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PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 
 

Z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2016r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  10°° -14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
Nieobecny – Pan Sławomir Matusik 
   
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, Pana 
Waldemara Gałązkę - Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, oraz sołtysi 
zgodnie z załączoną listą obecności.  
 
Pan Piotr Olkowski - w związku ze świętem sołtysa składam wszystkim Paniom i Panom Sołtysom 
najserdeczniejsze życzenia, dziękuję za pracę i zaangażowanie. 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski, – porządek obrad otrzymali państwo razem z materiałami, czy ktoś chce 
wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę. 
 
 
Odbyło się głosowanie za 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. 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 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sadowne, 

b) w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skargi Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na uchwałę Rady Gminy Sadowne Nr 
XI/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych oraz udzielenia odpowiedzi na skargę, 

c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2016r.  
d) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2016 roku,  
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e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-
2027, 

f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 
 
Pan Waldemar Cyran – Pan Przewodniczący złożył już Państwu sołtysom życzenia ja miałem 
okazję naszym mobilnym systemem sms, a dziś jeszcze raz składam państwu najlepsze życzenia i 
dziękuje za prace na rzecz naszej gminy. Zachęcam, żebyście Państwo pozostali po sesji i zapoznali 
się z przygotowaną strategią rozwoju gminy do roku 2025 i wniesieniem ewentualnych uwag. Po 
budowie wodociągu na Koloni Złotki została poprawiona droga żwirowa. W przyszłości trzeba 
będzie zająć się wytyczeniem tej drogi, usunąć drzewa rosnące w pasie drogowym. Mamy 
potwierdzenia położenia nakładki asfaltowej na drodze K50 na odcinku Płatkownica – Sadoleś i 
Sadowne –Zieleniec. Na  kwiecień-maj planowana jest realizacja. Jest to związane z budową trasy 
S8 na odcinku Wyszków- Ostrów Mazowiecka. Na moście w Broku w okresie letnim będzie 
wymieniana nawierzchnia. Dostałem również zapewnienia, że na odcinku Płatkownica –Brok 
będzie zbudowana ścieżka pieszo- rowerowa. Do końca kwietnia będziemy mieli informację na 
temat naszych wniosków złożonych do PROW Grabiny- Szynkarzyzna i Sadoleś - Płatkownica. 
Mamy informację, że tylko, co ósmy wniosek zostanie zakwalifikowany.Zostały złożone 
uzupełnienia do wniosku w ramach FOGR, czekamy na rozstrzygnięcie. W ubiegłym tygodniu 
odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów, gościła na nim Pani Marszałek Ewa Orzełowska. 
Zgłoszone zostały zapytania w sprawie Internetu dla Mazowsza, powstały sieci szkieletowe i na 
dzień dzisiejszy nie mamy informacji jak dalej będzie rozprowadzony Internet do naszych domów. 
Jak tylko taką informację uzyskamy niezwłocznie ją Państwu przekażemy. Planujemy złożyć 
wniosek w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla OSP Sadowne. W konwencie 
uczestniczył również przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, którzy zwrócili się o pomoc 
finansową w kwocie 3 000,00 zł  kwota ta jest wprowadzona w zmianach do budżetu, nad którymi 
będziecie Państwo glosować. Byłem z panem radnym Rostkiem na spotkaniu z przedstawicielami 
Kolei Państwowych. Na dzień dzisiejszy mamy zamknięty przejazd w Zieleńcu. Na tym spotkaniu 
samorządy krytycznie wypowiadały się na temat niszczenia dróg gminnych. Postawiłem postulat w 
sprawie położenia nakładki na drodze w Zieleńcu na odcinku 400-500 m. Jest mi bardzo miło 
poinformować Państwa, że jeszcze przed świętami pojawi się miesięcznik „Węgrowskie Bądźmy 
Razem”, będą tam, co miesiąc zamieszczane informacje z terenu naszej gminy. Chodzi nam tu o 
łatwiejszy kontakt z mieszkańcami. Wzrosła w związku z tym składka do LGD o 3 000,00zł. Od 
1.04.2016r. rusza program 500 plus. Jest dziś z nami pani Kierownik GOPS Jadwiga Gutowska, 
która szczegółowo przybliży nam sprawę. Na dzisiejszej sesji mamy do podjęcia uchwałę w 
sprawie stawek wodnych. Ruszyła już stacja uzdatniania wody w Złotkach, ale musimy się 
zorientować jak będą przedstawiały się koszty eksploatacji i w związku z tym proszę o przyjęcie 
uchwały i pozostawienie stawek wodnych na poziomie z ubiegłego roku. Kolejna sprawa to 
równanie dróg gminnych, proszę o cierpliwość jak tylko ustąpią opady zajmiemy się równaniem. 
Ogłoszony jest przetarg na dowożenie żwiru, rozstrzygnięcie już po świętach. Przygotowujemy się 
do ogłoszenia przetargu na budowę wodociągu w Orzełku. Odbyło się spotkanie odnośnie 
odnawialnych źródeł energii, w tej chwili wpływają do urzędu deklaracje uczestnictwa. Na bieżąco 
odbywają się spotkania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP. Dziękuje za uczestnictwo 
w obchodach Gminnego Dnia Kobiet. Jeżeli są pytania do moich wyjaśnień, chętnie odpowiem.  
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Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 

