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Protokół Nr XIV/2015 
 
 

z obrad XIV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  10°° -15°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni: Pan Sławomir Matusik 
         Pan Zbigniew Kłósek 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani  
Marszałek Elżbieta Lanc, Pan Zbigniew Bocian - Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – 
Skarbnik Gminy Sadowne, 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 w 
szczególności Panią Marszałek Elżbietę Lanc i rozpoczął obrady XIV 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. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Podjęcie uchwał : 

a)  w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, 

b) w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów 
poboru opłaty targowej, 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień 
w tym podatku, 

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia 
zwolnień w tym podatku, 

e) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych, 
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-

2026, 
g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r. 

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

 
 
Pan Piotr Olkowski - chciałbym wprowadzić poprawkę do porządku obrad i wprowadzić punkt 
interpelacje i zapytania radnych. 
Kto jest za wprowadzeniem tego punktu jako punk 4) do porządku obrad? 
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Odbyło się głosowanie: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu  - 0 
Nieobecni podczas głosowania  : Pan Ryszard Decyk 
             Pan Andrzej Rosiński 
 
Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie szczególnie naszego gościa Panią 
Marszałek Elżbietę Lanc. Jest nam bardzo miło, że znalazła Pani trochę czasu dla nas. Proszę o 
wprowadzenie do porządku obrad uchwały 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.  
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały proponowanej przez 
wójta? 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu  - 0 
Nieobecni podczas głosowania  : Pan Ryszard Decyk 
            Pan Andrzej Rosiński 
 
Kto jest za nowym porządkiem obrad: 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu  - 0 
Nieobecni podczas głosowania  : Pan Ryszard Decyk 
          Pan Andrzej Rosiński 

 
P o r z ą d e k   o b r a d: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał : 

a)  w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, 

b) w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów 
poboru opłaty targowej, 

c)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień   
       w tym podatku, 
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia   
    zwolnień w tym podatku, 
e) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych, 
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026, 
g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r. 
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h) 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.  
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pan Waldemar Cyran – dziękują za udział w uroczystościach 11 listopada. Przy okazji tego święta 
mogliśmy nadać imię Muzeum Ziemi Sadowieńskiej Imieniem Bogusława Kicia. Do 15 listopada 
został przedstawiony Radzie Gminy projekt budżetu, został również wysłany do zaopiniowania do 
RIO. Mieliśmy do realizacji 4 zadania związane ze zmianą nawierzchni żwirowej na asfaltową. 
Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym udało nam się je zrealizować. Jest to odcinek 
drogi Sadowne- Krupińskie, łącznik w Sadownem od K50 do ulicy Grunwaldzkiej, nakładka w 
Ociętem i odcinek drogi w Wilczogębach. Wykonała to firma z Ostrowi Mazowieckiej. Do pracy 
tej firmy, nie mieliśmy zastrzeżeń. Udało nam się rozstrzygnąć przetarg na kolejny etap budowy 
wodociągu. Firma jest już na budowie, prace ruszyły. Dziś mamy rozstrzygnięcie przetargu na 
odbiór odpadów komunalnych. Wprowadziliśmy zasadę, że przy każdym odbiorze będą odbierane 
wszystkie odpady. Na koniec chciałbym z olbrzymią przyjemnością przekazać państwu informację, 
że została podtrzymana moja decyzja w sprawie odmowy budowy instalacji RIPOK w Zieleńcu.  
 
