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PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016 
 

z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 4 listopada 2016 r., która odbyła się  
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem  w godz.  10°° -14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni – Pani Małgorzata Niegowska – Pacuszka 
          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, 
Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – porządek obrad otrzymaliście państwo razem z materiałami, czy ktoś z 
państwa chce wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę, proszę o przegłosowanie 
przedstawionego porządku obrad. 
 
Odbyło się głosowanie: 
 
Z – 13 
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 Wójta i Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach 

majątkowych. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sadowne za 2015/2016 rok. 
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
7. 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. 
8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
9. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy  
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10. Zamknięcie obrad.  
 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne – od ostatniej sesji zajmowaliśmy się 
kontynuacją zadań, które rozpoczęliśmy wcześniej. Najważniejszą rzeczą jest to że, udało 
nam się złożyć wniosek odnośnie OZE (fotowoltaiki i kolektorów słonecznych). 
Otrzymaliśmy 8 213 zł na ochronę pomników przyrody na terenie naszej gminy. Wkład 
własny gminy to 1 000 zł. Pojawiła się możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie  
modernizacji Pomnika Bohaterów Września 1939 r. Wniosek został złożony na kwotę 
172 000 zł. Do 05.12.2016 r. musimy złożyć wniosek na kanalizację i przydomowe 
oczyszczalnie. Koszt tej inwestycji, to około 2 000 000 zł.  I na całość chcielibyśmy pozyskać 
środki. Opracowanie wniosku, kosztorysu, projektu zajęło nam trochę czasu, ale wszystko 
zostanie złożone w terminie. Zrobiliśmy audyt na dostawę energii. Mamy podpisane nowe 
umowy i szacujemy, że około 30 000 zł. w przyszłym budżecie wydamy mniej na energię. W 
dniu 10.10.2016 r. podpisaliśmy aneks do umowy „Przebudowa drogi w Szynkarzyźnie” 
wspólnie z powiatem będziemy realizować zadanie. Mamy podpisaną umowę na dostawę 
oleju opałowego na kwotę 161 000 zł. W dniu 16.10.2016 r. Podpisaliśmy umowę z 
wykonawcą na przebudowę drogi gminnej  Sadoleś–Płatkownica. Wartość inwestycji to 
373 668 zł, czas realizacji do 23.11.2016 r. Wykonanie jest również uzależnione od pogody. 
Czas rozliczenia zadania to maj 2017 r. Mamy rozliczone zadanie dotyczące demontażu 
azbestu. Mamy pozwolenie i możemy już rozpocząć budowę oświetlenia w Orzełku. 
Szanowni sołtysi, radni na pewno widzicie, że mamy słabo przejezdne drogi żwirowe, 
czekamy na polepszenie się warunków pogodowych i przystąpimy do równania. 
Otrzymaliśmy dotację dla OSP w Sokółce na kwotę 5 000 zł.  

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski -  14 radnych złożyło oświadczenie majątkowe w terminie. Jeden radny 
złożył oświadczenie w terminie dodatkowym. 12 radnych złożyło oświadczenie majątkowe 
kompletne, 2 radnych złożyło niekompletne. O uwagach z Urzędu Skarbowego radni zostali 
indywidualnie poinformowani. Oświadczenia majątkowe Wójta i Przewodniczącego Rady 
Gminy zostały złożone terminowo, w komplecie, wykazano drobne uwagi, które zostały 
wyjaśnione.  

 

Pan Waldemar Cyran – do wójta wpłynęło 8 oświadczeń majątkowych, wszystkie zostały 
złożone w terminie. Nie miałem zastrzeżeń do złożonych oświadczeń majątkowych. 
Oświadczenia zostały przesłane do odpowiadających miejscowo Urzędów Skarbowych, które 
nie stwierdziły nieprawidłowości. 

 

Do punktu piątego porządku obrad: 
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Pani Katarzyna Kalbarczyk – szczegółowy raport przedstawiłam Państwu w formie pisemnej. 
Na Komisji Oświaty dyrektorzy szczegółowo przedstawili swoje raporty. Słucham, może 
macie państwo pytania. Najlepszy wynik z egzaminu szóstoklasisty miał Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Grabinach. Najsłabszy wynik uzyskała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Kołodziążu. Jeżeli chodzi o Gimnazjum to wynik jest porównywalny do poziomu jaki 
uzyskano w Powiecie.  

