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Protokół Nr XXXVI/2014 
 
 

z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 14 sierpnia 2014r., która odbyła się 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni :     Pan Zbigniew Kłósek 
   Pani Katarzyna Maliszewska 
   Pan Marek Subda 
  
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pan 
Zbigniew Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, 
Pan Jerzy Derlicki – Nadleśnictwo Łochów. 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – witam wszystkich serdecznie, 
otwieram posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy, która została zwołana na wniosek wójta. 
Na podstawie listy obecności stwierdzam quorum, w związku z tym wszystkie uchwały 
podjęte na dzisiejszej sesji będą posiadały moc prawną. Witam przedstawiciela Lasów 
Państwowych Pana Jerzego Derlickiego, który wyjaśni nam konsekwencje ustanowienia 
uŜytku ekologicznego w Zieleńcu. Czy pan Panie Wójcie chce jeszcze coś wnieść do 
porządku obrad? 
 
Pan Zdzisław Tracz – chciałbym przedstawić pana sekretarza Zbigniewa Bociana, który juŜ 
od dwóch miesięcy pracuje w naszej gminie. Wczoraj skończyliśmy poprawiać ulice 
Kościuszki w Sadownem, a została nam ulica Sosnowa i Mazowiecka. Potrzebne jest na to 
40 000,00zł jeŜeli przegłosowalibyście państwo taki wniosek, skarbnik naniosłaby zmiany w 
budŜecie. W budŜecie są na to pieniądze na gospodarce wodościekowej. Kolejna sprawa to 
chcę , Ŝebyście przegłosowali wniosek w sprawie przekazania kwoty 16 000,00zł jako 
rekompensata dla księdza za działkę na drogę.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 
 
Pan Waldemar Cyran – proponuję przedyskutować i przegłosować te wnioski z 
uwzględnieniem poprawek przy uchwale budŜetowej, chyba Ŝe ktoś chce teraz zająć 
stanowisko w tej sprawie. 
 
Odbyło się glosowanie za porządkiem obrad: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania Pan Ryszard Decyk 
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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 : 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4205W 
Sadowne –Morzyczyn w km 2+800 dł. 0,7 km, 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W 
Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100-0+541 dł.441 mb, 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4203W 
Sadowne –Wilczogęby w km 0+025-1+825 dł. 1,8 km i w km 3+175-4+696 dł. 
1,52 km”. 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W 
Sadowne-Sokółka w km 1+570-2+670dł. 1,1 km, 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizacje zadania pod nazwa „ Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 
4206W  Sadowne-KołodziąŜ-Złotki-Granica Powiatu od km 0+150 do km 1 + 
320, dł. 170 mb”. 

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

g) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2014r.  
6. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  

 
Pan Waldemar Cyran – proponuję oddać głos panu Jerzemu Derlickiemu z Nadleśnictwa 
Łochów. 
 
Pan Jerzy Derlicki – Nadleśnictwo Łochów jako zarządca terenów Skarbu Państwa Pracuje na 
podstawie Dziesięcioletniego Planu Urządzania Lasów integralną jego częścią jest Program 
Ochrony Przyrody, obecny zatwierdzony jest na lata 2006- 2013. To właśnie w tym 
programie znalazł się postulat objęcia ochroną wydmę znajdującą się za sylikatami. Drugim 
punktem przemawiającym za tym, Ŝeby powstał tam uŜytek ekologiczny jest prognoza 
oddziaływania na środowisko na lata 2011- 2014., która jednoznacznie wskazuje, Ŝeby 
powstał tam uŜytej ekologiczny. Państwo uznaliście, Ŝe jeŜeli jest to na obszarze 
Naburzańskiego Parku Krajobrazowego to w zupełności wystarczy. Powstanie uŜytku 
ekologicznego zabrania zbierania tam roślin chronionych, zabijania zwierząt tej ochrony nie 
daje Naburzański Park Krajobrazowy. Znajdującej się tam florze i faunie przez powstanie tam 
uŜytku ekologicznego zapewnilibyśmy pełną ochronę.  
 
Pani Irena Dębkowska – czy uŜytek ten byłby dodatkowo oznaczony? 
 
Pan Jerzy Derlicki – tam macie państwo juŜ oznaczony uŜytek ekologiczny torfowisko, a po 
drugiej stronie znajdowała by się ta wydma. 
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Pan Ryszard Decyk – czy areału tego uŜytku ekologicznego nie trzeba będzie powiększyć bo 
się rozrasta? 
 
