Protokół Nr XII/2015

z obrad XII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 28 września 2015r., która odbyła się w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 11°° -14³°
Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 15
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 Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem oraz sołtysi zgodnie z dołączona listą obecności.
Do punktu pierwszego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął
obrady XII Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Czy ktoś
che wnieść zmiany do porządku obrad?
Do punktu drugiego porządku obrad:

P o r z ą d e k o b r a d:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Podjęcie uchwał w następujących sprawach.
a) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez gminę Sadowne,
b) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie gminy Sadowne przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
c) w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
sądowych,
d) w sprawie nadania nazwy Muzeum w Sadownem,
e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na rok 2015 oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026
g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
7. Przyjęcie protokołu z obrad X i XI Sesji Rady Gminy.
8. Zamknięcie obrad.

Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
1

Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad ?
Odbyło się głosowanie:
Za - 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

Odbyło się głosowanie 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:
9. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
10. Przyjęcie porządku obrad.
11. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
13. Podjęcie uchwał w następujących sprawach.
a) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez gminę Sadowne,
b) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie gminy Sadowne przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
c) w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
sądowych,
d) w sprawie nadania nazwy Muzeum w Sadownem,
e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na rok 2015 oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026
g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata
14. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
15. Przyjęcie protokołu z obrad X i XI Sesji Rady Gminy.
16. Zamknięcie obrad.
Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – skończyliśmy inwestycję budowę wodociągu w Złotkach, w przyszłym
tygodniu jest odbiór. Zostało wykonanych 78 przyłączy. W przyszłości po wyłonieniu wykonawcy
możemy realizować dalszą część wodociągu w Koloni Złotki, Orzełeku. Wykonaliśmy drogę
asfaltową 630 m w Morzyczynie Włóki z dofinansowaniem z FOGR w kwocie 166 000,00 zł.
Zrobiono w kostce ulicę Targową z dofinansowaniem z funduszu sołeckiego i ulicę Polną w
Sadownem. W okresie wakacyjnym powstał nowy chodnik w Sadownem na ulicy Sosnowej. W
świetlicy OSP w Morzyczynie Włóki został uszkodzony dach, po zdemontowaniu blachy okazało
się, że trzeba wymienić cały dach. Pozyskaliśmy na to środki od ubezpieczyciela i wystąpiliśmy o
wsparcie do zarządu OSP o dofinansowanie tego remontu. Od 06.07 do 25.09 mieliśmy kontrolę
RIO, która nie stwierdziła większych uchybień. W dniu 14.09.2015r. podpisaliśmy umowę z
WFOŚiGW na dofinansowanie demontażu i transportu pokryć dachowych zawierających azbest.
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Myślę , że w tym tygodniu podpiszemy umowę z WFOŚiGW w sprawie realizacji planu gospodarki
niskoemisyjnej na terenie gminy Sadowne. Dostaliśmy dofinansowanie na opracowanie planu w
kwocie 34 000,00zł, cały plan będzie wynosił 46 000,00zł. Na sesji nadzwyczajnej przystąpiliśmy
do lokalnej grupy działania „Bądźmy Razem” myślę, że to bardzo doby czas, żeby wejść do grupy i
uczestniczyć w przygotowywaniu lokalnej strategii rozwoju i uwzględnić potrzeby naszej gminy.
23.08.2015r. powołaliśmy komisje do szacowania szkód spowodowanych przez suszę, wpłynęło do
nas 354 wniosków, w znacznej większości będą one pozytywnie rozpatrzone. Od 01.09.2015r.
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny na dzień dzisiejszy dowożenie uczniów odbywa się wzorem roku
ubiegłego. W międzyczasie wykonaliśmy remonty w szkołach. W Szkole Podstawowej w
Sadownem odbył się remont łazienek, w Gimnazjum remont korytarzy, w Grabinach remont sali
gimnastycznej. Nasze dwie Szkoły Niepubliczne otrzymały wsparcie finansowe, w kwotach około
10 000,00zł. Złożyliśmy wniosek do WZMiUW w Węgrowie o to, żeby zabezpieczyli środki w
budżecie na regulację Bojewki. Jeszcze raz dziękuję sołtysom za pomoc w zorganizowaniu dożynek
gminnych. Myślę, że za rok spotkamy się ponownie, żeby co roku coraz bardziej okazale świętować
takie uroczystości. Odbyły się uroczystości 50 lecia OSP w Szynkarzyźnie i 30 lecie budowy
świetlicy w Sojkówku. Odebraliśmy nakładkę na drodze powiatowej w Kołodziążu.
Zrealizowaliśmy koszenie poboczy przy drogach gminnych w sumie około 70km. Jeżeli uważacie,
że jakaś droga została pominięta proszę o sygnał. 06.09.2015r. odbyło się referendum
ogólnokrajowe, frekwencja w naszej gminie wyniosła 5,2%. Opracowujemy lokalna strategię
rozwoju dla Gminy Sadowne. Spotkamy się w tej sprawie z sołtysami. Realizujemy również plan
zagospodarowania przestrzennego w Zieleńcu. Toczą się sprawy sądowe odnośnie zasiedleń w
miejscowości Szynkarzyzna, Krupińskie, ulicy Mazowieckiej, Sosnowej i Placu Kościelnego. W
sprawie budowy RIPOK w Zieleńcu wpłynęło odwołanie od braku wydania decyzji odnośnie
uwarunkowań środowiskowych, przekazaliśmy sprawę do SKO i sprawa jest w toku. Mieszkańcy
wnioskowali o organizacje ruchu w miejscowości Morzyczyn i na ulicy Bohaterów w Sadownem.
Należy pochwalić się naszą mieszkanką Anną Szyszko, która podczas maratonu w Warszawie
zajęła 5 miejsce i okrzyknięto ja mianem najlepszego debiutu. Wnioskuję do Komisji Oświaty o
nagrodę dla Pani Anny Szyszko.

