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PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 
 

z obrad XIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 28 kwietnia 2016r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  10°° -14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 12 
Nieobecny – Pan Sławomir Matusik 
  Pan Marcin Molski 
  Pani Małgorzata Niegowska - Pacuszka 
   
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 Andrzej 
Styrczula – Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, Pan Mariusz Okulus – Komendant 
Komisariatu Policji w Łochowie,  oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.  
 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął 
obrady XIX 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: 
Za-  12 
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. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń. 
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2015. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.  

8. Informacja z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Sadowne. 
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Podjęcie uchwał : 
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2003 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju 

Gminy Sadowne do roku 2020”, 
b) w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu PN. „Odnawialne 
źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim” 

c) w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod 
nazwą „Remont drogi powiatowej  Nr 4205  W Sadowne – Sadoleś, km 0+215-
2+220,dł. 1,985 km” 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-
2027, 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
10. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy  
11. Zamknięcie obrad.  

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
 
Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym przekazać państwu kilka 
informacji. Rozstrzygnięto przetarg na dowóz żwiru, najniższa oferta to firma Pana Filipjaka z 
Sojkówka. Wzorem lat ubiegłych podzieliliśmy pulę żwiru pomiędzy 23 sołectwa. Do przetargu na 
wodociąg w Orzełku przystąpiło 14 firm, najniższa oferta to 340 000,00zł. Jeszcze nie mamy 
ostatecznie wyłonionego wykonawcy, w budżecie mieliśmy zabezpieczone na tę inwestycję 
750 000,00zł. Czas realizacji zadania to koniec sierpnia 2016r. Kolejne zadanie dotyczące 
współpracy z Powiatem, to remont drogi Sadowne – Sadoleś, powiat jest już po rozstrzygnięciu 
przetargu i wiemy, że z naszej strony potrzebna jest na tę inwestycję kwota 125 000,00zł. Kończą 
się prace przy remoncie chodników przy skwerku. Odbyło się posiedzenie Komisji drogowej, która 
na swoim posiedzeniu przegłosowała kilka wniosków dotyczących  poprawy nawierzchni dróg 
gminnych, rowów przy drogach gminnych. Wszystkie te wnioski zostały przekazane inwestorowi 
PKP. Często padają pytania, co dalej z Internetem dla Mazowsze? Powstała sieć szkieletowa, 
następnie wyłaniani są wykonawcy, którzy będą rozprowadzać Internet do poszczególnych 
klientów. Obecnie nikt nie jest zainteresowany rozprowadzaniem Internetu na terenie naszej gminy, 
ponieważ sieci komórkowe, które nas obsługują  informują, że nasza gmina ma 100% dostęp do 
Internetu. Remont  K50 doszedł do skutku na odcinkach Sadowne-Zieleniec i Sadoleś –
Płatkownica. Zamontowane będzie drugie światło pulsacyjne na K50, przy przejeździe na Ocięte. 
Dostaliśmy dofinansowanie na opracowanie Planu na  Rewitalizacje Gminy Sadowne 98 000,00zł 
gdzie wkład gminy wynosi 10%. Z racji prac przy skwerku przenieśliśmy plac targowy za Kościół. 
Podpisana jest dzierżawa gruntu na 20 lat. Realizujemy budowę dróg, na które mamy projekty. 
Zostało złożone zlecenie na modernizację oświetlenia na ulicy Kościuszki w Sadownem. Strategia 
Rozwoju Lokalnej Grupy działania „Bądźmy Razem” jest bardzo pozytywnie oceniona. Na dzień 
dzisiejszy mamy złożone 170 deklaracji na odnawialne źródła energii. Dziś będziemy podejmować 
uchwalę w tej sprawie.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
Pan Janusz Kibart – czy na drodze powiatowej Sadowne – Sadoleś jest uwzględniona naprawa 
zakrętu i czy będzie udrażniany rów odprowadzające wodę przy drodze powiatowej? 
 
Pan Waldemar Cyran – rozmawiałem na ten temat ze Starostą, jak będzie firma na miejscu wtedy 
będziemy ustalać szczegóły. Odnośnie udrożnienia rowu pismo zostało skierowane do Powiatu, na 
dzień dzisiejszy nie mam odpowiedzi.  
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Pan Piotr Olkowski – w ostatnim czasie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa jest 
dziś z nami Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, który kilka słów nam chce przekazać.  
 
