
 1 

Protokół Nr VI/2015 
 
 

z obrad VI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca  2015r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  10°° -14³° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 15 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne,  Pan 
Zbigniew Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne. 
Zaproszeni goście – Przedstawiciele Firmy Kruszywa Niemce S.A , Pani Bogumiła Oniśk- 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, Pan Mariusz Okulus – 
Komendant Komisariatu Policji w Łochowie, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem, Pan Wiesław Rogala – mieszkaniec gminy oraz 
sołtysi zgodnie z dołączona listą obecności.  
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do porządku obrad 
dzisiejszej sesji? 
 
Odbyło się glosowanie:  
Za  - 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania – Sławomir Matusik  
 
 
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
Za  - 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania – Sławomir Matusik  
 
P o r z ą d e k   o b r a d: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń za 2014r.  
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach. 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne. 
b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne. 
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2015r.  

d) w prawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą  punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sadowne, 

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

f)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
g) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 
7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
8. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy. 
9. Zamknięcie obrad.  

 
 
Pan Piotr Olkowski – oddaję teraz głos Panu Mariuszowi Okulusowi – Komendantowi 
Komisariatu Policji w Łochowie.  
 
Pan Mariusz Okulus – witam państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie na sesję. Zwracam 
się do państwa w związku z inicjatywą Komendy Stołecznej Policji, która zwróciła się o 
dofinansowanie do zakupu nowych radiowozów. Plan jest taki, że 50% finansuje policja, a 
50% zbieramy od samorządów. Jeżeli uda nam się zebrać te pieniądze, będzie można kupić 
dwa radiowozy. Zwracam się do państwa z prośbą, żebyście przychylili się do tej prośby. 
 
Pani Anna Rukat – w dzisiejszej uchwale, w zmianach w budżecie jest uwzględniona jest na 
ten cel kwota 9 000,00zł, jeżeli dzisiejsza uchwala zostanie przegłosowana, ta kwota zostanie 
przekazana policji.  
 
Pan Piotr Olkowski – czy dyżury policji się nie zmieniły? 
 
Pan Mariusz Okulus – nic się nie zmieniło, 2 dni w tygodniu po kilka godzin jest dyżur 
dzielnicowego.  
 
Pan Waldemar Cyran – wzorem lat ubiegłych samorządy wspierają policję. Z roku na rok stan 
bezpieczeństwa jest coraz lepszy i staramy się go na takim poziomie utrzymać.  
 
Pan Artur Szczepański – Prezes Zarządu Spółki Kruszywa Niemce S.A – wystąpiliśmy z 
wnioskiem do gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 
instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  
Spółka Kruszywa Niemce to spółka córka wyodrębniona z PPMB Niemce S.A. produkująca 
materiały budowlane. Chcielibyśmy poszerzyć zakres działalności o inny rodzaj produkcji 
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związany z przetwórstwem odpadów. W tym celu zaprosiłem 3 osoby, które przybliżą zakres 
działania spółki i odpowiedzą na nurtujące państwa pytania. 
 
Pan Jacek Goździk– z Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami. Kruszywa Niemce SA jest 
największym producentem kruszyw mineralnych w Polsce południowo - wschodniej. Firma 
Kruszywa Niemce zlokalizowana jest niedaleko Lublina. W 2008r. Kruszywa Niemce kupiły 
Sylikaty w Sadownem. Sytuacja na rynku, która się wytworzyła doprowadziła do tego, że 
zakład sylikaty z roku na rok tracił swoja rentowność. Powstał pomysł wybudowania 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Korzyści dla gminy to 
zwiększone podatki, zwiększenie zatrudnienia do 30 osób, stabilizacja cen odpadów, 
spełnienie dyrektyw Unii Europejskiej. Instalacja RIPOK ma na celu przetwarzanie odpadów 
komunalnych oraz odpowiedniego ich przechowywania. Wszystkie samorządy w Polsce do 
2020r. mają za zadanie do 30% ograniczyć ilość odpadów komunalnych. Żebyście państwo 
nie czuli się oszukani przez inwestora,  chcemy państwu zaproponować umowę społeczną i 
powołanie komitetu kierującego inwestycją w skład, którego będą wchodzić przedstawiciele 
Rady Gminy, Urzędu Gminy. RIPOK który chcemy wybudować w Zieleńcu jest to instalacja 
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja ta składa się z dwóch 
elementów , pierwsza część to część mechaniczna - sortownia odpadów. Odbierane są 
surowce wtórne. To co zostaje i nie nadaje się do recyklingu, te odpady są rozdrabniane w 
specjalnych maszynach i odwożone do cementowni. Pozostaje nam frakcja, która pozostaje na 
sicie i tu proponujemy państwu proces kompostowania. Są to bunkry betonowe zamykane, 
zostają one nawodnione, napowietrzone tak, żeby rozpad masy nastąpił w trakcie 21 dni, 
proces ten jest kontrolowany.  
 
