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Protokół Nr III/2014 
 
 

z obrad III Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 18 grudnia 2014r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
Nieobecny – Pan Sławomir Matusik 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Waldemar Cyran, Pan Zbigniew Bocian- 
Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Bogumiła 
Ośnik – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, Pani Jadwiga Gutowska 
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem, Pan Marek Renik – radny 
powiatowy oraz sołtysi i mieszkańcy zgodnie z załączoną listą obecności. 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad 
 

 
Pan Piotr Olkowski – przywitał wszystkich zebranych i rozpoczął obrady III Sesji Rady 
Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad 
 
 
Pan Piotr Olkowski - Czy ktoś z państwa chce wnieść zmiany do przygotowanego porządku 
obrad? 
 
Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne – witam wszystkich bardzo serdecznie, panie 
przewodniczący , wysoka rado chcę wprowadzić do porządku obrad uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2014-2015 i w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r. 
 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad uchwał w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2014-2015 i 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r. 
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad: 
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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P o r z ą d e k   o b r a d: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach. 

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2014-2015  

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r. 
c) w sprawie programu współpracy gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015 

d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
e) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 
f) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, 

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad I i II Sesji Rady Gminy. 
8. Zamknięcie obrad.  

 
Do punktu trzeciego porządku obrad 

 
Pan Waldemar Cyran – 10 12.2014r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim 
dotycząca poprawy wizerunku miejscowości Sokółka , budowa chodnika. Do 31 grudnia 
umowa powinna być zrealizowana, złożyliśmy aneks o przedłużenie tego terminu do 31 
marca 2015.  Kolejna sprawa 10.12.2014r. złożyliśmy wniosek o płatność dotyczący małych 
projektów modernizacji oświetlenia w Sokółce kwota przyznanej dotacji to 22  881,00zł 
wartość całej inwestycji 35 000,00zł . Z odnowy i Rozwój Wsi inwestycja związana z 
modernizacją boiska i 44 miejsca postojowe na ul. Stefanowicza wartość całej inwestycji 
około pół miliona złotych, umowa również jest anektowana do końca marca 2015r. w dniu 
17.12.2014r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy Sadowne w tej chwili 
oferenci są zobowiązani do uzupełnienia dokumentów. 16.12.2014r. odbyło się spotkanie z 
Wójtem Gminy Stoczekodnośnie zakupu wody z gminy Stoczek. Jest zawarte porozumienie i 
do końca kwietnia będziemy kupować wodę z gminy Stoczek w tej cenie jak obecnie. U nich 
woda już będzie drożała z 2,19 na 3,17 netto. Przez pierwszy kwartał 2015 cena wody się nie 
zmienia a dalej będziemy rozmawiać. 
 
 

Do punktu czwartego porządku obrad 
 
Pani Irena Dębkowska – czy jest realizowana uchwała dotycząca planu zagospodarowani 
przestrzennego dla miejscowości Zieleniec. 
 
Pan Zbigniew Bocian -  w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Zieleniec zostały wysłane zapytania ofertowe do firm. Jesteśmy w stanie 
podpisać na początku roku umowę z firma w sprawie realizacji planu. Wpłynęły dokumenty  
od firmy Niemce, która chce rozpoczynać swoją działalność. Jest potrzebna  opinia 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w tej sprawie byliśmy u Pani Dyrektor i opinia 
Sanepidu.  
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Pani Irena Dębkowska – jaki firmy chcą działać na terenie sylikatów. 
 
Pan Zbigniew Bocian – my wiemy o jednej firmie „Niemce”  spod Lublina. Dzięki naszej 
wizycie u Pani Starczewskiej okazało się, że w raporcie brakuje kilku dokumentów, które oni 
muszą uzupełnić. Jeżeli my będziemy na etapie sporządzania planu zagospodarowania 
przestrzennego to wtedy możemy rozpoczęcie tej działalności przedłużyć w czasie.  
 