Pan Jerzy Derlicki – o tym decyduje Rada Gminy, o powiększeniu tego uŜytku nie ma mowy 
bo tylko tam znajduje się ten uŜytek ekologiczny na obszarze lasów Skarbu Państwa. 
 
Pan Ryszard Decyk – czy w sprawie Kulesu teŜ Rada Gminy podejmowała decyzje? Bo dziś 
podejmiemy decyzję o powołaniu uŜytku ekologicznego, a za kilka lat moŜe się okazać, Ŝe 
blokuje to prowadzenie działalności gospodarczej na tym terenie. Jest firma, która chce się 
rozwijać i planuje duŜe zatrudnienia. 
 
Pan Jerzy Derlicki – nie zdarza się Ŝeby powołanie uŜytku ekologicznego blokowało 
prowadzenie działalności gospodarczej. Nie widzę tu sprzeczności pomiędzy interesem 
gminy, a prowadzeniem działalności gospodarczej. To podniesie walory turystyczne tego 
obszaru. 
 
Pan Jacek Rostek – Kanał Kacapski leŜy na terenie Natury 2000 i bobry tworzą na nim tamy, 
zalewa ludzi i nic nie moŜna z tym zrobić.  
 
Pani Irena Dębkowska – kilka miesięcy temu był na sesji pan , który przestawił nam plan, Ŝe 
w silikatach powstanie firma, która zajmie się produkcją bloczków budowlanych na 
podstawie pirogenezy śmieci. Z terenu gminy mamy 400 ton śmieci, powiat węgrowski ma 
7 000 ton ,a zakład ma przerabiać 60 000 ton śmieci. Tam będzie składowisko, kompostownia 
śmieci. Weźcie pod uwagę ile będzie tam tysięcy ton śmieci z masą robactwa i gryzoni. . 
Będzie to zakład bardzo uciąŜliwy, będą nam śmieci zwozić z Warszawy. Trzeba wszystko 
zrobić, Ŝeby tę inwestycję zblokować.  
 
Pan Wojciech Daniluk – ja się dziwię, Ŝe rada wcześniej podjęła taka decyzję 3 ha uŜytku 
ekologicznego nikomu krzywdy nie zrobi. Chylę czoło przed Nadleśnictwem, Ŝe chcą coś dla 
ludzi zrobić. 
 
Pan Waldemar Cyran – czy działki, które okalają teren naleŜą do Nadleśnictwa? 
 
Pan Jerzy Derlicki – tak, to Rada Gminy decyduje o powołaniu uŜytku ekologicznego. Nie ma 
potrzeby, Ŝeby wokół tego uŜytku powstała otulina. JeŜeli nawet kiedykolwiek by powstała, 
to i tak będzie na terenie Nadleśnictwa.  
 
Pan Zbigniew Bocian – na dzisiejszej sesji nie będzie jeszcze podejmowana decyzja o 
powołaniu uŜytku ekologicznego, my jeszcze się zastanowimy i sprawdzimy, a myślę Ŝe nic 
nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby taki uŜytek ekologiczny powstał.  
 
Pan Andrzej Wrzosek – mam pytanie jeszcze do pana, czy coś nadleśnictwo wie o tym, Ŝe na 
terenie Sadownego ma powstać spalarnia śmieci? 
 
Pan Jerzy Derlicki – nam nic nie wiadomo, jest to na terenie NadbuŜańskiego Parku 
Krajobrazowego. 
 
Pan Waldemar Cyran – na infosadowne jest artykuł na temat tej spalarni i chciałbym, 
Ŝebyśmy porozmawiali o tym teraz, a nie jak zacznie się budowa. 



 4 

 
Pan Zdzisław Tracz – to ja chcę powiedzieć, Ŝe ja jako wójt  takiej decyzji nie wydam. 
 
Pan Waldemar Cyran – dziękujemy panu za wyjaśnienie sprawy  uŜytku ekologicznego w 
Zieleńcu. Myślę, Ŝe większość radnych jest za powołaniem takiego uŜytku i w związku z tym 
w najbliŜszym czasie przygotujemy stosowne dokumenty.  

