Protokół Nr XIII/2015

z obrad XIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 października 2015r., która odbyła się w
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 12°° -15°°
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, Pan
Waldemar Banaszek – Zastępca Burmistrza Tłuszcza, Pani Edyta Dziekońska – przedstawiciel
firmy Consulting, przedstawiciela jednostki „Strzelec” – sierż. ZS Michała Józefowskiego, Pani
Bogumiła Oniśk - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, oraz sołtysi zgodnie
z załączoną listą obecności.
Do punktu pierwszego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął
obrady XIII 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sadowne za 2014/2015,
Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
7. Wybory ławników:
a) przedstawienie opinii Zespołu do spraw wyboru ławników sądowych,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) ustalenie regulaminu glosowania,
d) głosowanie tajne,
8. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Węgrowie na kadencję 20162019,
b) w sprawie przyjęcia rozwiązań prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Sadowne w miejscowości Kolonia Złotki, Złotki i Orzełek
c) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przeszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Sadowne przez innych niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r.
9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
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10. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy
11. Zamknięcie obrad.

Pan Piotr Olkowski - chcę wnieść zmiany do porządku obrad. Wkradł się błąd, bo do porządku
obrad wprowadzona była uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Węgrowie,
a powinno być do Sadu Okręgowego w Siedlcach. Proszę o wyrażenie zgody na zmianę i
przegłosowanie poprawki?
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sadowne za 2014/2015,
Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
7. Wybory ławników:
a) przedstawienie opinii Zespołu do spraw wyboru ławników sądowych,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) ustalenie regulaminu glosowania,
d) głosowanie tajne,
8. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2016-2019,
b) w sprawie przyjęcia rozwiązań prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Sadowne w miejscowości Kolonia Złotki, Złotki i Orzełek
c) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przeszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Sadowne przez innych niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026,
e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r.
9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
10. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy
11. Zamknięcie obrad.
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Pan Henryk Wyrobek – w porządku obrad jest uchwała, w sprawie przyjęcia rozwiązań
prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sadowne w miejscowości Kolonia Złotki,
Złotki i Orzełek. O co chodzi, o ścieki? Będzie prowadzona kanalizacja?
Pani Anna Rukat – jest to uchwała intencyjna, taką uchwałę mamy obowiązek podjąć, ponieważ
czerpiemy środki z WFOŚiGW.
Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – oddaję głos Pani Edycie Dziekońskiej
Pni Edyta Dziekońska - witam Państwa serdecznie, wszystkie samorządy przygotowują się do
przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wszystko sprowadza się do tego, że mamy
ograniczyć emisje dwutlenku węgla. Staramy się przygotować dokumenty, gdzie będzie
przedstawione, które działania stosowane są przez gminę. Prosiliśmy państwa o wypełnienie ankiet.
Zachęcam żebyście państwo brali udział w przygotowywaniu tych dokumentów. Bardzo dużo jest
przed nami działań społecznych, żeby jak najmniej odpadów lądowało w piecach. Dosyć sporo
będzie pieniędzy na edukację ekologiczną. Zachęcanie mieszkańców do sadzenia drzew przy
drogach, organizowania pikników. Jeżeli będziecie mieli państwo pytania chętnie podam telefon.
Pan Piotr Olkowski – czy dużo ankiet wróciło?
Pani Edyta Dziekońska – około 70%.
Pan Piotr Olkowski – oddaje głos panu Michałowi Józefowskiemu
Pan Michał Józefowski – jestem dowódcą Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów
Śmierci w Warszawie. Jednostka powstała w 2013r. w Warszawie. „Strzelec” to organizacja
wychowawcza. Byli to ludzie, którzy zasili wojsko polskie. Związek został zdelegalizowany 25 lat
temu, ale się odnowił i na naszym terenie prężnie działa. Współpracujemy ze szkołami Gimnazjum
i Liceum w Sadowem. Młodzież ma zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia z historii o żołnierzach
wyklętych. Obecnie szkolimy młodzież z przysposobienia obronnego. Docelowo przy aprobacie
Ministerstwa Zdrowia chcemy zajmować się szkoleniem z pierwszej pomocy osób dorosłych.
Do punktu czwartego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Od 2011r. Strzelcy są na
naszym terenie. Biorą udział we wszystkich uroczystościach niosą nam pomoc w trudnych
sytuacjach. Z terenu gminy Sadowne mamy 20 osób należących do Strzelców. Pan Józefowski nie
jest tu dziś u nas przypadkowo. Chcielibyśmy podpisać dziś porozumienie o współpracy z jednostką
„Strzelec” Chce podkreślić wagę tego porozumienia, jest to pierwsze porozumienie na terenie
Województwa Mazowieckiego.
W naszej gminie pracowała komisja zajmująca się przyjmowaniem wniosków od rolników
w związku ze stratami w plonach rolnych wywołanych suszą. Protokoły z komisji zostały
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Rolnicy już otrzymują pomoc finansową.
Zakończyliśmy budowę wodociągu w Złotkach. Wykonawca nie zmieścił się w wyznaczonym
terminie. Naliczono odsetki na kwotę ponad 20 000 zł i o tyle pomniejszono fakturę. Ogłoszono i
rozstrzygnięto przetarg na budowę wodociągu w Koloni Złotki. Przetarg wygrała ta sama firma,
która budowała wodociąg w Złotkach za kwotę 298.496,40. Jeżeli pogoda będzie nam sprzyjać
jeszcze w tym roku to zadanie zrealizujemy. Odbył się przetarg na wyłonienie dostawcy oleju
opałowego. Ogłoszono przetarg na budowę drogi Sadowne – Krupińskie. Wpłynęły dwie oferty.
3

