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PROTOKÓŁ NR XXV/2013 
 
 
z obrad XXV  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 24 kwietnia 2013r. , która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem w godz. 10°°- 15°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 12 
Nieobecni: Pani Katarzyna Maliszewska 
         Pan Wojciech Daniluk 
         Pan Ryszard Decyk 
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli : Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Edyta Frączak  – Kancelaria Radców 
Prawnych, Pan Marek Renik – Radny Powiatowy, Pan Wisław Rogala – mieszkaniec gminy 
Sadowne. 
 

Do punktu pierwszego  porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, 
dokonał otwarcia posiedzenia XXV 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. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w roku budŜetowym 2012, 
6. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

b) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy,  

d) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy 
dzierŜawy, 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „ Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 
4206 W Sadowne- KołodziąŜ- Złotki – Granica Powiatu od km 0+650 do km    
1 + 0,70, dł 420 m – ul. Kościuszki w Sadownem”, 

f) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na 2013 oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów,  

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

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

 
Pan Waldemar Cyran – ktoś z państwa chce wnieść zmiany do porządku obrad? 
 
Pani Anna Rukat – w uchwale na kredyt długoterminowy zmianie uległa kota kredytu z 
1 500 000,00zł na 1 000 000,00zł. 
 
Pani Irena Dębkowska – w związku z tym, Ŝe nasza gmina co roku jest zalewana, chciałabym 
do porządku obrad wstawić punkt: próby rozwiązania przyczyn powodzi w Sadownem. 
 
Pan Waldemar Cyran –  dyskusja na temat powodzi zostanie umieszczona w punkcie 4 
porządku obrad. 
 
Odbyło się głosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
Za – 12 
Przeciw -0 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 
Pan Waldemar Cyran – udzielam teraz głosu Panu Sławomirowi Skoniecznemu.  
 
Pan Sławomir Skonieczny – złoŜyliśmy do państwa pismo w sprawie słuŜb 
ponadnormatywnych, doszło tu do pewnego niezrozumienia. JeŜeli policjanci z naszego  
komisariatu pełnią te słuŜby, nie trzeba ich Ŝywić i płacić za zakwaterowanie. Prosiłbym o 
podjęcie decyzji i zawarcie porozumienia jeszcze przed długim weekendem majowym, 
Ŝebyśmy jeszcze w tym czasie mogli te słuŜby zrealizować. 
 
Pani Anna Rukat – zawsze 10% z przyznanej kwoty szło do Radomie, a teraz cała kwota jest 
przekazywana do Węgrowa.  
 
Pan Sławomir Skonieczny – jeŜeli chodzi o kradzieŜe i włamania, to ja przygotowałem 
analizę z pierwszego kwartału tego roku z której wynika, Ŝe gmina Sadowne jest w czołówce. 
W okresie od 01.03.2013r do 31.03.2013r. w Łochowie było 6 kradzieŜy, w całej gminie 
Łochów było tych włamań 16 natomiast w Sadownem 17. Czyli mamy ich więcej niŜ w całej 
gminie Łochów. W sprawie monitoringu w Sadownem prosimy o rozwagę, w Łochowie gdzie 
jest monitoring przestępczość spadła do zera. JeŜeli przestępca porusza się samochodem na 
podstawie monitoringu jesteśmy w stanie go zlokalizować. Kolejną waŜną sprawą jest 
wypalanie traw, trzeba społeczeństwo uświadamiać i uczulać, bo jest to bardzo niebezpieczne. 
 
Pan Andrzej Rosiński – czy nie lepiej byłoby, Ŝeby te kamery nagrywały? 
 
Pan Sławomir Skonieczny – te kamery nagrywają, ten obraz jest przechowywany przez 
pewien okres czasu, ale jest potrzebna osoba, która sygnalizowałaby o danym zdarzeniu w 
danym miejscu i czasie. 
 
Pan Andrzej Rosiński- osoba niepełnosprawna moŜe pracować 6 godzin na dobę. Dwie osoby 
nie obsłuŜą całej doby. 
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Pan Sławomir Skonieczny – osoba niepełnosprawna moŜe pracować 7 godzin. My obsługę 
monitoringu zorganizujemy. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – co moŜna zrobić z piratami drogowymi, mam na myśli 
motocyklistów. 
 
