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Protokół Nr XXVI/2013 
 
 

z obrad XXVI   Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 28 maja 2013r. , która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem w godz. 10°°- 14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 10 
Nieobecni :    Pan Ryszard Decyk 
  Pani Irena Dębkowska 
  Pan Zbigniew Kłósek 
  Pani Katarzyna Maliszewska 
  Pan Marek Zasłona 
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli : Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Edyta Frączak – radca prawny. 
 

Do punktu pierwszego  porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, 
dokonał otwarcia posiedzenia XXVI Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam  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. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 
23 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Sadowne. 

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
6. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Zamknięcie obrad.  

 
 

Pan Waldemar Cyran - dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Wójta. Są przygotowane 
dwa projekty uchwał.  
 
Odbyło się glosowanie za przygotowanym porządkiem obrad: 
Za – 8 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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Pan Zdzisław Tracz – z uwagi na to, Ŝe ustawa dotycząca śmieci jest cały czas zmieniana 
pozwala to na dokonanie zmian korzystnych dla gminy w podjętej przez nas uchwale. W 
poprzedniej uchwale mieliśmy wpisane, Ŝe odbiór śmieci będzie odbywał się selektywnie i w 
związku z tym gmina powinna posiadać odpowiednio przygotowane miejsce do składowania 
takich odpadów. Teraz moŜemy to zmienić i odbiór odpadów wielogabarytowych będzie 
odbywał się mobilnie tzn. odpady będą automatycznie odwoŜone. Wtedy zmniejszają nam się 
koszty. 
 
Pani Edyta Frączek – radca prawny – ta zmiana ma na celu dokonanie takiej zmiany, Ŝe worki 
czy pojemniki na śmieci będzie miał za zadanie zabezpieczyć przedsiębiorca. 
 
Pan Waldemar Cyran – czy za worki lub pojemniki będzie płacił mieszkaniec? 
 
Pani Anna Rukat – do tej pory było tak, Ŝe za worki, czy pojemniki płacił mieszkaniec, my 
chcemy zrobić ten zapis, Ŝeby za to płaciła firma, która wygra przetarg. 
 
Pan Andrzej Rosiński – co mieszkańcami, którzy maja domy letniskowe na naszym terenie? 
 
Pani Anna Rukat – tu się nic nie zmienia mają obowiązek podpisania umowy z zakładem, 
który będzie odbierał od nich te odpady. 

 
 Do punktu trzeciego  porządku obrad: 

 
 
Obyło się glosowanie za nie odczytywaniem całej treści uchwały: 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

a) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

b)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 
23 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Sadowne 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 

Pan Zdzisław Tracz – jest wysoki poziom wód gruntowych i w związku z tym prace 
wykonywane przy budowie kanalizacji muszą zostać wstrzymane. Mamy umówione 
spotkanie z geologiem, moŜe on w tej sytuacji pomoŜe znaleźć rozwiązanie. Do FOGRu 
zostały zgłoszone dwie drogi na Zarzetce i w KołodziąŜu Rybie. Zrobiono projekt 
oświetlenia w Sokółce. Zgłoszono budowę nakładki w Zieleńcu. Przygotowywane są 
dokumenty na ulicę Kili ńskiego. Odwołaliśmy się do Starosty o zmianę decyzji w sprawie 
budowy parkingu naprzeciwko szkoły w Sadownem. Został zgłoszony wniosek do LGD 
na remont świetlicy w Bojewie, Sojkówku i Sokółce do 25 000,00 zł. Zlecono wykonanie 
projektu na drogę Zalesie-Wilczogęby. RozwoŜony jest Ŝwir na poszczególne wioski. 
Mamy kupione 7 ton zimnego asfaltu. 
 

Do punktu piątego i szóstego  porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski - 24 maja zgłoszono odcinek drogi Ocięte – Krupińskie? 
 
Pan Andrzej Rosiński – kiedy będzie robione oświetlenie w Grabinach?, co ze Ŝwirem na 
Grabiny? 
 
Pan Zdzisław Tracz – ustaliliśmy to z Królikowskim i będziemy to robić. Na Grabiny jest 
100m Ŝwiru, a na Szynkarzyznę 450m. 
 