Myślę, że przychylicie się państwo do mojego wniosku, żebyśmy zwiększyli kwotę o ponad
15. 000,00 zł wtedy rozstrzygniemy ofertę. Termin realizacji tego zadania to 16 listopada.
Przygotowujemy się do kolejnego przetargu odnośnie firmy odbierającej odpady. Myślimy, żeby
uprościć odbiór odpadów i wprowadzimy odbiór odpadów segregowanych przy każdym odbiorze.
28.10.2015r. odbyła się inauguracja Sadowieńskiego Klubu Seniora. Spotkania klubu mają
odbywać się, co dwa tygodnie. Zapraszamy kolejnych członków. Oznakowanie przejścia dla
pieszych przez K50 do miejscowości Ocięte jest wpisane do planu pracy GDDKiA i dodatkowo
będą oznaczone znakami fluorescencyjnymi przejścia dla pieszych. Dzięki zaangażowaniu Info Sadowne i naszego radnego w Banku Spółdzielczym będzie zamontowana winda, co ułatwi kontakt
z bankiem. Są robione projekty na drogi gminne. Został wykonany projekt i uzyskaliśmy
pozwolenie na budowę drogi Grabiny – Szynkarzyzna. Złożyliśmy na tę drogę wniosek do
wojewody na kwotę 250 000,00 zł.
Pani Irena Dębkowska – czy są szanse na przebudowę mostku na ulicy Strażackiej?
Pan Waldemar Cyran – szanse są i będziemy o tym pamiętać, ale generalnie wszystko rozbija się o
środki finansowe. Na dzień dzisiejszy skupimy się na dwóch mostkach, które są w gorszej
konstrukcji w Zarzetce i Sojkówku. W Sojkówku mostek jest za wąski. Natomiast w Zarzetce most
jest drożny i nie ma wielkiego zagrożenia, w związku z tym, że nie mieliśmy wystarczającą ilość
środków finansowych zwracam się do państwa, żebyśmy tę inwestycję przełożyli na przyszły rok i
zrobili konkretny projekt i konkretny most na lata. Tak samo powinniśmy zrobić z mostem na ulicy
Strażackiej.
Pan Piotr Olkowski – czy w planach budowy jest uwzględniony mały odcinek drogi w
Wilczogębach i łącznik w Sadownem od ul Grunwaldzkiej do K50.?
Pan Waldemar Cyran – środki na tę inwestycje mamy zabezpieczone w budżecie. Jak tylko pojawi
się firma wykonująca większa inwestycję wtedy zrobimy i te mniejsze.
Pan Stanisław Rostek – jest remont linii kolejowej i dojeżdża ciężki sprzęt, który dewastuje nam
drogę przy rzece Ugoszcz i inne. Trzeba się do nich zwrócić o rekompensatę.
Pan Waldemar Cyran – dojazd przy rzece Ugoszcz był z nami konsultowany i firma musi zostawić
go w takiej formie, w jakiej go zastała. Od niedawna uczestniczę w spotkaniach pomiędzy
samorządem a koleją. Wcześniej nie byłem zapraszany, a dyrektorzy byli zdziwieni, że już są na
terenie gminy Sadowne. Myślę, że będzie rekompensata za korzystanie z naszych dróg.
Pan Zbigniew Kłósek – czy wiadomo, jaki jest zakres prac? Czy przejazdy są likwidowane, czy
zostają?
Pan Waldemar Cyran – ten Rybieński będzie likwidowany.
Pan Tomasz Szymanik – pół roku temu wnioskowałem o zabezpieczenie barierkami drogi gminnej
prowadzącej do „Agroli”
Pan Waldemar Cyran – ja wiem, że prace się rozpoczęły, skoro jest taka sytuacja, to trzeba nam o
tym przypominać.
Pan Henryk Wyrobek – most na Bojewce na wysokości miejscowości Bojewo jest zniszczony przez
bobry, trzeba go poprawić. Kolejne pytanie, czy będzie równanie dróg gminnych? Mieszkańcy
Sadownego zwracają się z prośbą, żeby zwrócić uwagę na parkowanie samochodów na łuku ulicy
Strażackiej, może należy postawić tam znak, zakaz zatrzymywania.
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Pan Waldemar Cyran – na łuku drogi nie powinno się parkować. Co do mostku na Bojewce to
kolejna potrzeba, żeby spotkać się z komisją rolnictwa i omówić szkody wywoływane przez dzikie
zwierzęta. Złożymy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w związku ze szkodami