Pan Janusz Kibart – jakie odpady będziecie przyjmowali? 
 
Pan Jacek Goździk - wszystkie zebrane. 
 
Pan Przemysław Bryłowski – przedstawił  przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach i wyjaśnił obowiązki i zadania jakie z tego tytułu na gminę są nałożone.  
 
Pan Adam Przystupa - przedstawiciel firmy „Komekol” firma wybudowała i użytkuje 
instalację RIPOK. Firma od 1994 r. zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 
Jest zorganizowana w Lublinie w granicach miasta. Każdy samochód wieżdżający na teren 
zakładu jest zważony. Odpady trafiają na linię sortowniczą, tam oddzielane są  odpady 
organiczne, które trafiają na kompostownię. Są to betonowe bunkry gdzie następuje 
stabilizacja odpadów chemicznie. Trwa to od 17-21 dni, odpad poddany jest działaniu 
powietrza i temperatury. Obieg wody i powietrza w takiej instalacji jest zamknięty. Cały 
proces jest sterowany przez komputer. Firma „ Komekol” produkuje paliwo alternatywne z 
frakcji nasitowej wydzielanej z frakcji mechanicznej. Jesteśmy dostawcą paliwa do 
cementowni „Chełm” to paliwo jest tylko do pieca cementowego gdzie jest temperatura 
2000°C. W przypadku firmy „Komekol”  50 000 odpadów nie spada na wysypisko, ale jest 
przetwarzanych. Chętnie odpowiem na wszystkie państwa pytania.  
 
Pan Waldemar Cyran – ten czas który państwo nam poświęciliście i przekazane informacje 
były nam bardzo potrzebne. Nasza wiedza na temat takiej instalacji była znikoma. 
 
Pan Stanisław Rostek – zakład sylikaty powstał w 1972r. dlaczego dalej nie rozwijacie 
produkcji cegły, a chcecie się państwo zajmować odpadami. Nie widzę potrzeby budowania 
takiej linii w sylikatach. Jako radny i mieszkaniec gminy nie widzę potrzeby budowania 
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RIPOK w Sylikatach. Gmina wyłania firmę z przetargu i my jako mieszkańcy jesteśmy 
zadowoleni i nie widzimy problemów w odbiorze i składowaniu odpadów.  
 
Pan Henryk Wyrobek – w naszej gminie z 6 tys. mieszkańców mamy dwa samochody śmieci 
tygodniowo. Żyjemy tu w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym i my nie chcemy tu takiego 
składowiska. Z tego, co pan mówi w tym zakładzie byłoby zatrudnione 27 osób, a ile z 
powodu takiej instalacji ucierpi na zdrowiu. Pan prawnik mówi, że gminy będą zobligowane 
zapewnić i wykazać odpowiedni odbiór śmieci. Zgadzam się my to zrobimy, ale najpierw 
niech Warszawa to zrobi. Jestem przeciwnikiem budowy jakiegokolwiek zakładu na terenie 
gminy Sadowne , który przynosiłby niekorzystne warunki gminie, bo jeżeli będzie to 
kompostownia to będą szczury, jak będzie to spalarnia to będzie smród.  
 
