
PROTOKÓŁ NR XXIV/2013 
 
 
z obrad XXIV  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2013r. , która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem w godz. 10°°- 14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli : Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Mecenas Pogorzelska  – Kancelaria Radców 
Prawnych, Pani Małgorzata Zyśk – Radna Powiatowa, Pan Wisław Rogala – mieszkaniec 
gminy Sadowne. 
 

Do punktu pierwszego  porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, 
dokonał otwarcia posiedzenia XXIV 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. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń..  
6. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne, 

b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokółka na lata 2013-
2020, 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 4206 W  Sadowne 
– Sokółka w km 0+900 – 2+500 dł.1,6 km”, 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwa „Remont drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne 
–Wilczogęby w km 0+000 – 1 + 300 dł. 1,3 km”. 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 
roku, 

f)  w sprawie uchwalenia zmian w uchwale WPF Gminy Sadowne na lata 2013-
2023, 

g) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2013r. 
7. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
8. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII  Sesji Rady Gminy 
9. Zamknięcie obrad.  

 
Pan Waldemar Cyran – chcę zaproponować wprowadzenie do porządku obrad uchwały w 
sprawie zbycia nieruchomości w Morzyczynie Włóki. 



 
Odbyło się glosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości. 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu  
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu Pan Andrzej Wrzosek i Pan Zbigniew 
Kłósek. 
 
P o r z ą d e k   o b r a d: 
 

10. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
11. Przedstawienie porządku obrad. 
12. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
14. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń..  
15. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne, 

b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokółka na lata 2013-
2020, 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 4206 W  Sadowne 
– Sokółka w km 0+900 – 2+500 dł.1,6 km”, 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwa „Remont drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne 
–Wilczogęby w km 0+000 – 1 + 300 dł. 1,3 km”. 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 
roku, 

f)  w sprawie uchwalenia zmian w uchwale WPF Gminy Sadowne na lata 2013-
2023, 

g) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2013r. 
h) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości. 

16. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
17. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII  Sesji Rady Gminy 
18. Zamknięcie obrad. 
  

Do punktu trzeciego  porządku obrad: 
 
 
Pan Zdzisław Tracz – Wójt Gminy Sadowne- przywitał wszystkich zebranych, a następnie 
przedstawił informacje z działalności w okresie pomiędzy sesjami. W dalszym ciągu 
budowana jest kanalizacja w Sadownem. Na etapie końcowym jest projekt drogi Ocięte- 



Krupińskie. ZłoŜono wniosek na budowę parkingu na ulicy Polnej. Budowany będzie chodnik 
na ulicy Kościuszki po lewej stronie do ulicy Grunwaldzkiej, a dalej do ZGK prawą stroną. 
Będzie złoŜony wniosek na budowę Placu Kościelnego. Do małych projektów mamy zgłosić 
remont świetlicy w Bojewie i Sokółkę.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 
Pani Irena Dębkowska – jak praktycznie widzi pan budowę chodnika na ulicy Kościuszki w 
Sadownem? 
 
Pani Anna Rukat – wpłynęło pismo z powiatu w którym proszą nas o podpisanie 
porozumienia do kwoty 90 000,00zł. Nasz wkład to około 40 000,00zł.  
 
Pan Wiesław Rogala – Pan Wójt i Rada Gminy są to budowniczowie dróg. Mieszkańcy ulicy 
Kili ńskiego od wielu lat proszą o budowę tej drogi. Znajduje się tam wspaniały zakład 
samochodowy pana Kukwy, który jest chętny pomóc. Powinna być zrobiona droga Grabiny- 
Szynkarzyzna jest ona potrzebna mieszkańcom i klientom tartaku. Chciałbym prosić Radę i 
Wójta, Ŝeby poszerzyć drogę Szynkarzyzna – Grabiny. 
 
Pan Andrzej Rosiński – proszę o zrobienie w tym roku drogi  Szynkarzyzna – Grabiny tam się 
nie da przejechać.  
 
Pan Zdzisław Tracz – był człowiek, który chciał za zrobienie tej drogi piaskiem 45 000,00zł 
ja sam nie mogę podjąć tej decyzji.  
 
Pan Andrzej Wrzosek – moŜe się pan ustosunkuje odnośnie ulicy Kilińskiego. 
 
Pan Zdzisław Tracz- to, Ŝe trzeba zrobić to jest oczywiste. 
 