wywoływanymi przez bobry. Myślę, że tak jak w przypadku Rażen pozyskamy środki na remont
mostku na rzece.
Pan Janusz Kibart – czy zostało usunięte zakrzaczenie przy drodze powiatowej Sadowne –
Morzyczyn i czy zostało uzupełnione oznakowanie drogi?
Pan Waldemar Cyran – na ten cel muszą się znaleźć środki w budżecie powiatu. Zawsze monituje
w tej sprawie w powiecie. We własnym zakresie odkrzaczamy znaki drogowe.
Pan Piotr Olkowski – jeżeli mówimy o zakrzaczeniach proszę o usunięcie zakrzaczenia na łączniku
K50 i ul. Grunwaldzką.
Pan Waldemar Cyran – to jest nasz teren i będziemy to robić.
Pan Marcin Molski – czy będzie więcej śmietników na ulicach Sadownego, bo jest taka potrzeba?
Pan Waldemar Cyran – w tym roku zakupiliśmy 15 szt. i sukcesywnie będziemy zwiększać.
Pan Sławomir Rydzewski – czy będzie równanie dróg gminnych?
Pan Waldemar Cyran – tak, jeszcze w tym roku będziemy robić.
Pan Marek Robak – w stronę do Zarzetki oznaczono drzewa do wycinki na terenie prywatnym, czy
coś pan Wójt wie o tym?
Pan Waldemar Cyran – nic mi o tym nie wiadomo. Jeżeli są na działkach prywatnych, to na pewno
właściciel będzie tego pilnował.
Do punktu piątego porządku obrad:
Pani Irena Dębkowska – przewodnicząca Komisji Oświaty – w dniu 09.10.2015r. odbyła się
komisja oświaty. Dyrektorzy przedstawili wyniki pracy w poszczególnych jednostkach w latach
2014-2015. Na tej podstawie została zrobiona informacja zbiorcza, którą państwo otrzymaliście z
materiałami na sesję.
Do punktu szóstego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – odczytał treść informacji w sprawie oświadczeń majątkowych, które
wpłynęły do Wójta Gminy Sadowne. Urzędy skarbowe nie wniosły nieprawidłowości do złożonych
oświadczeń majątkowych.
Pan Piotr Olkowski – wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie. Pięciu radnych
złożyło oświadczenia majątkowe kompletne, pozostali złożyli niekompletne. O uwagach Urzędu
Skarbowego wszyscy radni zostali poinformowani. Oświadczenia majątkowe Wójta i
Przewodniczącego Rady Gminy złożone do Wojewody Mazowieckiego, zostały złożone
terminowo, kompletnie, bez uwag.
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a)
Pani Irena Dębkowska – odczytała opinię z prac komisji w sprawie zaopiniowania kandydatów na
ławników. Do Rady Gminy wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatów na ławników. Klub Sportowy
„Wicher” zgłosił Panią Emilię Buczyńską-Kołodziejek, a Stowarzyszenie Narodowy Węgrów i
Łochów zgłosiło kandydaturę Pana Marka Gałązki. Kandydaci złożyli komplet dokumentów i
spełnili wymogi określone w ustawie.
b) wybór komisji skrutacyjnej:
1. Małgorzata Niegowska –Pacuszka – wyraziła zgodę na udział w komisji
2. Irena Dębkowska – wyraziła zgodę na udział w komisji
3. Marek Gajewski – wyraził zgodę na udział w komisji.
Przerwa 13.00
Po przerwie 13.20
c) Komisja się ukonstytuowała przewodniczącym komisji został Pan Marek Gajewski.
Pani Irena Dębkowska odczytała regulamin wyboru.
Odbyło się glosowanie za przyjęciem regulaminu glosowania:
Za – 15
Przeciw -0
Wstrzymało się od głosu – 0
d)
Odbyło się glosowanie tajne
Pani Małgorzata Niegowska- Pacuszka – odczytała protokół komisji skrutacyjnej
Pani Emilia Bogumiła Buczyńska – Kołodziejek – otrzymała 12 głosów,
Pan Mark Gałązka – otrzymał 2 głosy
Jeden głos bez wskazania na kandydata.
Komisja stwierdziła, że ławnikiem Sądu Okręgowego w Siedlcach została Pani Emilia Bogumiła
Buczyńska – Kołodziejek
Do punktu ósmego porządku obrad:
a)
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2016-2019,