Pan Sławomir Skonieczny – mówi pan o odcinku drogi do stacji PKP, zostanie tam wysłany 
patrol drogowy i poinformowany dzielnicowy. 
 
Pan Waldemar Cyran – od momentu zgłoszenia do momentu umorzenia mija jeden tydzień. 
Czy to nie za wcześnie? 
 
Pan Sławomir Skonieczny – są pewne procedury sztywne w policji, jeŜeli nie ma wyjścia na 
sprawcę w ciągu 5 dni wtedy jest tzw. tryb rejestrowy wtedy postępowanie zakończone jest 
merytorycznie decyzją prokuratora, ale nie kończy się proces wykrywczy, czynności 
operacyjne nadal są prowadzone. 
 
Pan Wiesław Rogala – ja sądzę, Ŝe z problemem włamań na terenie gminy Sadowne naleŜy 
coś zrobić.  
 
Pan Sławomir Skonieczny – dziękuje za wysłuchanie mojej wypowiedzi i za współpracę. 
 
Pan Waldemar Cyran – sprawa kamer i monitoringu jest u nas na bieŜąco monitorowna. 
 
 

Do punktu trzeciego  porządku obrad: 
 

Pan Zdzisław Tracz – do końca maja będzie załoŜone oświetlenie w Płatkownicy. Prace 
związane z kanalizacją w Sadownem zostały wstrzymane w związku z wodą. Do FOGRu 
została zgłoszona droga w Zarzetce, KołodziąŜu Rybie. Składamy wniosek do LGD na 
remont świetlicy w Bojewie, Sojkówku i Sokółce i na skwerek w Sadownem. ZłoŜono 
wniosek o pozwolenie na parking na ul. Polnej. Ii9uWyremontowana została wiata 
przystanku w Płatkownicy. Rozstrzygnięto przetarg na Ŝwir. Wygrał Pan Mirosław 
Przasnyski z Małkini.  
 

Do punktu czwartego  porządku obrad: 
 

Pan Andrzej Wrzosek – jak przebiegają  prace  na ulicy Kilińskiego? 
 
Pan Zdzisław Tracz – tę ulice moŜemy robić z wolnej ręki. Ja planowałbym tą ulicę na lipca. 
 
Pani Irena Dębkowska – w związku z tym, Ŝe robiony jest parking przy szkole odwiedziłam 
wczoraj sąsiadujących z parkingiem mieszkańców Sadownego oni twierdzą, Ŝe nie będą mieli 
nic przeciwko, jeŜeli będzie wyasfaltowana ulica Stefanowicza i zrobiony chodnik. Zwracam 
się do państwa z prośbą, Ŝeby się zastanowić, czy nie wziąć większej sumy kredytu i  
wyasfaltować ulicę Stefanowicza. Ta ulica przy kaŜdej powodzi jest zalewana przez Bojewkę. 
Trzeba się zastanowić jak rozwiązać problem Bojewki. Woda z Bojewki nie przepływa pod 
mostem na ul.StraŜackiej, tam jest za mały przepust. Zwracam się do Wójta i pani Skarbnik, 
Ŝeby znaleźli środki finansowe na poprawę stanu Bojewki. Zostało złoŜone stosowne pismo w 
tej sprawie przez mieszkańców, jest tu dziś z nami pan Marek Renik . 
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Pan Zdzisław Tracz- ja proponuję zwołanie rozprawy administracyjnej i zaproszenie 
wszystkich stron. MoŜe poszerzenie rzeki i przebudowa mostu. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – ja sobie nie wyobraŜam, Ŝeby ktoś stawiał warunki, Ŝe jeŜeli 
wybudują ulicę Stefanowicza, to pozwolą na zrobienie parkingu. Walka była o kanalizację w 
Sadownem jak mieszkańcy się do tego odnieśli, czy  dokonywane są wpłaty. 
 