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
 
Pan Zdzisław Tracz – rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Sojkówku, wykonawcą jest 
pan Andrzej Samsel za kwotę 35 500,00zł. Wyłoniony jest teŜ wykonawca projektu poprawa 
wizerunku miejscowości Sokółka jest nim Andrzej Duda firma z Ostrowi Mazowieckiej, 
która za kwotę 97 312,00zł przeprowadzi modernizację świetlicy. Plac zabaw wykona firma 
„Maja”  Ewelina Piotrowska za kwotę 65 000,00zł i  oświetlenie za 19 000,00zł. Wniosek na 
remont i modernizację świetlicy w Bojewie   czeka na rozstrzygnięcie. Wniosek na remont 
boiska plus 44 miejsca parkingowe w Sadownem jest w trakcie weryfikacji. Wniosek w 
sprawie modernizacji świetlicy w Szynkarzyźnie został wycofany poniewaŜ nieuregulowany 
jest jej stan prawny. Jest podpisana umowa na modernizację drogi w Złotkach. Dziś będzie 
ogłoszony przetarg. Przyznano poŜyczkę z WFOŚiGW  na budowę stacji uzdatniania wody w 
Złotkach. Dostaliśmy promesę na wymianę pokryć azbestowych. Bojewka na odcinku 
pomiędzy drogą powiatową, a ulicą StraŜacką jest względnie uregulowana. Projekt na most 
będzie na koniec września za kwotę 12 000,00zł.  Jest zrobiona podbudowa na ulicy 
Sosnowej, wyrównano ulicę Kościuszki.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
Pan Marek Gajewski – czy ma pan w planie budowę chodnika wokół skwerku przy kościele? 
 
Pan Zdzisław Tracz – lewa i prawa strona ulicy przy skwerku naleŜy do gminy zrobienie tam 
chodnika  to koszt 50 000,00zł.  
 
Pan Waldemar Cyran – czy będzie moŜna obniŜyć krawęŜnik przy chodniku? 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak, myślę Ŝe o  5 cm będzie moŜliwe.  
 
Pan Waldemar Cyran – dlaczego w tym roku Ŝwirowanie dróg się przedłuŜa? 
 
Pan Zdzisław Tracz – z przetargu jest wyłaniana najtańsza firma, myślę Ŝe ma słaby sprzęt 
techniczny i dlatego wszystko się przedłuŜa. Termin wykonania to końcówka września.  
 
Pan Marek Gajewski – jeŜeli Ŝwir na drogi jest woŜony we wrześniu to mija się z celem. Całe 
lato jeździmy po dziurach, a Ŝwirujemy na jesieni przychodzi jesień, deszcze i woda wszystko 
rozmywa. 
 
Pani Irena Dębkowska – tych co woŜą trzeba rozliczyć co przywoŜą i ile przywoŜą. Skoro 
ciągle o tym dyskutujemy to wnioski są takie , Ŝe trzeba robić wszystko, Ŝeby budować drogi 
bitumiczne. 
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Pan Waldemar Cyran – w ramach funduszu sołeckiego w Płatkownicy miały być zrobione 3 
lampy, czy coś w tym temacie się dzieje? 
 
Pan Zdzisław Tracz – wkrótce będą zrobione. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – co w sprawie parkingu i stadionu w Sadownem i czy studzienka 
kanalizacyjna naprzeciwko gminy to wersja końcowa, czy jeszcze do poprawki? 
 
Pan Zdzisław Tracz – ta studzienka jest źle zrobiona. Myślę, Ŝe do 15 września będzie 
robiona nakładka na ul. Kościuszki wtedy teŜ i to zrobią.   
 
Pan Marek Zasłona – na jakim etapie jest budowa drogi Zarzetka –Wilczogęby. 
 
Pan Zdzisław Tracz – na dobrym etapie, tam była jakaś mała poprawka. 
 
Pan Marek Zasłona – dofinansowania na tę drogę nie mamy, rozumiem Ŝe robimy za to co 
jest w budŜecie. 
 
Pan Piotr Olkowski – na jakim etapie jest droga Krupińskie – Sadowne.? 
 
Pan Zdzisław Tracz – na drogę w Kupińskiem ma dokumenty w porządku tylko ogłaszać 
przetarg jest tam w budŜecie 150 000,00zł . Ocięte miało być robione jako konserwacja 
jednak przemyślałem i zrobiłem to na zgłoszenie. 
 
Pan Marek Gajewski -na drogę Zarzetka – Wilczogęby jest za mała kwota w budŜecie 
natomiast na Krupińskim juŜ kilka razy było robione, proponuję przenieść te środki z 
Krupińskiego i zrobić drogę Zarzetka – Wilczogęby. Tam przez trzy kadencje nic nie było 
zrobione, sołtys juŜ kilka razy przychodził i prosił. 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4205W 
Sadowne –Morzyczyn w km 2+800 dł. 0,7 km, 

 
Pani Anna Rukat – na chodnik na ul. Kościuszki brakuje 2 285,76zł, tylko z gminy Sadowne 
na drogę Sadowne – Wilczogęby brakuje 3 304,24zł na drogę Sadowne – Sokółka brakuje 
4 660,07zł do ulicy Kościuszki brakuje 5 000,00zł do drogi Morzyczan –Sadowne 5 000,00zł 
i do chodnika na ulicy Kościuszki brakuje 3 765,19zł. W sumie na te drogi brakuje 
21 459,50zł  
 
Pan Marek Zasłona – czy przy drodze powiatowej w Sadolesiu będą robione rowy. Starosta 
nam obiecał trzeba go trzymać za słowo, ludzie pokupowali rury na przepusty i czekają.  
 
