
PROTOKÓŁ NR XXII /2013 
 
 
z obrad XXII  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 22 stycznia 2013r. , która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem w godz. 11°°- 15°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 15  
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli : Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Iwona Sokołowska – Sekretarz Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy 
Sadowne, Pan Michał Tontarski – Komendant Komisariatu Policji w Łochowie,  Pan Jacek 
Nieścior  – Kancelaria Radców Prawnych, Pani Bogumiła Oniśk – kierownik ZGK, Pan 
Marek Renik – radny powiatowy. 
 

Do punktu pierwszego  porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, 
dokonał otwarcia posiedzenia XXII  Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam  quorum, wszystkie podjęte uchwały będą posiadały moc prawną. Sesja ta 
odbywa się na wniosek Wójta. Panie Wójcie, czy jeszcze coś chciałby pan dodać do porządku 
obrad? 
 
Pan Zdzisław Tracz- nie, wszystkie punkty są ujęte w porządku obrad. 
 
Pan Waldemar Cyran – proszę o przegłosowanie porządku obrad. 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 

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. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sadowne za rok 2012. 
6. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ścieków dowoŜonych na terenie 
Gminy Sadowne, 

b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Sadowne. 

7. Zajęcie stanowiska w sprawach: 



a) przekazania Gminie Stoczek kwoty 205 636,87zł tytułem partycypacji w 50% 
kosztów budowy wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach, 

b) wypowiedzenie porozumienia w sprawie eksploatacji SUW w Starych Lipkach 
przez Gminę  Stoczek, 

c) informacji ZGK Sp.zo.o W Stoczku o nie przyjmowaniu na składowisko w 
Stoczku zmieszanych odpadów komunalnych. 

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

 
 

Do punktu trzeciego  porządku obrad: 
 
Pan Zdzisław Tracz – przywitał  wszystkich przybyłych. Robiony jest projekt na oświetlenie 
w Płatkownicy przy drodze od 50 do Pana Niegowskiego. Do 31.01.13r. zgłaszamy dwie 
drogi do FOGR. Jedna to droga w Zarzetce 770m, a druga to droga w KołodziąŜu Rybiu. 
Strategiczną rzeczą jest SUW w Złotkach. Chcemy jak najszybciej uniezaleŜnić się i nie 
korzystać z wody z Lipek Starych. 27.01.2013r. na spotkaniu w Gminie Stoczek 
przedstawiono nam propozycję zmiany stawek za wodę z 0,90 zł na 2,50zł + VAT za 1m³ 
Porozumienie, które mamy zawarte z Gminą Stoczek pozwala nam na odbiór do końca roku  
wody po 0,90 m³. Drugie pismo, które wpłynęło z Gminy Stoczek dotyczy przekazania kwoty 
205 636,87zł tj. 50% poniesionych wydatków na przebudowę SUW w Starych Lipkach. 
Zwróciliśmy się z pismem do Wójta o podanie szczegółowych informacji dotyczących  w/w 
inwestycji tj.: faktur, protokołów odbioru i przekazania, a takŜe informacji kto będzie 
dokonywał amortyzacji nowych urządzeń. Kolejne pismo z  Gminy Stoczek dotyczyło  
wypowiedzenia porozumienia w sprawie eksploatacji SUW w Starych Lipkach. 15.01.2013r 
zwróciliśmy się z pismem w sprawie przedstawienia warunków przedmiotowego 
wypowiedzenia z uwagi na to, Ŝe Gmina Sadowne jest współwłaścicielem nieruchomości. 
NaleŜy zrobić oświetlenie w Orzełku i poprawić  w Sadownem na ul. Kościuszki. Mamy 
uzgodnienia z powiatem w sprawie remontu drogi powiatowej Sadowne-Sokółka 1,6 km i 
Sadowne-Wilczogęby 1,3 km. Z dróg gminnych w tym roku chcielibyśmy poprawić drogą w 
Zarzetce i KołodziąŜu Rybiu. WaŜna jest strategiczna droga pomiędzy Wilczogębami a 
Zarzetką. Zlecono drogą Ocięte – Krupińskie. Dokumenty dotyczące wodociągu są na 
ukończeniu. 
 