Pan Zdzisław Tracz- umowy na kanalizacje są sukcesywnie podpisywane. JeŜeli rada będzie 
chciała dołoŜyć do ścieków wtedy moŜna obniŜyć stawki. 
 
Pan Waldemar Cyran – jak się przedstawia budowa przyłącza przy nowo wybudowanych 
liniach kanalizacyjnych. Czy ludzie chętnie się przyłączają? 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak, my oczywiście zbieramy listę na dodatkowe przyłącza. 
 
Pan Andrzej Rosiński – co z oświetleniem na Grabinach? 
 
Pan Zdzisław Tracz – czekamy na dokumenty od projektanta. 
 
Pan Andrzej Rosiński – chciałbym zgłosić wniosek i proszę o przegłosowanie wniosku na 
Ŝwir na drogę w Grabinach. 
 
Pan Zdzisław Tracz – z rozdzielnika wychodzi 360m³ Ŝwiru 
 
Pan Waldemar Cyran – zleciliśmy na komisji wykonanie projektu na ulicę Polna, czy coś 
zostało zrobione w tej sprawie? 
 
Pan Zdzisław Tracz – moŜe powoli zrobimy. Ulicę Polną i Stefanowicza naleŜy wcześniej 
wyŜwirować,moŜe z funduszu sołeckiego. Ulica Polna jest krótka, moŜna ją zrobić na 
zgłoszenie. 
 
Pan Henryk Rolek – jest Ŝwir na te ulice z funduszu sołeckiego. 
 
Pan Waldemar Cyran – jak zostało rozwiązane wyłonienie wykonawcy na remont dróg 
powiatowych? 
 
Pan Zdzisław Tracz – w czerwcu będzie wyłoniony wykonawca. 
 
Pan Piotr Olkowi – czy przewidział pan jak wykonanołatanie dziur na drodze do Ociętego? 
 
Pan Zdzisław Tracz- ja widziałem te drogę i trzeba będzie ją poprawić. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – moŜe na ulicy Polnej zróbmy podkład Ŝwirowy, a za te środki 
poprawmy drogę na Ocięte. W Sadownem robi się bardzo duŜo i cały czas są zgłaszane nowe 
ulice Kilińskiego, Stefanowicza. 
 
Pan Marek Gajewski – na początku kadencji był zrobiony plan pracy dróg na terenie Gminy 
Sadowne, a teraz praktycznie nic z tego planu się nie robi. Wtedy radni z Sadownego nie 
zgłaszali tych dróg. 
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Pani Irena Dębkowska – duŜo mówimy na temat budowy dróg. Jako radni Sadownego 
przekonywaliśmy Wójta i panią skarbnik, Ŝe budowa kanalizacji jest konieczna. Na temat 
ulicy Polnej mówimy od 8 lat i nic się nie robi, a robione są drogi, o których głośno się nie 
mówi. 
 
Pan Janusz Kibart- przypominam o usunięciu wysypiska śmieci przy cmentarzu, które stało 
się wysypiskiem śmieci dla ludzi przyjezdnych. Proszę teŜ o opryskanie przydroŜnych 
chwastów i zakrzaczeń. 
 
Pan Zdzisław Tracz – wyślę pismo do starostwa w sprawie oprysków. 
 
Pan Waldemar Cyran – proszę pana Renika o zasygnalizowanie posprzątania pobocza dróg 
powiatowych. 
 
Pan Marek Renik – głównym zadaniem dla słuŜb powiatowych jest łatanie dróg. W sumie 
wszystkie siły pójdą na łatanie dróg. JeŜeli chodzi o opryski przeciw chwastom zorientuję się. 
Mam pytanie do pana Wójta na ulicy Kościuszki juŜ od dłuŜszego czasu lampy się nie świecą, 
czy spowodowane jest to awarią? Czy zostanie poprawiona ulica StraŜacka? JeŜeli się robi 
kanalizacje to w przetargu jest zagwarantowana poprawa tej drogi do stanu w jakim była 
przed rozpoczęciem wykonywania prac. NaleŜy się zastanowić, czy tu nienaleŜny dołoŜyć i 
zrobić dobrą nakładkę  i kawałek chodnika. Ta oczyszczalnia wybudowana w Sadownem ma 
słuŜyć całej gminie, a nie tylko Sadownemu. Przepisy unijne mówią, Ŝe gmina która nie 
posiada oczyszczalni będzie miała naliczane kary. To naleŜy potraktować jako naszą wspólną 
sprawę. 
 
