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Protokół Nr XVI/2015 
 
 

z obrad XVI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia  2015r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  13°° -14°° 
 
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 XVI 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. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 
organizacyjnych gminy, 

b) w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2015, 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-
2026, 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r. 
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  

 
Pan Piotr Olkowski – czy ktoś z państwa, chce wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę. 
 
Odbyło się głosowanie za porządkiem obrad. 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – została podpisana umowa z firmą odbierającą odpady, jest to Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o o. w Stoczku. Podpisaliśmy też umowę na konserwację oświetlenia 
ulicznego, jest to ta sama firma  „EL-TRAF” Małgorzata Roguszewska. Podpisaliśmy również 
umowę z firmą zajmującą się odbiorem padłej zwierzyny. Jest przygotowana informacja dla 
rolników z numerami telefonów do firmy.  
 
Pan Henryk Wyrobek – czy w sytuacji, jeżeli samochód zabije bezpańskiego psa, też można to 
zgłosić? 
 
Pan Waldemar Cyran – tak, jest to odbiór bezpłatny.  
 
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski – przekazuje głos panu Komendantowi Komisariatu Policji w Łochowie. 
 
Pan Mariusz Okulus – chcę podziękować za współpracę w tym mijającym roku, dzięki wsparciu 
samorządów między innymi Sadownego, udało się nam zakupić trzy nowe radiowozy. Dzięki 
współpracy i waszego przychylnego nastawienia udało się w ciągu roku zorganizować służby 
ponadnormatywne. Jeżeli chodzi o efekty pracy Komisariatu w Łochowie myślę, że w styczniu 
Państwu przedstawię. Jeżeli ze strony państwa są pytania, uwagi to bardzo proszę.  
 
Pan Marcin Molski – mam pytanie do pana wójta odnośnie gminnego Feacebooka. Chodzi mi o 
polecane strony Sadownego dobrze by było, żeby wszystkie strony dotyczące Sadownego były 
polecane. Sam prowadzę cztery takie strony. 
 
 

 Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 
organizacyjnych gminy, 

 
Pani Anna Rukat – od tego roku mamy obowiązek unormować obsługę finansową jednostek 
organizacyjnych gminy uchwałą. Obsługa finansowa jest prowadzona od 2003r. 
 
Pani Irena Dębkowska, – jeżeli chodzi o GOK, to oni mają swoją obsługę finansową? 
 
Pani Anna Rukat – tak, GOK i GOPS są na oddzielnej umowie.  
 
Pan Zbigniew Bocian – w tej uchwale, którą państwo otrzymaliście jest błędna podstawa prawna. 
Przed głosowaniem nad uchwałą przewodniczący odczyta właściwą podstawę prawną.  
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

b) w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2015, 
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Pani Anna Rukat – są wydatki, które przechodzą na przyszły rok. Jest to budowa wodociągu w 
Złotkach i plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zieleniec.  
 
Pan Waldemar Cyran – jest podpisany aneks z firmą do 15.01.2016r. w związku z zwiększeniem się 
liczby przyłączy. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – czy budowa sieci światłowodów na terenie gminy jest już zakończona? 
 
Pan Waldemar Cyran – nie, cały czas trwają odbiory. 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026, 
 
Pani Anna Rukat – zacznijmy od uchwały budżetowej, zmiany dotyczą tylko 2015r. opiewają na 
kwotę 46 651,90zł. dochody, a po stronie wydatków 222 231,90zł Zmniejszył się nam deficyt. 
Wszystkie te działania mają na celu spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego na kwotę 
175 580,00zł.  
 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015r. 
 
Pan Piotr Olkowski – proszę o wyrażenie zgody na nie odczytywanie całej treści uchwały.  
 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Piotr Olkowski – przekazuję prowadzenie obrad Panu Ryszardowi Decykowi.  
 
Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
Pan Ryszard Decyk – przechodzimy do punktu szóstego, otwieram dyskusję.  
 
Pan Marek Robak – czy można w przyszłym roku zabezpieczyć pieniądze i w trzech kolejnych 
etapach zrobić drogę  Zalesie - Zarzetka.  
 
Pan Waldemar Cyran – dziś trudno jest mówić o konkretnych środkach. Będziemy o tej drodze 
pamiętać, jeżeli będziemy mieli jakieś oszczędności.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – czy coś więcej może nam pan powiedzieć odnośnie światłowodów, bo 
słyszałem, że ta inwestycja w Województwie Mazowiecki jest zakończona.  
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Pan Waldemar Cyran – powinna być zakończona. Jest to inwestycja Urzędu Marszałkowskiego na 
naszym terenie, widać, że nie jest zakończona. Są to sieci szkieletowe, a w przyszłości będą 
ogłaszane przetargi na dostawcę Internetu. 
 
Pan Ryszard Decyk – przekazał głos panu Piotrowi Olkowskiemu.  
 
 
Do punktu siódmego porządku obrad: 
 
 
Pan Piotr Olkowski – kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy. 
 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 15 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Waldemar Cyran – z racji tego, że zbliża się sylwester, Nowy Rok, chcę państwu złożyć 
najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne, żeby ten przyszły rok był lepszy, a na pewno nie gorszy, 
żebyśmy ten poziom pracy dla naszej społeczności utrzymali. Życzę zdrowia, zadowolenia z pracy 
na rzecz naszych mieszkańców. Tradycyjnie zapraszam wszystkich na obiad do Zaścianka.  
 
Pan Piotr Olkowski – dziękuję w imieniu rady za zaproszenie. Ja również ze swojej strony chcę 
złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia noworoczne, zdrowia, spełnienia marzeń planów 
prywatnych jak i tych naszych społecznych.  
 
 Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
 
Pan Piotr Olkowski – zamykam posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy Sadowne. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Piotr Olkowski 