Pani Elżbieta Lanc – Panie Przewodniczący Panie Wójcie, Panie i Panowie radni, szanowni 
państwo. Wójt przywitał mnie jako gościa, a ja nie jestem gościem, ja jestem z wami i w ważnych 
dla gminy sprawach służę pomocą. Cieszę się, że pewne zadania wyznaczone przez radnych pod 
przywództwem wójta idą w kierunku otwierania gminy na to, co możemy z poziomu województwa 
zaproponować. Przed nami kolejna perspektywa środków unijnych. Ja odpowiadam za opiekę, 
społeczną, oświatę, kulturę, sport. RPO jest 2,8 mld na Mazowsze. Są to środki na infrastrukturę, 
drogi, ochronę środowiska, pomoc ludziom starszym, niepełnosprawnym. Po raz pierwszy z tego 
programu będziemy mogli pomagać OSP. Kolejny element to drogi lokalne. Gmina przygotowała 
wniosek na drogę Sadowne – Szynkarzyzna i dziś się to finalizuje. Kolejnym projektem jest 
budowa, czy też adaptacja przedszkola w Sadownem, to jest uzależnione od reformy szkolnictwa. 
Jest możliwość pozyskania środków na działania sportowe, budowę boisk. Takie sztandarowe 
zadanie to, przy współpracy z powiatem chcemy zorganizować wokół naszego Liceum szkolnictwo 
zawodowe. Może to być szansa dla naszej szkoły. W ramach pieniędzy unijnych realizujemy 
programy  zdrowotne tj. walka z cukrzycą , programy dedykowane ludziom starszym. Polityka 
senioralna, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku. Być może uda się w naszym powiecie 
zorganizować ośrodki dziennego pobytu dla ludzi starszych. Dobrze się wydarzyło, że w naszej 
gminie organizuje się święta, które cementują gminę. Rozmawiałam z Ks. Proboszczem i jest 
szansa uratowania naszej starej plebani. Jeszcze raz dziękuję, że możemy wspólnie pewne rzeczy 
robić. Pamiętajcie, że jestem zawsze dla was pomocna i do waszej dyspozycji.  
 
Pani Irena Dębkowska – mamy do Pani Marszałek prośbę, żeby zechciała nam pani autentycznie 
pomóc w budowie kolejnego etapu kanalizacji w Sadownem. Nie wiem, czy pani wie, ale są w 
Sadownem  mieszkańcy ulicy Strażackiej, którzy jeszcze do dnia dzisiejszego nie mają wodociągu. 
Sprawa remontu plebani ciągnie się już 20 lat. Bardzo proszę żeby Pani, Pan Wójt, Sekretarz 
wspólnie przygotowali realny dokument, który pozwoli na pozyskanie środków i wyremontowanie 
budynku starej plebani. Nasza miejscowość jest coraz ładniejsza, ale w Sadownem mamy jeszcze 
dużo ulic żwirowych nie mówiąc już o chodnikach, bo chodnik mamy tylko na ulicy Kościuszki. 
Chcę Panią prosić, żeby realnie mobilizowała Pana wójta do współpracy.  
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Pani Elżbieta Lanc – co do remontu starej plebani to jest zadanie, które sama sobie postawiłam za 
cel na 3 lata. Przykładem jest gmina Miedzna, która pozyskała środki i pięknie wyremontowała 
obiekt, który obecnie służy mieszkańcom. Rozmawiałam z Księdzem i on jest gotów włączyć się w 
ten projekt. Kanalizacja mnie sama osobiście dotyczy i jest ona realna do wykonania. Jeżeli te 
zadania uda się zrobić ze środków unijnych to w budżecie zostaną środki na drogi lokalne. Sadowne 
należy teraz do LGD „Bądźmy Razem” zapewne teraz pewne zadani będą lepiej realizowane.  
 
Pan Henryk Wyrobek – kanalizacja w gminie jest bardzo ważna, trzeba wspierać nie tylko 
Sadowne, ale również robić kanalizacje w wioskach o ścisłej zabudowie. Na terenie gminy są 
jeszcze drogi gminne i lokalne, które są w złym stanie. Środki finansowe, które są w budżecie na 
drogi są bardzo małe. Proponuję zwiększyć budżet na drogi. Środki z LGD są to środki z Urzędu 
Marszałkowskiego, czy nie można tych środków bezpośrednio przekazać gminie. Jeżeli te 
pieniądze przejdą przez tyle rąk, to dla nas zostanie na garnki i talerze. Mówiła pani o domach 
dziennego pobytu, z naszej emerytury rolniczej to będzie nas stać na pobyt w takim domu tylko na 
tydzień.  
 