Pan Janusz Kibart – 21.08.2014r. jest przetarg na sprzedaŜ działki w Sadolesiu, za te 
pieniądze zróbmy odwodnienie tej drogi w Sadolesiu do mostu. 
 
Pani Anna Rukat – sami przy drodze powiatowej nie moŜemy robić trzeba się w tej sprawie 
dogadać z powiatem. 
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Pan Andrzej Wrzosek – co to jest za źródełko ta kanalizacja, Ŝe my z tego moŜemy brać i 
brać. 
 
Pani Anna Rukat – pewne roboty były zaplanowane jako roboty dodatkowe i środki te nie 
były wykorzystane. 
 
Pani Irena Dębkowska – po kanalizacji powinna być zrobiona nakładka na ulicy Sosnowej, 
Mazowieckiej, Armii Krajowej i StraŜackiej i chodnik wokół placu targowego i skwerku. 
 
Pan Waldemar Cyran – zgłaszam wniosek o nie odczytywanie treści uchwał : 
 
Odbyło się glosowanie: 
 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania Pan Wojciech Daniluk 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą : 
 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania Pan Wojciech Daniluk 
 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W 
Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100-0+541 dł.441 mb, 

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

c)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne –
Wilczogęby w km 0+025-1+825 dł. 1,8 km i w km 3+175-4+696 dł. 1,52 km”. 
 

Odbyło się glosowanie za uchwałą : 
 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania Pan Wojciech Daniluk 
 
Pan Marek Zasłona – niech wójt uczuli starostę, Ŝeby zrobił przepust na drodze do 
Wilczogąb. 
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d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W Sadowne-
Sokółka w km 1+570-2+670dł. 1,1 km, 
 

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

 
 
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizacje zadania pod nazwa „ Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W  
Sadowne-KołodziąŜ-Złotki-Granica Powiatu od km 0+150 do km 1 + 320, dł. 170 
mb”. 
 

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

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

Pani Anna Rukat – naleŜy uwzględnić i przegłosować wniosek wójta o zwiększenie 
40 000,00zł na drogi gminne Sosnową i Mazowiecką. 

 
Pan Waldemar Cyran – kto jest za wnioskiem wójta o zwiększenie 40 000,00zł na drogi 
gminne. 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania Pan Wojciech Daniluk 
 
Odbyło się glosowanie o nie odczytywanie całej treści uchwały: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
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g) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2014r. 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
Pan Zdzisław Tracz – za działkę od księdza na drogę gminną naleŜy się księdzu ekwiwalent 
pienięŜny i jest to kwota 16 000,00zł Rada Gminy nie przegłosowała wniosku o przekazaniu 
tej kwoty dla księdza. Chciałbym, Ŝeby taki wniosek został przez radę przegłosowany.  
 
Pan Andrzej Wrzosek – o czym my tu mówimy, czy tu chodzi o ulice Plac Kościelny koło 
organistówki i pana Szczechury? 
 
Pan Waldemar Cyran – rozmawialiśmy juŜ na ten temat na komisjach. Wniosek w sprawie 
przyznania odszkodowania w kwocie 16 000,00zł dla księdza proboszcza w zamian za działkę 
na ulicę Plac Kościelny.  
 
Odbyło się glosowanie: 
 
Za – 9 
Przeciw – 2 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
Pani Irena Dębkowska – ja prywatnie rozmawiałam z księdzem Tomaszem i moŜe ten plac za 
kościołem który gmina chce wydzierŜawić i utwardzić pod plac rynkowy powinien zrobić 
Ksiądz, a gmina by od księdza dzierŜawiła. Proszę porozmawiać z księdzem na ten temat. 
 
Pan Waldemar Cyran – proszę, Ŝeby pan wójt odniósł się do artykułu, który ukazał się na 
infosadowne w sprawie spalarni śmieci. Mówił pan, Ŝe nic pan nie wie na ten temat a z 
artykułu wynika, Ŝe jednak coś pan wie.  
 
