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Protokół Nr XXXV/2014 
 
 

z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
Nieobecni :     Pan Zbigniew Kłósek 
  
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Marek Renik – Radny Powiatowy, Pan Mariusz 
Okulus – Komendant Komisariatu Policji w Łochowie, Pan Henryk  Zyśk – mieszkaniec 
gminy.  
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – witam wszystkich serdecznie, 
otwieram posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy, na podstawie listy obecności stwierdzam 
quorum, w związku z tym wszystkie uchwały podjęte na dzisiejszej sesji będą posiadały moc 
prawną.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – uchwały przygotowane na dzisiejszą sesję dostaliście państwo z 
ustawowym terminem, zostały omówione na spotkaniu w komisjach. Chciałbym wprowadzić 
do porządku obrad jeszcze dwie: w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w 
Sadolesiu i kolejna w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów 
sportowych.  
 
Odbyło się glosowanie za przyjęciem  uchwał do porządku obrad : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Podczas głosowanie nieobecnych było 3 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. 
5. Podjęcie uchwał : 
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a) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych na 
terenie gminy Sadowne przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem 
sprzedaŜy, 

b) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Sadowne na lata 2014-2020, 

c) w sprawie przystąpienia Gminy Sadowne do partnerskiego projektu 
systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” 
realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości 
usług edukacyjnych, 

d) w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez Gminę Sadowne, 

e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r, 
f) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budŜetu za 2013r., 
g) w sprawie zmian w WPF Gminy Sadowne na lata 2014 – 2025 
h) w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2014r.  
i) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, 
j) w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów 

sportowych. 
6. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  
 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 
 
Pan Zdzisław Tracz – chciałbym przywitać i przedstawić na dzisiejszej sesji Pana 
nadkomisarza Mariusza Okulusa, który pełni funkcje Komendanta Komisariatu Policji w 
Łochowie. Przyjadą teŜ na dzisiejszą sesję przedstawiciele spółki, która chce wydzierŜawić 
budynek po szkole w Morzyczynie, proszę wprowadzić taki punkt i udzielić paniom głosu. 
 
Pan Mariusz Okulus – dziękuję Panu wójtowi za przedstawienie, jestem Komendantem 
Komisariatu Policji w Łochowie, zapoznaje się z terenem podlegającym pod Komisariat. 
Miałem juŜ wcześniej okazję pracować w Sadownem  jeszcze jak były posterunki. Jestem tu z 
dzielnicowym z terenu Sadownego jeŜeli są jakieś pytania, czy sugestie to proszę.  
 
Pan Ryszard Decyk – przez teren Morzyczyna jeździ bardzo szybko motorem mieszkaniec 
Kiełczewa, czy moŜna coś zrobić w tej sprawie? 
 
Pan Mariusz Okulus – postaram się rozdysponować tam słuŜby i proszę o kontakt z 
dzielnicowym.  
 
Pani Irena Dębkowska – mam prośbę od mieszkańców o zwiększenie patroli na terenie gminy 
w okresie letnim.  
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Pan Mariusz Okulus – jak najbardziej cały czas na teren Stoczka i Sadownego są wysyłane 
słuŜby. Proszę o wskazanie miejsc gdzie państwo chcecie, Ŝeby te patrole się pojawiały, czy 
teŜ o wskazanie pory dnia.  
 
Pan Stanisław Małetka – w Zieleniecu jest znak do 10t, a jeŜdŜą samochody cięŜarowe o 
duŜej masie i rozjeŜdŜają nam drogę.  
 
