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Protokół Nr X/2015 
 
 

z obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca  2015r., która odbyła się 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  14.°° do 16°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni: Pani Małgorzata Niegowska – Pacuszka 
         Pani Irena Dębkowska 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne,  Pani Anna 
Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne oraz sołtysi zgodnie z załączoną lista obecności.  
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy,  przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął 
obrady X  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 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o 
numerze ewidencyjnym 386 położonej w miejscowości Sadowne, 

b) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej, 

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

d)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy. 
8. Zamknięcie obrad.  

 
 

Pan Waldemar Cyran – proszę o wycofanie z porządku uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na działce o numerze ewidencyjnym 386 położonej w 
miejscowości Sadowne. W opinii naszej mecenas w  2003 r. została podjęta uchwała określająca 
zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi i na podstawie tej uchwały możemy 
podpisać umowę w sprawie służebności przesyłu.  
 
Rada Gminy Sadowne wyraziła zgodę na wycofanie z porządku obrad uchwały punkt a)  w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce o numerze ewidencyjnym 386 
położonej w miejscowości Sadowne z porządku obrad i podpisanie umowy z PGE Dystrybucja S.A 
siedzibą w Lublinie , ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin o ustalenie służebności przesyłu na działce 
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386 położonej w Sadownem na podstawie uchwały Rady Gminy Sadowne Nr IX/72/2003 z dnia 3 
września 2003r. 
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wycofanie z porządku obrad punktu a)  
 
Odbyło się glosowanie:  
Za  - 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
Za  - 13 
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 wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej, 

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

c)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7.  Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy. 
8.  Zamknięcie obrad.  

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
 

Pan Waldemar Cyran – w związku z tym, że został ogłoszony nabór wniosków na wdrożenie planu 
gospodarki niskoemisyjnej zwołaliśmy dzisiejszą sesję i przygotowaliśmy odpowiednia uchwałę. 
Uchwała ta, pozwala nam przystąpić do planu, a następnie złożyć  wniosek Środki zabezpieczone w 
budżecie jest to wkład własny. Podejmiemy się tej inwestycji, jeżeli dostaniemy dofinansowanie. 
Został rozstrzygnięty przetarg na żwir, wygrała firma pana Filipiaka – 44,28zł za 1m³  
Został wyłoniony wykonawca na budowę drogi w Morzyczynie za 167 000,00zł. Prosiłbym, żeby te 
środki przesunąć na łącznik drogi od sklepu w Morzyczynie do kapliczki jest to kwota 86 000,00zł. 
Podpisano umowy na wykonanie ulicy Targowej i Polnej w Sadownem. Na wykonanie ulicy 
Targowej wpłynęły dwie oferty Pana Skwarczyńskiego i Pana Karskiego. Korzystniejsza była 
oferta Pana Skwarczyńskiego. Na wykonanie ulicy Polnej wpłynęła jedna oferta Pana Karskiego i 
on będzie tę ulice robił. W sprawie RIPOK w Sylikatach mamy przygotowaną odmowną decyzję 
środowiskowej . Już dwa tygodnie trwają prace przy budowie wodociągu w Złotkach. Jest 
podpisanych 61 umów. Na drodze powiatowej od sklepu w Kołodziążu została położona nowa 
nakładka. Odwiedzili nas przedstawiciele Lokalnej Grupy działania „Bądźmy Razem” , którzy 
zachęcają nas do przystąpienia do tej grupy. Ta grupa się rozrasta należą do niej sąsiednie gminy. 
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Podpisałem porozumienie o chęci przystąpienia do tej grupy, oczywiście jeżeli Rada Gminy 
podejmie stosowną uchwałę. Niedzielna impreza „Festyn Wakacyjny” była bardzo udana, 
przyjechało dużo ludzi. Jestem po rozmowach z właścicielką działki , która nie wyraża zgody na 
przeprowadzenie wodociągu przez jej działkę. Zaproponowałem jej zakupienie tej działki przez 
gminę. Zgodziła się na tę propozycję za kwotę 8 000,00zł. w przyszłości przyda nam się ta działka 
pod drogę.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 
Pan Ryszard Decyk – czy przystępując do LGD „Bądźmy Razem” nie będziemy stratni . Obecni 
członkowie grupy już złożą wnioski, projekty a my będziemy stratni.  
 
Pan Waldemar Cyran – na podstawie podpisanego porozumienia o chęci przystąpienia do grupy 
będziemy brali udział w tworzeniu ogólnej strategii rozwoju i obronimy swoje interesy.  
 