Do punktu czwartego porządku obrad:
Pani Irena Dębkowska – dziękuje w imieniu mieszkańców Sadownego za zrobienie ulicy Polnej,
Targowej i chodnika na ulicy Sosnowej w Sadownem.
Pan Ryszard Gajewski – prezes LGD „Bądźmy Razem” – chcę się podzielić radością, że gmina
Sadowne w końcu przystąpiła do nas. Na dzień dzisiejszy LGD „Bądźmy Razem” zamyka się w
granicach powiatu. Udało nam się w minionym okresie zrealizować 66 projektów. W tym dwa
projekty współpracy z innymi LGD. Opracowaliśmy środki na opracowanie Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD. Strategia ta ma być tworzona przy udziale mieszkańców. Dlatego też, mamy
zaplanowane spotkania w poszczególnych gminach z mieszkańcami. Takie spotkanie w państwa
gminie odbędzie się 15 października.. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych,
którzy chcieliby dowiedzieć się, na co można pozyskać środki. Chcemy, żeby mieszkańcy byli
świadomi, że można o takie środki się ubiegać.
Pan Henryk Wyrobek – czy możemy złożyć wniosek o budowę parkingu i placu zabaw w
Kołodziązu.
Pan Stanisław Rostek – czy będą środki dla OSP?
Pan Ryszard Gajewski – na dzień dzisiejszy nie ma wytycznych, co do podziału środków i
wszystko można wpisać.
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Pan Ryszard Decyk – jak wygląda podział środków w LGD?
Pan Ryszard Gajewski – rozporządzenie mówi o tym, że żaden z sektorów nie może dominować.
Sektor publiczny, społeczny, gospodarczy i mieszkańcy. Od mieszkańców chcemy propozycje,
jakie cele powinny być realizowane.
Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy mamy zaproponowanych 4 członków do LGD. To od
naszej aktywności będzie zależała współpraca z LGD. To będzie zależało od naszej strategii
rozwoju, naszej współpracy. Zachęcam do udziału w dniu 15 października na spotkaniu mające na
celu tworzenie strategii rozwoju, zgodnie z naszymi potrzebami.
Pan Mariusz Okulus – Komendant Komisariatu Policji w Łochowie – przywitał wszystkich
zebranych, podziękował za zaproszenie świadczy o chęci współpracy. Nie chcę przedłużać, jeżeli są
do mnie jakieś wnioski, pytania to chętnie odpowiem. Nastąpiły zmiany w Węgrowie zmienił się
Komendant odszedł Pan Olszewski, a na Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie został
powołany Pan Andrzej Styrczula.
Przerwa 12.30
Po przerwie 12.45

Do punktu piątego porządku obrad:

a) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez gminę Sadowne,
Odbyło się głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
b) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie gminy Sadowne przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
Odbyło się głosowanie:
Za – 11
Przeciw – 2
Wstrzymało się od głosu – 2
c) w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
sądowych,
Pan Piotr Olkowski – na komisji rady w dniu 23 września 2015r. został przegłosowany wniosek o
powołaniu zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników w składzie:
1. Irena Dębkowska
2. Teresa Wielgat
3. Marcin Molski
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Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 3
d) w sprawie nadania nazwy Muzeum w Sadownem,
Pan Piotr Olkowski – została przygotowana uchwała w sprawie nadaniem nazwy Muzeum Ziemi
Sadowieńskiej nazwę Muzeum Ziemi Sadowieńskiej im. Bogusława Kicia.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na rok 2015 oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów,
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 4
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026,
Odbyło się glosowanie za wnioskiem w sprawie nie odczytywania całej treści uchwały:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 1
g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3
lata.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