Pan Waldemar Cyran – wpłynęło do nas pismo równieŜ do pana Wójta w sprawie podtopień 
przez rzekę Bojewkę, czy tę sprawę będzie pan wspólnie z panem Wójtem monitorował, Ŝeby 
te instytucje się spotkały? 
 
Pan Marek Renik – rozmawiałem juŜ z Dyrektorem Naczelnym WZMiUW z Warszawy z 
panem Pawelcem i Starostą, który mówił, Ŝe poprze nasze działania. Pierwszą sprawą to 
zorganizowanie spotkania, gdzie kaŜda ze stron powiedziałaby, co moŜe w tej sprawie zrobić. 
 
Pan Waldemar Cyran – trzeba szukać inwestorów na przebudowę mostu na Bojewce, to jest 
duŜy koszt, którego gmina sama nie udźwignie. 
 
Pan Marek Zasłona –wczoraj odbyło się spotkanie u Starosty w sprawie zalewania lasów 
państwowych. Takie spotkanie, o którym mówicie jest wstępnie zainicjowane na 16 maja. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – odnośnie skwerku przy kościele tam jest sytuacja niejasna. 
 
Pan Zdzisław Tracz – Ks.Probozcz zrobił projekt i za niego zapłacił, miał teŜ ponieść koszty 
finansowe dotyczące budowy. My mieliśmy pomóc w przygotowaniu dokumentów.  Teraz 
zmienił decyzję i chce to dać gminie na 15 lat w uŜyczenie i my mamy to sfinansować. Moje 
zdanie jest takie, Ŝeby robić według tego projektu, bo jeŜeli nie to tak zostanie. 
 
Pani Anna Rukat – na 15 lat to niewiadomo, czy nam się ta inwestycja zamortyzuje. W tej 
chwili na tę inwestycję nie mamy pieniędzy w budŜecie. 
 
Pan Zdzisław Tracz – trzeba tę inwestycję wprowadzić do budŜetu. 
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Pan Waldemar Cyran –mówi się, Ŝe pewne rzeczy robimy pewnych nie, a to wynika z tego, Ŝe 
rzuca nam się coś do budŜetu i my mamy teraz szybko podjąć jakąś decyzję, znaleźć na to 
środki w budŜecie.. 
 
Pan Janusz Kibart – ten projekt to jest coś co zostało nam narzucone z góry. 
 
Pan Piotr Olkowski – w momencie projektowania trzeba było się spotkać i projekt 
przedyskutować 
 
Pan Zdzisław Tracz- Ksiądz nie jest projektantem, to projektant ma wizję. Ja bym się oparł na 
wiedzy tej pani projektant, która razem z księdzem ten projekt zrobiła. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – jeŜeli Ksiądz zrobił projekt według swojej wizji, to niech teraz to 
wykona. 
 
Pan Waldemar Cyran – Ksiądz Proboszcz trochę zapomniał, Ŝe radny to nie tylko radny, ale 
teŜ jest mieszkańcem. 
 
Pan Zdzisław Tracz – składam wniosek do przegłosowania, czy jesteśmy zainteresowani 
uŜyczeniem na 20 lat skwerku przed Kociołem, ja będę wiedział, czy rada jest tym 
zainteresowana, czy mamy składać wniosek. JeŜeli rada przegłosuje to ja rozumiem, Ŝe 
pieniądze się znajdą. 
 
Pan Waldemar Cyran – panie wójcie to nie jest ten czas, Ŝeby przegłosować ten wniosek. To 
jest za wcześnie idący wniosek. 
 
Pan Marek Renik – z tego co wiem, to pani sekretarz prowadziła jakieś ustalenia z Księdzem 
Proboszczem. 
 
Pan Zdzisław Tracz- ustalenia były takie, Ŝe to Ksiądz sam robi. 
 
