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Protokół Nr IX/2015 
 
 

z obrad IX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca  2015r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  10°° -12³° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni: Pani Małgorzata Niegowska – Pacuszka 
         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, Pani 
Bogumiła Oniśk- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, Pan Mariusz Okulus 
– Komendant Komisariatu Policji w Łochowie, Pani Ewa Piórkowska Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sadownem, Pan Wiesław Rogala – mieszkaniec gminy oraz sołtysi zgodnie z dołączoną 
listą obecności.  
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy,  przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął 
obrady IX  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 wyrażenia 
zgody i upoważnienia Wójta Gminy Sadowne do zawarcia umowy z Powiatem Węgrowskim w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „ Wykonanie nawodnienia 
płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP Sadowne” 
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody i upoważnienia Wójta Gminy Sadowne do zawarcia umowy z Powiatem Węgrowskim w 
sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „ Wykonanie nawodnienia 
płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP Sadowne” 
 
 
Odbyło się glosowanie:  
Za  - 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Marek Gajewski 
 
 
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
Za  - 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Marek Gajewski 
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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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r, 
b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2014r. 
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 
2015 roku w związku z realizacją  zadania pod nazwą  Budowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – etap III. 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizacje 
zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 4212 W Stoczek – Kołodziąż”. 

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 wyrażenia zgody i upoważnienia Wójta Gminy Sadowne do zawarcia 

umowy z Powiatem Węgrowskim w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na 
realizację zadania pod nazwą „ Wykonanie nawodnienia płyty boiska wraz z 
robotami towarzyszącymi przy ZSP Sadowne” 

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

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pan Waldemar Cyran – rozpoczynamy budowę sieci wodociągowej w Złotkach. Ofertę złożyło 11 
firm z czego wyłoniona została firma z Lubartowa. Czas realizacji wodociągu to koniec sierpnia. 
15.06.2015r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Złotek. Zaproponowana kwota za przyłącze to 
1800,00zł. Mieszkańcy są za rozłożeniem jej na 3 raty: 
I rata płatna do końca lipca 2015r. 
II rata płatna do końca września 2015r. 
III rata płatna do końca listopada 2015r.  
Zlecono sporządzenie map na ulicę Partyzantów, Drak, Łochowską i Wiejską pod kanalizację. 
Otrzymaliśmy 100 000,00zł z FOGR  na drogę w Morzyczynie. Do 07.07.2015r. mamy 
rozstrzygnąć. Wysłaliśmy zapytania ofertowe na położenie kostki na ulicy Polnej i Targowej. 
Kosztorys budowy ulicy Polnej to kwota 126 000,00zł, a ulicy Targowej 48 000,00zł.  
Wycofał się wykonawca na dowóz żwiru . Nie podpisał z nami umowy. W tym tygodniu rozpoczną 
się prace dotyczące budowy oświetlenia w Płatkownicy i na Sojkówku. 31 maja odbyły się wybory 
do Izb Rolniczych z naszej gminy wybrany został Pan Tomasz Szymanik i Pan Sławek Gajewski. 
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Do punktu piątego porządku obrad: 
 
 
Odbyło się głosowanie:  
 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r, 
Odbyło się głosowanie:  
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu -0 
 

b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2014r. 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy – odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej i 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, następnie odczytał treść uchwały w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014.  
 
Skład Rady  15 
Obecnych według listy obecności  13 
Nieobecny – Pan Zbigniew Kłósek 
  Pani Małgorzata Niegowska –Pacuszka 
 
Odbyło się głosowanie:  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu -0 
 
Pan Henryk Wyrobek – w budżecie było 409 tys. zł nadwyżki , a gmina zaciągnęła kredyt, czy to 
było słuszne? 
Pani Anna Rukat – ta nadwyżka to subwencja oświatowa, której nie można na inny cel 
wykorzystać. 
 
Pan Waldemar Cyran – dziękuje radnym za udzielenie absolutorium i obiecuję, że kolejny rok 
również będzie na plusie. 
 
 

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 
2015 roku w związku z realizacją  zadania pod nazwą  Budowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej w obrębie wsi Złotki – etap III. 

 
Odbyło się głosowanie:  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu -0 
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d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizacje 
zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 4212 W Stoczek – Kołodziąż”. 

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

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

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

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

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

g)  w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Wójta Gminy Sadowne do zawarcia umowy   
z Powiatem Węgrowskim w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania pod 
nazwą „ Wykonanie nawodnienia płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP 
Sadowne” 

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

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Henryk Wyrobek – czy będzie możliwość budowy wodociągu w kierunku Bojewa? 
 
Pan Waldemar Cyran – każda inwestycja musi mieć pozwolenie na budowę. Budowa wodociągu 
jest podzielona na trzy etapy. Udało nam się uzyskać pozwolenie na budowę  wodociągu w 
Złotkach i to realizujemy.  
 