Pan Andrzej Styrczula – dziękuję za zaproszenie na dzisiejsza sesję, po raz pierwszy mam 
przyjemność u państwa gościć. Jesteśmy po dwóch debatach, które odbyły się w Sadownem. Na 
debatach odnosiłem się do stanu bezpieczeństwa z tamtego roku, a w tym roku zaczęliśmy nie 
najlepiej. Dziękujemy za wsparcie, które z roku na rok otrzymujemy od państwa.  Świadczy to o 
dużej wrażliwości społecznej. Pamiętamy o tym, że sprawa bezpieczeństwa, to również sprawa nas 
wszystkich. Ponoszą taką odpowiedzialność również samorządy, ale w innej kwestii niż policja. W 
tym roku nastąpił wzrost przestępczości w 7 kategoriach. Podjętymi działaniami udaje się go 
opanować do poziomu niższego niż był w zeszłym roku. Wzrost przestępczość nastąpił w dwóch 
kategoriach: kradzieże i kradzieże z włamaniem. W związku z tym podjęliśmy odpowiednie 
działania, zwiększyliśmy liczbę patroli. Postaramy się, żeby były widoczne w każdej miejscowości. 
Kolejną bolączką są nie obsadzone wakaty. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to 
w tym roku jest już o wiele lepiej. Poprosiłem o pomoc żandarmerię wojskową  i będą pełnili u nas 
służby i wspierali policjantów z ruchu drogowego. Nadchodzi lato i w związku z tym, będziemy 
patrolować takie miejsca jak kąpielisko Kotło w Wilczogębach. Kontynuujemy współpracę ze 
szkołami na terenie gminy Sadowne przeprowadzamy tzw. akcję „Wagary”.  
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 
 
Pan Piotr Olkowski – informację z realizacji uchwał i zarządzeń razem z materiałami na sesję 
państwo otrzymaliście. Ja tylko dodam, że Rada Gminy w roku 2015 podjęła 62 uchwały z czego 
43 zostały zrealizowane 17 jest w trakcie realizacji, a 2 zostały uchylone.  
 
Pan Waldemar Cyran – w 2015r. wydano 81 zarządzeń 65 zostało zrealizowanych 15 jest w trakcie 
realizacji, 1 straciło moc innym zarządzeniem.  
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski – kolejny punkt, to sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 
Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015. Taką informacje państwo otrzymaliście. Była to kwota 70 000,00zł i 
została ona rozdysponowana na 11 zadań.  
 
 

 Do punktu siódmego porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski – następny punkt dotyczy sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2015. To sprawozdanie było omówione na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy.  
 
Pani Jadwiga Gutowska – taką informację Państwo otrzymaliście. Gminna realizuje jeszcze 
Program Przeciwdziałania Przemocy i Trzyletni Program Wspierania Rodziny, te programy 
częściowo się zazębiają. Na terenie naszej gminy we wtorki i czwartki działa punkt konsultacyjny 
od 16.00 do 18.00. Wszystkie osoby szukające wsparcia, pomocy mogą się zgłaszać. Do komisji 
wpłynęło 27 wniosków o podjecie leczenia odwykowego. 7 wniosków było skierowanych do sądu 
o skierowanie na leczenie. Najczęściej u nas spotykane zjawisko dotyczy przemocy w rodzinie 
spowodowane przeważnie przez alkohol. Prowadzimy szereg działań profilaktycznych, konkursy, 
wspieramy powstałą drużynę harcerską w Szkole Podstawowej w Sadownem. W tamtym roku na 
szeroką skalę odbyły się szkolenia dla nauczycieli, pedagogów odnośnie dopalaczy. W ramach 
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działań profilaktycznych są zaangażowane wszystkie jednostki podległe GOK, szkoły. W tamtym 
roku założono 28 niebieskich kart. Podam państwu kilka informacji dotyczących programu 500+. 
Do tej chwili mamy złożonych 398 wniosków 715 dzieci dostanie wsparcie.  
 
Przerwa 10.55 
Po przerwie 11.25 
 
 

 Do punktu ósmego porządku obrad 
 

a) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2003 w sprawie uchwalenia „Strategii 
Rozwoju Gminy Sadowne do roku 2020”, 

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

 
b) w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu PN. 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie 
węgrowskim” 

 
 

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

c) w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod 
nazwą „Remont drogi powiatowej  Nr 4205  W Sadowne – Sadoleś, km 0+215-
2+220,dł. 1,985 km” 

 
Pan Piotr Olkowski – w projekcie uchwały jest kwota 150 000,00zł, a po przetargu jest kwota 
127 815,14zł i taką kwotę będziemy głosować. 
 
