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Protokół Nr V/2015 
 
 

z obrad V Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 29 stycznia  2015r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  14°° -15³° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecny – Pan Sławomir Rydzewski 
           Pan Zbigniew Kłósek 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne,  Pan 
Zbigniew Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne. 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

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. 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 
2015-2026 

b)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
c) w sprawie poparcia apelu władz samorządowych umieszczenia modernizacji 

drogi krajowej Nr 50 i 62 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-
2023 

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

 
Pan Piotr Olkowski  - czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? 
 
Pani Irena Dębkowska – proszę o uwzględnienie w zmianach do budżetu remontu mostu na 
Bojewce na ul. Strażackiej. 
 
Odbyło się głosowanie za porządkiem obrad: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – rozstrzygnięto dwa  przetargi na modernizację  stadionu i budowę 
parkingu na 44 miejsca na ulicy Stefanowicza. Koszt modernizacji stadionu 474 476zł plus 
167 868zł w budżecie brakuje nam kwoty 101 639,00zł. Będę do państwa apelował o 
przesunięcie tych środków w budżecie. Kolejna inwestycja to budowa chodnika w 
miejscowości Sokółka. Tutaj po rozstrzygnięciu przetargu pozostało 45 000,00zł, te środki 
proponuję przesunąć na Sadowne i uzupełnić o  wydatki bieżące, które nie są jeszcze 
realizowane. Rozpoczęliśmy nowy rok pracy, rozpoczęła prace nowa firma śmieciowa. Po 
wyborach samorządowych rozpoczęły się zebrania w sprawie wyborów sołtysów. Rozpoczęto 
konsultacje w sprawie infrastruktury drogowej dotyczące dróg karowych. Niepocieszająca 
jest informacja, że naszej drogi krajowej K 50 nie ma. Samorządowcy z terenu gdzie 
przebiega droga krajowa K 50 spotkali się i wystosowaliśmy apel o umieszczenie tej drogi w 
planach budowy na lata 2014-2023. Jest możliwość korzystając ze strony infosadowne 
indywidualnie wystosować apel w sprawie umieszczenia drogi krajowej K 50 w planach 
budowy na lata 2014-2023. Odbyło się dziś walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki 
Wodnej, na którym wybrano zarząd i ustalono stawkę za hektar powierzchni meliorowanej.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 
Pan Marek Gajewski – dlaczego tak późno dowiedzieliśmy o pominięciu K 50 w planach 
budowy dróg krajowych? 
 
Pan Waldemar Cyran – dowiedzieliśmy się o tym ze strony internetowej, która konsultacje 
ogłosiła 16 stycznia i trwają one do końca stycznia. 
 
Pan Stanisław Rostek – tu się niedługo przez tą pięćdziesiątkę nie będzie dało żyć, trzeba 
będzie  robić blokady. 
 
Pan Waldemar Cyran – samorządy nie przeszły wobec tego obojętnie i wystosowały apel im 
będzie nas więcej, tym więcej możemy uzyskać. 
 
Pani Irena Dębkowska – znalazłam pismo z 2008r. w którym dyrektorzy z naszych szkół, 
radni , sołtysi zwracają się z prośbą o rozwiązanie problemu i zapewnienie bezpiecznego 
poruszania się po trasie nr 50. W związku z tym, że sesja jest poświęcona zmianom 
budżetowym proszę o znalezienie środków na remont mostu na Bojewce. 
 
Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy nie znamy kosztorysowej kwoty remontu tego 
mostu, po drugie należy zastanowić się w którą stronę pójdą nasze inwestycje. Jeżeli uznacie, 
że konieczny jest remont mostu będę się do tego stosował.  
 
Pan Henryk Wyrobek – gdzie będzie robiony chodnik na Sokółce? 
 
Pan Waldemar Cyran- od miejscowości Sokółka w stronę stacji PKP. 
 
Pan Henryk Wyrobek – czy jest potrzebna segregacja śmieci, bo firma odbierająca wszystkie 
śmieci wsypuje na jeden samochód. 
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Pan Waldemar Cyran -  one są segregowane, samochód który je odbiera wsypuje je w dwie 
różne komory. 
 