Pan Zdzisław Tracz – otrzymaliśmy 85 000,00zł na drogę w Złotkach. Za kilka dni będzie 
gotowa SUW w Złotkach. Trzeba pomyśleć o wodociągu.  Zostały zakończone prace 
kanalizacyjne. Chcielibyśmy, Ŝeby na 19-20 lipca chodnik i ulica Kościuszki w Sadownem 
zostały zrobione. Jest ogłoszony przetarg na drogę powiatową Sadowne – Wilczogęby, 
Sadoleś – Morzyczyn i odcinek od Sokółki do Draku. Jest rozwoŜony Ŝwir na drogi Ŝwirowe. 
Dziś kończymy rozwoŜenie  Ŝwiru na drogę Grabiny – Szynkarzyzna. Odbywają się imprezy 
związane z 500 leciem Sadownego.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 
Pan Marek Gajewski – wspomniał pan, Ŝe dostaliśmy pieniądze na drogę w Złotkch, a nic pan 
nie mówił o Zalesiu. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jeszcze nie mamy informacji odnośnie Zalesia. 
 
Pan Wojciech Daniluk – pan wójt powiedział o drodze Sokółka – Drak 
 
Pan Zdzisław Tracz – chodzi o odcinek Sadowne – Drak na tym odcinku droga jest jeszcze 
nie skończona. 
 
Pan Waldemar Cyran – co z naszymi wnioskami do LGD? 
 
Pan Zdzisław Tracz – otrzymaliśmy 145 000,00zł na Sokółkę będzie tam robiony parking, 
plac zabaw, remont świetlicy i kawałek oświetlenia. W obróbce jest Bojewo i Sojkówek. 
Natomiast Szynkarzyzna wypadła z uwagi na brak uregulowania co do własności gruntu.  
 
Pan Andrzej Rosiński – chciałbym wyjaśnić sprawę własności świetlicy w Szynkarzyźnie 
gdzie część budynku stoi na prywatnej działce. Uregulowanie własności nie jest proste bo 
właścicielka działki nie Ŝyje. W następnym roku mamy 150 lecie straŜy. StraŜacy są 
zaangaŜowani robią remont świetlicy, ale własnych środków maja za mało dlatego proszę 
wysoką radę o pomoc finansową dla OSP w Szynkarzyźnie.  
 
Pan Waldemar Cyran – proszę zwrócić  się z pismem do Komisji BudŜetowej o pomoc 
finansową dla OSP w Szynkarzyźnie.  
 
Pan Wojciech Daniluk – dlaczego gmina odpuściła wykonawcy kanalizacji połoŜenie asfaltu 
na ulicy Kościuszki? 
 
Pan Zdzisław Tracz – 30.06.2014r. będzie otwarcie ofert na ulicę Kościuszki i chodnik. JeŜeli 
starczy pieniędzy, które są w kosztorysie to robimy. JeŜeli powiat nam dokłada połowę to 
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połowę oszczędzamy, a jeŜeli całość zrobiłby wykonawca za całość płacimy. Ja chcę zrobić 
ładnie drogę, Ŝeby była ulicą, a nie jakimś odtworzeniem. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – ja tego nie rozumiem, jeŜeli był przetarg i tam była umieszczone 
poprawa nawierzchni i inwestor tego nie robi, to gdzie jest błąd? Firma, która przystępowała 
do przetargu wiedziała, Ŝe musi odtworzyć nawierzchnię ulicy. 
 
Pan Zdzisław Tracz – błąd wynika z niedoszacowania, za mało było umieszczone w 
kosztorysie. Zrobili tyle ile mieli umieszczone w kosztorysie. 
 
Pan Waldemar Cyran – dziwi nas pewien fakt, Ŝe jest to kolejny etap kanalizacji w 
Sadownem, a nadal pojawiają się błędy niedoszacowania. 
 
Pan Zdzisław Tracz – projekt był robiony w 2008r. To były dyskusje i kłótnie z wykonawcą. 
Wykonawca mógł zostawić robotę i co to da. Ja nie widzę tu swojego błędu.  
 
Pan Andrzej Wrzosek – jaki jest koszt ostateczny tego odcinka kanalizacji? 
 
