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PROTOKÓŁ Nr XX/2016 
 

z obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 31 maja 2016r., która odbyła 
się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godzinach  9°° - 12°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 5 
Nieobecni –     Pan Janusz Kibart 
  Pan Sławomir Matusik 
  Pani Małgorzata Niegowska – Pacuszka 
  Pan Stanisław Rostek  
  Pan Sławomir Rydzewski 
 
Ponadto na sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran - Wójt Gminy Sadowne, Pan 
Zbigniew Bocian – Sekretarz Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne.  
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – czy ktoś chce wnieść zmiany do zaproponowanego porządku obrad?  
 
Odbyło się głosowanie za porządkiem obrad: 
Za – 10 
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. Podjęcie uchwał : 

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

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
4. Zamknięcie obrad.  
 

         
 
Pan Waldemar Cyran – przywitał wszystkich zgromadzonych bardzo serdecznie. Jednym z 
głównych punktów naszego dzisiejszego spotkania jest chęć wydzierżawienia dróg. W październiku 
zgłosili się do mnie mieszkańcy korzystający z dróg należących do Lasów Państwowych. 
Wszczęliśmy procedurę w sprawie wydzierżawienia tych dróg. Jest przygotowywana umowa w 
sprawie wydzierżawienia dwóch dróg, jedna na Zieleńcu, a druga na Sojkówku. Możemy te drogi 
wydzierżawić za  kwotę 1970zł na rok., a w przyszłości chciałbym wykupić te drogi. Ja sam byłem 
nieświadomy, że część dróg z których korzystamy, albo pewne odcinki tych dróg, nie są drogami 
gminnymi. My z nich korzystamy i nie mamy świadomości, kto jest ich właścicielem. Jesteśmy 
zainteresowani, żeby je wykupić. Na dzień dzisiejszy musimy przychylić się do dzierżawy. Jedna z 
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dróg to odcinek od K50 do torów kolejowych w Zieleńcu, a druga droga w Sojkówku od tzw. 
Traczówki koło państwa Mianowiczów. Otrzymaliśmy dotację 60 000,00zł na budowę drogi w 
Szynkarzyźnie.  
        Wczoraj odbyło się zebranie w Orzełku, a od dziś zaczynamy budowę wodociągu.  
Zakończono prace przy wymianie lamp oświetleniowych na ulicy Kościuszki. Wymieniono 45 
lamp na lampy z oświetleniem ledowym.  
       Został złożony wniosek w sprawie dofinansowania zakupu wozu bojowego dla OSP w 
Sadownem. W dniu 08.06.2016r. w restauracji „Zaścianek” odbędzie się spotkanie samorządowców 
z terenu powiatu Węgrowskiego z panią Elżbietą Lanc i Panią Janiną Orzełowską. Wspólnie z 
Powiatem realizujemy inwestycję nakładkę na drodze powiatowej Sadowne – Sadoleś.  
 
Pan Tomasz Szymanik – całkowity kosz tej inwestycji? 
 
Pan Waldemar Cyran – około 130 000,00zł po naszej stronie 89 000,00zł.  
 
Pan Andrzej Rosiński – co z toaletą publiczną? 
 
Pan Waldemar Cyran – mamy już projekt, największy problem to przyłącze prądu. Odnośnie 
fotowoltaiki dostaliśmy informację, że moc ogólna zebrana przez wszystkie gminy jest za duża. 
Będziemy musieli usiąść i porozmawiać, żeby to zapotrzebowanie ograniczyć.  
 
Pan Henryk Wyrobek – jaki jest koszt oczyszczalni przydomowej. 
 
Pan Waldemar Cyran – dziś jest ostatni dzień przyjmowania deklaracji. Koszt ze strony 
gospodarstwa domowego to około 2,5 tys.zł. Nie ma tak dużego zainteresowania ze strony 
mieszkańców. Jest złożonych 70 deklaracji na oczyszczalnie przydomowe. W maju miały być 
nabory wniosków, które przesunęły się do września.  
 
Pani Irena Dębkowska – w imieniu mieszkańców dziękuje za wymianę lamp na ulicy Kościuszki w 
Sadownem i zrobienie chodników przy skwerku. Zwracam się z prośbą, żeby jeszcze w tym roku 
zrobić alejki na placu targowym i drogę dojazdowa od strony Kościoła.  
 
Pan Waldemar Cyran – zleciłem projekt na Plac Targowy i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku 
przy okazji innych inwestycji uda nam się zrobić ulice od Kościoła do Placu Targowego. Tej 
inwestycji nie mieliśmy umieszczonej w budżecie na 2016r.  
 
Pan Piotr Olkowski – czy my jesteśmy właścicielami tej ulicy? 
 
Pan Waldemar Cyran – nie jesteśmy właścicielami, dzierżawimy tę ulice tak jak plac targowy na 20 
lat. Przy skwerku kościelnym jest pomnik Tadeusza Kościuszki w przyszłym roku będziemy 
obchodzić jego 2000 lecie. Chciałbym, żeby na tę okoliczność powstał nowy. 
 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 
Pani Anna Rukat – budżet zmienił się nam o kwotę 63 000,00zł., z czego w dochodach 
wprowadzamy dotacje 60  000,00zł , a w wydatkach zmniejszamy z inwestycji budowa wodociągu 
w Orzełku o kwotę 28 000,00zł. Do inwestycji budowa drogi w Szynkarzyźnie brakuje nam 
28 000,00zł. Zmienił nam się tylko rok 2016. Nie zmienia nam się deficyt.  
 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-
2027, 
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Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 

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


