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PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 
 

z obrad XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2016 r., która 
odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  10°° -13°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 9 
Nieobecny –   Pani Irena Dębkowska 
  Pani Małgorzata Niegowska - Pacuszka 

Pan Sławomir Matusik 
  Pan Marcin Molski 
  Pan Andrzej Rosiński 
  Pan Janusz Kibart 
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pan 
Zbigniew Bocian - Sekretarz Gminy Sadowne,  Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan 
Marek Renik – Radny Powiatu Węgrowskiego. 
 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 
 

Pan Piotr Olkowski – Czy ktoś z Państwa chce wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę. 
Zatem proszę o przegłosowanie porządku obrad w wersji, która została Państwu przedstawiona.  
 
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.  

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pani Anna Rukat – podstawowa zmian to wydatki nie wygasające 12 300,00 zł na miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Do 30.07.2016r. kwota ta musi wrócić do budżetu do 
30.07.2016r. W dziale 852 wprowadzamy dotację na dożywianie na kwotę 26 000,00 zł. Cała 
zmiana opiewa na kwotę 38 300,00 zł.  
 
Pan Tomasz Szymanik – czy tu chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego w Zieleńcu? 
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Pan Krzysztof Królikowski – projekt planu został wysłany do uzgodnienia przez różne instytucje. 
Instytucje te naniosły poprawki, które my musimy uwzględnić. W międzyczasie zmieniła się ustawa 
i zmiany w ustawie musimy uwzględnić w naszym planie.  
 
Pan Piotr Olkowski – proszę o wyrażenie zgody na nie odczytywanie całej treści uchwały.  
Rada Gminy wyraziła zgodę. 
 

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

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu- 0 
 

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

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu- 0 
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał treść pisma od mieszkańców gminy Sadowne z prośbą o obniżenie 
opłaty od osób wychowujących co najmniej 3 dzieci. 
 
Pan Zbigniew Bocian – uważam, że powinniśmy poczekać ponieważ trwają prace dotyczące 
zmiany ustawy więc my w przyszłości będziemy musieli zmienić obowiązująca uchwałę do nowych 
przepisów i wtedy będzie można wprowadzić zmiany.  
 
Pan Tomasz Szymanik – słyszałem, że mamy 67 000,00zł zaległości opłaty śmieciowej.  
 
Pani Anna Rukat – te zaległości wynikają z tego, że informacja, którą państwo otrzymaliście była 
na dzień 31 grudnia 2015 r., a ostatnia rata opłaty jest 15 stycznia 2016 r.  
 
Pan Tomasz Szymanik – jak nam się zmyka rok? Czy starcza środków na obsługę? 
 
Pani Ann Rukat – na plus. 
 
Pan Tomasz Szymanik – czyli na takie ulgi możemy sobie pozwolić. Myślę, ze to osoby, które 
uczciwie mogłyby liczyć na takie wsparcie.  
 
Pan Waldemar Cyran – na koniec kwietnia 2016 r. mieliśmy zaległości 91 000,00 zł Często są to 
zaległości wieloletnie.  
 
Pan Waldemar Cyran – budujemy wodociąg w miejscowości Orzełek. Odbył się odbiór drogi 
powiatowej Sadowne –Sadoleś bez większych uwag. Wykonawca ma jeszcze poprawić pobocza. 
Rozwożony jest żwir na drogi gminne. 
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Pan Stanisław Rostek – czy droga w Zieleńcu, którą mamy pozyskać od Nadleśnictwa będzie 
wytyczana? Bo nie wiem czy mam zatrzymać przyznany mi żwir, czy mogę go przekazać na inne 
sołectwo? 
 
Pan Waldemar Cyran – jeżeli jest tam taka potrzeba to trzeba wykorzystać żwir. Rozstrzygnięto 
przetarg na drogę w Szynkarzyźnie. Wygrała firma „Smakosz” z Ostrowi Mazowieckiej. W 
najbliższym tygodniu będzie montowana toaleta publiczna. Od 2 lipca otwieramy nasz basen 
gminny.  
 
Pan Piotr Olkowski – czy w tym roku będą koszono pobocza? 
 
Pan Waldemar Cyran – tak, czekam na wykonawcę. Chcę to wykonać jednorazowo w okresie 
wakacyjnym.  
 
Pan Marek Renik – chciałem zasygnalizować, w zasadzie zapytać państwa, czy jesteście 
zainteresowani przywróceniem posterunku policji do Sadownego. Stworzyły się możliwości 
przywrócenia Posterunku Policji. Wymaga to zaangażowania ze strony gminy dlatego? 
 
Pan Henryk Wyrobek – od samych budynków bezpieczeństwa jeszcze nie przybyło. Jeżeli damy 
budynek to i będziemy go utrzymywać. Policja szybko dziś interweniuje, ma dobre samochody. 
Lepiej zatrudnić jednego policjanta więcej do Łochowa.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – nie mamy miejsca na nowy posterunek, a budować nowego nie będziemy.  
 
Pan Waldemar Cyran – wspomniał pan, że zmieniła się forma współpracy z Komenda Główną 
Policji, na czym ta współpraca miała by polegać? 
 
Pan Marek Renik – tego nie wiem, najpierw pytam czy jest taka potrzeba? 
 
Pan Zbigniew Kłósek – potrzeba może by i była tylko my nie mamy środków na budowę i 
utrzymanie posterunku.  
 
Pan Waldemar Cyran – ja nie jestem przeciwny, żeby posterunki wróciły, jestem nawet za. Jeżeli 
znajda się środki ministerialne na budowę posterunku, to my damy działkę pod budowę. Bo jeżeli 
będzie zrzucenie odpowiedzialności przywrócenia posterunku na samorządy, to my nie jesteśmy w 
stanie tych środków ponieść.  
 Dowiedzieliśmy się, że Mazowiecki Oddział Parków Krajobrazowych poszukuje gruntów 
zlokalizowanych nad wodą. Przeanalizowaliśmy sytuacje i okazuje się , ze mamy taki grunt gminny 
około 13 ha w Morzyczynie Włościańskim. Grunt ten chcą od nas odkupić.  
 
Pan Tomasz Szymanik – czy wiadomo coś nowego w sprawie solarów? 
 
Pan Waldemar Cyran – są już przygotowane informacje ile mocy jest przyznane dla każdego 
mieszkańca. Mieszkaniec jest zobowiązany wpłacić 500 zł +VAT. Jeżeli nie dostaniemy 
dofinansowania to pieniądze te zostaną zwrócone.  
 

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


