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PROTOKÓŁ Nr XXV/2016 
 

z obrad XXV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016 r., która odbyła się  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem  w godz.  12°° -15°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 15 
   
   
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 Bogumiła Ośnik – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadowne, Pani Ewa 
Piórkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, Pani Jadwiga Gutowska – 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, 
rozpoczął obrady XXV 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, 
proszę o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad. 
 
Odbyło się głosowanie: 
 
Z – 15 
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. Informacja przedstawicieli Instytutu Badawczego IPC na temat rewitalizacji.  
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
6. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie zmiany uchwały  w sprawie podziału Gminy Sadowne na stałe obwody 
głosowania, 

b) w sprawie zniesienia pomnika przyrody, 
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2016-2027, 
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 

7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
8. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy  
9. Zamknięcie obrad.  
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Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne – przywitał wszystkich zgromadzonych bardzo 
serdecznie. Skończyliśmy budowę  wodociągu w Orzełku jest to 85 przyłączy, a całość  
to około 6 km, inwestycja jest już odebrana, rozliczona. Został ogłoszony i rozstrzygnięty 
przetarg na budowę drogi Sadoleś – Płatkownica z dofinansowaniem PROW. Jest to firma 
MiKST z Węgrowa, czas realizacji do końca listopada. Rozliczyliśmy i odebraliśmy drogę  
w Szynkarzyźnie z dofinansowaniem z FOGR. Dofinansowanie wynosiło 60 000,00 zł. 
Budujemy chodnik w Sadownem na ulicy Grunwaldzkiej. Zabezpieczone były na tę 
inwestycję środki w kwocie 14 000,00 zł z funduszu sołeckiego, a 26 000,00 zł dołożyliśmy  
z budżetu gminy. Została zrobiona nawierzchnia asfaltowa na ulicy Kilińskiego w Sadownem. 
Jesteśmy na końcowym etapie opracowywania wniosku na fotowoltaike i kolektory 
słoneczne. Zamknęliśmy się sumą 137 gospodarstw domowych i 6 budynków użyteczności 
publicznej, tj. szkoły, GOK, internat. Zamykamy się kwotą 2 227 694 ,40 zł . Taką kwotę 
będziemy musieli znaleźć w budżecie na przyszły rok. Mamy już pozwolenie na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Mamy 51 gospodarstw zainteresowanych 
przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Łączna kwota za całe zadanie to 786 131,32 zł 
netto. Mamy na ukończeniu dokumentację na budowę kanalizacji na ulicy Wiejskiej, czekamy 
na nabór wniosków. Wczoraj zakończyliśmy zebrania sołeckie w sprawie podziału środków  
z funduszu sołeckiego, jak również przedstawiałem swoje sprawozdanie z mojej dwuletniej 
pracy. Przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia na terenie naszej gminy. W dniu  
27 września 2016 r. odbył się konwent wójtów i burmistrzów w naszej gminie, w konwencie 
tym uczestniczyli również przedstawiciele Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Mamy coraz większe problemy przy uzyskaniu 
pozwolenia na budowę przy ciekach wodnych, ponieważ przepisy mówią o tym, że jest 
możliwość budowy 100 m od cieku wodnego. Na nasz wniosek chcielibyśmy ten przepis 
zmienić, wprowadzić wyjątki w zapisach. W poniedziałek odbyło się spotkanie z Wojewodą 
Mazowieckim w Węgrowie, podczas którego zawrzała dyskusja odnośnie reformy oświaty  
i utworzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej. Są z nami wspaniali Sadowianki  
i Sadowiący. Chcielibyśmy im podziękować za reprezentowanie gminy w dożynkach 
parafialnych. Za najpiękniejszy wieniec uznano wieniec z naszej gminy zrobiony przez 
mieszkańców Płatkownicy, a dokładnie przez Panią Mariannę Szymanik. Chcę podziękować  
i powitać obecnych z nami starostów dożynek z 2016 r. Państwo Renatę i Roberta 
Dębkowskich oraz starostów z 2015 r. Państwo Anetę i Adama Oltonów. Chcę Państwu 
podziękować i wręczyć pamiątkowe statuetki.  Moje podziękowania kieruję również  
do całego Zespołu Sadowianki, a w szczególności do Pana Andrzeja Oltona i Pana Tadeusza 
Danaja.  

Przerwa – 13.00 

Po przerwie – 13.30 

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pan - witam Państwa serdecznie, chciałbym kilka słów powiedzieć na temat nowo powstałej 
mapy zagrożeń. Ta aplikacja ma na celu właściwe rozlokowanie służb. Każdy noże nanieść 
taki punkt, który musi zostać sprawdzony, skontrolowany przez policję. Jeżeli zauważycie 
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państwo osoby pochodzenia romskiego, które chodzą po terenie gminy, proponują towar  
do sprzedania, proszę, żebyście nas o tym informowali. Takie osoby często pod pretekstem 
sprzedaży okradają ludzi starszych.  