Pan Piotr Olkowski – czy nasza gmina, nasz GOPS jest przygotowany do naboru wniosków? 
 
Pani Jadwiga Gutowska – w 100% jeszcze nie.  Jesteśmy w trakcie remontu, ustawa rusza od 
01.04.2015r. na dzień dzisiejszy wydajemy druki, a będziemy je przyjmować od 01.04.2016r. 
Mamy 3 miesiące na przyjmowanie wniosków. Decyzje będą wydawane na okres zasiłkowy, 
roczny. W tym roku wyjątkowo od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. W przyszłym roku będzie 2 
miesiące na składanie wniosków sierpień i wrzesień, żeby od października dostać świadczenie. 
Ustawa ta bazuje na dokumentach o świadczeniach rodzinnych.  
 
Pan Henryk Wyrobek – co w sytuacji gdzie matka z ojcem dziecka mieszka oddzielnie? 
 
Pani Jadwiga Gutowska – te świadczenia są podzielne. Jeżeli jest sytuacja, że dziecko mieszka 
jakąś część roku z matką, a jakąś część roku z ojcem, to wypłacane jest świadczenie w miejscu 
pobytu dziecka.  
 
Pani Dorota Wiska, – jeżeli w rodzinie jest dziecko pełnoletnie, to czy jest wliczane jest do 
dochodu? 
 
Pani Jadwiga Gutowska – tak wlicza się tylko nie dostaje świadczeń. Jest w ustawie zapis, że te 500 
zł nie wlicza się do dochodu o świadczeniach rodzinnych, świadczeń o funduszu alimentacyjnym 
ani o funduszu społecznym.  
 
Pan Piotr Olkowski – chcę powitać radnego powiatowego Pana Marka Renika. Był u mnie 
mieszkaniec Krupińskiego i prosił o postawienie „znaku koniec nawierzchni bitumicznej”  
 
Pan Waldemar Cyran – sprawdzimy, co z tym znakiem się stało. 
 
Pan Henryk Wyrobek, – co z mostem na rzece Bojewce, czy on będzie naprawiony? Kolejna 
sprawa to przepust na drodze z Kolodziąża do Rybia, po jednej stronie drogi jest przepust, a po 
drugiej go nie ma. Tam potrzebny jest przepust, bo woda zalewa drogę.  
 
Pan Waldemar Cyran – przyjrzymy się tym problemom.  
 
Pan Marek Renik – zajmowaliśmy się w powiecie kwestią bezrobocia. Jeżeli chodzi o 
wykorzystywanie środków z PUP przez Gminę Sadowne, to nie jest najgorzej. Natomiast, jeżeli 
chodzi o poziom bezrobocia w naszej gminie to jest najwyższy, nie zmienił się od tamtego roku. 
Rozmawiałem z panią dyrektor, czym to jest spowodowane, czy do nas nie docierają informacje o 
formach wsparcia dla osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy przyjął taką metodę, że każda 
osoba zgłaszająca się do PUP jest traktowana indywidualnie dla niej jest opracowywana forma 
pomocy. Wiem, że odbyło się spotkanie z pracodawcami w Urzędzie Gminy. Wiadomo jest też to, 
że część bezrobotnych to ludzie, którzy nie chcą podjąć pracy, a korzystają z ubezpieczenia 
zdrowotnego. W Powiecie Węgrowskim pojawiły się nowe miejsca pracy, powstają nowe zakłady. 
Przyjęty został plan remontu dróg powiatowych, na naszym terenie realizowana będzie droga 
Sadowne –Sadoleś. Powiat też jest partnerem we wnioskach, które złożyła nasza gmina do 
realizacji dróg powiatowych. To wzmocni nasze szanse w zdobyciu odpowiedniej liczby punktów. 
Kolejna sprawa to śmieci znajdujące się przy drogach powiatowych. Pojawiły się osoby, które 
sprzątają pobocza. Zarząd Dróg Powiatowych planuje zatrudnienie osób, które zajęłyby się 