Pan Andrzej Rosiński – komisja drogowa ustaliła, Ŝe w 2014r. na tej drodze w Grabinach 
będzie robiony asfalt, a tym czasem cały czas są robione inne drogi, które nie były ujęte w 
planie.  
 
Pan Jacek Rostek – powinniście się zorganizować i zrobić coś społecznie, we własnym 
zakresie wtedy będzie taniej. 200,00zł za wywrotkę piachu to duŜo. 
 
Pan Janusz Kibart – kto jest konserwatorem dróg powiatowych, remont tej drogi jest tak 
robiony, Ŝe dwie dziury są łatane a kolejna zostawiana. 
 
Pan Zdzisław Tracz – pani Kamińska. 
 
Pan Jacek Rostek – w Zieleńcu 6 gospodarstw nie ma wyjazdu. Ta drogą, którą jeŜdzą 
naleŜy do nadleśnictwa. Nadleśniczy się zobowiązał, Ŝe przekaŜe tę drogę gminie tylko 
trzeba wszcząć procedurę. On wyjaśniał, Ŝe to spec ustawą moŜna przejąć. 
 
Pan Zdzisław Tracz – przygotujemy na kolejną sesje uchwałę w sprawie przejęcia tej 
drogi przez gminę.  
 
Pan Waldemar Cyran- odnośnie skwerku przy kościele, czy ksiądz złoŜył wniosek? 
 
Pan Zdzisław Tracz- w sprawie skwerku ksiądz wszystko załatwił będzie złoŜony 
wniosek. 
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Pan Waldemar Cyran – mamy pismo od państwa Karoliny Czekała-Wydro i Pana Piotra 
Wydro, którzy skarŜą się na uciąŜliwe zachowanie jednych z lokatorów budynku po 
Szkole Podstawowej w Płatkownicy. 
 
Pan Wojciech Daniluk – to jest ewidentnie sprawa dla Policji.  

 
Pan Waldemar Cyran – kolejne pismo wpłynęło od pani Zyśk zamieszkałej Kolonia Złotki 
zwraca się o pomoc finansową bo jej dom uległ spaleniu. 

 
Pan Zdzisław Tracz – ja juŜ wcześniej przekazałem tej rodzinie suporeks, ale oni tego nie 
wykorzystali. 

 
Pan Waldemar Cyran – wpłynęło pismo do pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
KołodziąŜu o zwiększenie budŜetu szkoły o 9 000,00 zł. 

 
Pan Czesław Głuszak – sala ta jest w złym stanie brud, poobijane ściany, tam odbywają 
się wybory, zebrania i w związku z tym chcielibyśmy tę salę wyremontować.  

 
Pani Anna Rukat – działalność tej szkoły kończy się z 30 czerwca od 1 września szkołę 
przejmuje stowarzyszenie i organem prowadzącym przestaje być gmina. Tam są wysokie 
koszty utrzymania budynku. BudŜet przeznaczony na olej opałowy w tym roku juŜ został 
przekroczony. 

 
Na sesje Rady Gminy Przyszedł Pan Marek Subda. 

 
Pan Marek Gajewski – jako stowarzyszenie mogą pozyskać środki finansowe na remont z 
LGD.  

 
Pani Ann Rukat- w tej chwili w budŜecie szkoły nie ma uwzględnionych środków 
finansowych na odprawy dla nauczycieli. To 6 miesięczne pobory, to rząd 100 tys.zł one 
na koniec sierpnia muszą się znaleźdź w budŜecie. Ja na ten moment pieniędzy nie znajdę. 

 
Pan Marek Gajewski – czy cos się robi z mostem na Sojkówku? 

 
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli mówicie, Ŝe trzeba tam robić to robimy. 

 
Pan Marek Gajewski – co w sprawie Sołtysiaków i państwa Gałązków? 

  
Pan Zdzisław Tracz- byłem w sądzie, czekamy na postanowienie sądu. 
 

Do punktu siódmego  porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – zakończył posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy podziękował   
wszystkim za przybycie 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
Protokolant: 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Waldemar Cyran 