Pan Marek Renik – dziękuje Gminie Sadowne za zaangażowanie w budowę drogi powiatowej, 
która służy nam wszystkim. Droga już została przekazana wykonawcy. Wykonawca na terenie 
powiatu będzie realizował 9 takich odcinków.  
 
Pan Tomasz Szymanik – jaki jest czas realizacji? 
 
Pan Marek Renik- do jesieni, to zależy jak firma rozłoży sobie prace na poszczególnych odcinkach.  
 
Pan Piotr Olkowski – wspomniał Pan, że będzie remontowanych 9 odcinków, czy wszystkie gminy 
dofinansowują remonty dróg powiatowych.  
 
Pan Marek Renik – nie, nie wszyscy. Gmina Sadowne zawsze dokłada się do tych remontów i w 
związku z tym robione są dłuższe odcinki.  
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Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-
2027, 

 
Pani Anna Rukat – wprowadzamy wolne środki do budżetu i z tych środków realizujemy wydatki. 
Zmniejszyła się subwencja oświatowa o 125 000,00zł, a wydatki pozostały na tym samym 
poziomie. Zwiększyły się środki w budżecie na samochód dla OSP Sadowne, zwiększyły się środki 
na budowę chodnika i szaletu gminnego są to kwoty po 30 000,00zł. Zmniejszamy środki z 
inwestycji budowa wodociągu w Orzełku. W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji 
zwiększamy środki na szkoły niepubliczne jest to kwota 44 835,00zł.  
 
Pan Piotr Olkowski – proszę o zgodę o nie odczytywanie całej treści uchwały WPF i uchwały 
budżetowej. 
 
Odbyło się głosowanie : 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
 

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

Do punktu dziewiątego porządku obrad 
 
 
Pan Marek Renik – na ostatniej sesji powiatu przedstawiono ranking Szpitala Węgrowskiego i w 
rankingu „Rzeczypospolitej” zajmuje 8 jeżeli chodzi o gospodarkę finansowa i 30 miejsce jeżeli 
chodzi o usługi medyczne. Szpital cały czas zwiększa swoją ofertę, w tym roku planowane jest 
otwarcie nowego bloku operacyjnego. Druga grupa spraw , którą się zajmowaliśmy to Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, które zajmuje się organizacją pieczy zastępczej dla dzieci. Mamy dwa 
Domy Pomocy Społecznej w Lipkach i w Ostrówku. Mamy warsztaty terapii zajęciowej w 
Jaworku. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Miedznej. W Węgrowie działa 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i w ramach takiej pomocy jest dostępnych 5 miejsc w Hostelu.  
PCPR zajmuje się pomocą  osobom niepełnosprawnym, takie osoby składając wnioski uzyskują 
pomoc potrzebna np. do redukcji barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
dofinansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych.  
 
Pani Emilia Buczyńska – Kołodziejek – chcę państwu i panu wójtowi serdecznie podziękować za 
remont drogi w Kolonii Złotki.  
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Pani Ewa Piórkowska – chcę państwu przedstawić katalog imprez, które są organizowane przez 
GOK w Sadownem. 
03.05 – obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka, 
29.05 - występ kabaretu  
05.06.- Dzień Dziecka w Zieleńcu 
05.06. – Dzień Dziecka Koła Wędkarskiego 
06-19. 06 - Plener Malarski, 
19.06 – koncert Filharmonii Narodowej 
03.07 – 3 bieg ku trzeci bł. Edwarda Grzymały 
12.06. – piknik rodzinny i gminny Dzień Dziecka 
16.07 – festyn wakacyjny 
15.08.- dożynki Gminno – Parafialne 
W lipcu i sierpniu planujemy zawody piłkarskie, ale tu jeszcze nie mamy konkretnego terminu. 
28.08 – bieg Nadburzańska Szóstka 
10-11 09 wykład historyczny ze „Strzelcami” 
Ogłosiliśmy dwa konkursy:  
1. Najpiękniejszy Ogród 
2. Projekt pocztówki Sadownego 
 
Pan Waldemar Cyran – tych imprez w całym roku mamy dość dużo, zaraz państwo spytacie, ile to 
kosztuje? Nie są to tylko pieniądze z naszego budżetu, ale są to też środki pozyskiwane z zewnątrz. 
Klub Sportowy „Wicher” pozyskał 9 000,00zł . Klub Sportowy Sadowne uzyskał dotację 
7 000,00zł. Stowarzyszenie wsi Orzełek otrzymało dotację 2200,00zł. Zostały zakwalifikowane 
dwa wnioski z Gminy Sadowne, Rada Sołecka Sołectwa Złotki pozyskała 5 000,00zł.Zapraszam 
Państwa na obchody uroczystości 3 Maja , spotykamy się o 10.30 przed Kościołem Parafialnym.  
 