Do punktu czwartego  porządku obrad: 
 
 
Pani Irena Dębkowska – zapomniał pan o chodniku na ul. Kościuszki. Idealnie byłoby go 
przedłuŜyć na ul. Słoneczną. Kolejną waŜną sprawą jest parking przy szkole. 
 
Pan Zdzisław Tracz – na oświetlenie boiska moŜemy pozyskać środki z LGD.  
 
Pani Iwona Sokołowska – byłam u Ks. Proboszcza w sprawie skwerku przy Kościele. Z LGD 
z małych projektów moŜna uzyskać do 50 000,00zł i jeden beneficjent moŜe dwa razy 
występować o środki na jedną inwestycję. Beneficjentem byłby Ks. Proboszcz on wyłoŜyłby 
na to potrzebne środki, a dokumentami zajmą się pracownicy urzędu.  
 
Pan Andrzej Rosiński – co z drogą Grabiny – Szynkarzyzna? 
 



Pan Zdzisław Tracz – trzeba to uzgodnić z komisją rolnictwa, które drogi naleŜy robić w 
pierwszej kolejności.  
 
Pan Janusz Kibart – co jest uwzględnione w projekcie placu przed kościołem. 
 
Pani Iwona Sokołowska – to jest zadanie projektanta. Ja uwaŜam, Ŝe w pierwszym etapie 
będzie to wycięcie drzew, rozplantowanie terenu i załoŜenie oświetlenia. W kolejnym etapie 
to posadzenie roślin, alejki, ławki. Gmina powinna pomyśleć o opasce chodnikowej. Z jednej 
strony jest droga powiatowa i tu naleŜało by się porozumieć z powiatem. 
 
Pan Wojciech Daniluk – panie wójcie  to Sadowne wygląda w opłakanym stanie. Miały być 
robione ulice Kilińskiego, Sosnowa, Polna, a tu nic się nie robi. 
 
Pan Zdzisław Tracz –  wszystko to co ja robię zaleŜy od pieniędzy i od decyzji Rady Gminy. 
Wiosną będzie robiony chodnik na ulicy Kościuszki., a ulica Polna i Stefanowicza w dalszej 
kolejności.  
 
Pan Wojciech Daniluk – wójt i część radnych uwaŜa, Ŝe na Sadowne poszły duŜe pieniądze 
bo wybudowana została oczyszczalnia i kanalizacja. Do mnie ta argumentacja nie dociera, bo 
gdzie w pierwszej kolejności miałaby oczyszczalnia i kanalizacja powstać. Obiecał pan 
parking na ulicy Sosnowej. 
 
Pan Zdzisław Tracz – ulica Sosnowa została przez nas wykupiona. Ja twierdzę, Ŝe najpierw 
naleŜy zrobić kanalizację, a następnie parking. Ja się z tego nie wycofuję, to będzie zrobione 
tylko z biegiem czasu. 
 
Pan Marek Renik – przez wydział inwestycyjny w starostwie został podjęty plan budowy 
chodnika na ulicy Kościuszki, a myślę, Ŝe dobrze było by to powiązać wraz z realizacją tej 
drogi. Na drogę Sadowne-Sokółka i Sadowne Wilczogęby jest przeznaczona kwota 
300 000zl. W tym roku powiat przeznacza na drogi gminne kwotę 500 000zł.  
 
Pani Irena Dębkowska – chodnik nie moŜe być przesunięty na ulice Słoneczną, bo tam w 
przyszłości będzie robiona kanalizacja.  
 
Pan Marek Zasłona – mówił pan o drodze na Zarzetkę, czy tu chodzi o drogę do Lipieńca? 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak. 
 

Do punktu piątego  porządku obrad: 
 