 4 

porządkiem przy drogach powiatowych. Na ostatniej sesji pojawiło się pytanie, jak wygląda sprawa 
zbierania poboczy przy drogach powiatowych. Słabo to wygląda, zwracamy na to uwagę Zarządowi 
Dróg Powiatowych. Trochę zostały wycięte krzaki na terenie gminy Stoczek. 
 
Pan Piotr Olkowski – myślę, że słowa podziękowania za remont dróg powiatowych należą się też 
Wójtowi, który wykonał w tej sprawie pierwsze kroki.  
 
Pan Marek Renik – jak najbardziej, bo tylko gmina Sadowne dokłada się do remontu dróg 
powiatowych.  
 
Pan Waldemar Cyran – bardzo dziękuję za te słowa, bo tych słów mi zabrakło w ostatnim Pana 
artykule na portalu infosadowne. Przede wszystkim słowa podziękowania należą się dla naszej 
rady. Ja zawsze twierdziłem, że drogi powiatowe są to nasze drogi i nadal myślę, że ten kierunek 
działania jest bardzo dobry. Wielkie uznania dla Rady Powiatu dla Zarządu Powiatu i dla Pana 
Starosty w osobie Pan Krzysztofa Fedorczyka. Tak jak Pan wspomniał 28.01.2016r. odbyło się 
spotkanie PUP z lokalnymi przedsiębiorcami, na którym zostały przestawione kierunki i 
możliwości korzystania ze środków i mechanizmów, które daje nam PUP. Jak co roku będzie 
złożony wniosek odnośnie robót publicznych, jest nam potrzebny na bieżąco człowiek, który będzie 
dbał o porządek w Gminie. Jestem w kontakcie z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych 
i po raz kolejny ustaliliśmy akcję zbierania śmieci z poboczy dróg gminnych i powiatowych. W 
przyszłym tygodniu prawdopodobnie te rzeczy będą realizowane.  
 
Pan Henryk Wyrobek – zwracam się do Radnego Powiatowego w sprawie odcinka drogi z 
Kołodziąża do Stoczka. Mam prośbę, żeby ta droga została poprawiona.  
 
Pan Marek Renik – tak jak już Państwu powiedziałem drogi powiatowe są robione przy współpracy 
z gminą. Gmina Stoczek swoje środki w tej chwili prawdopodobnie będzie inwestowała na odcinek 
drogi w kierunku K50.  
 
Pan Waldemar Cyran – rzeczywiście ten odcinek drogi jest fatalny. Możemy złożyć deklarację, że 
w przyszłym roku o tym odcinku będziemy pamiętać. Kolejnym odcinkiem drogi jest odcinek drogi 
w Sokółce przy stacji PKP, tu musimy poczekać aż skończy się przebudowa odcinka linii 
kolejowej.  Z Panem Renikiem rozmawialiśmy o odcinku powiatowej drogi żwirowej od Złotek do 
Grądów i wszyscy jesteśmy zgodni, że drogę tę trzeba zrobić w 2018 r.  
 
Pani Irena Dębkowska - jakie jest bezrobocie na terenie gminy? 
 
Pani Jadwig Gutowska -  z tego, co ja pamiętam to około 380 osób.  
 
Pan Marek Renik – chcę uzupełnić wypowiedz wójta my rozmawialiśmy o tym, żeby wspólnie 
występować w sprawie remontu dróg żwirowych.  
 
Pan Janusz Kibart – mam pytanie, czy Pan Radny powiatowy rozmawiał na temat usuwania 
zakrzaczenia przy drogach powiatowych? 
 
Pan Marek Renik – to wygląda w ten sposób, że na każdej sesji przypominamy, zwracamy uwagę i 
mamy nadzieję, że ta kwestia zostanie uwzględniona, tak to wygląda. 
 