b)

w sprawie przyjęcia rozwiązań prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Sadowne w miejscowości Kolonia Złotki, Złotki i Orzełek

Pani Irena Dębkowska – ta uchwała jest podejmowana w związku z budową wodociągu. Czy ktoś
był na tym terenie i brał pod uwagę, czy tam mogą powstać oczyszczalnie przydomowe? Czy pod
tym kontem były robione prace?
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Pan Waldemar Cyran – w związku z ty, że korzystamy z dofinansowania przy budowie wodociągu
musimy określić gospodarkę ściekową. To nie jest wiążące, że my w ten sposób w przyszłości
musimy gospodarkę ściekowa rozwiązać.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
c)

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przeszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Sadowne przez innych niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
d)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-`
2026,

Pani Anna Rukat – wprowadziliśmy do WPF przebudowę drogi w miejscowości Szynkarzyzna –
Ocięte w związku z tym, że dziś składamy wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pan Piotr Olkowski – proszę o przegłosowanie wniosku o nie odczytywanie całej treści uchwały.
Odbyło się głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
e)

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r.

Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Do punktu dziewiątego porządku obrad:
Pani Barbara Laska – czy będzie robiony asfalt w Krupińskim?
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Pan Waldemar Cyran – po rozstrzygnięciu przetargu będziemy realizować.
Pan Stanisław Żegota – czy będzie robiony łącznik miedzy droga powiatową, a drogą gminną
(łącznik CPN w Ociętem)
Pan Waldemar Cyran – nie mamy jej w budżecie, ale jest w WPF i będzie realizowana, ale jaka
będzie kolejność trudno mi określić.
Pan Janusz Kibart – na jakim etapie jesteśmy w sprawie przeniesienia targowiska w Sadownem?
Pan Waldemar Cyran – jest podpisane porozumienie z księdzem i myślę, że w budżecie na 2016r.
będą środki na realizację.
Pani Daniela Ogonowska – proszę o znak informacyjny w stronę Zachoiny.
Pan Waldemar Cyran – na wniosek radnego zgłosiłem, żeby taki znak informacyjny wykonać.
Pan Henryk Wyrobek – jest na K50 znak policja w Sadownem, czy on jest aktualny?
Pan Waldemar Cyran – policja jest w Sadownem, pełni dyżury.
Pan Piotr Olkowski – do Rady Gminy wpłynęło pismo od mieszkańców Sojkówka i Płatkownicy w
sprawie szkód w uprawach wywołanych przez dzikie zwierzęta. Kieruję pismo do Komisji
Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
Sugeruję, żeby z przedstawicielami kół łowieckich ustalić termin spotkania.
Pan Waldemar Cyran – serdecznie zapraszam na uroczystości Święta Niepodległości na godzinę
11.00 do kościoła , na cmentarz. Dalsza część uroczystości to GOK w Sadownem, nadanie imienia
Muzeum Ziemi Sadowieńskiej- Imieniem Bogusława Kicia.
Pan Piotr Olkowski – również przyłączam się do słów Pana Wójta, żebyśmy wszyscy na tej
uroczystości byli.
Do punktu dziesiątego porządku obrad:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Do punktu jedenastego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamknął
posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Sadowne.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Olkowski
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