Pan Michał Tontarski – w ostatnich latach przeszliśmy restrukturyzację naszej jednostki w 
związku z tym chcę przedstawić państwu dane o liczbie przestępstw na przestrzeni  dwóch lat. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe bardzo wiele przestępstw dzieje się na Ŝyczenie właścicieli, którzy nie 
zachowują podstawowych zasad bezpieczeństwa. WaŜną dla nas sprawą jest bezpieczeństwo 
tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Cały ciąg trasy K 50 wymaga budowy 
ścieŜek rowerowych. Kolejną waŜną rzeczą jest noszenie przez  uczestników ruchu 
drogowego odblasków są to drobne rzeczy, które ratują ludzkie Ŝycie. Dominującą liczbą 
przestępstw na terenie gminy Sadowne to: kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym, 
kradzieŜe mienia oraz kradzieŜe z włamaniem. Z czego ¾ przestępstw zostało wykrytych. W 
2012r. doszło do zmniejszenia liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz 



kolizji drogowych. Na wysokim poziomie w 2011r. sytuują się kradzieŜe mienia. W okresie 
ferii szczególną uwagę zwracamy na dzikie lodowiska. Prosimy państwa o zgłaszanie 
przypadków zagroŜenia wychłodzenia organizmu. Szczególną uwagą obejmujemy osoby 
starsze i samotne. Bardzo dziękuje za wsparcie udzielone Komisariatowi Policji w Łochowie. 
Potrzeby finansowe będą jeszcze równieŜ w 2013r. jedną z takich potrzeb są słuŜby 
ponadnormatywne. W ubiegłym roku udało nam się z Burmistrzem Łochowa zorganizować 
50 słuŜb ponadnormatywnych. Szczególnie w okresie letnim jest potrzeba organizacji 
większej liczby patroli. Nas by zadowoliła w zakresie tych słuŜb z gminy Sadowne kwota      
5 000zł.  
 
Pani Iwona Sokołowska – a czy takie pismo wpłynęło do urzędu? 
 
Pan Michał Tontarski – tak, w ubiegłym roku do pani skarbnik. Kolejnym elementem o 
którym mówiłem na naszym spotkaniu to monitoring. Jesteśmy w trakcie realizacji tego 
pomysłu na terenie Łochowa. 50  000zł moŜna pozyskać z Pefronu na zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej, później taką osobę trzeba przez 3 lata zatrudniać. Na chwilę obecną moŜna 
podłączyć 32 kamery. Koleje Mazowieckie są zainteresowane załoŜeniem kamer na stacji 
PKP. MoŜe Gmina Sadowne była by zainteresowana załoŜeniem kamer na stacji PKP. 
Trzecim elementem jest moŜliwość pozyskania środków na  stworzenie siłowni dla 
policjantów. Chcieli byśmy pozyskać środki na adaptacje budynku garaŜu na siłownię. 
Koszty nie przekroczyłyby kwoty 3-4 tys. zł. po rozbiciu na 3 gminy. Chciałbym uzyskać 
informację zwrotną, czy byłaby taka moŜliwość. JeŜeli są jakieś pytani to bardzo proszę. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – jaki jest koszt zamontowania jednej kamery? 
 
Pan Michał Tontarski_ około 12 000zł.jeŜeli jest komisja bezpieczeństwa w gminie to 
moŜemy wspólnie powołać komisję i ustalić miejsce umiejscowienia kamery tak, Ŝeby 
przynosiło to maksymalnie duŜy skutek. 
 
Pani Irena Dębkowska – w ubiegłym roku pan Skonieczny mówił o załoŜeniu kamer koło 
szkół zlokalizowanych w Sadownem. Jak według pana rozwiązać problem niebezpieczeństwa 
na trasie nr 50. 
 
Pan Michał Tontarski – kluczem do rozwiązania problemu niebezpieczeństwa na trasie nr 50 
jest posiadanie przez uczestników ruchu oświetlenia i odblasków. Najskuteczniejszą metodą 
byłoby karanie. Tylko tu jest dylemat jak wypisać mandat osobie, która ma 400zł dochodu 
miesięcznego. To juŜ jest opcja ostateczna. Nie ma tu złotego środka, będziemy starali się ten 
problem rozwiązywać.  
 
Pan Waldemar Cyran – czy zarządca drogi na trasie k 50 uzgodnił te wygrodzenia, czy one 
mają pomagać, czy stanowią zagroŜenie?  
 
Pan Michał Tontarski – nie mam takiej wiedzy, trzeba by zapytać zarządcę drogi. Oni mają 
swoje plany i tym się kierują. Na pewno poprawia to jakiś element bezpieczeństwa.  
 
Pani Irena Dębkowska – czy te dane, którymi pan dysponuje o ilości wypadków na trasie k 50 
mają jakieś przełoŜenie w procesie planowania. 
 