Pan Andrzej Kopacz- Sołtys sołectwa Złotki – serdecznie zapraszam państwa na Dzień Dziecka, 
który odbędzie się 05.06.2016r. w Zieleńcu.  
 
Pani Daniela Ogonowska – w tym roku diecezjalne dożynki odbędą się 09.09.2016r. w Prostyni. 
 
Pani Dorota Wiska – mieszkańcy mnie pytają co z kartą dużej rodziny? 
 
Pan Waldemar Cyran – myślę, że musimy to przedyskutować, sprawdzić. Czy kwota ulgi będzie 
podzielona pomiędzy pozostałych mieszkańców. Weszliśmy we współpracę z Mazowieckim 
Zespołem Parków, będą wydawane pocztówki przy drobnym wsparciu gminy, będzie to również 
promocja gminy. Jest też współpraca dotycząca konserwacji dębów pomników przyrody.  
 
Pan Janusz Kibart – serdecznie dziękuje Panu Wójtowi za usunięcie śmieci przy drodze powiatowej 
Sadowne –Morzyczyn.  
 
Pan Waldemar Cyran – chce przedstawić państwu jeszcze jedną propozycję, jest możliwość 
żebyśmy jako gmin weszli w projekt oczyszczalni przydomowych. Przygotowujemy się też do 
rozbudowy kanalizacji. Jestem po rozmowach z firmą, która mogłaby zająć się projektem. To 
zależy od państwa, czy jest taka potrzeba wtedy będziemy składać wnioski o dofinansowanie. 
Obecni użytkownicy największy problem mają z odprowadzaniem oczyszczonej wody. Koszt takiej 
oczyszczalni to 10-15 tys. zł. Dofinansowanie do tej inwestycji to 65%. Koszt ze strony mieszkańca 
to 2-3 tys.zł. Jeżeli jest wola ze strony Rady Gminy wtedy będziemy szukać środków finansowych 
w budżecie. Nasze doświadczenie pokazuje nam, że pieniędzy jest mało i trzeba mieć 
przygotowane dokumenty, żeby skorzystać z podziału środków w pierwszym naborze.  
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Pan Stanisław Rostek – ja jestem za tym, żeby składać jak najwięcej wniosków. Musimy więc 
przygotowywać projekty, żebyśmy mogli składać wnioski. Być może większość z nich będzie 
zrealizowana.  
 
Pan Tomasz Szymaniak – musimy wziąć pod uwagę  specyfikację naszej gminy. Jest tak, że mamy 
miejscowości rozrzucone dla których położenie  kanalizacji tradycyjnej jest nierealne.  Jedyną 
możliwością są oczyszczalnie przydomowe.  
 
Wniosek Rady Gminy w sprawie upoważnienia dla Wójta do realizacji działań mających na 
celu przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku w sprawie dofinansowania budowy 
kanalizacji i oczyszczalni przydomowych w Gminie Sadowne. 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 
Pan Zbigniew Kłósek – czy jest odpowiedź na pismo, w którym były zawarte wnioski z Komisji 
Rolnictwa dotyczące naprawy dróg gminnych przez inwestora PKP? 
 
Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej odpowiedzi. W poniedziałek jadę na 
spotkanie z inwestorem.  
 
Pan Waldemar Kalata – już za wójta Tracz było wybudowanych kilka oczyszczalni przydomowych 
które, cieszył się dużym zainteresowaniem i myślę, że jeżeli jest możliwość powinniśmy do tego 
wrócić.  
 
Pan Stanisław Żegota – co w sprawie tablic ograniczenia prędkości na rzece Ugoszcz? 
 
Pan Waldemar Cyran – tablice maja małą rację bytu, szybko znikają. Rozmawiałem z panem 
Przewodniczącym, żeby pomalować słupki farbą odblaskową.  
 
Pan Marek Robak – co z drogą w Zalesiu? 
 
Pani Teresa Wielgat – już geodeta zawiadomił mieszkańców Zalesia, kiedy odbędą się pomiary.  
 

Do punktu dziesiątego porządku obrad 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

Do punktu jedenastego porządku obrad 
 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy – podziękował wszystkim za przybycie i 
owocny udział w obradach. Zamknął posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Piotr Olkowski 
 
 
 
 