Pan Waldemar Cyran – czy jak przegłosuję ten wniosek będę mógł uczciwie spojrzeć w oczy 
sołtysowi z Zalesia i wyjaśnić mu, Ŝe nie budujemy tej drogi, bo pieniądze zostały 
wydatkowane na inny cel. 

Pan Zdzisław Tracz –moŜe pan, bo za 60 tys. pan Marek pobuduj raptem 50 m drogi. 

 
Pan Marek Robak – ta droga buduje się juŜ 10 lat obiecuje pan z roku na rok, pieniądze na nią 
jakoś giną dziś rozmawiałem z panem i powiedział pan Ŝe nie ma pieniędzy, na wszystko się 
bierze poŜyczki weźmy i na tę drogę i zróbmy połowę. Ta moja strona gminy traktowana jest 
po macoszemu.Co roku cały fundusz sołecki przekazuję na Ŝwir, a z gminy Ŝadnej pomocy 
dla mojej wioski nie ma. 
 
Pan Waldemar Cyran – pieniądze z budŜetu są wydawane na nowe cele, które się pojawiają, a 
nie na cele planowane. 
 
Pan Krzysztof Bala – remontujemy świetlicę w Szynkarzyźnie od początku powstania 
funduszu sołeckie całość przekazujemy na remont świetlicy za co kupujemy materiały, a 
prace wykonujemy w czynie społecznym. Są pieniądze, które moŜna pozyskać z LGD ale w 
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związku z tym, Ŝe świetlica jest przekazana gminie my jako OSP nie moŜemy złoŜyć wniosku 
bo budynek nie jest naszą własnością. Chciałbym, Ŝeby gmina się tym zajęła i złoŜyła 
wniosek do LGD na remont tej świetlicy. Jestem nawet w stanie przygotować taki wniosek 
jeŜeli gmina nie ma czasu i nie ma ludzi.  Za te środki my dokończymy remont budynku. 
Prosił bym o przegłosowanie takiego wniosku. 
 
Pan Zdzisław Tracz – ta dyspozycja od rady powinna być. JeŜeli rada taki wniosek 
przegłosuje to pracownicy pomogą, jeŜeli pan ma przygotowany wniosek, to ja się umiem 
podpisać. 
 
Pan Jacek Rostek – u nas w Zieleńcu pięciu mieszkańców nie ma wyjazdu bo droga, którą 
jeŜdŜą naleŜy do lasów państwowych, czy znalazły by się grunt na który moŜna by się 
zamienić.  
 
Pan Zdzisław Tracz – jest to moŜliwe, jeŜeli taką działkę znajdziemy, która jest potrzebna. 
 
Pan Andrzej Rosiński – proszę o przegłosowanie wniosku sołtysa z Szynkarzyzny o 
złoŜenie wniosku do LGD na remont świetlicy w Szynkarzyźnie. 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu piątego  porządku obrad: 
 
 

Pan Waldemar Cyran – dostaliście państwo sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Czy macie państwo 
jakieś pytania? Rozumiem, Ŝe radni zapoznali się ze sprawozdaniem i wszystko jest jasne. 
 
Przerwa – 12.15 
Po przerwie  - 12.50 
 

Do punktu szóstego  porządku obrad: 
 

a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

 
Pani Bogumiła Oniśk – proponujemy pozostawić opłatę abonamentową za wodę natomiast  za 
1m³ proponujemy dla kaŜdej grupy taryfowej podwyŜkę o 10 gr. JeŜeli chodzi o ścieki 
proponujemy obniŜkę dla ZGK. Do tej pory za ścieki mieszkańcy płacili 3,12 i dopłata z UG 
wynosiła 4,45 po opracowaniu kosztów i przychodów proponujemy obniŜkę dla ZGK, ale 
proponujemy teŜ zmianę proporcji odpłatność od mieszkańców 4zł netto podwyŜka o 88gr i 
udział gminy 2,45 netto. Brutto gospodarstwo domowe płaciło 3,37, teraz zapłacą 4,32 
dopłata z UG 2,64. Proponujemy podwyŜkę dla przedsiębiorstw i uŜyteczności publicznej. 
Przedsiębiorstwa płaciły by 6,86 netto brutto 7,40 brutto plus dopłata z UG 2,45 netto 2,64 
brutto. UŜyteczności publicznej płaciły 5,81 netto i 6,27 brutto plus dopłata z UG. Ścieki 
dowoŜone wozem asenizacyjnym proponujemy obniŜkę z 10zł  netto 10,80brutto 
proponujemy 9,00zł netto i 9,72 brutto. 
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Pan Waldemar Cyran – dlaczego obniŜka przy ściekach dowoŜonych. 
 
