PROTOKÓŁ Nr XVII/2016
z obrad XVII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2016r., która odbyła się w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°° -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, Pan Mariusz Okulus
– Komendant Komisariatu Policji w Łochowie, Pani Edyta Dziekońska – Prezes Zarządu Firmy
Central Consulting Sp.z o.o oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.
Do punktu pierwszego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął
obrady XVII Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum.

Do punktu drugiego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – chciałbym wprowadzić do porządku obrad uchwałę, w sprawie określenia
rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.
Pan Piotr Olkowski, – kto jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad w punkcie 8 e)?
Odbyło się głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecny podczas głosowania Pan Tomasz Szymanik
Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad:
Z 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu - 0
P o r z ą d e k o b r a d:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sadowne za 2015r.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Sadowne.
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7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2015r.
8. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek
organizacyjnych gminy,
b) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20162027,
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r.
e) w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
10. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy
11. Zamknięcie obrad.
Do punktu trzeciego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie. Nasza gówna inwestycja jest już na
ukończeniu. Są drobne poprawki, które znajdują się w protokole odbioru. Przepraszam
mieszkańców, że obecnie dojazd do ich posesji jest utrudniony. Zobowiązuję się, że jeżeli tylko
będzie możliwość, droga będzie odbudowana. Staraliśmy się cały rok i jest efekt w sprawie
odbudowy nawierzchni na drodze krajowej K50 na odcinku Sadowne –Zieleniec i Sadowne –
Płatkownica. Mamy zapewnienie, że nawierzchnia na drodze na początku roku będzie odbudowana.
Przejście dla pieszych przez K50 na ulice Partyzantów będzie oznakowane światłem pulsacyjnym.
Chciałbym przekazać państwu, że zadłużenie na dzień 01.01.2016r. wynosi 39%, zadłużenie
jednoroczne 6%. W tamtym roku jak przejmowaliśmy gminę zadłużenie wynosiło 44,4%. Kondycja
finansowa w naszej gminie nie uległa poprawie. Miało na to wpływ, to że zaciągnęliśmy kredyt
mniejszy niż był zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W dniu jutrzejszym składamy
wniosek na dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego na drogę w Szynkarzyźnie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Od nowego roku mamy nową firmę odbierającą odpady, nie ma skarg
na prace tej firmy. Tak jak państwo widzicie, w porządku obrad mamy przyjęcie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, proszę o pozytywna ocenę planu i przyjęcie go uchwałą gminy. Mimo trudnych
warunków atmosferycznych udaje nam się sfinalizować inwestycje i już w kierunku Kołodziążą
woda popłynie ze Stacji Uzdatniania Wody ze Złotek. W dniu jutrzejszym składamy wniosek do
FOGR na drogę w Szynkarzyźnie.