Pan Waldemar – dzielnicowy. Ja ze swojej strony zachęcam do korzystania z aplikacji  
i do informowania o miejscach i sytuacjach zagrożenia.  

Pan Wiesław Rogala – chcę podziękować Wójtowi i Radzie Gminy za dokończenie budowy 
ulicy Kilńskiego w Sadownem, za dokończenie budowy chodnika na ulicy Grunwaldzkiej.  

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pan Robert Loba – przedstawiciel Instytutu Badawczego IPC zapoznał zebranych  
z zagadnieniami dotyczącymi rewitalizacji oraz wstępnymi wynikami diagnozy niezbędnej do 
opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026. Opracowanie 
tego dokumentu zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

Pani Irena Dębkowska – czy w ramach tego programu rewitalizacji można podłączyć budowę 
przedszkola? 
 
Pan Robert Loba – tak jest to możliwe, ale nie ze środków przeznaczonych na projekty 
rewitalizacyjne. Natomiast budowa lub rozbudowa przedszkola, albo adaptacja budynku jest 
jednym z typowych projektów. Kluczowym byłoby uzasadnienie problemu matek, które  
nie mogą podjąć pracy zawodowej ponieważ muszą opiekować się dziećmi. Jak najbardziej, 
to jest bardzo dobry projekt.  
 
Pani Irena Dębkowska – Czy, żeby dbać o ochronę środowiska można wprowadzić wniosek 
dotyczący budowy kanalizacji w Sadownem? 
 
Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy musimy się skupić na przygotowaniu programu 
rewitalizacji, jeżeli dana rzecz zostanie wpisana do programu pozwoli nam to w przyszłości 
składać wnioski.  
 
Pan Tomasz Szymanik – na co łatwiej pozyskać środki na zmianę  przeznaczenia budynku, 
czy budowę nowego? 
 
Pan Robert Loba – wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia budynków są preferowane.  
 
Pani Irena Dębkowska – ja w imieniu Sadownego chciałam podziękować Pani Skarbnik  
i Radzie Gminy za to, że na ulicy Grunwaldzkiej został zrobiony chodnik i dokończono 
budowę ulicy Kili ńskiego.  
 
Pan Piotr Olkowski – ja chciałbym podziękować mieszkańcom Sadownego, a szczególnie 
ulicy Grunwaldzkiej, którzy przekazali część środków na ten cel.  
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Pan Marcin Molski – ja również dziękuję Wójtowi i Radzie Gminy moim kolegom  
i koleżankom radnym za zaangażowanie i pomoc w zbiórce pieniędzy na nowy wózek 
inwalidzki.  

 
Do punktu szóstego porządku obrad: 

 
 
a) w sprawie zmiany uchwały  w sprawie podziału Gminy Sadowne na stałe obwody 

głosowania, 
 

Pan Zbigniew Bocian – zgodnie z kodeksem wyborczym połowa lokali musi być 
dostosowana dla osób niepełnosprawnych. My mamy w sumie 6 lokali, a 2 przystosowane  
dla osób niepełnoprawnych. Jest propozycja, żeby jako trzeci był lokal w Morzyczynie Włóki. 
Budynek ten jest o wiele mniejszy od obecnego i łatwiejszy do ogrzania.  

Pan Wiesław Grądzki – ja jestem za tym, żeby lokal do głosowania został przeniesiony  
do Morzyczyna Włóki.  

Pan Janusz Kibart – satysfakcji z tego tytułu nie ma i nie będzie. Mieszkańcy Sadolesia  
już wcześniej byli niezadowoleni, że zostali przeniesieni z Sadownego do Morzyczyna.  

Pan Waldemar Cyran – my tą uchwałą nie zmieniamy obwodu głosowania, a zmieniamy lokal 
do głosowania. Jeżeli Sadoleś zostałby odłączony od Morzyczyna to byłby to za mały obwód.  

Pan Zbigniew Bocian – zmiana obwodu głosowania byłaby niekorzystna dla mieszkańców 
Sadolesia bo prawdopodobnie po dołączeniu ich do Sadownego nigdy nie mieli by radnego.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 2 

b) w sprawie zniesienia pomnika przyrody, 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

Pani Anna Rukat – w WPF zmienia się tylko rok 2016. Zmiany opiewają na kwotę  
65 000,00 zł. Zmniejszamy budżet na straże, oświatę, administrację, pomoc społeczną, kulturę 
i dziedzictwo narodowe, sport. W dochodach mamy fundusz sołecki, ochronę środowiska.  
Są to wpłaty na fotowoltaikę.  
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Pan Stanisław Rostek – w WPF jest wpisana przepompownia w Grabinach, jak to rozumieć, 
czy ta przepompownia będzie przepompowywała ścieki do Sadownego? 