Pani Bogumiła Oniśk – chodzi o alokacje kosztów na poszczególne grupy taryfowe. Ścieki 
dowoŜone dają nam przychód i tutaj musieliśmy tę taryfę obniŜyć. Średnio 5 osobowa rodzina 
płaciła 33zł po tej podwyŜce zapłaci 9,50zł więcej. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 10 
Przeciw – 2 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 

b) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

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

c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierŜawy,  

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

d) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierŜawy, 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację 
zadania pod nazwą „ Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206 W Sadowne- 
KołodziąŜ- Złotki – Granica Powiatu od km 0+650 do km    1 + 0,70, dł 420 m – ul. 
Kościuszki w Sadownem”, 

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

f) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na 2013 oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów,  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
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Wstrzymało się od głosu – 0 
g) w sprawie uchwalenia zmian w uchwale WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 

 
Wniosek o nie odczytywanie całej treści uchwały WPF i budŜetowej. 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

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

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

Do punktu siódmego  porządku obrad: 
 
Pan Zdzisław Tracz – chciałbym powrócić do tematu o skwerku przy kościele. Proszę o 
przegłosowanie wniosku o uŜyczenie na 20 lat od Księdza skwerku przy kościele. Czy ja 
mam to wziąć od księdza w uŜyczenie, czy nie wchodzimy w tę inwestycję? 
 
Pan Waldemar Cyran – na komisjach na temat finansowania tego skwerku w innych 
kwestiach rozmawialiśmy. 
 
Pan Zdzisław Tracz –ja w tej chwili zostaje skłócony z Księdzem,  ja chcę wiedzieć, czy rada 
chce coś robić w tej kwestii ,czy nie. 
 
Pan Waldemar Cyran – rada jeŜeli podejmuje decyzje o działaniu to na podstawie 
przeprowadzonej dyskusji, ja na dzień dzisiejszy takiej dyskusji nie widzę. 
 
Pan Zdzisław Tracz – zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie na uŜyczenie na 20 lat 
skwerku będącego własnością Parafii Rzymskokatolickiej.  
 
Pani Anna Rukat- jeŜeli rada przegłosuje wniosek to kolejny etap to zagospodarowanie, my 
nie mamy na to w budŜecie zabezpieczonych środków finansowych, nie znamy kosztów 
zagospodarowania, a samo uŜyczenie nic nam nie daje. Nie wiemy czy w ciągu 20 lat to się 
nam zamortyzuje. 
 
Pan Zdzisław Tracz – ja mam taka prawną moŜliwość w związku z tym składam wniosek. To 
jest moje zabezpieczenie, Ŝebym nie miał konfliktu z księdzem. Ksiądz ma projekt i 
pozwolenie na budowę. 
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Pan Waldemar Cyran – byliśmy na forum LGD są tam zabezpieczone środki dla naszej gminy 
i te pieniądze nie przepadną . Nie jest miło na takim forum jeŜeli się słyszy, Ŝe gmina 
Sadowne śpi i nie wykorzystuje swoich środków. 
 
Pan Marek Zasłona -  na ogół w gminach to wygląda tak, Ŝe rada jest od podejmowania 
decyzji. To dział inwestycyjny przedstawia na co moŜna pozyskać pieniądze, a my  
podejmujemy decyzje w które projekty wchodzimy. 
 
Pan Waldemar Cyran – pani mecenas, czy ten wniosek powinien być przegłosowany? 
 