Pani Anna Rukat – na ten czas jest faktura wystawiona 400 000,00zł są jeszcze zadania 
dodatkowe. Na koniec lipca mogę państwu odpowiedzieć jaki będzie koszt kanalizacji.  
 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych na 
terenie gminy Sadowne przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą :  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Podczas głosowania nieobecny był Pan Jacek Rostek 
 

b) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Sadowne na lata 2014-2020, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą :  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Podczas głosowania nieobecny był Pan Jacek Rostek 
 

c) w sprawie przystąpienia Gminy Sadowne do partnerskiego projektu 
systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” 
realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
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grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości 
usług edukacyjnych, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą :  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Podczas głosowania nieobecny był Pan Jacek Rostek 
 

d) w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez Gminę Sadowne, 

 
Odbyło się glosowanie za nie odczytywaniem całej treści uchwały 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą :  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Podczas głosowania nieobecny był Pan Jacek Rostek 
 
Przerwa 11.30 
Po przerwie 12.15 
 
Na sesje przybył Pan Jacek Rostek 
 
Pan Waldemar Cyran – na sesje przybyły panie, które są zainteresowane wydzierŜawieniem 
budynku po szkole w Morzyczynie. Zaprosiliśmy panie Ŝebyście nam bliŜej swoje plany 
naświetliły.  
 
Pani Elwira Calik – chcemy wydzierŜawić budynek po szkole w Morzyczanie i  utworzyć 
jako spółka młodzieŜowy ośrodek wychowawczy dla 30 wychowanków. Zatrudnialibyśmy 
około 12 wychowawców i nauczycieli, zatrudnialibyśmy ludzi z tego terenu. Będziemy mieć 
specjalistów , socjoteraputów, pedagogów specjalnych, którzy mogli by słuŜyć równieŜ 
mieszkańcom.  
 
Pani Irena Dębkowska – w jakim wieku będzie młodzieŜ? 
 
Pani Elwira Calik – od 13 do 18. Przewidujemy klasy gimnazjalne 1 i 2 klasę . 
 
Pani Irena Dębkowska – ile młodzieŜ płaciłaby za pobyt.  
 
Pani Elwira Calik – młodzieŜ nic nie płaci za pobyt płaci tylko za wsad do garnka.  
 
Pan Ryszard Decyk – młodzieŜ w placówce przebywałaby całą dobę? 
 
Pani Elwira Calik – tak 
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Pani Irena Dębkowska – tam będą dzieci z orzeczeniami sądowymi? 
 
Pani Elwira Calik – tak, w Jaworku jest taka placówka  tam jest 50 wychowanków. 
 
Pan Janusz Kibart – czy po zakończeniu nauki młodzieŜ wychodzi na zewnątrz. ? 
 
Pani Elwira Calik – to jest trudna młodzieŜ i sama nie opuszcza placówki, chyba Ŝe jest 
bardzo grzeczna. 
 
Pan Ryszard Decyk – czy punkt biblioteczny mógłby być w budynku szkoły? 
 
Pani Elwira Calik – musimy się nad tym zastanowić. Chcemy połączyć budynek szkoły z 
mieszkaniami i tam zrobić sale terapeutyczne. Na górze chcemy zrobić sypialnie. 
 
Pan Ryszard Decyk – to moŜe lepiej Ŝebyście kupiły budynek. 
 
Pani Elwira Nowik – na to nie jesteśmy przygotowane. 
 
Pani Irena Dębkowska – na jakiej podstawie robiłyście rozeznanie i wiecie Ŝe będziecie miały 
30 uczniów. 
 
Pni Irena Dębkowska – w systemie jest komplet tych dzieci. Są to roŜne dzieci takie, które nie 
chodzą do szkoły i jest to forma przymuszenia ich do nauki.  
 
Pan Waldemar Kalata- sołtys Kocielnika – kilka lat wcześniej była propozycja załoŜenia 
takiej placówki w Sadolesiu i mieszkańcy się nie zgodzili. Proponuje wcześniej zrobić 
zebranie i zapytać mieszkańców.  
 