Pan Waldemar Cyran – mieliśmy spotkanie z inwestorami, którzy będą prowadzić inwestycje 
kolejową od stacji PKP w strone Czyżewa. Zaprojektowana była droga dojazdowa wzdłuż 
linii kolejowej łącząca drogę powiatową z droga do Sokółki. Okazało się że zagnieździła się 
tam cenna żaba i inwestycja nie dojdzie do skutku. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest 
zrezygnowanie z tego odcinka cennego dla przyrody i droga będzie od przejazdu kolejowego 
w stronę Sokółki w kierunku istniejących zabudowań. Gdybyśmy się bardzo upierali żeby ta 
droga powstała to będziemy blokować inwestycję.  
 
Pani Irena Dębkowska – czy jest zaplanowany jakiś wiadukt? 
 
Pan Waldemar Cyran- żadnego wiaduktu nie będzie, będzie zlikwidowany przejazd 
Rybowski, w Sokółce jest zaplanowana sygnalizacja świetlna z półrogatkami. Jeżeli chodzi o 
Sylikaty to temat jest dopilnowany i będziemy to monitorować.  
 
Pan Andrzej Rosiński – jak kwota będzie wypłacona byłemu wójtowi? 
 
Pani Anna Rukat – 65 000,00zł brutto.  
 
Pan Henryk Wyrobek – co my będziemy mieli z tej inwestycji w Sylikatach? Ja chciałbym, 
żeby moje wnuki mieszkały w czystym środowisku. Jeżeli ta firma tu wejdzie to ciężko 
będzie ją usunąć. 
 
Pan Waldemar Cyran – jeszcze za działania poprzedniej rady wpłynął taki wniosek i gmina 
musiała go przyjąć. Jeżeli będzie taka konieczność zorganizujemy specjalne posiedzenie rady 
i wspólnie postaramy się, żeby ta inwestycja nie powstała.  
 
Pani Irena Dębkowska  - pozwoliłam sobie przeliczyć jeżeli 66 mega ton spalanych ma być w 
ciągu roku to co godzina muszą przepalić 705 ton śmieci. 
 
Pan Stanisław Rostek – jak zapatruje się na to Nadbużański Park Krajobrazowy? 
 
Pan Waldemar Cyran – staramy się, żeby ta inwestycja tu nie powstała. Taka spalarnia nie jest 
tu potrzebna i nie jest zaplanowana. 
 
Pan Zbigniew Bocian – my mamy w ręku jeszcze jeden atut teren pod Sylikatami jest 
własnością gminy jest to dzierżawa wieczysta i w umowie notarialnej jest wpisany zakres co 
oni mogą tam wykonywać. Jest to ostateczność bo wtedy upadły by Sylikaty.  
 
Pan Marcin Molski – czyli do jakiejkolwiek zmiany profilu działalności Sylikaty potrzebują 
naszej zgody.  
 
Pan Henryk Wyrobek – co my byśmy mieli z tej spalarni. 
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Pan Zbigniew Bocian – nic byśmy nie mieli ale tej spalarni tam nie będzie.  
 

Do punktu piątego porządku obrad 
 

a)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r. 
 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o nie odczytywanie całej treści uchwały WPF i 
uchwały budżetowej. 
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą: 
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2014-2015  

 
Pani Irena Dębkowska – ponieważ jest to WPF na lata 2014-2026 chcę, żeby wprowadzić do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej ,  przebudowę ulic piaszczystych na utwardzone: Polną , 
Gaj, Strażacką, Cichą, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Stefanowicza, Piekarską. 
 przebudowę  mostu na rzece Bojewce na ulicy Strażackiej i na Zarzetce. 
 
Pan Piotr Olkowski – myśl że to jest wniosek do przyszłego budżetu. 
 