Pani Edyta Frączek – radca prawny – ten wniosek będzie tylko informacyjny dla wójta, ale 
nie ma zabezpieczenia na ten wniosek w budŜecie. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – moŜe pan zorganizuje spotkanie z Ks. Proboszczem moŜemy się 
spotkać i porozmawiać. 
 
Pan Waldemar Cyran – ja za mało wiem na ten temat i nie jestem świadom, czy to jest dobre 
rozwiązanie, Ŝeby inwestowanie w ten skwerek przejęła gmina. 
 
Pan Zdzisław Tracz – decyzje to podejmę ja, a wy dajecie mi wytyczne. Ja widzę, Ŝe tu jest 
inna gra. JeŜeli ja zrobię skwerek, oczyszczalnie, kanalizacje to się boicie, Ŝe mnie wybiorą 
na następna kadencję.  
 
Pan Janusz Kibart – jeŜeli my to zrobimy, to będzie to zrobione przez Radę Gminy, a nie 
Księdza Proboszcza. 
 
Pan Waldemar Cyran – czy pan słyszał, Ŝe my jesteśmy przeciw budowie tego skwerku. To z 
tej sali wyszła inicjatywa, Ŝeby to zrobić. Na komisji nic pan nie mówił, Ŝe będzie taka 
zmiana, a dziś nas pan stawia pod ścianą.  
 
Pan Zdzisław Tracz – chodzi o to, Ŝe trzeba robić. Ja rozmawiałem z Księdzem i projektantem 
i jestem w temacie, a wy chcecie jeszcze rozmawiać. Ja widzę, Ŝe czas ucieka i trzeba robić 
dopóki są pieniądze.  
 
Pan Czesław Głuszak – proponuję odłoŜyć tę decyzje na 2 tygodnie, aŜ się wszystko wyjaśni. 
 
Pan  Wiesław Grądzki – ja ma prośbę, Ŝeby Urząd Gminy wystosował skargę do WZMi UW 
w Ostrołęce w związku z tym, Ŝe na Kiełczewie śluza jest otwierana i nas zalewa. 
Dowiedziałem się, Ŝe tam celowo są wrzucone betony, które blokują i tej zasuwy nie moŜna 
dokręcić. Druga sprawa to bobry, na Sadolesiu na Wielączy pod mostem zrobiła się tama. 
 
Pan Zdzisław Tracz – przychodzi pan do mnie i piszemy pismo. Tamy moŜna rozbierać tylko 
naleŜy to zgłosić. 
 
Pani ElŜbieta Olton – w Lipieńcu były robione 2 przepusty jeden z nich  jest niedroŜny bo 
bobry zrobiły tamę. Prosiłabym, Ŝeby rada miała to na uwadze bo były sytuacje, Ŝe droga była 
nieprzejezdna 
  
Pani Irena Dębkowska – wracając do skwerku to Rada Gminy chce, Ŝeby to było zrobione. Ja 
podejrzewam, Ŝe pan rozmawiał z Księdzem, Ŝeby to było przepisane notarialnie i było 
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własnością gminy. Pani skarbnik mówi, Ŝe to się musi zamortyzować. JeŜeli w tym projekcie 
są rzeczy, które nam, się nie podobają, to jeszcze moŜna to zmienić. 
 
Pani Edyta Frączak – radca prawny – ten wniosek ma pokazać kierunek działania panu 
Wójtowi. 
 
Pani Irena Dębkowska – w poniedziałek była komisja i projekt był oglądany i w projekcie od 
strony targowiska wstawione są krawęŜniki ale nie ma chodnika, pojawia się on przy kościele 
w kierunku ulicy wiejskiej. Ludzie nadal do kościoła będą szli ulicą myślę, Ŝe robiąc taki 
projekt chodnik powinien być. 
 
Pan Zdzisław Tracz – myślę, Ŝe kwestia przeprojektowania będzie nieznaczna. Ja świadomie 
chcę, Ŝeby przegłosować wniosek, Ŝebym mógł robić.  
 
Pani Edyta Frączak – moim zdaniem wniosek wójta ma pozwolić na podjęcie kierunku 
działania. Dalej gmina nie moŜe nic zrobić do czasu kiedy będzie właścicielem skwerku.  
 