Pani Irena Dębkowska – gmina Sadowne zawsze była gminą proekologiczną w związku z tym 
w 1989r. zostało wybudowane wspólnie z gminą Stoczek wysypisko śmieci. Na terenie 
sylikatów jest firma, która miała zająć się produkcją materiałów budowlanych z pirogenezy 
śmieci. Zakład ma rocznie przerabiać 42 tony w ciągu jednej doby będzie przerabiał 116 ton 
odpadów co daje 5 ton na godzinę . Samochód za samochodem będzie jechał, a my będziemy 
remontować drogi. Chciałam zapytać jakie gazy powstaną w procesie fermentacji i co robicie 
z masą pofermentacyjną, czy chcecie tym zasypać doły po żwirowni w Sylikatach. Nie 
musicie nas przekonywać, że są to korzyści dla nas, bo póki co podatki są umarzane, a wy 
jesteście zameldowani na terenie Lublina i one pójdą do Lublina.  
 
Pan Adam Przystupa - nigdy ze mną nie rozmawiano o termicznej utylizacji odpadów. 
Odpady organiczne przetwarzane są w ciągu jednej doby, sortowane są w ciągu jednego dnia. 
Odbywa się to w procesie tlenowym. Taki odpad ma trafić na składowisko tzn. są one 
zakopywane.  
 
Pani Irena Dębkowska – gdzie macie państwo zaplanowane takie składowisko odpadów? 
 
Pan Adam Przystupa - najbliższe jest w Ostrołęce. Prowadzę taką instalację RIPOK i mam 
rok rocznie całościową wnikliwą kontrolę, która nadzoruje cały przebieg obróbki odpadów.  
 
Pan Jacek Gożdzik - pani zauważyła, że jesteście gminą proekologiczną i wywozicie śmieci 
na składowisko? Czasy się zmieniły jest zabronione składowanie odpadów, takie śmieci na 
bieżąco podlegają segregacji. Nie ma fermentacji, jest proces tlenowego rozkładu. 
 
Pan Przemysław Bryłowski – przepisy unijne jednoznacznie stanowią, że należy wykazać 
minimum odzysku, czy zlecicie to państwo firmie zewnętrznej, czy zajmiecie się tym sami to 
jeżeli nie spełnicie tego warunku od 2020r. będziecie płacić kary.  
 
Pan Marek Renik – na pewno dobro gminy Sadowne leży na sercu wszystkim państwu, 
rozwój tej gminy. Po wysłuchaniu państwa wypowiedzi to ja niewiele widzę korzyści dla 
mieszkańców. Ma się pojawić 27 miejsc pracy, to nie jest rewelacja. Możliwość  uniknięcia 
potencjalnych kar ma być dla nas zachętą. Ja w państwa wypowiedzi nie widzę jak traktowani 
byliby mieszkańcy gminy. Podejrzewam, że rozbudowa takiego zakładu jaki jest w Lublinie 
jest łatwiejsza niż budowa nowego. Nie widzę potencjalnych korzyści dla gminy, a wręcz 
odwrotnie. Gmina Sadowne leży na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 
2000. W związku z tym były utrudnienia inwestycyjne, teraz mielibyśmy machnąć na to ręką 
i pozwolić, żeby ograniczano nas w zawiązku z taką instalacją . Do naszej gminy przyjeżdżają 
ludzie wypoczywać, jaki po wybudowania takiej instalacji byłyby wizerunek gminy –
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wysypiska śmieci. Pan mecenas mówi, że Francja, Niemcy dają nam pieniądze na budowę 
takiej instalacji, błąd proszę pana bo my też na to płacimy składki.  
 
Pan Wiesław Rogala – ja bardzo źle odbieram słowa spalarnia. Ten problem jest tak szeroki, 
że radni jeszcze się z tym nie zapoznali i ważne jest też zdanie mieszkańców. Jeżeli 
powstałby tu taki zakład, to zniszczylibyśmy nasze naturalne środowisko. Mamy masę 
turystów, którzy przyjeżdżają tutaj na wypoczynek. Taki zakład nie przyniesie nam korzyści, 
a przynieście niekorzyści. 
 
Pan Artur Szczepański - ja po raz kolejny chcę państwu powiedzieć, że my nie mówimy o 
spalarni, a o sortowni śmieci. 
 
Pan Marek Renik – na jakim etapie są działania związane z budową RIPOK w Zieleńcu i na 
jakim etapie jest realizacja planu zagospodarowania przestrzennego okolic Zieleńca.  
 
Pan Andrzej Kopacz – sołtys sołectwa Zieleniec – pan mecenas mówi, że rolnicy maja 
zwracać pieniądze do UE, a czy jeżeli Sylikaty nie płacą podatku do gminy to gmina nie traci. 
 