Pan Michał Tontarski – policja prowadzi system ewidencji wypadków i kolizji drogowych, 
jest to informacja ogólnie dostępna opracowywana przez nas.  



 
Pan Jacek Rostek – czy moŜna na pewnych odcinkach na trasie nr 50 wprowadzić zakaz jazdy 
rowerów? 
 
Pan Michał Tontarski – ja nie czuje się beneficjentem tych kilku ostatnich pytań, staram się 
państwu przekazać swoje prywatne odczucia. Czy jak pan postawi ten zakaz to, czy jest go 
pan w stanie wyegzekwować. Stanowienie prawa, które nie będzie przestrzegane daje 
poczucie bezkarności i w innych sferach. 
 
Pan Waldemar Cyran – czy są jeszcze jakieś pytania do pana komendanta? Dziękujemy za 
przekazanie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy jak równieŜ za udzielenie 
odpowiedzi na przedstawiane pytania. śyczymy wszystkiego dobrego na ten 2013 rok.  
 
Pan Michał Tontarski – ja równieŜ dziękuję, miło mi się z państwem współpracuje. 
 
 

Do punktu szóstego  porządku obrad: 
 

a) w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ścieków dowoŜonych na terenie 
Gminy Sadowne, 

 
 
Pan Waldemar Cyran -    09.01.2013r. wpłynął wniosek od ZGK w Sadownem w sprawie 
przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
Pani Bogumiła Oniśk –  taryfy za ścieki obowiązują do 15.03. 2013r., a za wodę do 
30.04.2013r. chodzi nam o to, Ŝeby ujednolicić obsługę i przyjąć jeden termin. 
 
Odbyło się głosownie za uchwałą : 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 

b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Sadowne. 

 
Pani Iwona Sokołowska – uchwała ta była podjęta na wcześniejszej sesji, a następnie 
przesłana do nadzoru prawnego, który zgłosił nam poprawki dotyczące regulaminu. W 
związku z tym na dzisiejszej sesji uchylili byśmy wcześniej podjętą.  
 
Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny- państwo macie obowiązek podjęcia uchwały do końca 
marca. Ja proponuję, Ŝebyście uchwalili ten regulamin, a zawsze będzie moŜna go zmienić. 
 
Pani Iwona Sokołowska – zapoznała szczegółowo radnych ze zmianami w regulaminie 
utrzymania czystości. 
 
Pan Wojciech Daniluk – w tym regulaminie nie ma nic na temat osób, które nie mieszkają na 
stałe na terenie gminy, a są właścicielami posesji. 
 



Pani Iwona Sokołowska – letnicy zostają na starych zasadach, a gmina ma prawo ich 
skontrolować. 
 
Pan Jacek Nieścior – moŜecie podjąć oddzielną uchwałę odnośnie pozostałych podmiotów 
gospodarczych, szkół, letników. JeŜeli nie podejmiecie takiej uchwały pozostaną na starych 
zasadach.  
 
Odbyło się głosownie za uchwałą : 
Za – 11 
Przeciw – 2 
Wstrzymało się od głosu - 2 
 

Do punktu siódmego  porządku obrad: 
 
Ad. a) i b) 
 
Pan Zdzisław Tracz – wpłynęło pismo od gminy Stoczek w sprawie eksploatacji SUW w 
Starych Lipkach. Gmina Stoczek zwraca się do nas z pismem w prawie przekazania im kwoty 
205 000zł za modernizację SUW w Starych Lipkach. Zwróciliśmy się do Gminy Stoczek 
prosząc ich o protokół przekazania i faktury dotyczące tej inwestycji. O udzielenie informacji, 
kto będzie dokonywał amortyzacji. W przypadku braku tych informacji , nie moŜemy 
przekazać państwu w/w kwoty.  
 
Pan Andrzej Wrzosek – czy oni informowali nas o tej budowie? Czy w pierwotnej umowie 
jest zapisane, Ŝe my będziemy dokładali się do modernizacji? 
 
Pani Anna Rukat – tak, ale będziemy wcześniej informowani o planowanych remontach. 
 
