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Protokół Nr XI/2015 
 
 

z obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 25 sierpnia 2015r., która odbyła 
się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  9°° do 11°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni: Pan Stanisław Rostek 
         Pan Janusz Kibart 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne.  
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy,  przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął 
obrady XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne zwołanej na wniosek wójta. Na podstawie 
listy obecności stwierdził quorum.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku 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. Podjęcie uchwał w następujących sprawach. 

a) w sprawie wystąpienia Gminy Sadowne z Lokalnej Grupy Działania, 
b) w sprawie przystąpienia Gminy Sadowne do Lokalnej Grupy Działania. 

4. Zamknięcie obrad.  
 
 
 Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 
 
Pan Waldemar Cyran- dzisiejsza nadzwyczajna sesja jest  zwołana w związku z naszą deklaracją 
przystąpienia do Regionalnej Grupy Działania „ Bądźmy Razem” z siedzibą w Węgrowie. Rada 
Gminy Sadowne wyraziła chęć przystąpienia do LGD „Bądźmy Razem”. Urząd Marszałkowski 
zakwestionował naszą deklarację uczestnictwa i w związku z tym, została zwołana dzisiejsza sesja, 
na którą jest przygotowana stosowna uchwała. Kontaktowałem się z prezesem LGD „Równiny 
Wołomińskiej” i tamten okres wnioskowania został rozliczony. Nie grożą nam żadne 
konsekwencje. Musimy myśleć o przyszłości, a przystąpienie do LGD ”Bądźmy Razem” pozwoli 
nam na realizację naszych planów poprzez umieszczenie ich w strategii rozwoju przygotowywanej 
przez LGD. Jest to najlepszy czas na  przystąpienie do LGD „Bądźmy Razem”. 
 
Pani Irena Dębkowska – jeżeli przystąpimy do LGD „Bądźmy Razem”, kiedy możemy składać 
wnioski? 
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Pan Waldemar Cyran – w tym czasie wszystkie LGD zajmują się opracowywaniem strategii 
rozwoju, którą następnie przedstawia się w Urzędzie Marszałkowskim. Kolejnym krokiem będzie 
składanie wniosków. Wszystkie gminy z powiatu Węgrowskiego należą do LGD „Bądźmy 
Razem”.  
 
Pan Marcin Molski – co się stanie jeżeli LGD „Bądźmy Razem” zostanie przez Urząd 
Marszałkowski wyeliminowana? 
 
Pan Waldemar Cyran - nie ma obawy, że któraś z Lokalnych Grup działania zostanie przez Urząd 
Marszałkowski wyeliminowana. Nie sądzę, żeby Urząd Marszałkowski w taki sposób pozbawił 
samorządy możliwości ubiegania się o środki finansowe.  
 
Pan Marcin Molski – czy my jako nowi członkowie będziemy mieli taki sam udział w 
przyznawanych środkach? 
 
Pan Waldemar Cyran – wszystkie środki są po równo dzielone pomiędzy wszystkich członków. 
Składkę, którą wpłaciliśmy do LGD „Równiny Wołomińskiej „ mamy w 100% wykorzystaną.  
 
Pani Irena Dębkowska – czy LGD „Równina Wołomińska „ obsługiwała jeden powiat, czy więcej? 
 
Pan Waldemar Cyran – to jedna z większych grup i obsługiwała powiat wyszkowski i wołomiński z 
powiatu węgrowskiego należeliśmy tylko my. W pozyskaniu środków wiele zależy od naszej 
aktywności. Były takie sytuacje, że gminy nie wykorzystały wszystkich przeznaczonych im 
środków z LGD w związku z tym, że nie miały wkładu własnego.  
 
Pan Andrzej Rosiński – czy w tej grupie będą przedstawiciele naszej gminy? 
 
Pan Waldemar Cyran – jak najbardziej, będę ja, przedstawiciele gminy i lokalnych 
przedsiębiorców.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – jeżeli może dojść do likwidacji mniejszych LGD, to może lepiej pozostać w 
LGD ”Równinie Wołomińskiej”. 
 
Pan Waldemar Cyran – nie sadzę, żeby LGD „Bądźmy Razem” było zagrożone wykluczeniem 
ponieważ  będzie ono w przedziale grup o wielkości powyżej średniej. Z prezesem LGD „Równiny 
Wołomińskiej” jesteśmy w kontakcie i grupa wołomińska nadal jest otwarta na Sadowne.  
 
Pani Irena Dębkowska – czy nie ma obawy, że gmina Sadowne, która jako ostatnie przystąpiła do 
LGD „Bądźmy Razem” będzie traktowana per noga. 
 
Pan Waldemar Cyran – ja nie widzę takiej obawy, bo kontakt i współpraca z sąsiadami i starostą 
jest bardzo dobra. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – jakie korzyści ma gmina przystępując do LGD „Bądźmy Razem”? 
 
Pan Waldemar Cyran – to, że nasza gmina wejdzie do LGD nie będzie to skutkowało zwiększeniem 
środków. 
 
Pan Tomasz Szymanik – kto zabiegał o przystąpienie do LGD „Bądźmy Razem”? 
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Pan Waldemar Cyran – oni więcej zabiegali o nowych uczestników. Nie ma obaw, że jesteśmy 
ostatnią gminą, która weszła do LGD i związku z tym będziemy gorzej traktowani. Dużo zależy od 
nas i naszej inicjatywy. 
 
Pan Ryszard Decyk – uważam, że to dobrze, że będziemy w LGD „Bądźmy Razem” bo to nasi 
sąsiedzi. 
 
Przerwa – 9.40 
Po przerwie – 9.55 
 
 

a) w sprawie wystąpienia Gminy Sadowne z Lokalnej Grupy Działania, 
 

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

b) w sprawie przystąpienia Gminy Sadowne do Lokalnej Grupy Działania. 
 

Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Waldemar Cyran – rozumiem tych co mają wątpliwości, będziemy się strać, żeby na tej 
zmianie nic nie straci. 

 Chciałbym przekazać państwu kilka informacji dotyczących realizacji zadań na terenie 
gminy. Wykonano drogę w Morzyczynie Włóki i łącznik w Morzyczynie Włościańskim. Zrobiony 
jest chodnik na ulicy Sosnowej, układana jest kostką ulica Targowa i Polna. Przygotowujemy 
szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego. Kończymy remont łazienek w Szkole Podstawowej w 
Sadownem. Trwa remont korytarza w gimnazjum. W Szkole w Orzełku i Kołodziążu prowadzone 
są drobne naprawy. Podczas ostatniej wichury ucierpiał dach na świetlicy OSP w Morzyczynie 
Włóki. Naprawa to koszt 30 000,00zł. W związku z suszą wstrzymałem nawożenie żwiru  na drogi 
gminne. Firma „NIEMCE” kruszywa odwołuje się od naszej odmowy wydania decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 
instalacji RIPOK w Zieleńcu. Sprawa jest w tej chwili w sądzie. Odbyły się dożynki gminne i 
uroczystości 50 lecia OSP w Szynkarzyźnie. Tydzień temu wystąpiliśmy do wojewody o powołanie 
terenowej komisji do spraw oszacowania szkód wywołanych suszą. 
 
Pan Tomasz Szymanik – co z planem zagospodarowania przestrzennego? 
 
Pan Waldemar Cyran – umowa jest podpisana i plan jest w trakcie realizacji.  
 
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamknął 
posiedzenie XI Sesji Rady Gminy.  
 
 



 4 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz       Przewodniczący Rady Gminy 
 
          Piotr Olkowski 