Pan Józef Robak – panie Rostek kiedyś panu cała produkcja cegły w Sylikatach nie 
przeszkadzała, a sortownia śmieci panu przeszkadza. Proszę przejechać się wieczorem po 
wsiach, to pan zobaczy przydomowe spalarnie gdzie palone są plastiki.  
 
Pan Jacek Gożdzik -  mówi pan , że 27 miejsc pracy to mało to jest coś, czy nic. Jeżeli 
Nadbużański Park Krajobrazowy jest przeciwny to nie pozwoli na budowę takiej instalacji. 
Mówi pan, że zrobimy sortownię na 42 tony, a później ją powiększymy. To jest bardzo trudne 
i bo jest to taka sama procedura jak budowa nowej.. Budowa takiej instalacji to wspólne 
przedsięwzięcie samorządu i prywatnego przedsiębiorcy. Gospodarzem jest gmina i gmina 
składa wniosek do marszałka. Po okresie umowy koncesyjnej ta instalacja przechodzi na 
własność gminy. Zapraszam wszystkich do obejrzenia zakładu w Lublinie, zobaczycie i 
ocenicie.  
 
Pani Irena Dębkowska – jak wygląda współpraca Sylikatów i zakładu Nowe Technologie.  
 
Pan Artur Szczepański - Zakład Sylikaty Sadowne jest to Spółka Nowe Technologie 
Budowlane. Kruszywa Niemce mają lepszą sytuację i będą inwestorem. 
 
Pan Waldemar Cyran – plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zieleniec jest 
wstrzymany, ponieważ nie ma takiej potrzeby żeby go kontynuować dlatego, że może to być 
bezsensowny wydatek, mamy na to jeszcze czas. Cała inwestycja jest w początkowej fazie. 
Jeszcze w tamtym roku wpłyną do gminy wniosek o decyzje zabudowy. Na chwilę obecną są 
zastrzeżenia do tego wniosku.. Jest to początkowa faza budowania inwestycji i budowy 
instalacji. 
 
Pan Marek Renik – mam pytanie do Pan prezesa na jakim etapie jest budowa inwestycji ?  
 
Pan Artur Szczepański - odwołaliśmy się od decyzji sanepidu, ponieważ nie oczytano 
pewnych dokumentów, które były dostarczone. Czekamy na decyzję Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska i czekamy na warunki zabudowy.  
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Pan Waldemar Cyran – w międzyczasie zwróciłem się do WZOŚ z zapytaniem, czy taka 
inwestycja jest ujęta w planie. Okazuje się, że nie jest ujęta. Odczytał treść pisma. Są to 
trochę sprzeczne informacje państwo mówicie, że musimy, a organ który prowadzi nadzór 
nad całą gospodarką odpadami twierdzi, że nie jest konieczna budowa takiej instalacji. 
 
Pan Przemysław Bryłowski – gmina ma obowiązek zapewnić odbiór odpadów w 
postępowaniu przetargowym . Musicie wykazać, co robicie z odpadami i poniesiecie 
konsekwencje tych wymogów. Nie  macie obowiązku budowy RIPOK, a wykazać minimum 
odzysku odpadów. To, że marszałek czy wojewoda nie widzi problemu to nie znaczy, że 
poniesie konsekwencje. Odpowiedzialność spoczywa na gminie.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – gdyby ten zakład powstał, to czy możecie zapewnić mieszkańcom, że 
będą mniej płacili za śmieci? 
 
Pan Artur Szczepański - -gwarantuję, że opłata nie wzrośnie. 
 
Pani Dorota Wiska – dlaczego tylko gmina Sadowne ma zapłacić kary, bo nie będzie 
posiadała tej instalacji,  tak samo kary zapłacą inne gminy.  
 
Pani Irena Dębkowska – państwo chcecie na nas wymusić budowę tej instalacji w sylikatach, 
a wobec obowiązujących przepisów jest to zadanie gminy i obowiązek wójta wyłonić w 
przetargu firmę, która będzie zajmowała się odbieraniem odpadów z terenu gminy. 
 
Pan Henryk Wyrobek – nas nie interesuje budowa takiego zakładu na terenie gminy. 
 
