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PROTOKÓŁ Nr VII/2015 
 
z obrad VII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 26 maja 2015r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godzinach 10.00 – 12.00 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 15 
 
Ponadto na sesje Rady Gminy przybyli: : Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne,  Pan 
Zbigniew Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani 
Bogumiła Ośnik – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem. 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy,  przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął 
obrady VII Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Czy ktoś 
chce wnieść zmiany do porządku obrad? 
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
finansowanie zadania pod nazwą  budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – 
etap III. 
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
finansowanie zadania pod nazwą  budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – 
etap III. do porządku obrad dzisiejszej sesji? 
 
Odbyło się glosowanie:  
Za  - 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
Za  - 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
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 ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w Sadownem, 
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b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-
2026 

c)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod nazwą  budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – etap III. 

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

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pan Waldemar Cyran – został rozstrzygnięty przetarg na żwir, zgłosiło się 4 oferentów z czego 3 
oferty zostały odrzucone. Podpiszemy umowę i będziemy ruszać z dostawą. Zamontowano kosze na 
śmieci na ulicach Sadownego. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę oświetlenia w miejscowości 
Płatkownica. Równamy drogi gminne. Chcę tu podziękować sołtysowi Wilczogąb za pomoc w 
zbieraniu poboczy. Zostały zlecone projekty na drogi gminne: Sojkówe tzw Traczówka, Sadowne 
ulica Targowa, łącznik w Sadownem od ulicy Grunwaldzkiej z trasą K50, w Morzyczanie odcinek 
180m, Szynkarzyzna projekt na odcinek od Grabin do Szynkarzyzny  w Kołodziążu zlecono 
wytyczenie drogi, Ogłoszono listę rankingową dofinansowania z FOGR, dostaliśmy na drogę w 
Morzyczanie 100 000,00zł. Pięciu strażaków przeszło kurs podstawowy , a dwóch kurs ratowniczo-
gaśniczy. 31 maja w Urzędzie Gminy odbędą się wybory do Izb Rolniczych, zapraszamy do 
udziału. Ogłoszono przetarg na budowę wodociągu w Złotkach, zgłosiło się 11 firm najniższa oferta 
686 000zł.  Forda Transita nadal nie udało się sprzedać, nawiązaliśmy kontakt z firmą , która 
odkupuje takie auta, ale nie ma zainteresowania. Dziękuję sołtysom , radnym, strażakom za udział 
w uroczystościach 3 maja. Wczoraj odbyły się uroczystości 25 samorządu w Starostwie 
Powiatowym w Węgrowie, serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym. Zapraszam na 29 maja 
na uroczystą sesję Rady Gminy Sadowne. Na stronie internetowej pojawiła się informacja na temat 
budowy w Zieleńcu RIPOK u. RDOŚ wypowiedziała się pozytywnie na temat budowy tej 
inwestycji natomiast, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna wypowiedziała się 
negatywnie, Lasy Państwowe proszą firmę  o wyjaśnienia. Zgłosiło się do nas 6 mieszkańców, 
którzy chcą być stroną w postępowaniu. Decyzja środowiskowa nie jest wydana więc nie ma 
obawy, że taka inwestycja powstanie. Odbyła się konferencja w sprawie zwierzyny łownej myślę, 
że państwo uczestniczyliście. Odbyła się komisja objazdowa z powiatu w sprawie dróg 
powiatowych. W tym roku planują nakładkę na drodze od Lipek do Kołodziąża 800m. 
Uruchomiliśmy system powiadamiania sms, każdy kto się zaloguje u nas na stronie będzie 
informowany o wydarzeniach, zagrożeniach zachęcam do rejestracji. Pozyskaliśmy w znacznej 
ilości kruszywo z PKP na drogi gminne.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
Pan Sławomir Matusik – czy te środki przeznaczone  na wodociąg to razem z przyłączami? 
 
Pan Waldemar Cyran – tak, to jest też na przyłącza.  
 
Pani Irena Dębkowska – ta firma, która chce wybudować RIPOK zrobi wszystko, żeby tę instalację 
w Zieleńcu wybudować. Chcę, żebyśmy powrócili do pierwszego planu, jeżeli faktycznie mogłoby 
to zblokować budowę i żebyśmy zrobili plan zagospodarowania przestrzennego.  
 
Pan Wiesław Gołębiewski – czy można monitować do właściciela posesji w sprawie uprzątnięcia 
placu po Cieślińskim przy ulicy Kościuszki.  Proszę monitować do właścicieli, żeby tę posesję 
uprzątnąć.  
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Pan Waldemar Cyran – już rozmawiałem z właścicielem, żeby się tym zajął i uprzątnął, wyszedłem 
też z propozycją zakupu tej działki pod parking.  
Co do planu zagospodarowania przestrzennego nie ma potrzeby uruchamiać tej uchwały bo 
przepisy mówią jednoznacznie, ta inwestycja nie jest umieszczona w planie i gospodarz gminy nie 
może wydać takiej decyzji. Na chwilę obecną nie ma potrzeby uruchamiania tej uchwały.  
 
Pani Irena Dębkowska –  jeżeli się władza zmieni i zostanie dopisana  do planu? Ja zdaję sobie 
sprawę, że ten plan będzie kosztował. Musicie państwo zdawać sobie sprawę , że ta firma chcę 
wybudować instalację wartą kilka milionów i zarobić na niej wiele milionów, dlatego będzie robiła 
wszystko, żeby pobudować tę inwestycję na naszym terenie. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby 
mieć dokumenty uniemożliwiające budowę tej instalacji w każdych warunkach. 
 