Do punktu czwartego i piątego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – przywitał przybyłą na sesję Rady Gminy Panią Edytę Dziekońską – Prezesa
Zarządu Firmy Central Consulting Sp.z o.o. Przekazał głos Panu Mariuszowi Okulusowi
Komendantowi Komisariatu Policji w Łochowie.
Pan Mariusz Okulus - witam wszystkich serdecznie, chcę pokrótce zaprezentować statystykę stanu
bezpieczeństwa w gminie Sadowne za 2015r. W 2016r. przyjęliśmy dwóch policjantów z terenu
gminy Sadowne. W 2015r. wszczęto w sumie 128 postępowań. Dominują wśród nich: kierowanie
pojazdem pomimo orzeczenia zakazu i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. W kategorii 7
przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przeważały takie przestępstwa jak: kradzież
mienia i kradzież z włamaniem. W zakresie ruchu drogowego odnotowano 29 kolizji drogowych,
natomiast w zakresie wykroczeń 41 wykroczeń kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu.
Policjanci z Komisariatu Policji w Łochowie przeprowadzili na terenie gminy Sadowne 321
interwencji domowych i publicznych. Jak wynika z naszych statystyk na terenie gminy Sadowne
doszło do zmniejszenia liczby przestępstw z siedmiu kategorii najbardziej uciążliwych społecznie.
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Do punktu szóstego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli zostało radnym przesłane
razem z materiałami. Czy macie państwo pytania?
Pani Anna Rukat – do końca stycznia wójt ma obowiązek przedstawić państwu informacje ze
średnich wynagrodzeń nauczycieli. W 2015r. średnich wynagrodzeń nie osiągnęła tylko jedna grupa
nauczycieli, są to nauczyciele mianowani. Do wypłaty dla nauczycieli do końca stycznia jest kwota
32 000,00zł.
Do punktu siódmego porządku obrad:
Pani Irena Dębkowska – przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych za 2015 r. co stanowi załącznik do protokołu.
Pan Marek Gajewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2015r. co
stanowi załącznik do protokołu.
Pan Janusz Kibart – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Budżetu, Finansów,
Przemysłu i Handlu za, 2015r. co stanowi załącznik do protokołu.
Pan Stanisław Rostek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie z pracy
komisji za 2015r. co stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu ósmego porządku obrad:
a) w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek
organizacyjnych gminy,
Pan Zbigniew Bocian – sekretarz gminy – uchwała ta była podejmowana na poprzedniej sesji.
Nadzór prawny chce, żebyśmy zmienili podstawę prawną uchwały, ponieważ od czasu kiedy
została podjęta zmieniła się podstawa prawna.
Odbyło się głosowanie :
Za – 13
Przeciw – 1
Wstrzymało się od głosu – 1
b) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Pani Edyta Dziekońska – przedstawiła zebranym Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Sadowne. Plan ten jest wykorzystywany do polityki pozyskiwania środków unijnych. Wnioski gmin
posiadających taki plan dostają 4 punkty więcej w skali ocen.
Pan Waldemar Cyran – szanowni państwo dziś należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy
podjąć uchwałę, która zatwierdza Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sadowne.
Dostaliśmy od państwa zgodę na przygotowanie takiego planu, został on przygotowany, a teraz
należy przyjąć ten plan uchwałą.
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Pani Edyta Dziekońska – przedstawiłam państwu projekt planu, jeżeli z państwa strony są jakieś
wytyczne dotyczące zmian tego planu, to będziemy je uwzględniać.
Pan Zbigniew Bocian – wszystkie założenia planu znajdują się w WPF dla Gminy Sadowne.
Pan Marcin Molski – teoretycznie ten plan na gminie nic nie wymusza, a bardziej pozycjonuje
nasze wnioski.
Pan Tomasz Szymanik – proszę państwa, jeżeli podjęliśmy uchwałę o stworzeniu, to logicznym jest
przyjęcie tego planu.
Pani Anna Rukat – dostaliśmy dotację 34 400,00zł na przygotowanie tego planu, a efektem
ekologicznym jest podjęcie tego planu.
Odbyło się głosowanie :
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 1
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-2027,

Pani Anna Rukat – zmiany w uchwale budżetowej są to wydatki nie wygasające, które wracają do
budżetu. Są zmiany kosmetyczne dotyczące zmiany nazw inwestycji, przebudowa drogi gminnej
Sadoles – Płatkownica i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna. Wprowadzamy
do budżetu 20 000,00zł na zakup samochodu dla OSP, bo być może będziemy składać wniosek .
Jeżeli chodzi o WPF to wprowadzono umorzenie 301 000,00zł.
Odbyło się głosowanie :
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 1
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r.

Odbyło się głosowanie :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
e) w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Odbyło się głosowanie :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 3