Pan  Artur Szczepański  – przyjechaliśmy do państwa, żeby przybliżyć państwu instalację 
RIPOK i między innym to od państwa usłyszeć. Zapraszamy do obejrzenia istniejącego 
zakładu w Lublinie. 
 
Pan Piotr Olkowski – dziękuje państwu za przybycie i przedstawienie prezentacji. Ogłaszam 
20 min przerwę.  
 
Przerwa 11.30  
Po przerwie 12.00 
 

Do punktu trzeciego porządku obrad:  
 

Pan Waldemar Cyran – udało się zrealizować światło pulsacyjne na DK50 przy przejściu na 
ulicę Wiejską. Mamy zapewnienia, że modernizacja tej drogi będzie zaplanowana ze środków 
krajowych. Jest robiona modernizacja boiska i tu nie ma żadnych opóźnień. Na ukończeniu 
jest parking na ulicy Stefanowicza. Ukończony jest chodnik w miejscowości Sokółka. 
Modernizacja świetlicy na Sokółce też jest na ukończeniu. Jest otwarty konkurs dla 
organizacji pozarządowych. Były prośby mieszkańców i udało nam się to uzyskać,  żeby 
autobusy zastępcze PKP zatrzymywały się w Zieleńcu i w Sadownem na ulicy 
Grunwaldzkiej. Odnośnie stadionu zgłoszono prace dodatkowe, które nie były ujęte w 
projekcie tj, nawodnienie i budowa bramek, krzesełka na widowni,  tego nie było w planach 
modernizacji. Starosta i Rada Powiatu przychyliła się do tego i w kwocie 45 000zł 
dofinansują tę inwestycję. Odbyły się rozmowy z Ks. Wojciechowskim i jest wola ze strony 
parafii, żeby na okres 20 lat wydzierżawić plac za kościołem pod plac targowy. Udało nam się 
sprzedać stację CPN na SKR w Sadownem. PGE Wyszków będzie remontowało instalacje 
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energetyczną na terenie Zalesia. Zostało zlecone równanie ulicy Targowej pod kostkę , 
musimy myśleć o dokończeniu ulicy Stefanowicza. W sprawie drogi w Morzyczynie są 
uzupełnienia. Rozpoczęło się  równanie dróg gminnych, jeżeli ktoś byłby zainteresowany 
ziemią z poboczy, to zachęcam żeby to zbierać . Nie udało nam się sprzedać Forda Transita  
moja propozycja jest, żeby zejść do kwoty 30 000,00zł w przetargu ustnym. Został złożony 
wniosek o utylizacje azbestu z terenu gminy Sadowne. Rozpoczęto prace odnośnie 
światłowodu na terenie gminy. W najbliższym czasie zostanie  ogłoszony przetarg na 
wodociąg w Złotkach.  
 
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Nie było pytań do Wójta. 
 

Do punktu piątego porządku obrad:  
 

Pan Piotr Olkowski – informacje z realizacji uchwał i zarządzeń państwo otrzymaliście z 
materiałami, czy są jakieś pytanie, nie widzę.  
 

Do punktu szóstego porządku obrad:  
 
 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne. 
 

Pan Piotr Olkowski – komisje przygotowały i przegłosowały plany pracy, które stanowią 
załącznik do uchwały.  
 
Obyło się głosowanie za uchwałą : 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:  Pan Janusz Kibart 
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
 

b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne. 

 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą : 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:  Pan Janusz Kibart 
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
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c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2015r. 

 
 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą : 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:  Pan Janusz Kibart 
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
 

d) w prawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą  punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sadowne, 

 
Obyło się głosowanie za uchwałą 
 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:   
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
 
 

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

 
Odbyło się głosowanie o nie odczytywanie całej treści uchwały WPF i zmiany w budżecie. 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą 
 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:   
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
 

f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
 

Obyło się głosowanie za uchwałą 
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Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:   
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
 
 

f) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

 
Pani Irena Dębkowska – proponowana stawka za 1m³ to 3,07zł wychodzi na to, że woda 
będzie najdroższa w całym powiecie Węgrowskim. 
 