Pan Zdzisław Tracz – otrzymałem wniosek o pozwolenie na  budowę, na co wyraziłem zgodę. 
Ale nie byłem informowany o szczegółach inwestycji. Jak państwo widzą rozwiązanie tej 
sytuacji? Nie moŜemy doprowadzić do sytuacji, Ŝe my się skłócimy. Kończymy budowę 
SUW w Złotkach. Za 1m³ płacimy 0,95 zł r + VAT , a dostaliśmy pismo w którym podnosi 
nam cenę wody do 2,50zł + VAT . 
 
Pan Jacek Nieścior – wójt Gminy Stoczek traktuje nas jak petentów, a my jesteśmy 
współwłaścicielami, mamy równe prawa. W porozumieniu jest zapisane, Ŝe jeŜeli 
wypowiedział nam porozumienie, to równie dobrze my moŜemy  od 2014r. skierować swoich 
ludzi na SUW w Stoczku. Oni byli zobowiązani przedstawić nam informacje o planowanych 
inwestycjach,  ale nie musieli mieć naszej zgody. JeŜeli doszło by do sprawy sądowej to sąd 
będzie rozpatrywał celowość wymiany urządzeń. My równieŜ moŜemy wystąpić do sądu o 
ustanowienie zarządcy bo my nie moŜemy dojść do porozumienia. Wójt Gminy Stoczek 
wypowiadając porozumienie nie zdawał sobie sprawy w jakiej sytuacji znajdzie się 1 stycznia 
2014. 
 
Pan Zdzisław Tracz – wymiana tych urządzeń była zasadna bo sanepid miał obiekcję co do 
czystości wody. Ale to nie znaczy, Ŝe trzeba było robić tak powaŜną modernizację. 
 
Pani Anna Rukat – spotkanie w Stoczku dotyczyło SUW w Lipkach. Wójt Stoczka chciał 
nam sprzedać wodę po 2,5zł + VAT oprócz tego mielibyśmy płacić za eksploatację. Padło 
stwierdzenie Ŝe mogliby wykupić naszą część, ale Wójt Stoczka nie jest tym zainteresowany. 



 
Pan Zdzisław Tracz – moŜe pan mecenas odpowie nam, co byłoby jeŜeli oni zamknęliby nam 
wodę ? 
 
Pan Jacek Nieścior – nie ma takiej moŜliwości. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – kiedy rozpoczniemy budowę SUW w Złotkach? 
 
Pan Zdzisław Tracz-  wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę, następnie ogłaszamy przetarg. 
Chcemy pozyskać dofinansowanie z WFGW. 
 
Ad. c)  
 
Pan Zdzisław Tracz- wpłynęło do nas pismo w dniu 13. 01.2013r. z ZGK w Stoczku w 
którym informują nas , Ŝe od 01.01.2013r. nie będą przyjmować od nas na składowisko 
zmieszanych odpadów komunalnych. 
 
Pani Bogumiła Oniśk-  prawdopodobnie pismo to powstało w związku z tym, Ŝe na 
składowisku śmieci mają kontrolę. Fizycznie oni od nas śmieci przyjmują. Nie mogę się 
zgodzić z tym, Ŝe nie będziemy mieli udokumentowanych tych odpadów, ja się muszę z tego 
rozliczyć. W porozumieniu jest okres trzy miesięcznego wypowiedzenia i nie ma moŜliwości 
Ŝeby śmieci nie przyjmować. W tym roku weszło rozporządzenie, które przewiduje jakie 
odpady będą składowane na składowiskach danego typu i to składowisko spełnia te warunki. 
Rozporządzenie przedłuŜa czas składowania tych odpadów do 2016r. W porozumieniu jest 
zapisane, ze Stoczek jest zarządcą wysypiska, ale jest ono dla dwóch gmin i nie mogą 
przestać odbierać od nas tych odpadów. 
 
Pan Zdzisław Tracz- w porozumieniu z 2008r. jest zapisane, Ŝe opłata została ustalona na 
kwotę 165,83 zł za tonę. Od 2008r. ja nie mam Ŝadnych informacji, Ŝeby się ta opłata 
zmieniała. Porozumienie jest na czas nieokreślony, kaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć 
porozumienie z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.  
 