Pan Cyran Waldemar – te zmiany, które dziś glosujemy dotyczą budżetu na 2014r., a to co 
proponuje Pani Dębkowska to bardzo dobry wniosek na 2015r.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – pani Dębkowska  jak zawsze tylko o Sadownem, a ja zgłaszam 
wniosek, żeby wszystkie ulice piaszczyste w gminie wyasfaltować.  
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą: 
 
Za – 13 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

c) w sprawie programu współpracy gminy Sadowne z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015 
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Odbyło się glosowanie za uchwałą: 
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
 
Pan Zbigniew Bocian – dostaliście państwo w materiałach uchwalę w której dodatek za 
wysługę lat będzie zgodny z udokumentowanym okresem pracy. Na podstawie dokumentów, 
które dostaliśmy od Wójta wynika, że ma 20 lat pracy. W związku z tym ten dodatek 20% 
można już określić w uchwale ponieważ on już nigdy nie będzie się zmieniał. Dziś 
otrzymaliście uchwalę w której w § 3 punkt 3 jest zapisany w prawidłowej wersji. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – czy są widełki określające wynagrodzenie Wójta w kwocie od 
najniższej do najwyższej. 
 
Pani Ann Rukat – wynagrodzenie zasadnicze od 4 200-5 900zł, dodatek funkcyjny od 0 – 
1900zł, dodatek specjalny od 20 do 40%, wysługa liczona od zasadniczych poborów. 
Maksymalne wynagrodzenia dla wójta w gminie do 15 000 mieszkańców wynosi 12 100,00zł 
brutto. 
 
Pan Zbigniew Bocian – to wynagrodzenie jest identyczne jak wynagrodzenie ustalone dla 
wójta w 2010r.  
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał treść uchwały. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
Pan Waldemar Cyran – dziękuję radzie za podjęcie takiego stanowiska. Będę się starał, żeby 
te pieniądze , które inwestujecie we mnie zwracały się należycie.  
 
Przerwa – 11.04 
Po przerwie11.28 
 
Pan Jacek Nieścior – radca prawny – w uchwale w sprawie wynagrodzenia pana wójta jest 
wpisane, ze uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jeżeli tak zostanie to wójt za tydzień 
swojej pracy nie dostanie wynagrodzenia. Dlatego proponuję przegłosować zmiany w 
porządku obrad. W uchwale zmienić, że w chodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą 
obowiązującą od 08 grudnia. Pan sekretarz wydrukuje zmienioną uchwałę. 
 
Odbyło się głosowanie za zmianą porządku obrad:  
Za 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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P o r z ą d e k   o b r a d: 
 

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach. 

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2014-2015  

f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r. 
g) w sprawie programu współpracy gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015 

h) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
i) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 
j) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, 
k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad I i II Sesji Rady Gminy. 
8. Zamknięcie obrad.  

 
Pan Henryk Wyrobek – uważam, że w każdym przetargu powinien brać udział 
przewodniczący komisji rewizyjnej.  
 
Pan Jacek Nieścior – przepisy nie przewidują uczestniczenia radnych w jakikolwiek 
komisjach rozstrzygających przetargi. Wójt powołuje skład komisji. Komisja rewizyjna ma za 
zadanie kontrolowanie gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.  
 

e)   w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, 
 
 
Pan Piotr Olkowski – w dniu 16.12.2014r. odbyło się spotkanie na którym ustaliliśmy składy 
komisji Rady Gminy. Został ustalony następujący skład komisji rewizyjnej:  
 
1. Stanisław Rostek 
2. Henryk Wyrobek 
3. Zbigniew Kłósek 
4. Sławomir Rydzewski 
5. Teresa Wilgat 
6. Marcin Molski 
7. Małgorzata Niegowska –Pacuszka 
 
Przewodniczący Rady odpytał kolejno każdą zgłoszoną do komisji osobę, czy wyraża zgodę 
być członkiem komisji rewizyjnej. Wszystkie osoby wyraziły zgodę udziału w komisji. 
 