 

Pani Irena Dębkowska – na Komisji Oświaty poruszono problem Przedszkola w Sadownem , 
które nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych dzieci.  

 

Pan Waldemar Cyran – my jako samorząd mamy obowiązek zapewnić opiekę czterolatkom. 
Od września 2017 r. będziemy musieli zapewnić opiekę trzylatkom. Wszystkie te dzieci 
zostały przyjęte. W Szkole Podstawowej otworzył się trzeci oddział dla dzieci 
przedszkolnych. Nie jest tak, że my nie widzimy tego problemu i się nad nim nie pochylamy. 
Temat nauki dzieci wczesnoszkolnych w naszej gminie jest problemem od wielu lat. Drodzy 
państwo słyszycie o reformie oświaty, która wprowadza duże zmiany. Jeżeli wejdzie reforma 
część dzieci, która obecnie jest w przedszkolu zostanie przeniesiona do szkoły. Wychodzimy 
naprzeciw potrzebom i w Grabinach przedłużyliśmy godziny pracy przedszkola.  

 

Pani Anna Rukat – te zmiany o których wójt powiedział skutkują tym, że w budżecie 
zabraknie środków na pensje dla nauczycieli.  

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

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

 
Pani Anna Rukat – dostaliśmy dotację na pomniki przyrody i dotację dla OSP w Sokółce. W 
związku z tym ta dzisiejsza sesja, aby podpisać umowę musimy mieć wprowadzone to do 
budżetu. Zmniejszono nam dotację na rewitalizację, wynosi ona obecnie 70 000,00zł. 
Nadwyżka pozostaje bez zmian. Kredyt, który macie w budżecie jest nieuruchomiony. 
Zwiększamy dotacje dla ZGK o 5 000,00 zł. Są jeszcze przesunięcie w dotacjach pomiędzy 
Muzeum, a GOK. Jeżeli chodzi o WPF zmienił się tylko rok 2016.  
 
Pan Piotr Olkowski – proszę o pozwolenie o nieodczytywanie całej treści uchwały. Sprzeciwu 
nie widzę.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą : 
Za – 13 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
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Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za- 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 

Pani Teresa Wielgat – chcę przekazać uwagi mieszkańców, którzy proszą, żeby po nawożeniu 
drogi żwirem pozbierać kamienie.  
 
Pan Waldemar Cyran – jeździłem na wszystkie zebrania sołeckie i taki problem zgłaszano 
tylko w Zalesiu.  
 
Pan Piotr Olkowski – wpłynęło pismo do Rady Gminy o zabezpieczenie w budżecie na 2017 
r. środków na wsparcie policji.  
 
Pani Irena Dębkowska – co roku wspieramy policję i uważam, że w budżecie na 2017 r. taka 
kwota powinna się znaleźć. 
 
Pan Waldemar Cyran – Komisariat Łochowski jest już dość dobrze wyposażony. Tak jak pani 
Dębkowska powiedziała jest to nasza policja i co roku w naszym budżecie znajdują się środki 
finansowe na ten cel. Kwotę 5 000,00 zł tak jak w latach wcześniejszych wygospodarujemy 
na ten cel. 
 
Pan Piotr Olkowski – przychylimy się do prośby i w ramach możliwości jakaś kwota znajdzie 
się w budżecie.  
 
Pan Tomasz Szymaniak – w związku z pogodą widzę, że prace przy drodze Sadoleś – 
Płatkownica są utrudnione. Co z terminem realizacji, czy zdążymy? 
 
Pan Waldemar Cyran – firma jest na dzień dzisiejszy w terminie, czas realizacji to maj 2017 r.  
 
Pani Agata Jakubowska – czy wystosowane było pismo do Zakładu Energetycznego w 
sprawie przesunięcia słupów przy drodze.  
 
