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PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 
 

z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016 r., która odbyła się w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz.  12°° -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, Pan 
Marek Renik – Radny Powiatu Węgrowskiego, Pani Bogumiła Ośnik – Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Sadowne, Pani Ewa Piórkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sadownem.  
 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 
 

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 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne, 

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

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

 
Pan Piotr Olkowski – Czy ktoś z Państwa chce wnieść zmiany do porządku obrad?  
 
Pan Waldemar Cyran – witam serdecznie wszystkich zebranych  na dzisiejszej sesji Rady Gminy.  
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały następujących uchwał: 
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Sadowne w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
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- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne, 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadań pod 
nazwą „ Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-
Kołodziąż –Złotki na odcinku 0+011,5-0+043,5 dł. 0,032km.” 
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt e) uchwały w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Sadowne w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Piotr Olkowski – kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt f) 
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne, 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Piotr Olkowski – kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt g) 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadań 
pod nazwą „ Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-
Kołodziąż –Złotki na odcinku 0+011,5-0+043,5 dł. 0,032km.” 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 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 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne, 

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

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r. 
e) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy 

Sadowne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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f) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne, 
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadań 

pod nazwą „ Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi powiatowej nr 
4205W Sadowne-Morzyczyn oraz remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-
Kołodziąż –Złotki na odcinku 0+011,5-0+043,5 dł. 0,032km.” 

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXI i XXII Sesji Rady Gminy. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
 

Do punktu trzeciego  porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – jesteśmy po przeanalizowaniu projektu fotowoltaiki, mamy podpisanych 
139 umów, w tym 40 na fotowoltaikę, 85 kolektorów słonecznych i 14 na  instalacje połączone 
fotowoltaika i kolektory słoneczne. Jest to etap końcowy i 19 lipca podpisujemy umowy o 
współpracy z gminami. Jesteśmy po rozstrzygnięciu zapytań ofertowych na przygotowanie 
programu rewitalizacji. Zgłosiły się 4 firmy, a najkorzystniejsza oferta była na kwotę 24 000,00 zł 
od firmy z Wrocławia. Mamy złożonych przez mieszkańców 61 deklaracji na oczyszczalnie 
przydomowe. Budujemy drogę w miejscowości Szynkarzyzna. Podpisaliśmy z Województwem 
Mazowieckim umowę o udzielenie dotacji na kwotę 60,000 zł. Został wyłoniony wykonawca na 
kwotę 146554,61 zł. Realizujemy budowę wodociągu w Orzełku, są drobne problemy, które na 
bieżąco rozwiązujemy. Główna sieć już została uruchomiona. Pozytywne jest to, że praktycznie nie 
mamy żadnych strat na drogach gminnych. Dostaniemy dofinansowanie na budowę dwóch dróg z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Jedna z dróg to droga w Szynkarzyźnie, a druga to droga 
w Sadolesiu w kierunku „Agroli”. Otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek w sprawie 
dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sadowne, złożony do 
Regionalnego Programu Operacyjnego przeszedł pozytywnie pierwszy etap ocenę formalną.  
 

Do punktu czwartego  porządku obrad: 
 

Pani Irena Dębkowska – zwracam się z prośbą do Pana Wójta i Pani Skarbnik o przebudowę mostu 
i przepustu na Bojewce na ulicy Strażackiej w Sadownem.  
 
Pan Waldemar Cyran – poprawa mostów to jedno z ważniejszych zadań. Poprawiliśmy już dwa 
mosty, a most na ulicy Strażackiej czeka na przebudowę.  
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 
Pan Zbigniew Bocian – w tej uchwale zmieniamy terminy opłaty za śmieci.  
 
Pan Henryk Wyrobek – skoro opłata za śmieci ma takie same terminy płatności jak podatek, to 
może sołtys powinien przyjmować opłatę za śmieci. Byłoby to bardzo wygodne, szczególnie dla 
starszych mieszkańców gminy.  
 
Pan Zbigniew Bocian – jeżeli mieszkaniec przychodzi do Urzędu Gminy zrobić opłatę to osoba 
przyjmująca jest w stanie sprawdzić jakie są zaległości. Sołtys nie będzie miał takich informacji.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
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Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

b)  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne, 

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

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

 
Pani Anna Rukat – dostaliśmy dotacje na dwa zadania na kwotę 1 800 zł i o tę kwotę zmienia nam 
się budżet.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

d)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r. 
 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Pan Waldemar Cyran – planujemy zakup kosiarki do wykaszania poboczy mówiliśmy już w 
tamtym roku. Pojawiły się środki w budżecie ponieważ przetarg na budowę drogi w Szynkarzyźnie 
przeszedł za mniejsza kwotę. Chcemy też za kwotę 20 000,00 zł dokończyć ulicę Kili ńskiego.  
 

e)  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy 
Sadowne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 
Pan Zbigniew Bocian – uchwała ta jest podejmowana w związku z tym, że musimy dostosować 
nasze lokalne prawo do obowiązującej ustawy.  

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



 5 

f)  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne, 
 
Pani Irena Dębkowska – te zmiany w uchwale omawialiśmy już na komisjach. Chcę zwrócić 
uwagę, że uchwalamy ją przeciwko naszym mieszkańcom utrzymujących zwierzęta domowe. Jeżeli 
ktoś uzna, że przeszkadza mu pies sąsiada, to będzie mógł na niego skarżyć.  
 
Pan Waldemar Cyran – trochę się dziwię pani Dębkowskiej, ten zapis, który jest w uchwale wynika 
z ustawy.  
 
Pan Zbigniew Bocian – sąsiad sąsiada i przed podjęciem tej uchwały mógł skarżyć.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
 
Za – 13 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

g)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację 
zadań pod nazwą „ Korekta nawierzchni na styku jezdni i chodnika drogi powiatowej 
nr 4205W Sadowne-Morzyczyn oraz remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-
Kołodziąż –Złotki na odcinku 0+011,5-0+043,5 dł. 0,032km.” 

 
Pan Piotr Olkowski – tak jak pani skarbnik wyjaśniała, uchwała ta dotyczy dofinansowania budowy 
chodnika i drogi powiatowej.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
 
Pani Małgorzata Lipka-Bartosik – serdecznie zapraszam wszystkich na otwarcie placu zabaw dla 
dzieci na dzień 17.07.2016r.  
 
Pani Ewa Piórkowska – zapraszam wszystkich serdecznie na festyn wakacyjna na 13.07.2016 r. 
Przedstawiła program festynu. 
 
Pani Elżbieta Olton – na Bojewce mamy problem, przy ujściu rzeki bobry budują tamę w tej chwili 
rzeczka już wylewa. 
 
Pan Waldemar Cyran – skontaktujemy się z zarządcą rzeki. 
 
Pan Wiesław Rogala – cieszę się, że Sadowne pięknieje, ale nasza Bojewka nie jest wykoszona. 
Jeżeli chodzi o porządek publiczny, to nie jest on przestrzegany. Mamy przejścia dla pieszych, na 
których stoją zaparkowane samochody. Miałbym prośbę, żeby interweniować w tej sprawie.  
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy 
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Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

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