Pani Bogumiła Oniśk – porozumienie jest zawierane pomiędzy dwoma zakładami ZGK w 
Stoczku i w Sadownem. W międzyczasie ZGK w Stoczku przekształciło się w spółkę my na 
ten temat nie mieliśmy Ŝadnych informacji.  
 
Pani Irena Dębkowska – w okresie kiedy była podpisywana umowa ze Stoczkiem ja byłam 
radną i nie było aktu notarialnego. Wójt Stoczka wtedy mówił, Ŝe ta umowa ma moc aktu 
prawnego. 
 
Pan Jacek Nieścior – gmina Stoczek jest właścicielem nieruchomości ,a nas nie traktuje za 
równorzędnego partnera. My moŜemy ubiegać się o nakłady jakie ponieśliśmy na budowę 
wysypiska. Na dzień dzisiejszy, nic się nie zmieniło. Te pisma to jest przelana na papier złość 
wójta. Przekształcenie ZGK w spółkę nic nie zmienia. Jak się tworzy spółkę to trzeba ją 
wyposaŜyć w majątek. Ciekawi mnie, co oni ujęli w majątku spółki.  
 
 
 
 
 



Do punktu ósmego  porządku obrad: 
 
Pan Czesław Głuszak – składam wniosek o dofinansowanie na kwotę 20 000zł  remontu 
świetlicy w Bojewie.  
 
Pan Zdzisław Tracz- ja popieram ten wniosek, tam nic nie było robione. 
 
Pan Wojciech Daniluk – ja jestem za tym, Ŝeby w Bojewie zrobić. 
 
Pan Zdzisław Tracz – 10 000,00zł moŜemy na świetlicę przeznaczyć. 
 
Wniosek w sprawie przeznaczenie 10 000,00 zł. na świetlicę w Bojewie. 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0  
Salę obrad opuściła i nie brała udziału w głosowaniu Pani Irena Dębkowska 
 
Pan Andrzej Rosiński – mam pytanie co w sprawie przyznania Pani Sobolewskiej punktu 
sprzedaŜy napojów alkoholowych powyŜej 4,5 % 
 
Pan Zdzisław Tracz- niech składa dokumenty jest wolny punkt, to dostanie. 
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał pismo od Rady Sołeckiej Sołectwa Sojkówek, w sprawie 
załoŜenia światła ulicznego w Sojkówku, jest to odcinek 700m – 12 lamp. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli rada gminy wyda taką dyspozycje to pieniądze się znajdą.  
 
Pan Marek Gajewski – chciałbym poinformować Radę Gminy, Ŝe mając 9 800, 00zł z 
funduszu sołeckiego, przy pomocy i współpracy mieszkańców udało się nam zrobić w 
świetlicy dwie łazienki, sufity, ściany. Prosimy, Ŝeby w zamian za wykonane przez 
mieszkańców prace w czynie społecznym zrobić mieszkańcom oświetlenie.  
 
Pan Zdzisław Tracz – na oświetlenie uliczne jest 21 000zł , a mamy juŜ 3 zgłoszenia.        
Ja dokumenty mogę zrobić jest to koszt 2-3 tys. zł. Za te pieniądze wszystkim nie zrobimy za 
mało zostało zaplanowane. Wystąpiliśmy o 62tys.zł zwrotu VAT-u , jeŜeli te pieniądze 
uzyskamy to więcej będziemy mogli zrobić. 
 
Pan Waldemar Cyran – ja rozumiem, Ŝe szanowna rada przychyla się do wykonania tej 
inwestycji oczywiście, jeŜeli będą moŜliwości budŜetowe. 
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał pismo od OSP w Sadownem, w sprawie przekazaniu na 
rzecz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sadownem samochodu osobowego Skoda Fabia. 
Samochód marki Polonez, z którego do tej pory korzystała jednostka uległ zuŜyciu. 
 
Pan Zdzisław Tracz- padła taka propozycja na zebraniu  OSP, ale po sprawdzeniu ile 
kilometrów przejechał Polonez w ciągu roku uwaŜam, Ŝe ten samochód nie będzie w pełni 
wykorzystany.  
 
Pan Waldemar Cyran – ta decyzja leŜy w gestii Wójta  
 



 
Do punktu dziewiątego  porządku obrad: 

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

Do punktu dziesiątego  porządku obrad: 
 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 
 
        Waldemar Cyran 