Pani Irena Dębkowska – czy ta ustawa regulująca świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, określa
również nauczycieli emerytów?
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Pan Mecenas – ustawa dotyczy nauczycieli czynnych, a nie emerytów.
Do punktu dziewiątego porządku obrad:
Pan Tomasz Szymanik – droga K50 sypie się, a to co widziałem jak jest naprawiana jest wbrew
zdrowemu rozsądkowi. Asfalt jest sypany w dziurę w której jest woda, przejeżdżające samochody
szybko go wybijają.
Pan Waldemar Cyran – dziś rozmawiałem kierownikiem GDDKiA i obiecano nam, że na odcinku
Płatkownica – Sadoleś i Sadowne –Zieleniec w pierwszym półroczu tego roku naprawa tej drogi
zostanie wykonana.
Pan Tomasz Szymanik – czy mamy wpływ na naprawę tej drogi?
Pan Waldemar Cyran – nie, nie mamy, nie jesteśmy właścicielami, nie jesteśmy zarządcą tej drogi
tylko biernymi obserwatorami.
Pan Stanisław Rostek – jeszcze raz przypominam o drodze wzdłuż rzeki Ugoszcz, tam droga i teren
dookoła drogi jest zdewastowany.
Pan Waldemar Cyran – jest to droga gminna o szerokości 4m. Jestem w kontakcie z firmą, która
odpowiada za te szkody i oni zobowiązują się, że po zakończeniu inwestycji droga zostanie
naprawiona.
Pan Andrzej Kopacz – droga od K50 prze Zieleniec jest niszczona przez ciężkie samochody,
mieszkańcy się skarżą.
Pan Waldemar Cyran – nie tylko mieszkańcy i sołtys widzi ten problem, ale my również. Nie
zatrzymamy tej inwestycji. Porozumieliśmy się z firmą mamy mieć wykonane w ramach
rekompensaty kawałek asfaltu. Na rok 2017 Rada Gminy już zatwierdziła środki na odbudowę
asfaltu.
Pani Irena Dębkowska – w jakich godzinach świeci się światło na ulicy Strażackiej i Armii
Krajowej w Sadownem?
Pan Waldemar Cyran – wiem do czego pani zmierza, nie świeci się światło na tych ulicach,
zgłosiłem naprawę, ale okazało się, że światło świeciło się 40 min. Zły stan naszego oświetlenia
wymaga modernizacji. Dziś też zgłosiłem naprawę.
Pan Marcin Molski – co się dzieje ze zwiększeniem liczby koszy na śmieci w Sadownem?
Wnioskuje o rozbudowę oświetlenia na ulicy Cichej w Sadownem. Jeszcze jedno pytanie, czy na
ulicy Kilińskiego, będzie możliwość połączenia tej ulicy asfaltem z drogą K50 ?
Pan Waldemar Cyran – droga ta nie jest połączona z K50, bo de facto tam nie ma skrzyżowania.
Nie jest ono uzgodnione z GDDKiA. Jeżeli będzie to możliwe, będziemy realizować. Dobudowa
oświetlenia na ulicy Cichej w Sadownem nie jest uzgodniona w budżecie, jeżeli znajdą się środki w
budżecie nie jestem przeciwny dobudowie oświetlenia. Jeżeli chodzi o zamontowanie jednej,
dwóch lamp to takie koszty jesteśmy w stanie ponieść. Chciałbym skupić się na modernizacji
istniejącej linii. W tamtym roku kupiliśmy i zamontowaliśmy 15 koszy naśmieci i dalej będziemy
realizować. Nie wszyscy mieszkańcy chcą mieć kosz koło swojej posesji, bo kultura mieszkańców
jest taka, że przynoszą swoje prywatne śmieci i stawiają pod koszem publicznym.
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Pan Stanisław Rostek – czy już coś wiadomo na temat regulacji prawa własności drogi w Zieleńcu
przy lesie? I co z drogą Krupińskie – Sadowne?
Pan Waldemar Cyran – jestem po rozmowie z nadleśniczym w sprawie uregulowania prawa
własności drogi przy lesie. W listopadzie mówił, że wszystko jest na dobrej drodze, a dziś mi
odpowiedział, że sprawa utknęła w Warszawie. Co do odcinka drogi Krupińskie – Sadowne
będziemy rozmawiać w sprawie uregulowania własności ziemi.
Pan Henryk Wyrobek – zgłaszałem do pana sekretarza, że bobry zniszczyły przepust na drodze w
Bojewie. Na jakim etapie jest ta sprawa? Sekretarz mówił, że zgłosi to do RDOŚ.
Pan Marek Robak – jak przedstawia się sprawa modernizacji linii energetycznej w miejscowości
Zalesie?
Pan Waldemar Cyran – omówmy się panie sołtysie na jakiś dzień i jedźmy wspólnie do dyrektora
na rozmowę.
Wczoraj odbyło się walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej. Zostało przyjęte
sprawozdanie finansowe, zarząd uzyskał absolutorium. Stawki zostały utrzymane na tym samym
poziomie. Spółka działa prężnie i bardzo dobrze realizuje swoje zadania. W roku ubiegłym 21 km
rowów przeszło konserwację.
Zapraszam państwa na spotkanie na sali OSP z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami i panią
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie. Będą przedstawione mechanizmy, na które
mogą liczyć nasi przedsiębiorcy jak i osoby bezrobotne.
Do punktu dziesiątego porządku obrad:
Odbyło się głosowanie :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Do punktu jedenastego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamkną
posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rad Gminy
Piotr Olkowski
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