Pan Waldemar Cyran – wiemy, Ŝe ta droga Grabiny- Szynkarzyzna jest ludziom potrzebna. 
Na gorąco jest trudno znaleźć na to pieniądze, ale musimy panie wójcie poszukać środki na tę 
drogę. 
 
Pan Wojciech Daniluk – miała odbyć się komisja i skontrolować drogi na terenie gminy, czy 
taka komisja się odbyła? 
 
Pan Marek Gajewski – czekamy, aŜ będą odpowiednie warunki atmosferyczne zniknie śnieg i 
drogi rozmarzną.  
 
Pan Zdzisław Tracz- skoro jest połączony przetarg na  piach i Ŝwir gminny z funduszem 
sołeckim,  moŜe to naleŜy oddzielić. 
 
Pan Marek Zasłona – jeŜeli chodzi o bobry, to naleŜy to zgłosić do Siedlec. Jest pozwolenie 
na rozebranie tam bobrowych na Dzięciołku, Bojewka, Ugoszczy i Nowa Treblinka. 
 
Pan Janusz Kibart – juŜ w tamtym roku zgłaszałem wykonanie oprysków środkiem 
chwastobójczym przy drodze powiatowej Sadowne – Morzyczyn. JeŜeli powiat odmówi, to 
moŜe gmina znajdzie potrzebne na to środki finansowe. 
 



Pan Andrzej Wrzosek – mieszkaniec gminy, chciałbym dowiedzieć się coś więcej na temat 
ulicy Polnej. 
 
Pan Zdzisław Tracz- myślę, Ŝe wykonanie tej ulicy w kostce brukowej to koszt 100 000,00zł. 
 
Pan Waldemar Cyran – ulica Polna jest oczywiście częścią Sadownego będzie ona zrobiona, 
ale w tej chwili trudno jest znaleźć środki na ten cel.  
 
Pan Marek Subda – co z oświetleniem na Orzełku? 
 
Pan Zdzisław Tracz – mamy 40 000,00zł na oświetlenia po zrobieniu Płatkownicy 
przejdziemy do Orzełka. 
 

Do punktu piątego  porządku obrad: 
 
Pan Zdzisław Tracz – zarządzeń w roku 2012 było 42 z czego 37 zrealizowano, a 5 jest w 
realizacji. Uchwał podjęto 68 z czego 50 zrealizowanych a 11 jest w trakcie  realizacji, dwie 
zostały zrealizowane w części,  4 zostały uchylone i 1 uchwała straciła waŜność. 
 

Do punktu szóstego  porządku obrad: 
 

 
a) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne, 
 
Odbyło się glosowanie : 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokółka na lata 2013-
2020, 

 
Pan Zdzisław Tracz – taki plan odnowy miejscowości ma tylko Sadowne. Trzeba wprowadzić 
takie programy w innych miejscowościach. Posiadanie  planu odnowy miejscowości pozwala 
na to, Ŝe wioska moŜe składać wnioski o dofinansowanie. 
 
Pani Irena Dębkowska – ja jestem za tym, Ŝeby powstał taki plan dla wszystkich 
miejscowości w naszej gminie. Panie Wójcie pan mieszka w Sokółce, ale jest pan 
gospodarzem całej gminy. Ma pan sztab ludzi, taki plan robi się według schematu. To kwestia 
czasu, Ŝeby zlecił pan takie plany odnowy dla innych miejscowości. Nie moŜna blokować 
inwestycji w innych miejscowościach. 
 
Pan Zdzisław Tracz – hurtowo to my nie działamy dla wszystkich zabraknie pieniędzy. 
 
Pan Wojciech Daniluk – ja uwaŜam tak jak pani Dębkowska, Ŝe ten projekt jest bardzo mądry 
i trzeba demokratycznie wprowadzać je w kaŜdej miejscowości.  
 



Pan Marek Zasłona jeŜeli mamy to robić to mamy plan rozwoju lokalnego na lata 2007-2013, 
który nie jest zrealizowany. Proponuje zróbmy kolejny plan i ujmijmy w nim wszystkie 
sołectwa. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – my zrobiliśmy ten plan odnowy sami i nic nie stoi na przeszkodzie, 
Ŝeby zrobiły takie plany inne sołectwa. Doszliśmy do wniosku, Ŝe opracujemy taki plan bo 
chcemy pozyskiwać środki z zewnątrz. 
 