Pan Stanisław Rostek – myślę, że dla nas bardziej zasadne jest przystąpienie do LGD „Bądźmy 
Razem” bo należą do niej wszystkie sąsiednie gminy.  
 
Pan Waldemar Cyran – składka jest ta sama 5 000,00zł.  
 
Pan Tomasz Szymanik – po ostatnim spotkaniu w sprawie RIPOK Sylikaty pojawiły się plotki, że 
gmina Sadowne będzie płacić kary, jeżeli nie pozwoli na budowę tej instalacji.  
 
Pan Waldemar Cyran – nie jest to prawda, na dzień dzisiejszy to oni zalegają nam z podatkami.  
 
Pan Tomasz Szymanik – czy gmina wydała pozwolenie na postawienie w sylikatach zbiorników na 
gaz? 
 
Pan Waldemar Cyran – pozwolenie na postawienie tych zbiorników zostało wydane za 
poprzedniego wójta. 
 
Pan Henryk Wyrobek – w pierwszą niedzielę sierpnia jest msza przy pomniku bł. Edwarda 
Grzymały. Czy można poprawić drogę dojazdową i powycinać zakrzaczenie? 
 
Pan Stanisław Rostek – drogi gminne robią nam się wąwozami, trzeba powycinać zakrzaczenia. 
 
Pan Waldemar Cyran – tam gdzie udało nam się zebrać pobocza i usunąć zakrzaczenia drogi są w 
dobrym stanie. Będziemy to sukcesywnie robić w całej gminie. Jest firma, która za 300,00zł za 1 
km chce te prace wykonać. 
 
Pan Stanisław Rostek – pobliscy mieszkańcy się skarżą, że przystanek w Zieleńcu jest oblegany 
przez młodzież. Czy jest możliwość , żeby go przenieść w inne miejsce? 
 
Pan Andrzej Kopacz- sołtys – w tamtym roku pobocze drogi K50 kosiłem sam przy czym 
zniszczyłem sobie kosiarkę. Proszę o monitowanie wykoszenia poboczy przy trasie K50. 
 
Pan Henryk Wyrobek – wykaszanie poboczy i dbanie o porządek przy drogach należy zacząć od 
siebie. Zobaczcie ilu gospodarzy w Kolodziążu kosząc łąkę wykasza też pobocze. Może radni, 
sołtysi, rada sołecka powinna zwracać uwagę gospodarzom, może w ten sposób byśmy 
mieszkańców nauczyli. 
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Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej, 

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

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

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

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 
 
Wniosek o nie odczytywanie całej treści uchwały:  
 
Odbyło się glosowanie za wnioskiem:  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

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

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
 
Pan Stanisław Rostek – czy w programie rozwoju gminy są podjęte kroki w sprawie budowy 
przedszkola w Sadownem? 
 
Pan Waldemar Cyran – szukamy dobrej lokalizacji. Rozmawiałem z jednym z potencjalnych 
właścicieli działki i przeraziła mnie kwota jaka chce za 1m²  
 
Pan Janusz Kibart – co z naszym NZOZ w Sadownem mieszkańcy nadal się bardzo skarżą? 
 
Pan Stanisław Rostek – może należy zwrócić się do dr Skóry w tej sprawie to jest Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej i Rada Gminy nic w tej sprawie nie może zrobić. 
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Pan Waldemar Cyran – musimy zając się podziałem żwiru na poszczególne sołectwa. 2163 m³ 
zostaje do podziału. Chciałbym żeby w mojej rezerwie zostało 163 m³ , a 200 m³ podzielić na 
sołectwa.  
 
Wniosek Rady Gminy w sprawie równego podziału żwiru na wszystkie 23 sołectwa. 
 
 
Odbyło się glosowanie za wnioskiem:  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 
Pan Henryk Wyrobek – czy jest w budżecie rezerwa na obkopanie rowów przy drogach gminnych? 
 
Pan Waldemar Cyran – w budżecie nie ma środków na ten cel, ale po zakończeniu inwestycji 
drogowych  jeżeli zostaną jakieś środki przeznaczymy na ten cel.  
 
Pan Janusz Kibart – proszę o monitowanie do starostwa o meliorowanie rowów przy drodze 
powiatowej do Sadolesia. 
 
Pan Waldemar Cyran – proszę o pismo do  mnie o interwencję w tej sprawie w starostwie. 
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

Odbyło się glosowanie :  
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
 
Anna Stawiarz       Przewodniczący Rady Gminy 
 
 
          Piotr Olkowski 
 