5

Do punktu szóstego porządku obrad:
Pani Barbara Laska – co z budową drogi do Krupińskiego?
Pan Waldemar Cyran – środki potrzebne na budowę tej drogi mamy w budżecie, na odcinek około
400m. Przystępujemy do przetargu i wyłaniamy wykonawców. 16.10.2015r. mamy przetarg na 3
działki w Ociętem, nieruchomość gruntową w Morzyczynie Włóki i nieruchomość zabudowaną Szkoła w Morzyczynie Włościańskim i nieruchomość zabudowana w Sokółce. Dalej przystępujemy
do rozwożenia żwiru na terenie gminy.
Pan Stanisław Rostek – proszę o uregulowanie sytuacji prawnej działki położonej w Zieleńcu, która
należy do Nadleśnictwa.
Pan Gołębiewski – mieszkaniec gminy – przyłączam się do głosu pani Dębkowskiej i dziękuję za
zrobienie dróg w Sadownem. Od trzech miesięcy eternit leżący przy ulicy Polnej, jest nie zabrany.
Proszę o usunięcie.
Pan Waldemar Cyran – jest wyłoniony wykonawca i będzie zabrany.
Pan Stanisław Rostek – czy należy wcześniej zwrócić się do gminy, w sprawie rozbiórki pokryć
dachowych eternitem.
Pan Waldemar Cyran – tak, w kolejnych latach program ten będzie realizowany.
Pani Daniela Ogonowska – czy jest robiony projekt na wodociąg w Orzełku?
Pan Waldemar Cyran – projekt jest już dawno zrobiony. Wykonanie inwestycji niestety musimy
przełożyć na kolejny rok, ponieważ w tym roku nie wystarczy nam środków finansowych.
Pani Daniela Ogonowska – czy w tym roku będzie zrobione światło na Zachoinie?
Pan Waldemar Cyran – robimy projekt.
Pan Marcin Molski – czy wykorzystano już pulę żwiru dla Sadownego?
Pan Waldemar Cyran – myślę, że jeszcze cała pula żwiru nie jest wykorzystana. Przejeżdżałem
ulicami Sadownego i widziałem, że wcześniej trzeb przystąpić do równania, a następnie
żwirowania.
Pan Tomasz Szymanik – czy nastąpiły zmiany w kwestii dowożenia dzieci do szkół? Ustalone były
dwa przystanki, a ostatnio do jednej z mam zadzwoniła pani dyrektor z informacją, że mają ustalić
jeden przystanek, bo kierowca nie będzie zatrzymywał się w dwóch miejscach.
Pan Waldemar Cyran – nic mi niewiadomo, sprawdzę to po sesji.
Pani Malwina Perzyna – sołtys z Grabin – miałam być poinformowana o terminie i miejscu
dowożenia żwiru, bo wspólnie z mieszkańcami ustaliliśmy gdzie żwir ma być nawożony. Z tego co
się dowiedziałam radny zadecydował i nasz żwir został już gdzieś zawieziony.
Pan Waldemar Cyran – z tego co ja wiem, żwir został wysypany na drogę w Grabinach w stronę
Szynkarzyzny.
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Pani Malwina Perzyna - mieszkańcy zadecydowali inaczej, powinien to ze mną uzgodnić.
Pani Barbara Laska – gdzie ma powstać szalet w Sadownem?
Pan Waldemar Cyran – ja sugeruję, żeby szalet publiczny powstał w miejscu widocznym w okolicy
kościoła i placu targowego. Pomiędzy parkanem, a ogrodzeniem plebani przy ulicy plac Kościelny
w kierunku pana Szczechury.
Chcę jeszcze wrócić do planu gospodarki niskoemisyjnej, taki plan w naszej gminie musi
powstać i my jako gmina rozwojowa będziemy ubiegać się o środki. Aby ten plan mógł powstać
proszę o wypełnienie przygotowanych przez nas ankiet.
Pan Adam Rogala – czy jest możliwość ze strony gminy wsparcia finansowego OSP i pomocy przy
zakupie apteczki, rękawic, specjalistycznego umundurowania. W tej chwili mamy związane ręce i
nie możemy nic zrobić. Dowódca akcji cofa nas ze względu na brak umundurowania.
Pan Waldemar Cyran – sam obserwowałem taką akcję, straż musi być wyposażona. Wydaliśmy w
tym roku już dużo na straże. Myślę, że co roku będziemy doposażać nasze straże. W tym roku
będzie to trudne do zrealizowania, ale w przyszłym roku budżetowym będę sugerował, żeby
przekazywane przez nas środki były dla konkretnych jednostek.
Pan Ryszard Decyk – to co dostaliśmy w tym roku dostała OSP w Sokółce. Myślę, że zakup
apteczki za 5 000,00zł to duży wydatek w sytuacji kiedy można ją pozyskać .
Pani Elżbieta Olton – w tamtym roku w Zarzetce były wymienione lampy, ale jedna przy
transformatorze nadal się nie świeci. Kolejna sprawa to mostek, który miał być w tym roku robiony.
Pan Waldemar Cyran – jesteśmy po oględzinach, trudno jest nam znaleźć prefabrykaty na ten
mostek. Środki w budżecie mamy na ten cel zabezpieczone. Nie mogę sprecyzować kiedy
wykonamy.

Do punktu siódmego porządku obrad:
Odbyło się głosowanie :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania : Pan Andrzej Rosiński
Pani Irena Dębkowska
Do punktu ósmego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamkną
posiedzenie XII Sesji Rady Gminy Sadowne.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Olkowski
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