Pani Anna Rukat – ten WPF jest pisany na podstawie planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Pan Stanisław Rostek – w dziale projekty dróg, o jakie drogi chodzi? 

Pani Anna Rukat – nie jest wyszczególnione o jakie drogi chodzi, jest to ujęte ogólnie.  

Pan Stanisław Rostek – w budżecie jest droga obwodnica CPN droga w Ociętem, według 
mnie ta droga nie jest aż tak potrzebna. Ja widzę budowę drogi przez Krupińskie do Ociętego. 
Jest tam duże skupisko domów.  

Pan Piotr Olkowski – panie Stanisławie ja nie chcę się wypowiadać co do projektów dróg  
w Zieleńcu. Decyzję dotyczącą budowy dróg w Ociętem zostawmy ich mieszkańcom. Taka 
jest wola mieszkańców i powinniśmy ją uszanować.  

Pan Waldemar Cyran – jeżeli chodzi o projekt dróg to oczywiste jest to, że lepiej jest żeby 
projekty dróg czekały na nabory wniosków. Wszystkie drogi są potrzebne. Dla nas 
największym problemem jest prawo własności gruntów. Wybraliśmy takie drogi, gdzie mamy 
pewność, że droga jest gminna. W tym roku będziemy robić drogę w Szynkarzyźnie. 
Uregulowanie prawa własności w Płatkownicy trwało 3 lata.  

Pan Piotr Olkowski – proszę o wyrażenie zgody na nieodczytywanie całej treści uchwały.  

Za – jednogłośnie 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Pan Waldemar Cyran – z racji tego, że wygospodarowaliśmy środki 10.000 zł chcemy  
za te pieniądze kupić rębak do gałęzi dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
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Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

Pani Anna Rukat – dostaliście państwo sprawozdanie z RIO na temat sprawozdania  
z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. Proszę, żebyście państwo zapoznali się z opinią 
RIO.  

Pan Sławomir Rydzewski – kiedy będzie budowane oświetlenie w Orzełku? 

Pan Waldemar Cyran – dostaliśmy pozwolenie na budowę, więc jest to tylko kwestia czasu. 

Pani Daniela Ogonowska – dziękuję za wybudowanie wodociągu i kostki brukowej przy 
szkole w Orzełku.  

Pan Stanisław Rostek – czy jest już zrobiony plan zagospodarowania przestrzennego? 

Pan Waldemar Cyran – ta działka przy budynku po szkole, o której pan myśli jest poza 
zakresem tego planu. 

Pan Andrzej Kopacz – prosimy o zamontowanie trzech lamp w Zieleńcu.  

Pan Waldemar Cyran – jeżeli będzie nas tylko na to stać sukcesywnie będziemy realizować.  

Pan Janusz Kibart – trzeba zabezpieczyć środki w budżecie na poprawę mostu w Sadolesiu 
koło pana Wódki.  

Pan Waldemar Cyran – jeżeli będzie możliwość przy współpracy z powiatem będziemy 
realizować. 

Pan Stanisław Rostek – chciałem  zapytać o rozdysponowanie funduszu sołeckiego. Widzę, 
że inne sołectwa za te pieniądze kupują monitoring, węże strażackie.  

Pani Anna Rukat – jak wchodził fundusz sołecki, to wtedy każdy z sołtysów dostał broszurę, 
co może w ramach funduszu sołeckiego kupić. Teraz weszła tylko taka zmiana, że można 
dofinansować straże.  

Pani Irena Dębkowska – bardzo proszę o umieszczenie w budżecie poprawę mostku  
na Bojewce w Sadownem.  

Pan Waldemar Cyran – jesteśmy na etapie tworzenia budżetu, myślę że nasz załącznik 
inwestycyjny podwoimy. W dniu 11.10.2016 r. odbędzie się wizytacja biskupa na którą już 
dziś państwa zapraszam.  

Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od mieszkańców Sadownego ulicy Wiejskiej, którzy 
zwracaj się z prośbą o zrobienie chodnika i zamontowanie lamp.  

Pan Waldemar Cyran – jest to droga powiatowa, starostwo powinno stworzyć projekt  
na tę inwestycję. Należy to potraktować jako wniosek do budżetu na 2017 r.  

 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy. 

Za – 13 
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Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Nieobecni – Pan Andrzej Rosiński 

                      Pan Zbigniew Kłósek  

 

Do punktu dziewiątego  porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – dziękuję wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. 
Zamykam posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 

 

      Piotr Olkowski 