Pan Stanisław Żegota – była informacja o remoncie przystanków autobusowych przy drogach 
powiatowych, czy już wiadomo, które to będą przystanki? 
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Pan Marek Renik – będą wyznaczane miejsca gdzie autobus może się zatrzymać, na razie środków 
dodatkowych na budowę wiat nie ma. Zapytam gdzie one na trenie gminy Sadowne są 
zaplanowane.  
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe     
                           zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy   
 Sadowne.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

b) w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie  skargi Prokuratora Rejonowego w Węgrowie  na uchwałę Rady 
Gminy Sadowne Nr XI/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz udzielenia 
odpowiedzi na skargę, 

 
Pan Zbigniew Bocian – jest skarga prokuratora na uchwałę Rady Gminy z 2011r. w sprawie 
wzorów deklaracji podatkowych. Prokurator Rejonowy w Węgrowie dopatrzył się uchybienia w 
sprawie wzorów deklaracji podatkowych w uchwale z 2011r. W listopadzie 2015r. została podjęta 
uchwała na nowy rok, która unieważniła uchwałę z 2011r.  Zgodnie z procedurą musimy przekazać 
sprawę do WSA, aczkolwiek wnosimy o odrzucenie wniosku prokuratora, ponieważ skarga jest 
bezzasadna. W załączniku do uchwały z 2011r był zapis o treści „Uprzedzony/a o 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie 
dane są zgodne z prawdą” zdaniem prokuratora takiej adnotacji być nie może. Większość gmin 
stosuje zapis powołując się na Kodeks Karno Skarbowy i taki zapis jest w naszej nowej uchwale.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

c)   w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2016r. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

d)  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2016 roku, 

 
Pan Waldemar Cyran – na gminie spoczywa obowiązek, żeby takie bezdomne psy z terenu gminy 
Sadowne były odławiane i dostarczane do schroniska. Została wynegocjowana kwota 1500zł za 
sztukę do tej pory było 1700zł. Rocznie z budżetu gminy na ten cel jest wypłacana kwota około 
30 000,00zł.  
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Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-
2027r., 

 
Pani Anna Rukat – w stosunku do tego co państwo dostaliście uchwała zmieniła się o 3 pozycje tj. 
4 000,00zł na OSP, 3 000,00zł na LGDD i 17 300,00zł na studium wykonalności do zadania 
fotowoltaika i solary.  
 
Pan Stanisław Rostek – w paragrafie gdzie mamy dofinansowanie do GOK, GOPS i ZGK ile jest 
przeznaczone na wynagrodzenia.  
 
Pani Anna Rukat – w budżecie macie państwo całą kwotę, natomiast w sprawozdaniu z realizacji 
budżetu jest ujęte szczegółowo ile konkretnie wykorzystano na wynagrodzenia.  

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

h) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
 
Pan Wiesław Rogala – na ostatnim Walnym Zebraniu OSP Sadowne padła informacja od Pana 
Wójta o możliwości zakupu samochodu dla OSP Sadowne. Na zebraniu tym obecna była pani Lanc, 
która poparła tę propozycję. Chcę prosić wysoką Radę i Pana Wójta o dokończenie ulicy 
Kili ńskiego w Sadownem. Bardzo mnie cieszy, że Wójt uczestniczy we wszystkich uroczystościach 
i imprezach. Jest to bardzo pozytywnie oceniane przez mieszkańców. Bardzo dziękuje Radzie 
Gminy i Panu Wójtowi za wszystko to, co zrobiliście dla Sadownego.  
 
Pan Stanisław Rostek – panie Wójcie składam wniosek formalny o zmianę godzin pracy Domu 
Kultury w Sadownem, żeby był otwarty w soboty i niedziele. Żeby młodzież w te dni wolne od 
pracy miała możliwość gdzieś się spotkać.  
 
Pan Marcin Molski – chciałbym wypowiedzieć się odnośnie pracy Domu Kultury w weekend. W 
soboty i w niedzielę nikt do Domu Kultury nie przychodzi. Mieszkańcy chcą, ale z tego nie 
korzystają. Idźmy raczej w kierunku organizowania dzieciom wolnego czasu na otwartym 
powietrzu. 
 