Komisja Budżetowa przegłosowała wniosek, chcę żeby Rada Gminy również przegłosowała 
ten wniosek w sprawie wpłaty od gospodarstwa za przyłącze do wodociągu kwoty 1800,00zł.    
i rozłożenie wpłaty na 3 raty  po 600,00zł  
I – płatna do końca lipca 
II – płatna do końca września  
III – płatana do końca listopada 
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Odbyło się głosowanie : 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
Pan Wiesław Gołębiewski – zasadnym było by namalować pasy „przejście dla pieszych” 
naprzeciwko sklepu Topaz i ułożyć chodnik wokół skwerku przed kościołem, bo jest on 
zadeptywany.  
 
Pan Waldemar Cyran – w sprawie pasów trzeba monitować do Zarządu Dróg Powiatowych. Należy 
zrobić chodnik wokół skwerku przed Kościołem i będziemy to realizować. 
 
Pani Irena Dębkowska – ulica prowadząca z Kościoła w kierunku cmentarza jest wysypana 
tłuczniem, proszę o położenie jakieś nawierzchni, bo jest ona nie do przebycia.  
 
Pan Waldemar Cyran – nie mamy tej inwestycji umieszczonej w budżecie myślę, że jest to wniosek 
do budżetu na przyszły rok. Zwracam się z prośbą do policji o upominanie naszych mieszkańców w 
kwestii prawidłowego parkowania przed Kościołem. Samochody blokują drogę  powiatową w 
kierunku Sadolesia, jest ona nieprzejezdna i w przypadku pożaru Straż Pożarna, nie ma możliwości 
tam przejechać.  
 
Pan Marcin Molski – proszę o zwiększenie ilości koszy na śmieci w Sadownem na ulicy Drak i 
Armii Krajowej. 
 
Pan Andrzej Kopacz- czy to prawda, że firma która chce budować RIPOK w Zieleńcu uzyskała 
pozwolenie? 
 
Pan Waldemar Cyran – RDOŚ wypowiedziała się pozytywnie w sprawie budowy RIPOK w 
Zieleńcu. Lasy Państwowe wystąpiły z pismem o wyjaśnienia i do dnia dzisiejszego nie dostały 
odpowiedzi. Ja pozytywnej decyzji w sprawie budowy RIPOK w Zieleńcu  nie wydałem i nie 
wydam.  
 
Pan Henryk Wyrobek – mieszkańcy się skarżą, że worki na śmieci są słabe i nie nadają się na szkło 
popiół bo się rozpadają. 
 
Pan Marek Robak – czy gmina składała wniosek w sprawie dofinansowania na solary? 
 
Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy nie mam środków w budżecie na tę inwestycję i nie ma 
też ogłoszonych naborów wniosków.  
 
Pan Stanisław Rostek – ponawiam swoją prośbę w sprawie zamontowania luster przy wyjeździe z 
Zieleńca na K50. 
 
Pan Waldemar Cyran – rozmawiałem z dyrektorem z GDDKiA  i oni nie są zainteresowani 
montowaniem takich luster ponieważ według nich wyjeżdżający źle oceniają odległość. Mamy tam 
zamontować światła pulsacyjne. 
 
Pani Dorota Wiska – gdzie mogę zgłosić dziurę w moście na drodze powiatowej np. w niedzielę? 
 
Pan Mariusz Okulus – na policję i ta informacja będzie przekazana dalej do właściwej instytucji.  
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Pani Barbara Laska – czy będzie montowane oświetlenie na Krupińskim? 
 
Pan Waldemar Cyran – tak 
 
Pan Mariusz Okulus – Komendant Komisariatu w Łochowie – witam Państwa serdecznie, chcę 
państwu przekazać kilka istotnych informacji. Mamy znaczny wzrost wykrywalności przestępstw. 
Zmieniły się przepisy w ruchu drogowym , jeżeli kierowca przekroczy prędkość o 50/ha w terenie 
zbudowanym traci prawo jazdy. Jeżeli są do mnie pytania, bardzo proszę.  
 
Pan Wiesław Gołębiewski – źle jest postawiony znak na ulicy Kościuszki zakaz postoju i 
zatrzymywania się” nie można wyjechać większym samochodem z ulicy Stefanowicza. Ten zakaz 
należy przesunąć do krzyża.  
 
Pani Teresa Wilgat – między Zalesiem, a Rażnami jest znak informujący o zakręcie,[[[‘ ale nie ma 
tam ograniczenia prędkość. Trzeba tam postawić znak ograniczający prędkość.  
 
Pan Mariusz Okulus – proponuje zorganizować debatę społeczną z policją, Zarządem Dróg 
Powiatowych i wszystkie te uwagi przekazać.  
 
Pani Ewa Piórkowska – chcę wszystkich państwa zaprosić na festyn wakacyjny, który odbędzie się 
w dniu 12 lipca 2015r.  
 
Pan Waldemar Cyran – na 15 sierpnia planujemy dożynki gminne. 21.06.2015r. odbyły się zawody 
pożarnicze. I miejsce zajęła OSP z Zalesia, II miejsce zajęła OSP  z Sokółki i III miejsce zdobyła 
OSP z Wilczogąb. 
 

 
Do punktu siódmego porządku obrad: 

Odbyło się głosowanie: 
 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymuj ących się – 0 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
 
 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy – podziękował wszystkim za przybycie i udział 
w obradach. Zamknął posiedzenie IX Sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Piotr Olkowski 