Pan Waldemar Cyran – najlepszym wnioskiem jest zorganizowanie spotkania z księdzem, 
Ŝeby poznać szczegóły. MoŜe kiedy się rozpatrzymy i obejrzymy projekt to moŜe się okazać, 
Ŝe jest doby i nic nie trzeba zmieniać. Ja tego wniosku nie poddawałbym pod głosowanie, bo 
on pociąga za sobą dalej idące wnioski. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jakie ja mam poparcie skoro niechcenie przegłosować mojego wniosku. 
Wy nie chcecie tego robić. 
 
Pan Waldemar Cyran – jak pan moŜe powiedzieć, Ŝe my tego nie chcemy robić. JeŜeli Ksiądz 
prosił o pomoc przy wycinaniu drzew przyszli ludzie i zrobili. Prosiłem, Ŝeby pan 
uczestniczył w tworzeniu tego projektu i kontrolował z dzisiejszej rozmowy wynika, Ŝe pan 
tego nie robił. Zgłaszam wniosek o upowaŜnienie pana Wójta do zorganizowania spotkania z 
Księdzem Proboszczem, czy teŜ z Księdzem Tomaszem aby  wszystkie dziś na sesji 
poruszone sprawy przedyskutować i ustalić. 
 
Pan Zdzisław Tracz – pan nie moŜe mi nakazywać z kim ja mam rozmawiać, nie ma pan 
takiego prawa. Proszę zapisać, Ŝe wniosek złoŜony przez wójta nie będzie dziś głosowany 
dotyczy uŜyczenia na 30 lat skwerku przy kościele. 
 
Pan Marek Gajewski – panie przewodniczący przegłosujmy ten wniosek, po co bierze to pan 
na siebie. 
 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem Wójta w sprawie przekazania ( skwerku) przez 
Parafię Rzymskokatolicką  reprezentowana przez Ks Stanisława Wojciechowskiego 
celem jego zagospodarowania  na okres 30 lat. 
 
Za – 6 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się od głosu – 3 
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od pani Renaty Berezowskiej, w którym skarŜy 
się do rady gminy na uciąŜliwych sąsiadów wynajmujących mieszkania w budynku po Szkole 
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Podstawowej w Płatkownicy. Kolejne pismo dotyczy tej samej kwestii jest od Stowarzyszenia 
Wsi Płatkownica,  działania w tej sprawie nie leŜą w kompetencji Rady Gminy. 
 
Pan Zdzisław Tracz – postaram się pojechać porozmawiać z mieszkańcami i wyjaśnić. 
 
Pan Waldemar Cyran – pismo od mieszkańców Zarzetki w sprawie budowy mostu na rzece 
Bojewka.  
 
Pan Zdzisław Tracz – ja tam zrobiłem doraźny remont, Ŝeby to zrobić naleŜycie to potrzeba  
100tys.zł.,proszę wskazać pieniądze w budŜecie, jeŜeli znajdziecie to ja zrobię. 
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma z Komisariatu Policji w Łochowie w sprawie 
kamer i monitoringu. 
 
Pan Zdzisław Tracz – te całe monitorowanie idzie trochę w prywatność.  
 
Pan  Waldemar Cyran– odczytał teść pisma od pani Zyśk z miejscowości Ocięte w sprawie 
remontu drogi. W tej samej sprawie jest teŜ pismo od pani Pogorzelskiej. 
 
Pan Piotr Olkowski – stan tej drogi jest nieciekawy i trzeba tam powycinać zakrzaczenia i 
nawieźć Ŝwiru. 
 
Pan Marek Gajewski – te pisma były przedstawione na komisji drogowej i podjęto decyzję, Ŝe 
droga ta będzie remontowana w ramach funduszu sołeckiego. 
 

Do punktu ósmego  porządku obrad: 
 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

Do punktu dziewiątego  porządku obrad: 
 
 
 
Pan Waldemar Cyran – podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach. Zakończył 
posiedzenie XXV sesji Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Waldemar Cyran 