Pan Henryk Wyrobek – ta firma rozmawiała też z gminą Stoczek i tam chce też wybudować taką 
sortownię. Mieszkańcy Sadownego ulicy Czesława Wycecha i 11 Listopada prosili o dowiezienie 
im po wywrotce żwiru. Mieszkańcy Kołodziążą ( Mleczaki) zgłaszają problem, że nie dojeżdża do 
nich samochód po śmieci. Zgłaszam też problem dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy. 
 
Pan Piotr Olkowski – należy jeszcze żwirem , czy kruszywem poprawić drogę w Krupińskiem i 
łącznik z K50. 
 
Pan Waldemar Cyran – do nas nigdy nie wpłynęła informacja odnośnie problemu z odbieraniem 
śmieci w Kołodziaż – Mleczaki będziemy to wyjaśniać. Co do dróg uruchomimy przetarg i 
będziemy drogi gminne uzupełniać żwirem. 
 
Pan Wiesław Rogala – szczególne podziękowania dla władz gminy za ubranie flagami ulic 
Sadownego świadczy to o wielkim patriotyzmie. Pracownicy gminy posprzątali pomnik nieznanego 
żołnierza. Mieliśmy kilka pięknych uroczystości zorganizowanych przez władze gminy. W 
budynku po byłej szkole w Szynkarzyźnie wszystko marnieje, powstało śmieciowisko. Słyszałem, 
że dokumenty po tej szkole tam są porozrzucane. 
 
Pani Irena Dębkowska – z tego co mówi pan Rogala to tam są dzienniki szkolne,  proszę tę sprawę 
załatwić i zabrać z tego budynku dokumenty.  
 
Pan Waldemar Cyran – w budynku po szkole w Szynkarzyźnie nie ma dokumentów, wszystko jest 
zabrane.  
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w Sadownem, 

 
Pan Zbigniew Bocian – na poprzedniej sesji podjęta była uchwała w sprawie opłat za ścieki i nadzór 
prawny uchylił na uchwałę w punkcie opłat za ścieki dowożone. W związku z tym przygotowana 
jest na dzisiejsza sesję uchwała, która już ma odpowiednią podstawę prawną i to określa.  
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-
2026 

Pani Anna Rukat – wszystkie te zmiany, które są w WPF są też w uchwale budżetowej są to zmiany 
na kwotę 13 450zł pozostałe to przesunięcia między paragrafami. Pożyczka, którą macie 
przygotowaną na dzisiejsza sesję wynika z deficytu, który był przyjęty na ostatniej sesji. W 
załączniku są ujęte zmiany które były ustalone na komisjach są to przesunięcia w drogach.  
 
 
Obyło się głosowanie za nie odczytywaniem całej treści uchwały: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 
d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod nazwą  
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – etap II. 
 

Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

 
 
Pani Irena Dębkowska – zwracam się z prośbą do radnych, żeby podczas prac komisji rady 
przegłosowali wniosek o nadaniu imienia Bogusława Kicia Muzeum Ziemi Sadowieńskiej w 
Sadownem. Zorganizujemy spotkanie współtwórców muzeum i tam ta sprawa będzie 
przedyskutowana.  
 
Pani Daniela Ogonowska –jeżeli będzie robiony wodociąg w Złotkach, czy będzie też na Orzełku? 
 
Pan Waldemar Cyran – jest to podzielone na etapy i pozwolenie na budowę mamy tylko na Złotki. 
Na pozostałe wioski będzie przygotowywana dokumentacja.  
 
Pan Marek Robak – czy można tego tłucznia z PKP przywieść do mnie na drogę gminną? 
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Pan Waldemar Cyran – tego materiału nie jest aż tak dużo, jeżeli będzie możliwość to sukcesywnie 
będziemy wozić. Co do asfaltu na drodze gminnej, będziemy ustalać z radą w miarę możliwości 
finansowych. 
 
Pani Elżbieta Olton – planowana jest modernizacja mostu w Zarzetce , co w tej sprawie?  
 
Pan Waldemar Cyran – podejmujemy działania i myślę, że uda nam się to w tym roku zrealizować. 
Mam prośbę do sołtysów, żeby w miarę realizować fundusz sołecki. Dzięki przesunięciu w 
dzisiejszej uchwale budżetowej będziemy robili ulicę  Polną. W najbliższym czasie będą zlecone 
mapy na kanalizacje w Sadownem. 
 
Pan Stanisław Rostek – proszę, żeby na drodze w Zieleńcu i Zieleniec – Krupińskie uzupełnić 
ubytki.  
 
Pan Sławomir Matusik – proszę zgłosić do powiatu potrzebę wykoszenia poboczy.  
 
Pan Waldemar Cyran- komisja jeździła i widziała problem, chcemy żeby były wykoszone pobocza 
przy drogach gminnych.  
 
Pan Tomasz Szymanik – apeluje do wójta i komisji drogowej o posypanie tłuczniem drogi w 
Płatkownicy w kierunku budynku po szkole. Tam bobry sukcesywnie niszczą. 
 
 

 Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

Obyło się głosowanie: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
 
 
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamknął 
obrady VII Sesji Rady Gminy Sadowne. 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono  odpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
 
         Piotr Olkowski 