Pan Waldemar Cyran – dziękuję za sygnalizację, wystosujemy pismo w tej sprawie.  
 
Pan Andrzej Kopacz – zgłaszam problem transformatora w Zieleńcu, który jest przechylony i 
stanowi zagrożenie.  
 
Pan Waldemar Cyran – wystosowaliśmy pismo w tej sprawie, ale do dnia dzisiejszego nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi.  
 
Pani Irena Dębkowska – szanowni państwo mieszkańcy na zebraniu sołeckim prosili o 
zrobienie oświetlenia na ulicę Wiejską (Kępa) przy drodze powiatowej. Prosili również o 
zrobienie przejścia dla pieszych przez K50 w kierunku Wilczogąb. Jak również o dobudowę 
oświetlenia na ulicy Stefanowicza.  
 
Pan Waldemar Cyran – to będzie dość kłopotliwe, bo tam w pasie drogowym rosną drzewa .  
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Pani Irena Dębkowska – zwracam się po raz kolejny z prośbą, o  przebudowę przepustu na 
Bojewce na  ulicy Strażackiej.  
 
Pan Waldemar Cyran – tak jak państwo czujecie zbliża się termin tworzenia budżetu na 2017 
r.  Priorytetem dla nas będzie modernizacja oświetlenia. Jeżeli jakaś miejscowość przeznaczy 
fundusz sołecki na dobudowę oświetlenia, to będziemy to realizować. Będę chciał 
modernizować oświetlenie, tak jak zrobiliśmy to na ulicy Kościuszki w Sadownem. Co do 
przejścia dla pieszych przez K50 wystąpimy z pismem do GDDKiA, niech fachowcy w tej 
sprawie się wypowiedzą.  
 
Pani Irena Dębkowska – jeżeli byłoby to możliwe, to proszę o dokończenie ulicy 
Stefanowicza i zrobienie odwodnienia na ulicy Strażckiej.  
 
Pan Waldemar Cyran – mogę panią zapewnić, że będziemy starali się wszystkie te zadania 
realizować.   
 
Pan Stanisław Żegota – czy będzie budowana droga w Ociętem koło tartaku? 
 
Pan Waldemar Cyran – jest zrobiony projekt, pozwolenie na budowę kwestia znalezienia 
pieniędzy na realizację zadania. 
 
Pan Stanisław Żegota – autobus dowożący dzieci jeździ przez Krupińskie około 4 km na 
pusto. Czy można tę trasę zmienić, żeby jeździł drogą koło Pana Olkowskiego.  
 
Pan Waldemar Cyran –  z tego co pan mówi autobus mógłby zawrócić na Krupińskim i 
wrócić tą drogą o której pan mówi do Sadownego. Ale na dzień dzisiejszy ta droga jest 
nieprzejezdna. To teraz mamy odpowiedź, którą drogę robimy jako pierwszą.  
 
Pani Teresa Wielgat – pomiędzy Zarzetką, a Rażnami trzeba położyć nową nakładkę. 
Przynajmniej kawałek tej drogi trzeba poprawić. Droga ta, była robiona 20 lat temu i wymaga 
remontu. Mamy też uwagi odnośnie drogi powiatowej od Sadownego do Zarzetki. Jest tam 
dużo drzew, których konary pochylają się na drogę , a duże samochody strącają gałęzie na 
drogę. Pomiędzy panem Osmanem, a panią Piórkowską są suche drzewa, które pochylają się 
na drogę, one muszą być wycięte. Proszę o zasygnalizowanie tej sytuacji do zarządu dróg 
powiatowych.  
 
Pan Waldemar Cyran – napiszemy pismo do zarządzających drogą.  
 
Pan Marcin Molski – jakie są plany odnośnie basenu w Sadownem? Jeżeli są plany odnośnie 
jego funkcjonowania to proszę o zrobienie chodnika. Obecnie chodnik kończy się koło 
GOPS, trzeba go zrobić dalej na ulice Słoneczną. Tam są zakręty, rosną drzewa, a w sezonie 
chodzą tam całe grupy dzieci, to jest bardzo niebezpieczne.  
 
