy 
rozliczyć się z urlopem wójta. 
 
Pan Jacek Nieścior – urlop powinien być rozliczony do końca września 2012. 
 
Pan Waldemar Cyran – czy pan wójt ma plan skwerku przed kościołem? 
 
Pan Zdzisław Tracz – z tego co wiem pomnik ma być na środku i oświetlony. 
 
Pan Waldemar Cyran – panie wójcie chcielibyśmy zobaczyć ten projekt wcześniej przed 
realizacją. Tu od strony apteki przydał by nam się parking. 
 
Pani Irena Dębkowska – wiele osób się zastanawia dlaczego skwerek ma nosić nazwę 
Kardynała Wyszyńskiego a nie Błogosławionego Edwarda Grzymały. Pochodzi on z naszego 
terenu i jego imieniem nazwane jest Gimnazjum w Sadownem. 
 
Pan Wojciech Daniluk – co było powodem panie wójcie, Ŝe wymieniliście zamki i 
zamknęliście salkę przylegającą do świetlicy OSP? 
 
Pan Zdzisław Tracz – pani skarbnik ma wszystko wyliczone i salka naleŜy do gminy. To nie 
jest tak, Ŝe my tej Sali straŜakom nie udostępniamy.  
  
 
 

Do punktu dziewiątego  porządku obrad: 
 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
Dwie osoby nie brały udziału w glosowaniu. 
 

Do punktu dziesiątego  porządku obrad: 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Waldemar Cyran 