Pan Zdzisław Tracz – do mojego pracownika wpłynął wniosek i on jest w opracowaniu. 
Podjął działania o wydanie decyzji środowiskowej, oni muszą dostać od nas decyzję o 
warunkach zabudowy, ja im takiej decyzji nie wydam.  JeŜeli sąd nakaŜe to się wydaje. 
 
Pan Zbigniew Bocian - firma musi mieć raport o oddziaływaniu na środowisko. My taką 
procedurę musimy przeprowadzić.  
 
Pan Zdzisław Tracz – wydana była decyzja o wydaniu zezwolenia budowy dwóch zbiorników 
na gaz i to robi firma NOWE TECHNOLOGIE – dawne sylikaty. 
 
Pani Irena Dębkowska – a nie uwaŜa pan, Ŝe te firmy będą ze sobą współdziałać? Jedna 
będzie przywozić śmieci i je sortować, a zbiorniki będą na propan butan, który będą 
pozyskiwać z procesu spalania śmieci. 
 
Pan Jacek Rostek – trzeba zaciągnąć opinii technologa, czy te zbiorniki o takiej pojemności są 
im potrzebne. Oni nas ograją . 
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Pan Zdzisław Tracz – ja wiem, Ŝe wydanie decyzji o wmontowaniu zbiorników ma sens. 
 
Pan Waldemar Cyran – chciałbym zwrócić uwagę na to, Ŝe taka firma jest na obszarze natura 
2000 i jest na to przygotowana, prawdopodobnie posiada zezwolenie. 
 
Pan Zbigniew Bocian – jeŜeli firma ma wszystkie pozwolenia to i tak nie obliguje to wójta do 
wydania takiej decyzji. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – to sąd później zmusi wójta do wydania takiej decyzji. 
 
Pan Zdzisław Tracz – to ja proponuję zebrać podpisy w naszej gminie, Ŝe mieszkańcy nie 
wyraŜają zgody na spalarnię śmieci.  
 
Pan Andrzej Wrzosek – zróbmy projekt z ościennymi gminami,  wójtami i wspólnie złóŜmy 
protest. 
 
Pan Zbigniew Bocian – trudna jest walka z duŜymi firmami, bo oni wszystko maja załatwione 
z góry. Trzeba wszystko zrobić, Ŝeby to powstrzymać. MoŜna by to zblokować robiąc plan 
zagospodarowania przestrzennego. UwaŜam, Ŝe trzeba jak najszybciej przygotować nowe 
studium zagospodarowania przestrzennego. JeŜeli my to zrobimy, to Ŝaden sąd nic nam nie 
zarzuci.  
 
Pani Irena Dębkowska – to układa się w logiczną całość są to dwie firmy siostrzane, które 
będą ze sobą współpracować. 
 
Pan Waldemar Cyran – wpłynęło do nas pismo od firmy EF Trading Pan Emil Filipiak w 
sprawie chęci zakupu działki o nr 609/8 i 610/6 połoŜonych w Sadownem przy ulicy 
Czesława Wycecha 1. 
 
Wniosek w sprawie przygotowania uchwały w sprawie sprzedaŜy działek o nr 609/8 i 
610/6 połoŜonych w Sadownem przy ulicy Czesława Wycecha 1. 
 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
Nieobecnych podczas głosowania trzech radnych. 
 
Pan Zbigniew Bocian – 18.09.2014r. odbędą się uroczystości upamiętniające 500 lecie 
Sadownego. Na te uroczystości chcemy zaprosić Wojewodę Mazowieckiego, posłów, 
senatorów. Odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy na której podjęta będzie uchwała o 
ustanowieniu kamienia z tablicą pamiątkową. Na tablicy proponuje napis „ Pamięci dawnych 
i obecnych mieszkańców Sadownego „ Jest teŜ przygotowany medal  upamiętniający te 
uroczystości około 100 sztuk dla przybyłych gości. Przygotowujemy równieŜ około 1000 
sztuk  folderów Sadownego w którym będziemy chwalić się gminą.  Po uroczystej sesji 
będzie msza pod przewodnictwem księdza biskupa. Następnie w Sali LO odbędzie się sesja 
popularno naukowa. Całą uroczystość zakończymy obiadem na stołówce szkolnej. 
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Pan Waldemar Cyran – chciałbym, Ŝeby powstała kapituła i podczas uroczystej sesji 
odznaczyła osoby zasłuŜone dla gminy Sadowne wręczając im dyplomy i list gratulacyjny. 
Proponuje dla dwóch młodych sportowców z naszej gminy nagrody pienięŜne. 
 
 
 

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