Pani Bogumiła Ośnik  - na cenę wody wpływa czynnik zewnętrzny, będziemy ją kupować po 
3,06 zł ze Stoczka. Woda ta musi być odpowiedniej jakości i utrzymanie odpowiedniego 
poziomu stanu wody, remonty wodociągów kosztują. Pokusiliśmy się o symulację i 
wychodzi, że 3 osobowa rodzina zapłaci od 0,90do 1,60zł za 1 m³ Chcę też zauważyć, że 
gmina dotuje po 2,40zł do każdego metra sześciennego ścieków. 
 
Pani Irena Dębkowska – kto liczył te taryfy za wodę księgowy, czy firma zewnętrzna? 
 
Pani Bogumiła Oniśk – firma zewnętrzna. 
 
Pan Tomasz Szymanik – jeżeli Gmina Stoczek nie podniosłaby stawek za wodę, czy 
wnioskowała by pani o podwyżkę? 
 
Pani Bogumiła Ośnik – nie, nie było by takiej potrzeby. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – jeżeli Stoczek podniósł cenę za wodę to jasne, że my też musimy 
podnieść. Tu są też koszty konserwacji wodociągu. Nikt się nie zastanawia odkręcając kran  
skąd ta woda i ile kosztuje. 
 
Pani Irena Dębkowska – szanowny panie radny jestem przedstawicielem mieszkańców, 
którzy zwracają się do mnie z tym, że każda podwyżka ma w ich budżecie duże znaczenie. 
Uważam, że 3zł za m³ to wystarczająca cena, bo wychodzi na to, że mamy najdroższą wodę. 
Proszę porozmawiać z dziećmi już od przedszkola uczy się je ekologii.  
 
Pani Bogumiła Oniśk– ekologia jest bardzo ważna ale ekonomia również. Biorąc pod uwagę 
ekonomię taka cena wody wychodzi nam z kosztów. 
 
Pani Irena Dębkowska – dlaczego jak ma pani księgowego on nie wylicza taryf za wodę, a 
korzysta pani z firmy zewnętrznej, której też pani płaci. 
 
Pani Bogumiła Ośnik – problemem nie jest wyliczenie stawek za wodę tylko, ale czy 
uwierzycie w te stawki,  które wyliczy nasz księgowy.  
 
Pan Piotr Olkowski – czy w gminie Łochów robią to pracownicy, czy firma zewnętrzna? 
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Pani Bogumiła Ośnik – z moich informacji wynika, że wcześniej robiła to firma zewnętrzna w  
tym roku wyliczyli sami.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – jest prośba, żeby w przyszłości u pani robił to pracownik ZGK.  
 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą 
 
Za – 12 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:   
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
 
 

Do punktu siódmego porządku obrad:  
 
Pan Marek Renik – na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto zasady finansowania inwestycji 
powiatowych 50 do 50. Będzie jeździła komisja z powiatu i  należałoby ustalić, którą drogę 
uważamy za najważniejszą. Droga krajowa K50 nie znalazła się w planie inwestycyjnym do 
2022r. będzie remontowana na odcinku od Łochowa do Ostrówka.  
 
Pan Waldemar Cyran – na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury są parametry ile 
osób z terenu gminy złożyło protest i jest to liczba 40 głosów, więc sami jesteśmy sobie 
winni.  
 
Pan Tomasz Szymanik – chcę przypomnieć panu radnemu o uporządkowaniu poboczy 
szczególnie na drodze powiatowej od K50 do Morzyczyna, tam są ogromne ilości śmieci. 
 
Pan Marek Renik – to jest problem, powinno to być likwidowane w ramach likwidacji dzikich 
wysypisk śmieci.  
 
Pan Sławomir Matusik – zwracam się o usunięcie skarp z poboczy na drodze od Kołodziąża 
do Orzełka. 
 
Pan Marek Renik – będą przeznaczane pieniądze na regulację takich poboczy. Ja dostaję 
pewną pulę pieniędzy więc albo pójdą one na inwestycje, albo na prace remontowe.  
 
Pan Sławomir Matusik – czy jest ogłoszony przetarg na żwir?  
 
Pan Waldemar Cyran – w tym tygodniu będzie ogłoszony. Kolejny priorytet to będziemy 
przygotowywać dokumenty do ogłoszenia przetargu na wodociąg. 
 
Pani Daniela Ogonowska – kiedy zostanie wyremontowana tablica informacyjna w Orzełku 
 
Pan Waldemar Cyran – już raz pani to zgłaszała i więcej pani nie będzie, naprawimy. 
 