Pani Elżbieta Lanc – domy dziennego pobytu,  to nie domy starców gdzie trzeba zapłacić za pobyt 
takiej osoby. W takich domach prowadzone są różnego rodzaju zajęcia, nieodpłatna rehabilitacja. 
Na LGD to nie są środki z Urzędu Marszałkowskiego ale z programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Te lokalne grupy działania poprzez napisanie dobrej strategii rozwoju pozyskują środki i 
je dzielą po równo.   
 
Pan Stanisław Rostek- ja uważam, że w LGD środki na administrację są wygórowane. Jeżeli na 
LGD jest 8 mil.z czego 2,5 mil na administrację LGD. Mamy 10 gmin, a gminy podzielić na 
sołectwa to wcale nie są duże środki.  Jest 3 mil dla gminy na program budowy dróg lokalnych. 
 
Pani Elżbieta Lanc –to zależy od gminy jak wykorzysta te środki.  
 
Pan Waldemar Cyran – od 16.11.2015 do 16.01.2015r. mamy nabór wniosków na budowę dróg 
lokalnych. Wcale nie uważam, że środki dla gminy z LGD, to jest mało. Zobaczymy, czy gminy 
wszystko wykorzystają.  
 
Pani Elżbieta Lanc – z jednej strony mamy realny budżet, a z drugiej strony inwestycje. Zachęcam, 
żeby wypracować sobie realną strategię i rozłożyć ten program na trzy lata.  
 
Pan Waldemar Cyran – pracujemy pierwszy roku i już w tej gminie dużo udało się zrobić. W 
kolejnym roku chcemy gminę oddłużyć, żeby w przyszłym roku mieć środki na kanalizacje. Środki 
w budżecie na projekty zostały zwiększone.  
 
Pani Elżbieta Lanc -  nie potraktujcie moich słów jako rozliczania się z kimkolwiek. Poprzednie 
władze gminy nie były zainteresowane rozmową i współpraca. Żałuję tego okresu, bo inne gminy 
dobrze go wykorzystały i rozwijały się. To ostatnia pespektywa  w której są tak duże środki 
finansowe do pozyskania. Jeżeli pan Wójt pozwoli to jeszcze przed świętami moglibyśmy pojawić 
się u państwa i przeprowadzić szkolenie dla lokalnych przedsiębiorców.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 
Pan Piotr Olkowski – dziękuję pani Marszałek za przybycie, za wspieranie nas dotychczas i na 
kolejne lata, Panu Wójtowi i Panu Bogu, że mogliśmy zaplanowane rzeczy wykonać.  
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Pani Irena Dębkowska – ja w swoim imieniu i rodziny Pana Bogusława Kicia dziękuję panu 
Wójtowi, panu Sekretarzowi , Pani Skarbnik i wszystkim tym , którzy przyczynili się do 
przygotowania uroczystości nadania imienia Muzem Ziemi Sadowieńskiej imieniem Bogusława 
Kicia.  
 
Pan Marcin Molski – ja chcę podziękować Panu Sławomirowi Chilińskieu i Panu Wójtowi za 
zamontowanie podnośnika przy banku.  
 
Pan Piotr Olkowski – ogłaszam 10 minutową przerwę. 
Przerwa  - 10.00 
Po przerwie – 11.20 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz    
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się Pd głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Janusz Kibart 
 

b) w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów 
poboru opłaty targowej, 

 
Pan Piotr Olkowski – nad tą uchwałą glosowaliśmy na wczorajszej komisji. 
 
Pani Irena Dębkowska – chciała bym wnieść zmiany do tej uchwał. Z dyskusji wynika, że 
pracownicy ZGK sprzątają plac rynkowy w dni targowe,  to proponuję, żeby pracownicy ZGK 
zbierali opłatę targową i 10% od zebranej opłaty mieli jako inkaso, żeby odciążyć pracowników 
gminy. 
 