Odbyło się glosowanie : 
Za – 11 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się – 0 
Dwie osoby nie brały udziału w glosowaniu  
 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 4206 W  Sadowne 
– Sokółka w km 0+900 – 2+500 dł.1,6 km”, 

Odbyło się glosowanie : 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Dwie osoby nie brały udziału w glosowaniu  
 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwa „Remont drogi powiatowej Nr 4203W Sadowne 
–Wilczogęby w km 0+000 – 1 + 300 dł. 1,3 km”. 

Odbyło się glosowanie : 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Dwie osoby nie brały udziału w glosowaniu  
 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 
roku, 

Odbyło się glosowanie : 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Wniosek o nie odczytywanie całej treści uchwały WPF i budŜetowej: 
 
Odbyło się glosowanie : 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Nie glosowała jedna osoba. 
 

f) w sprawie uchwalenia zmian w uchwale WPF Gminy Sadowne na lata 2013-
2023, 

Odbyło się glosowanie : 



Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 1 
Nie glosowała jedna osoba. 
 

g) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2013r. 
 

Odbyło się glosowanie : 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 2 
 
 
 

h) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości. 
 

Odbyło się glosowanie : 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 1 
 
 
Radca Prawny – Rada Gminy wydaje zgodę na zbycie nieruchomości, a kwestia tego czy 
przetarg będzie ograniczony, czy nie o tym decyduje wójt. Zapis dotyczący wprowadzenia 
sprzedaŜy działek tylko dla mieszkańców Morzyczyna wprowadzi wójt. 
 
Pan Waldemar Cyran –ile czasu moŜe trwać procedura do momentu ogłoszenia sprzedaŜy? 
 
Pan Zdzisław Tracz – na pewno do pół roku. 
 
Pan Waldemar Cyran – jak zachować się w takiej sytuacji, jeŜeli ci ludzie te działki 
uprawiają? 
 
Pan Zdzisław Tracz – w przetargu moŜna wpisać, Ŝe sprzedaŜ działek będzie teraz, a wejście 
na działkę od nowego roku. 
 
Przerwa: 11.45 
Po przerwie 12.15 

Do punktu siódmego  porządku obrad: 
 
 
Pan Andrzej Rosiński – co z oświetleniem w Grabinach i drogą do Lipieńca? 
 
Pan Zdzisław Tracz – po sesji sprawdzimy u pana Królikowskiego na jakim etapie jest 
przygotowywanie dokumentów. Droga do Lipieńca zostanie poprawiona. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – kto zlikwiduje nielegalne wysypisko śmieci pomiędzy piekarnią, a 
ulicą Piekarską? 
 



Pan Zdzisław Tracz- my nie mamy takiego nacisku, tam jest kilkoro współwłaścicieli. MoŜe 
ZGK w ramach współpracy nam pomoŜe. 
 
Pani Irena Dębkowska- w Tygodniku Siedleckim jest artykuł, Ŝe gmina Sadowne wchodzi w 
monitoring uwaŜam, Ŝe z tego nie naleŜy się wycofywać. 
 
Pan Zdzisław Tracz- powiem tak, moŜe trzeba by było ja się zgadzam od czegoś trzeba 
zacząć. 
 
Pan Jacek Rostek – ile to nas miesięcznie będzie kosztować?  
 
Pan Zdzisław Tracz – około 2 tys.zł miesięcznie. Bardzo bym prosił sołtysów i radnych o 
przypomnienie mieszkańcom potrzeby składania deklaracji w sprawie śmieci. 
 
Pan Edmund Dębkowski – duŜo mieszkańców zarzuca, Ŝe w większych rodzinach naleŜą się 
zniŜki. 
 
Radca Prawny – w momencie podejmowania uchwały nie było takiej moŜliwości, obecnie 
weszła nowelizacja ustawy i jest taka moŜliwość. Zawsze moŜna podjąć drugą uchwałę. 
 
Pani Daniela Ogonowska – czy to będą worki na śmieci, czy pojemniki? 
 
Pan Zdzisław Tracz – to zostanie określone w specyfikacji przetargowej. 
 

Do punktu ósmego  porządku obrad: 
 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2  
 
 

 Do punktu dziewiątego  porządku obrad 
 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant : 
 
Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 
 
      Waldemar Cyran 