Pani Teresa Wielgat – czy w tym roku będzie możliwe wykonanie chociaż planów pod 
położenie asfaltu na odcinku drogi od pana Przybysza? 
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Pan Waldemar Cyran – przyjrzymy się tej sprawie. 
 
Pani Barbara Laska – czy w tym roku będzie zrobiony asfalt w Krupińskim? 
 
Pan Tomasz Szymanik –na drodze gminnej od powiatowej do Agroli trzeba zrobić 
zabezpieczenie  barierki, tam jest wykopany przy samej drodze staw. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – mój wniosek jest, żeby wystąpić z pismem do pana Niegowskiego, że 
jeżeli wykopał staw to niech go zabezpieczy.  
 
Pan Waldemar Cyran – mieszkańcy sołectwa Złotki zwracały się z prośbą o wybudowanie 
placu zabaw dla dzieci.  Pojawiła się teraz szansa, ponieważ firma „Nivea” w ramach 
konkursu, chce nieodpłatnie na terenie kraju zrobić 40 placów zabaw. Proszę o oddanie 
głosów w tej sprawie. Proszę też o zgłaszanie potrzeb, gdzie według państwa powinny 
pojawić znaki informacyjne . Mieszkańcy Zieleńca chcą założyć OSP w Zieleńcu. Jest też 
wniosek mieszkańców o przebudowanie części budynku po szkole na garaż dla OSP. Proszę o 
państwa opinię, czy wspieramy tę inicjatywę.  
 
Pan Piotr Olkowski – wpłynęło pismo od OSP w Szynkarzyźnie w prawie pomocy finansowej 
dotyczącej remontu świetlicy ociepleniu i orynnowaniu budynku. Jaka kwota was interesuje? 
 
Pan Krzysztof Bala – sołtys sołectwa-  nas interesuje każda kwota, mamy 10 tys zł z funduszu 
sołeckiego i 5tys zł od Wójta i 5 tys zł z Zarządu Straży. Minimum 5 tys zł, żeby zrobić 3 
ściany.  
 
Pan Andrzej Rosiński – uważam, że po sprzedaży budynku CPN 25% powinno się znaleźć na 
naszą wioskę.  
 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o przekazanie kwoty 5 000,00zł dla OSP Szynkarzyzna. 
 
Obyło się glosowanie: 
 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:   
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
 
Pan Henryk Wyrobek – czy są pieniądze na plac targowy za kościołem? 
 
Pan Waldemar Cyran – tak jak pan wie w budżecie tych pieniędzy nie ma, postaramy się 
pozyskać je z zewnątrz. 
 
Pan Piotr Olkowski – wpłynęło do nas pismo od mieszkańców Morzyczyna Włóki w sprawie 
zamontowania 4 lamp. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – z funduszu sołeckiego powinni wykonać projekt, a gmina zrobi 
resztę.  
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Rada Gminy podjęła decyzję, że jeżeli mieszkańcy wyrażają chęć uczestniczenia w kosztach 
to również wesprze tę inicjatywę. 
 
Pan Zbigniew Bocian – poinformował zebranych możliwości instalacji fotovoltaika. Po 
2020r. będą duże dopłaty do odnawialnych źródeł energii. Zwracam się do państwa, żebyście 
porozmawiali z mieszkańcami i dowiedzieli się czy są zainteresowani i chcą z tego programu 
skorzystać.  Jeżeli będzie zainteresowanie będziemy informować o tym mieszkańców. Koszt 
urządzenia do produkcji 1Kw  to 11 000,00zł. Jest tu możliwe 40% dofinansowania ze strony 
państwa.  
 
Pan Waldemar Cyran – złożył wszystkim zebranym życzenia wielkanocne. 
 

Do punktu ósmego porządku obrad:  
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania:   
          Pan Marek Gajewski 
          Pan Ryszard Decyk  
           Pani Irena Dębkowska  
 
 
 

 Do punktu dziewiątego porządku obrad:  
 
 
 
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach, 
zamknął posiedzenie VI sesji Rady Gminy Sadowne. Złożył wszystkim zebranym i ich 
rodzinom życzenia świąteczne. 
 
  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
  
                             Piotr Olkowski 


