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Protokół Nr II/2014 
 
 

z obrad II Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014r., która odbyła się w 
Świetlicy OSP w  Sadownem w godz. 9°°- 13°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
Nieobecny- Pan Zbigniew Kłósek 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt elekt, Pan Zbigniew 
Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan 
Wojciech Danaj  – Wice Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Krzysztof Fedorczyk 
– Starosta Powiatu Węgrowskiego, zaproszeni goście, sołtysi i mieszkańcy zgodnie z 
załączoną listą obecności. 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich zebranych i 
rozpoczął obrady II Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum. Przedstawił przygotowany porządek obrad.  
 
Pan Piotr Olkowski – czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę. 
Proszę o przegłosowanie przygotowanego porządku obrad. 
 
Odbyło się głosowanie: 
 
Za – 14  
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy przez Przewodniczącego. 
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta. 
3. Ślubowanie Wójta. 
4. Zamknięcie Sesji Rady Gminy. 
 
Do punktu drugiego porządku obrad 
 
 
Pan Wojciech Danaj – Wice Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej-  odczytał i 
wręczył Panu Waldemarowi Cyranowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Sadowne. 
Gminna Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 30.11.2014r. Pan 
Waldemar Cyran został wybrany Wójtem Gminy Sadowne.  
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Do punktu trzeciego porządku obrad 

 
 
Pan Piotr Olkowski – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. art. 29 
a ust. 1 objęcie obowiązków Wójta następuje z chwilą złożenia  wobec Rady Gminy 
ślubowania.  
 
Pan Piotr Olkowski – proszę wszystkich o powstanie, a Pana Wójta o powtarzanie za mną 
roty ślubowania. 
 
Pan Waldemar Cyran – „Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję , że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy- Tak mi dopomóż Bóg” 
 
Pan Piotr Olkowski – serdecznie gratuluje Panu Wójtowi i oddaję głos. 
 
Pan Waldemar Cyran – pragnę podziękować państwu za to, że jesteście razem ze mną  w tak 
ważnym dla mnie dniu. Wolą wyborców na najbliższe 4 lata w tej gminie zagości szacunek 
do ludzi, wiary i tradycji. Dziękuje za zaufanie i oddane na mnie glosy. Obiecuję, że tego 
zaufanie nie zawiodę będę godnie reprezentował Gminę Sadowne. Przed Wójtem i Radą 
Gminy jest wiele do wykonania zadań trudnych, ale nie niemożliwych. Wierzę, że przy dobrej 
współpracy wiele można osiągnąć. Przy współpracy z władzami innych gmin, powiatu i 
województwa. Chcę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali, a przede wszystkim 
moim rodzicom za trud wychowania, bo to dzięki ich wychowaniu tu jestem, dziękuję i 
proszę żonę o cierpliwość i wsparcie. Dziękuje Pani Irenie Dębkowskiej, Panu Andrzejowi 
Wrzoskowi, Panu Markowi Zasłonie, Panu Tadeuszowi Danajowi  i przede wszystkim Panu 
Staroście Węgrowskiemu. Proszę o wyrozumiałość i wsparcie Wójt jest młody i jeszcze dużo 
musi się uczyć, ale liczę na wsparcie, że wszyscy będziecie pomagać, a na pewno osiągniemy 
sukces. 
 
Pan Krzysztof Fedorczyk – szanowny Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, szanowna rado i 
zebrani goście, to ważna chwila dla Sadownego po 12 latach następuje zmiana Wójta. Trzeba 
wiele Wójta wspierać przed nim wiele szkoleń , współpracy. Jest burmistrz Łochowa, który 
zapewne też będzie Pana Cyrana wspierać. Prawdą jest, że jak spotkaliśmy się rok temu sam 
zachęciłem Pana Cyrana, żeby stanął w te szranki. Proszę o współpracę, cierpliwość i 
wyrozumiałość ze strony mieszkańców dla swojego Wójta. Chcę podziękować ustępującemu 
wójtowi, którego tu nie ma za współpracę, myślę, że była ona dobra.  
 
Pan Marek Renik – stoję tutaj w roli radnego powiatowego i jednocześnie nie tak dawno 
konkurenta Pana Cyrana. Tak zadecydowali wyborcy, a ja ten wynik szanuję i gratuluję, 
piękny wynik. Przed nami wielkie zadanie, żeby pokazać wyborcom, że pan jest Wójtem całej 
gminy, a z mojej strony może Pan liczyć na współpracę. Panu Staroście jako opozycja 
deklaruje współpracę, ale na normalnych warunkach. Jeżeli będzie wola współpracy to do 
Pana Starosty też chce wyciągnąć rękę i deklaruje wolę współpracy.  
 
Pan Marian Dzięcioł – Burmistrz Miasta Łochowa – byłem tu ostatni raz 12 lat temu. Tak to 
się zdarzyło, że przez ostatnie lata nie było woli współpracy między Łochowem, a 
Sadownem. Chciałbym, żeby ta współpraca była. Ja deklaruję swoją pomoc i liczę, że gmina 
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Sadowne pójdzie szybko do przodu, a  panu Wójtowi żeby wrogów Pan sobie nie szukał, 
wrogowie sami się znajdą.  
 
Pan Piotr Olkowski – ja ze swojej strony dziękuje Wójtowi za zaufanie. 
 
Gratulacje dla Wójta ze strony kierowników jednostek organizacyjnych, zespołu 
„Sadowianki”  
 
Ks. Stanisław Wojciechowski – jesteśmy sąsiadami mamy się szanować i dobrze sobie 
życzyć. Pan burmistrz mówił, żeby wójta za często „nie wymieniać” ja myślę, że w modlitwie 
można. Tuwim powiedział, „że wdzięczność jest cechą ludzi z dobrego kruszcu”. Dziękuję 
poprzednikowi za współpracę, a panu Waldemarowi życzę, żeby przynajmniej tyle na tym 
stanowisku co poprzednik wyciągnął.  
 
Do punktu czwartego porządku obrad 
 
Pan Piotr Olkowski – zamykam obrady II Sesje Rady Gminy Sadowne. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant :  
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy  
 
 
         Piotr Olkowski 


