Protokół Nr XV/2015

z obrad XV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r., która odbyła się w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°° -13°°
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
Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem, Pani
Bogumiła Oniśk - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, oraz sołtysi zgodnie
z dołączoną listą obecności.
Do punktu pierwszego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął
obrady XV 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.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Podjęcie uchwał :
a) w sprawie przyjęcia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Sadowne na lata 2016 -2018,
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 2016 -2020,
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Sadowne na lata 2016,
d) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne 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.
e) w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sadowne na lata 2016-2027,
f) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016r.,
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026,
h) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r.
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy
8. Zamknięcie obrad.

Pan Piotr Olkowski – czy ktoś z państwa chce wnieść zmiany do porządku obrad?
1

Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich serdecznie, proszę o wprowadzenie do porządku obrad
dwóch uchwał: w sprawie określenia zasad i kryteriów dla publicznych szkół podstawowych i
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem gminy i w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunku i
sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Pan Piotr Olkowski – kto jest z państwa radnych za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały, w
sprawie określenia zasad i kryteriów dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem gminy.
Odbyło się głosowanie:
Za -12
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
Pani Teresa Wielgat
Pan Piotr Olkowski - kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały, w sprawie określenia
rodzaju świadczeń oraz warunku i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.
Odbyło się głosowanie:
Za -12
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
Pani Teresa Wielgat

Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad:
Za -12
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
Pani Teresa Wielgat
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P o r z ą d e k o b r a d:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Podjęcie uchwał :
a) w sprawie przyjęcia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Sadowne na lata 2016 -2018,
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 2016 -2020,
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Sadowne na lata 2016,
d) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne 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.
e) w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sadowne na lata 2016-2027,
f) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016r.,
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026,
h) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r.
i) w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunku i sposobu ich przyznawania w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
j) w sprawie określenia zasad i kryteriów do publicznych szkół podstawowych i
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gminy.
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy
8. Zamknięcie obrad.
Do punktu trzeciego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – jesteśmy w trakcie realizacji zadania budowa wodociągu w miejscowości
Złotki i Kolonia Złotki. Termin realizacji był na 18.12.2015r., został przesunięty w związku z
zwiększeniem się liczby przyłączy. Firma zapewnia, że do końca roku wszystko zostanie
wykonane. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów w naszej gminie w 2016r. Wygrała spółka
ze Stoczka. Wszystkie odpady segregowane, i nie segregowane będą odbierane,co dwa tygodnie.
Jesteśmy w trakcie działań usuwania azbestu, budowy wodociągu w miejscowości Złotki,
przygotowywania planu gospodarki niskoemisyjne. Na ostatniej sesji przesuwaliśmy środki na
drogę w Płatkownicy i to zadanie już udało nam się zrealizować. Od 14.12.2015r. ruszyła kolej,
uczestniczyłem w odbiorze przejazdu kolejowego w miejscowości Zieleniec, nie do końca jest
odebrany odnośnie drogi gminnej. Kończona jest realizacja funduszu sołeckiego, dziękuję
wszystkim sołtysom za cały rok pracy. W miejscowości Zieleniec jest uszkodzony asfalt, firma
która wykonywała przecisk do jutra zobowiązała się naprawić.

Do punktu czwartego porządku obrad:
Nie było pytań ze strony radnych.
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Do punktu piątego porządku obrad:
a) w sprawie przyjęcia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Sadowne na lata 2016 -2018,
Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ustawa nakłada
obowiązek przyjęcia takiego programu i jego realizacji. Program przyjmowany jest na lata 20162018. W program ten zaangażowane są wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Dwa razy do
roku robimy sprawozdanie z działalności programu.