Odbyło się głosowanie za przegłosowaniem przedstawionego składu osobowego komisji. 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu 
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Pan Piotr Olkowski - na przewodniczącego komisji proponuje Pana Stanisława Rostka 
 
Proszę o przegłosowanie kandydatury Pana Stanisława Rostka na Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
 
 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
 

f) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, 
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał ustalone przez radnych składy komisji, a następnie odpytał 
kolejne każdą osoby czy wyraża zgodę na udział w komisji. Wszystkie przedstawione osoby 
wyraziły zgodę na udział w komisji.  
 
1. Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Przemysłu i Handlu : 

1) Janusz Kibart 
2) Tomasz Szymanik 
3) Stanisław Rostek 
4) Marek Gajewski 
5) Andrzej Rosiński 
6) Sławomir Matusik 
 

2. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych: 
1) Irena Dębkowska 
2) Teresa Wielgat 
3) Małgorzata Niegowska -Pacuszka 
4) Sławomir Matusik 
5) Marcin Molski 

 
3. Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony   Przeciwpożarowej i Ochrony 
Środowiska : 

1) Marek Gajewski 
2) Andrzej Rosiński 
3) Ryszard Decyk 
4) Henryk Wyrobek 
5) Zbigniew Kłósek 
6) Janusz Kibart 

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

g)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu szóstego porządku obrad 
 

Pan Marek Renik – chcę podziękować za zaproszenie i zgłaszam problem, który istniał już za 
poprzedniej kadencji z oświetleniem w Sadownem na ulicy Kościuszki, część lamp się nie 
świeci.  
 
Pan Waldemar Cyran – zostanie to na bieżąco naprawione  w przyszłym roku jak będziemy 
mieli nowe możliwości budżetowe to myślimy o modernizacji oświetlenia.  
 
Pan Tomasz Szymanik – korzystając z okazji, ze mamy dziś radnego powiatowego chcę 
zapytać bo odbywałły się prace porządkowe od Sadolesia w Stronę Sadownego, czy 
przewidziany jest dalszy rozwój tych prac bo droga powiatowe od trasy nr 50 w stronę 
Morzyczyna  jest bardzo zaśmiecona. 
 
Pan Marek Renik – w powiecie jeszcze nie ukonstytuowały się wszystkie komisje, ale ja 
zwrócę uwagę w powiecie na te sprawę. To nie jest tak, że wszystkie drogi powiatowe 
odśnieżane są przez jedną jednostkę ale przez różne wykonawcy wyłaniani są w drodze 
przetargu i nadzór nad tymi pracami ma Zarząd Dróg Powiatowych.  
 
Pan Mariusz Okulus – dziękuję za zaproszenie na sesję  jest to okazja czy to podczas sesji czy 
podczas przerwy  porozmawiać i wymienić się poglądami. Liczę na państwa sugestie i uwagi 
na wszystkie chętnie odpowiem. Wszystkie statystyczne dane przedstawię państwu na 
początku nowego roku. 
 
Pani Irena Dębkowska -  panie Wójcie czy byłaby możliwość porozumienia się ze starostą, 
żeby odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie gminy zajął się ktoś z naszej gminy.  
 
Pan Waldemar Cyran – odnośnie odśnieżania dróg gminnych będziemy rozmawiać, czy takie 
rozwiązania będziemy mogli wprowadzić w życie.  
 
Pan Marek Renik - zgadzam się z panem wójtem była taka kwestia, żeby odśnieżanie dróg 
powiatowych przekazać gminom. W tym roku przetarg jest rozstrzygnięty. Porozmawiam na 
ten temat ze starostą i w przyszłym roku gmina mogłaby podjąć się tej pracy na drodze 
zawartej umowy.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – kto będzie odśnieżał nasze drogi gminne? 
 
Pan Waldemar Cyran – dalej nasze ZGK 
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Do punktu siódmego porządku obrad 

Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu ósmego porządku obrad 
 
 

Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie i 
owocny udział w obradach. Zamknął posiedzenie III Sesji Rady Gminy Sadowne. 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 
 
        Piotr Olkowski 