Pan Marek Renik – Pan Rogala pytał o parking koło Starostwa. Ten plac nie jest własnością miasta. 
Dla pracowników został plac za budynkiem Starostwa. Mam pytanie do pana Wójta, czy jest 
planowane zakładanie fotowoltaiki na budynkach gminnych? Czy jest poprawiane oświetlenie 
ulicznego w Sadownem? 
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Pan Waldemar Cyran – odnośnie fotowoltaiki pytaliśmy, czy jest możliwość zamontowania takich 
paneli na budynkach gminnych, świetlicach wiejskich. Na świetlice wiejskie niekoniecznie, 
ponieważ ta energia ma być wyprodukowana i zużyta. Awarie oświetlenia ulicznego nie pojawiły 
się w tym roku tylko są one od lat. Ja chcę zająć się w tym roku modernizacją oświetlenia na ulicy 
Kościuszki, a w kolejnych latach zajmiemy się kolejnymi ulicami. Problem ten nie dotyczy tylko 
Sadownego, ale też innych miejscowości. W sprawie nowego samochodu dla straży 
wypowiadałbym się ostrożnie. W tej sprawie będziemy składać wnioski i liczymy na pozytywne 
rozstrzygnięcie, ale oczywiście może być różnie. Ten samochód byłby dla Sadownego, a ten z 
Sadownego przekazany by był do Wilczogąb. W sprawie ulicy Kilińskiego jest sytuacja taka, jeżeli 
uda nam się z tegorocznych inwestycji wygospodarować środki to zrobimy jeszcze w tym roku, 
jeżeli nie to zrobimy to w następnym. W tym roku chcemy zrobić chodnik wokół skwerku przy 
kościele. Te sołectwa, które przekazały nam środki z funduszu sołeckiego nie mogą już zmieniać 
przeznaczenia wykorzystania funduszu sołeckiego. Mamy już 56 deklaracji na solary, tak że one 
sukcesywnie wpływają.  
 
Pani Irena Dębkowska – kilka lat temu była propozycja, żeby Gminny Ośrodek Kultury pracował w 
soboty i niedziele. Była propozycja, żeby GOK był zamknięty jeden dzień w tygodniu a otwarty był 
w weekend.  
 
Pan Waldemar Cyran – proponuję zaprosić na komisje panią dyrektor, która najlepiej wie jak to 
faktycznie działa.  
 
Pan Janusz Kibart – mam pytanie, co w sprawie placu targowego, który miał być przeniesiony za 
Kościół?  
 
Pan Waldemar Cyran – wiele zależy od tego czy przejdą nasze wnioski złożone do PROF, które w 
sumie mają wartość około miliona złotych. Do końca kwietnia wszystko będzie jasne. Jak 
najbardziej jestem, za ale nie mogę w tej chwili nic deklarować.  
 
Pan Henryk Wyrobek – czy można wykorzystać fotowoltaike do oświetlenia ulicznego? 
 
Pani Elżbieta Olton – jest postawiona wiata autobusowa w Grabinach, czy można utwardzić ten 
teren? 
 
Pan Marek Renik – ja przyjmuje ten wniosek, ale dobrze byłoby żeby to było poparte pismem od 
Państwa. 
 
Pani Daniela Ogonowska – kiedy będzie robiony wodociąg w Orzełku? 
 
Pan Piotr Olkowski – tak jak Pan wójt powiedział jest na etapie przygotowywania dokumentacji 
przetargowej. 
 
Pan Marek Robak – mam prośbę do Rady Gminy o przyznanie na moje sołectwo większej ilości 
żwiru około 20 wywrotek na do suci. Czy z PGE odzywali się w sprawie oświetlenia. Kiedy pojawi 
się geodeta w sprawie wytyczenia drogi? 
 
Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy nikt z PGE się do nas nie odzywał. Geodeta w sprawie 
wytyczenia drogi niebawem się u Państwa pojawi.  
 
Pan Janusz Kibart – będziemy robić drogę powiatową Sadowne – Morzyczyn może to dobry czas, 
żeby zrobić parking koło cmentarza.  
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Pan Waldemar Cyran – przede wszystkim trzeba sprawdzić, kto jest właścicielem tego terenu. 
 
Pani Teresa Wilgat – na drodze gminnej do Rażen pojawiły się doły, proszę o naprawę. 
 
Pan Waldemar Cyran – dziękuje za zgłoszenie, naprawimy. 
 
Pani Dorota Wiska – w gminie Stoczek wieloletnie rodziny płaca 50% mniej za śmieci. Jak to się 
przedstawia u nas? 
 