Pan Janusz Kibart – należy i w tym roku tak jak w latach poprzednich wygospodarować 
środki dla GSW w Sadownem. Powinniśmy zakupić kosiarkę, która służyłaby nam do 
wykaszania poboczy.  
 
Pan Marcin Molski – czy modernizacja boiska wiąże się z ze zrobieniem ulicy Stefanowicza i 
Polnej. 
 
Pan Waldemar Cyran – ulica Stefanowicza jest zaprojektowana tylko do ulicy Polnej z  
parkingiem na 44 miejsca. Myślę, że trzeba odcinek tej ulicy przedłużyć do ulicy Strażackiej. 
Ulica Polna jest zaprojektowana na ten rok, czy już teraz będziemy to robić należy się  
zastanowić się i ustalić.  
 
Pan Stanisław Rostek -  trzeba przekazać pieniądze dla ZGK , żeby dbali odnawiali i sprzątali 
przystanki autobusowe. 
 
Pan Ryszard Decyk – proponuję zamontować na przystankach kosze na śmieci. 
 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2015-2026 

 
Pani Anna Rukat – z inwestycji na Sokółce zostało około 45 000,00zł przenosimy to na 
boisko w Sadownem. 
 
Pan Tomasz Szymanik – z czego są pozostałe przesunięcia? 
 
Pani Anna Rukat – pozostałą brakującą kwotę do boiska przenosimy ze świetlic wiejskich. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw-0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
 
Pan Piotr Olkowski – zgłaszam wniosek o nie odczytywanie całej treści uchwały.  
 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem: 
Za – 13 
Przeciw-0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw-0 
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Wstrzymało się od głosu – 0 
 

c) w sprawie poparcia apelu władz samorządowych umieszczenia modernizacji 
drogi krajowej Nr 50 i 62 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-
2023 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw-0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Marcin Molski – mieszkańcy ulicy Bohaterów 1939r. proszą o wykonanie progów 
zwalniających. 
 
Pan Waldemar Cyran – na ile jest o realne do zrobienia to zostanie zrealizowane. 
Odbyło się spotkani z inwestorami instalacji segregacji śmieci. Prezes tej firmy chce spotkać 
się z państwem i przedstawić zakres działania tej inwestycji. Na terenie Sylikatów jest dwie 
firmy, z których jedna produkuje półfabrykaty do budowy domów, a druga jeszcze nic nie 
produkuje.  
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od Pana Krzysztofa Gałązki w sprawie budowy 
oświetlenia na ulicy 11 Listopada w Sadownem.  
 
Pan Waldemar Cyran – obecnie jest robiony kosztorys dotyczący dobudowy oświetlenia na 
ulicy 111 Listopada. 
 
Pan Piotr Olkowski – kolejne pismo wpłynęło do nas również od pana Krzysztofa Gałązki w 
sprawie położenia asfaltu na ulicy 11 Listopada w Sadownem. 
 
Pan Stanisław Rostek – w pierwszej kolejności należy budować te drogi, gdzie jeździ autobus 
dowożący dzieci.  
 
Pan Henryk Wyrobek – w tym roku będzie robiona ulica Stefanowicza, a w przyszłości ulica 
11 Listopada. 
 
Pan Waldemar Cyran- moja propozycja dotycząca Sadownego na 2015r. to zrobienie ulicy 
Stefanowicza, Targowej i ulicy Polnej. 
 
 
Pan Piotr Olkowski – wpłynęło pismo od mieszkańców ulicy Czesława Wycecha, o położenie 
nawierzchni bitumicznej na tej ulicy i zamontowaniu oświetlenia. 
 
Pan Waldemar Cyran – z tego co się zorientowałem jest tam nieuregulowany stosunek 
prawny , działki wchodzą w drogę.  
 
Pan Piotr Olkowski – kolejne pismo od mieszkańców Zalesia w sprawie pomocy finansowej i 
dobudowy oświetlenia w Zalesiu. 
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Pan Waldemar Cyran – tam jest konieczność dobudowy dodatkowych słupów. Sołectwo 
Zalesie ma na tę inwestycję zabezpieczone 5 000,00zł.  
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
Za o -13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
 
Pan Piotr Olkowski –  zamknął posiedzenie V sesji Rady Gminy, podziękował wszystkim za 
przybycie i owocny udział w obradach. 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
 
         Piotr Olkowski 