Pan Waldemar Cyran – uchwała została przygotowana tak, jak było to zadanie realizowane do tej 
pory. Została zmieniona jedna osoba jako inkasent. To jest temat rozwagi, była dyskusja na ten 
temat na wczorajszej komisji, taka propozycje wczoraj przyjęliście, ale skoro chcecie dziś na ten 
temat rozmawiać to leży w waszych kompetencjach.   
 
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wnioskiem Pani Ireny Dębkowskiej i zmiana całego §3 
 
Za – 1 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 11 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Janusz Kibart 
 
Pani Bogumiła Ośnik – proponuję spotkanie, żeby to przedyskutować do tej pory nie zajmowaliśmy 
się opłatą targowa, musiała bym się z tematem zapoznać. 
 
Przerwa – 11.30 
Po przerwie 11.40 



 6 

Pani Bogumiła Ośnik – mam pytanie do Pani Ireny Dębkowskiej,  czy my mielibyśmy 10% inkaso 
dodatkowo do tego co mamy płacone za sprzątanie targowiska 
 
Pani Irena Dębkowska  - tak 
 
Pan Piotr Olkowski – zgłaszam wniosek w sprawie zmiany w §3 z 7 na 6% inkaso dla inkasenta za 
pobór opłaty targowej.  
 
Odbyło się głosowanie:  
Za – 8 
Przeciw – 3 
Wstrzymało się od głosu – 1 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Janusz Kibart 
 
Pan Piotr Olkowski – proszę o przygotowanie na najbliższą sesję uchwałę w sprawie opłaty 
targowej z tymi zmianami, które przegłosowaliśmy we wniosku.  
 
Pan Waldemar Cyran – proszę o 10 minutową przerwę. 
 
Przerwa – 11.50 
Po przerwie – 12.00 
 
Pan Piotr Olkowski – w związku z tym, że powstała sytuacja patowa zgłaszam wniosek o 
wycofanie mojego wcześniej przegłosowanego wniosku. 
 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Janusz Kibart 
 
Pani Irena Dębkowska – ja również, żeby nie wprowadzać zamieszenia wycofuję swój 
wcześniejszy wniosek 
 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Janusz Kibart 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 10 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
Pan Waldemar Cyran – cała procedura została cofnięta dlatego, że każdy projekt uchwały misi być 
przygotowany i sprawdzony. Są to nowe uwarunkowania prawne. Ten projekt był z organami 
prawnymi uzgodniony. 
 
Pani Radca Prawny – zwróćcie państwo uwagę, że według wcześniej obowiązujących przepisów 
była możliwość zmiany inkasentów w trakcie roku podatkowego. Być może zmiana inkasentów 
będzie możliwa w ciągu roku.  
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c)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień   
       w tym podatku, 

 
Pan Waldemar Cyran – stawki podatkowe od środków transportowych nie były podnoszone w 
naszej gminie przez ostatnie 3 lata. Kontrola, którą mieliśmy sygnalizowała, że takie nawet drobne 
zmiany są wskazane.  
 
Pani Anna Rukat – jeżeli chodzi o podatki to uchwały te zmieniają się w związku ze zmianą 
ustawy. Podatek rolny rada gminy ma tu możliwość obniżenia. Obecna stawka według  GUS jest 
53,75 co powoduje, że  on automatycznie się obniża.  
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia   
    zwolnień w tym podatku, 

 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

e) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych, 
 

Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026, 
 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r. 
 
Pan Piotr Olkowski – proszę o przegłosowanie wniosku o nie odczytywanie całej treści uchwały. 
 
Za -12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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h) 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.  
 

Pan Piotr Olkowski – proszę o przegłosowanie wniosku o nie odczytywanie całej treści uchwały. 
 
Za -12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Obyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
 
Pan Waldemar Cyran – zwracam się do sołtysów o skupienie się na maksymalnym wykorzystaniu 
funduszu sołeckiego.  
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 
Za -12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

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