Odbyło się głosowanie :
Za -12
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
Pani Teresa Wielgat
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 2016 -2020,
Odbyło się głosowanie :
Za -13
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Sadowne na lata 2016,
Odbyło się głosowanie :
Za -13
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
d) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne 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.
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Odbyło się głosowanie :
Za -13
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
e) w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sadowne na lata 2016-2027,
Pan Waldemar Cyran – działania ujęte w WPF zaplanowane w 2017r. są wymierne do działań w
2016r. W 2016r. będziemy przygotowywać projekty i dokumenty.
Pani Anna Rukat – jest pozytywna opinia RIO w sprawie budżetu na 2016r. Jeżeli nie zwiększymy
deficytu, to zadłużenie będzie wynosiło 6 826 471,00zł, zadłużenie wieloletnie 37,65%, zadłużenie
roczne 1 188 930,00zł co stanowi 7,83%
Pan Piotr Olkowski – odczytał opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
budżetu na 2016r.
Odbyło się głosowanie :
Za -13
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026,
Pan Waldemar Cyran – jest to budżet nadwyżkowy. Czekają nas zadania większej wagi dlatego
ustaliliśmy, że w przyszłym roku spłacimy zadłużenie. Nie jest to budżet na wyrost. Planujemy na
2016r. 37% zadłużenia wieloletniego, wtedy będziemy mogli myśleć o kanalizacji. To, że skupiamy
się na spłacie zobowiązań nie znaczy, że nie będziemy nic robić. W kolejnym roku myślę zrobić
kolejny etap wodociągu w Orzełek. Nadal będziemy projektować kanalizację w Sadownem ulica
Wiejska, ulica Gaj i ulica Cicha. Dalej będziemy inwestować w drogi. Mamy zabezpieczone środki
100 000,00zł na współpracę z powiatem. Złożyłem pismo do powiatu w sprawie podpisania
porozumienia odnośnie wspólnej inwestycji, co pozwoli nam uzyskać dodatkowe punkty. Myślę tu
o drodze Grabiny – Szynkarzyzna i Sadoleś. Będziemy myśleć o Sadownem , budowa chodników w
miejscowości Sadowne. Chcemy zrobić chodnik wokół skwerku przed kościołem. Mamy
50 000,00zł na projekty dróg gminnych. Mamy pozycję w budżecie nakładka w Ociętem.
Planujemy przebudowę drogi Szynkarzyzna – Ocięte, Sadoleś , Sojkówek, Płatkownica, Zarzetka.
W Sadownem ulica Stefanowicza, ścieżki rowerowe. Następny punkt budżetu, to budowa szaletu
publicznego. 20 000,00zł na Ochotnicze Straże Pożarne. Czekamy na decyzję dotyczące reformy
oświaty. Myślę, że powinniśmy się wstrzymać z projektem przedszkola, zobaczymy co się będzie
działo z reformą systemu oświaty. Być może, unikniemy budowy przedszkola. Podsumowując jest
to budżet rozsądny, który jesteśmy w stanie zrealizować. Proszę o podjęcie stosownej uchwały, co
pozwoli nam dalej realizować powierzone nam zadania.
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Odbyło się głosowanie :
Za -13
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Pan Henryk Wyrobek
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20152026,
Pani Anna Rukat – ta zmian po stronie dochodów i po stronie wydatków to kwota 4 080,00zł, nie
zmienia nam się deficyt.

Odbyło się głosowanie :
Za -14
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
h) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r.
Pani Anna Rukat – wprowadzamy do budżetu 26 000,00zł subwencji oświatowej, jest to zwrot
odprawy emerytalnej.

Odbyło się głosowanie :
Za -14
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
i) w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunku i sposobu ich przyznawania w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
Odbyło się głosowanie :
Za -14
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek

6

j) w sprawie określenia zasad i kryteriów do publicznych szkół podstawowych i
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gminy.
Odbyło się głosowanie :
Za -14
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Przerwa 11.30
Po przerwie 11.50
Do punktu szóstego porządku obrad:
Pan Marek Renik – Radny Powiatowy- zaprezentował wydaną publikację „ Niedokończona
Historia” materiały z sesji popularno – naukowej, która odbyła się dnia 18 września 2014roku w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych , w związku z jubileuszem 500- lecia Sadownego.
Pan Stanisław Żegota – na drodze gminnej Ocięte – Grabiny most jest węższy od drogi, prosimy o
odpowiednie oznakowanie.
Pan Henryk Wyrobek – wodociąg w Złotkach robiony jest bardzo dobrze, mam tylko pytanie
dlaczego hydranty są w pasie drogowym? W harmonogramie dotyczącym zbiórki śmieci nie ma
oznaczenia, kiedy będą zbierane odpady wielkogabarytowe?
Pan Zbigniew Bocian – data odbioru jest oznaczone ciemniejsza ramką .
Pani Barbara Laska – czy w 2016r. jest ujęte dokończenie drogi w Krupińskim.
Pan Waldemar Cyran – nie ma tej drogi w budżecie na 2016r. z tej przyczyny, że nie mamy
projektu. Odnośnie hydrantów w Złotkach jest taka sytuacja, że droga nie jest w tym miejscu, co
powinna być i stąd taka sytuacja. Hydranty nie mogą być montowane w prywatnych działkach.
Pan Sławomir Matusik – chcę zwrócić uwagę, żeby firma jeszcze porównała pobocza.
Pan Waldemar Cyran – firma jeszcze nie schodzi z budowy, dajmy jej dokończyć. Wszystko
zostanie porównane. Mam pytanie do pana Renika, czy w budżecie powiatu są zabezpieczone
środki na współpracę z gminami? Czy są konkretne zadania?
Pan Marek Renik – składałem wnioski do Zarządu Powiatu, nie wiem czy zostaną rozpatrzone. W
sprawie remontu dróg na terenie gminy Sadowne moje wnioski zostały odrzucone. To nie znaczy,
że w Sadownem nic nie będzie robione. Powiat woli sobie pozostawić decyzję. Myślę, że
analogicznie jak w latach poprzednich powiat będzie remontował w tych gminach, które wyrażą
chęć współpracy. O takiej decyzji, która droga będzie robiona, nic mi nie wiadomo. Powiat brał
udział w współfinansowaniu nawodnienia stadionu i remontu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sadownem.
Pan Waldemar Cyran –prosimy o informację w sprawie biura pomocy prawnej, bo chcemy
poinformować naszych mieszkańców.
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Pan Marek Renik – oczywiście taką informację przekażę.
Pan Henryk Wyrobek – proszę, żeby pan radny poruszył budowę drogi do Grądów. Na drodze
między Kołodziążem, a Starymi Lipkami jest najgorszy odcinek drogi.
Pan Marek Renik - myślałem o tym , żeby tę drogę zgłosić, ale po rozmowie z panem wójtem
okazało się, że należy się wstrzymać do czasu zrobienia wodociągu. Jeżeli chodzi o drogę w
Starych Lipkach jest ocena komisji drogowej i te drogi będą sukcesywnie naprawiane.
Pan Sławomir Matusik – jeżeli ta droga nie jest ujęta w planie budowy na 2016r. to proszę, żeby tę
drogę podnieść wyżej w klasyfikacji.
Pan Waldemar Cyran – czy w powiecie jest zaplanowane zbieranie poboczy, odkrzaczenie?
Pan Marek Renik – w tym roku nie słyszałem, żeby było wycinane zakrzaczenie z poboczy.
Pan Stanisław Rostek - drogi powiatowe leżą na terenie gminy, proponuję, żeby przekazać środki
na utrzymanie dróg powiatowych gminom.
Pan Marek Renik – jednym z moich wniosków, było przekazanie części środków na utrzymanie
dróg powiatowych gminom, niestety mój wniosek został odrzucony.
Pan Waldemar Cyran – dojechał do nas jeszcze jeden gość Pani Izabela Sobierajska, która
przygotowuje dla nas plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zieleniec.
Pani Izabela Sobierajska – plan miejscowy oprócz zakładu Sylikaty obejmuje teren przyległy.
Przywiozłam do państwa projekt planu, materiał do uzgodnień. Projekt planu jest do
zaakceptowania przez 25 instytucji. Kiedy już projekt tego planu zostanie uzgodniony i
zaopiniowany zostanie wyłożony do publicznego wglądu w ciągu 21 dni. Jeżeli uwagi nie skutkują
na przebieg planu, jest on poddawany uchwaleniu przez Radę Gminy.
Pani Dorota Wiska – sołtys sołectwa Sadoleś – złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne,
wręczyła upominek, jak również podziękowała za owocna współpracę Wójtowi Gminy Panu
Waldemarowi Cyranowi, Panu Zbigniewowi Bacianowi Sekretarzowi Gminy Sadowne.
Pan Waldemar Cyran – serdecznie dziękuję sołtysom za współpracę, jesteście solidnymi sołtysami,
dobrze dbacie o dobro waszych mieszkańców . Dziękuje Radzie Gminy za ten rok współpracy.
Może niektórzy uważają, że Sesje Rady są za spokojne, ale to wynika z tego, że spotykamy się
wcześniej i projekty uchwał wspólnie omawiamy. Życzę wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt
spędzonych w gronie najbliższych. Na zakończenie, chcę z państwem przełamać się opłatkiem.
Dziękuje wszystkim służbom za współpracę, Panu Markowi Rekinowi, który wspiera nasze
działania w powiecie, Policji.
Pan Piotr Olkowski – jak wójt wspomniał zbliżają się Święta, ja również dołączam się do życzeń i
na zakończenie zapraszam na podzielenie się opłatkiem .
Do punktu siódmego porządku obrad:
Odbyło się głosowanie :
Za -14
Przeciw 0
Wstrzymało się od głosu – 0
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Nieobecni podczas głosowania:
Pan Zbigniew Kłósek
Do punktu ósmego porządku obrad

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamknął
posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Sadowne.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Olkowski
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