
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 
 
z obrad VIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2015r., która odbyła się w hali 
Sportowej przy ulicy Kościuszki 74 w Sadownem w godzinach 11.00 – 13.00 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
 
Ponadto na sesje Rady Gminy przybyli : Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne,  Pan 
Zbigniew Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, 
sołtysi i zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą obecności.  
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

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. Przemówienia okolicznościowe. 
4. Wręczenie medali zasłużonym dla Gminy Sadowne, 
5. Wręczenie medali okolicznościowych, 
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach. 

a) w sprawie nadania nazwy stadionowi w Sadownem 
7. Zamknięcie obrad.  

 
 
Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad:  
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne – przywitał wszystkich zebranych, podziękował za 
przyjęcie zaproszenia na uroczystą sesję Rady gminy w związku z obchodami 25 lecia powstania 
samorządów.  
Przytoczył informację, że I Wójtem był Henryk Zyśk, kolejnym wójtem był Tadeusz Danaj  w 
latach 2012 – 2014 Wójtem Gminy Sadowne był Zdzisław Tracz, a od jesieni 2014. Wójtem Gminy 
Sadowne jestem ja.  
 
Pani Janina Orzełowska – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego- Wicemarszałek- 
dziękuję wszystkim radnym poszczególnych kadencji, sołtysom to co mamy dzisiaj w Polsce to jest 
wasze dzieło. Czasami przez niesnaski można dużo stracić. Tu panuje zgoda i wzajemne 



zrozumienie dlatego też dużo środków jest pozyskiwanych. Miło mi jest poinformować Państwa, że 
dostaliście z FOGRU 100 000zł. Życzę wam wzajemnej współpracy i dużo sukcesów.  
 
Pani Elżbieta Lanc –Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego-  ta mała ojczyzna Sadowne 
to moja ojczyzna. Wójt to mój wychowanek w Radzie Gminy są moi wychowankowie, koleżanki i 
koledzy. Zawsze bardzo miło jest mi was odwiedzać. Życzę, żebyśmy mogli obchodzić kolejne 
jubileusze i wzajemnie cieszyć się ze swoich sukcesów.  
 
Pan Krzysztof  Fedorczyk – Starosta Węgrowski - szanowne Panie Marszałek, szanowni księża, 
mieszkańcy,  koleżanki i koledzy samorządowcy. Bardzo dziękuję gminie Sadowne, że została w 
tym powiecie dzięki czemu powiat Węgrowski istnieje. Cieszę się, że  teraz Wójtem Gminy 
Sadowne jest Pan Waldemar Cyran zgłoszony z mojego komitetu. Wspierajcie go w jego pracy i 
wykorzystujcie szansę, że Województwo, Powiat są wam przychylne. Życzę powodzenia i 
sukcesów w realizacji postawionych celów.  
 
Pani Krystyna Watoszka – w imieniu Wójta Gminy Małkinia Górna serdecznie dziękuję za 
zaproszenie. Ta gmina to również moja gmina z której pochodzę i w której pracowałam. Cieszę się, 
że los sprawił, że po latach na tej Sali spotkali się ludzie, którzy pracują i pracowali dla dobra tej 
gminy. Życzę samych sukcesów w dążeniu dla dobra i rozwoju gminy. 
 
Pan Henryk Zyśk – dziękuje za zaproszenie. Cieszę się, że tak dobra jest współpraca między 
Urzędem , Starosta i Marszałkiem. Dziękuję wszystkim zebranym, a szczególności 
współpracownikom, urzędnikom za wiele lat współpracy. To jest ich święto. Życzę sukcesów i 
owocnej pracy na przyszłość. 
 
Pan Tadeusz Danaj – dziękuję za zaproszenie. To prawda to co mówił starosta, że w naszym 
społeczeństwie trudno jest wygrać, ale łatwo przegrać wybory. Czy warto jest podejmować się 
takiej funkcji publicznej ? Warto po latach człowiek z satysfakcją patrzy na owoce swojej pracy. 
Życzę wszystkim zgromadzonym, a w szczególności władzom gminy sukcesów w ich pracy 
samorządowej dla dobra tej gminy.  
 
Pan Marian Dzięcioł – szanowne Panie Marszałkinie,  Panie Starosto, W ójtowie. Był czas 
intensywnej współpracy z gmina Sadowne, później wszystko się  zmieniło. Myślę, z eto był błąd. 
Trzeba się skupić i wzajemnie współpracować wtedy łatwiej stawić czoło przeciwnościom. Życzę 
powodzenia i sukcesów we wzajemnej współpracy.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Wymienione osoby zostały uhonorowane medalami zasłużonych dla Gminy Sadowne:\ 
 

Zasłużeni dla Gminy Sadowne 
 

Wójtowie 
Zyśk Henryk      
Danaj Tadeusz 
Tracz Zdzisław 
Cyran Waldemar 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
Sobolewski Marek 
Wycech Jerzy Krzysztof 
Olkowski Piotr 



 
Lanc Elżbieta 
Fedorczyk Krzysztof 
Renik Marek 
Gierej Bożena 
Wetoszka Krystyna 
Gołębiewska Aniela 
Wojciechowski Stanisław 
Zyśk Małgorzata 
Chyliński Sławomir 
 
  

 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 
Zaproszenie goście, sołtysi, radni otrzymali medale okolicznościowe w związku z obchodami 25 
lecia samorządu.  
 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

a) w sprawie nadania nazwy stadionowi w Sadownem 
 

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

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy – zamknął posiedzenie VIII Uroczystej Sesji 
rady Gminy Sadowne.  
 
Na tym Protokół zakończono i odpisano: 
 
Protokolant: 
 
Ann Stawiarz       Przewodniczący Rady Gminy  
 
         Piotr Olkowski 