Pan Waldemar Cyran – w tej sprawie potrzebna jest uchwała Rady Gminy, która będzie to 
regulowała.  
 
Pani Dorota Wiska – na drodze do K50 koło państwa Koluchów po wichurze zginęły lampy, czy 
mogłyby one wrócić.  
 
Pan Waldemar Cyran – jak to zginęły lampy? Pięć lat temu zginęły a teraz ich szukacie. 
Sprawdzimy jak jest w planach. 
 
Pani Agata Jakubowska – Panie wójcie proszę o porównanie drogi do Kolodziąża Rybie kierowca 
odbierający mleko straszy nas, że droga jest w złym stanie i nie będzie przyjeżdżał po mleko.  
 
Pan Sławomir Rydzewski – czy wiadomo, kiedy będzie ogłoszony przetarg na wodociąg w 
Orzełku? 
 
Pan Waldemar Cyran – opracowywane są dokumenty przetargowe i myślę, że kwiecień – maj 
będzie ogłoszony przetarg. 
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał treść pisma od OSP w Sokółce w sprawie pomocy finansowej na 
zakup sztandaru.  
 
Pan Mateusz Suski – sztandar jest atrybutem strażaków, nie przydaje się w akcji ratowniczej, ale 
wokół tego sztandaru skupiają się strażacy. W naszej jednostkom strażakom zależy na wyposażeniu 
i wyszkoleniu. Pojawiają się glosy i z, zewnątrz, którzy mówią, że zasługujemy na ten sztandar i 
powinniśmy go mieć. Chcę podkreślić, że w naszej jednostce strażacy zrzekają się ekwiwalentu 
pieniężnego i przeznaczamy te środki na zakup wyposażenia naszej jednostki. Jeżeli chodzi o zakup 
sztandaru strażacy z naszej jednostki chętnie się dołożą, ale to jest za mało, bo koszt takiego 
sztandaru to kwota 5 000,00zł dlatego zwracamy się do Rady Gminy o pomoc finansową w zakupie 
sztandaru.  
 
Pan Piotr Olkowski – były zbierane w tamtym roku środki na ten cel i co z nimi się stało? 
 
Pan Mateusz Suski – środki są zabezpieczone jest to kwota 300,00zł.  
 
Pan Ryszard Decyk – jest to młoda prężnie działająca jednostka, myślę ze, jeżeli my, jako rada w 
50% wesprzemy jednostkę to oni pozostałą kwotę sobie dołożą.   
 
Pan Waldemar Cyran – w jakiej kwocie? 
 
Pan Ryszard Decyk – myślę o kwocie 2500,00zł  
 
Pan Piotr Olkowski – zwracam się do rady gminy o wsparcie tego wniosku.  
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Pan Henryk Wyrobek – jednostka w Sokółce jest jedyną obsługującą 7 wiosek po tamtej stronie 
torów. Według możliwości należy wesprzeć tę jednostkę.  
 
Pan Marcin Molski – należy sobie zadać pytanie, dlaczego mieli by oni tego nie mieć skoro to jest 
tak prężnie działająca jednostka.  
 
Pan Waldemar Cyran – byłem na zebraniu sprawozdawczo –wyborczym w OSP w Sokółce i che 
Państwu powiedzieć, że tam jest pełen profesjonalizm, rzutnik, komputer, statystyki. Naprawdę 
widać w tej jednostce młody, prężnie działający duch. Ja również przychylam się do wniosku o 
wsparcie tej jednostki przy zakupie sztandaru przynajmniej w kwocie 2 500,00zł.  
 
Wniosek w sprawie wsparcia finansowego dla OSP w Sokółce na zakup sztandaru. 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
Pan Waldemar Cyran – zostało zgłoszonych 8 wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i 
dwa wnioski z naszej gminy zostały zakwalifikowane są to „Aktywni” – Płatkownica i „Budowa 
placu zabaw w Złotkach” Szkoły z naszej gminy składały wnioski na udział w programie „Program 
powszechnej nauki pływania, umiem pływać.” Tylko sześć instytucji dostało dofinansowanie min. 
Szkoła Podstawowa w Sadownem i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku.  
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski- Przewodniczący Rady Gminy – podziękował wszystkim za owocny udział w 
obradach, zamknął posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Piotr Olkowski 