Pan Zdzisław Tracz – wtedy w Sadolesiu to chciano utworzyć ośrodek monarowski i stąd 
były protesty. Teraz rozmawiamy o placówce szkolno - wychowawczej, panie maja 
doświadczenie w tej pracy.  
 
Pani Irena Dębkowska – trzeba zrobić spotkanie z mieszkańcami i jeŜeli mieszkańcy wyraŜą 
zgodę to jest szansa na wydzierŜawienie paniom tego budynku. 
Ustalono termin zebrania na 29.06.2014r. godzina 16.00 
 
 

e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r, 
 
pani Anna Rukat – przedstawiła i dokładnie wyjaśniła poszczególne punkty i paragrafy w 
uchwale.  
 
Pan Zdzisław Tracz – to zadłuŜenie nie jest tak duŜe wynika ono z naszych inwestycji 
kanalizacji i oczyszczalni. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą :  
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
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f) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budŜetu za 2013r., 

 
Pan Waldemar Cyran – Komisja Rewizyjna wypowiedziała się pozytywnie i wystąpiła z 
wnioskiem do Rady Gminy Sadowne o udzielenie wójtowi absolutorium. Jest pozytywna 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą :  
Za – 10 
Przeciw – 4 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Zdzisław Tracz – dziękuję szanownej radzie za glosowanie. Postaram się więcej 
zaangaŜować, Ŝebyście byli państwo zadowoleni.  
 

g) w sprawie zmian w WPF Gminy Sadowne na lata 2014 – 2025 
 

Pani Anna Rukat – jeŜeli będzie zgoda z państwa strony to te 85 000,00zł o których mówił 
wójt wprowadzimy do budŜetu.  
 
Odbyło się glosowanie za wprowadzeniem do uchwały kwoty 85 000,00zł na 
modernizacje drogi w miejscowości Złotki.  
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się od głosu – 0 
 
Odbyło się glosowanie za nie odczytywaniem całej treści uchwały: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 

h) w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2014r.  
 

Odbyło się glosowanie za uchwałą  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 

i) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości, 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą  
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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j) w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów sportowych. 
 

Odbyło się glosowanie za uchwałą  
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
Pan Wojciech Daniluk – juŜ mówione było na sesjach o godzinach pracy GOK w Sadownem. 
GOK jest otwarty od poniedziałku do piątku, to mija się z celem. Powinien być otwarty w 
soboty i niedziele przynajmniej do godziny 22.00 Zawiązała się grupa brydŜystów, ale nie 
mają gdzie grać. KaŜdy pracuje i czas wolny w którym mogliby się spotkać to po godzinach 
pracy, ale wtedy GOK jest zamknięty. 
 
Pan Zdzisław Tracz – dokonam głębokiej analizy i moŜe trzeba będzie zrobić referendum w 
tej sprawie. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – czy basen będzie w tym roku otwarty? 
 
Pani Ann Rukat – tak, dzisiaj została zbadana woda jeŜeli wszystko będzie w porządku to tak 
będzie otwarty.  
 
Pan Waldemar Cyran – na komisji omawialiśmy utworzenie uŜytku ekologicznego w 
Zieleńcu, czy coś wyjaśniono w tej sprawie? 
 
Pan Zdzisław Tracz – rozmawiałem w tej sprawie z leśnikami  w dłuŜszej perspektywie 
moŜna się zblokować. MoŜe trzeba będzie w tej okolicy zrobić duŜy parking przeładunkowy 
dla samochodów cięŜarowych.  
 
Pani Irena Dębkowska – co jest robione w sylikatach, tam miała powstać firma zajmująca się 
pirolizą śmieci. Pozyskując energię z pirolizy będą budować materiały budowlane. 
 
Pan Zdzisław Tracz – to jest nieaktualne. W tej chwili jest robiony operat środowiskowy 
jeŜeli ochrona środowiska wyda pozwolenie, to my nie będziemy się sprzeciwiać.  
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 
 

Odbyło się glosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – zamknął posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy, podziękował 
wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach.  
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy  
         
         Waldemar Cyran  
    