Pan Waldemar Cyran – pana wniosek jest bardzo zasadny, tam powinien być chodnik. 
Przygotowujemy plan rewitalizacji dla gminy Sadowne. Chcemy ten basen ująć w planie i 
poważnie go zmodernizować. Chcę, żeby on funkcjonował w bardziej nowoczesnej formie. 
Dlaczego  na zebraniu funduszu sołeckiego nie słyszałem takiego wniosku mieszkańców?  
 
Pan Marcin Molski – może nikt o tym nie pomyślał.  
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Pan Zbigniew Kłósek – jest rozwiązanie takiego problemu, można zmienić i zamiast chodnika 
na ulicy Strażackiej zrobić chodnik na Słonecznej. 
 
Pan Marcin Molski – nie mi to rozstrzygać, która ulica jest bardziej ważniejsza. Mi chodzi 
tylko o kwestię bezpieczeństwa.  
 
Pan Sławomir Rydzewski – kiedy będzie zrobiony kawałek drogi w Orzełku? Tam 10 lat 
temu był zrobiony kilometr drogi. 
 
Pan Waldemar Cyran – postaram się, żeby w przyszłym roku połowę tego limitu zrobić. 
 
Pani Irena Dębkowska – na ulicy Grunwaldzkiej są dwie brzozy, które są pochylone. 
 
Pan Zbigniew Bocian – już ich nie ma, zostały usunięte.  
 
Pan Marek Gajewski – jak jeździmy z komisją drogową po sołectwach to sołtysi nie zgłaszają 
żadnych swoich planów. Kilka lat wcześniej był zrobiony plan budowy dróg gminnych i 
powinniśmy się tego trzymać.  
 
Pan Waldemar Cyran – tak, taki plan powstał ale okazuje się, że nie uregulowany jest stan 
prawny dróg tych dróg i nie ma możliwości, żeby wszystkie drogi z tego planu realizować. 
Pojawiają się możliwości pozyskania środki na inną drogę , która była na dalszym miejscu w 
naszym planie, wykorzystujemy taką okazje i pozyskujemy środki i robimy te drogę.  
 
Pan Waldemar Kalata – fundusz sołecki daje możliwości wspólnych inwestycji. Tak powstał 
szalet publiczny. Może pójdźmy tą drogą i zsumujmy nasze środki z funduszu sołeckiego i 
zrealizujmy jedną wspólną inwestycję. Jedną drogę, w kolejnym roku następną.  
 
Pan Waldemar Cyran – inicjatywa sołtysa jest bardzo zasadna, bardzo dobry pomysł.  
 
Pan Wiesław Rogala – pochwalił prace Wójta, Pana Sekretarza  i Rady Gminy. Docenił 
starania w sprawie renowacji pomnika w Sadownem. Zachęcał do większego wsparcia policji. 
Planowana jest renowacja pomnika i bardzo dobrze, że taki patriotyzmem kieruje się Wójt 
naszej gminy. Mam pytanie, czy jest plan na przyszłość, żeby przeprowadzić meliorację 
naszych rzek? Dobrze byłoby nasze rzeki Bojewka, Ugoszcz doprowadzić do porządku. 
 
Pan Waldemar Cyran – co do pomnika na cmentarzu jest złożony wniosek realizacja zależy 
od dofinansowania. Spółka Wodna realizuje zadania od 2010 r. i wiemy, że melioracja 
naszych rowów bardzo się poprawiła. 
 
Pan Tomasz Szymanik – problemem nie jest działanie naszej spółki tylko bobry budujące 
tamy na rowach.  
 
Pani Irena Dębkowska – czy wszyscy  mieszkańcy wpłacają składkę na rzecz Spółki Wodnej? 
 
Pan Waldemar Cyran – wszyscy mieszkańcy posiadający ziemię zmeliorowaną powinni 
płacić na rzecz Gminnej Spółki Wodnej. W nazwie Spółki jest Gminna Spółka Wodna nie 
podlega ona pod samorząd, a pod Starostwo Węgrowskie. 
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Pan Marek Zasłona – z perspektywy czasu widać, że ludzie są roszczeniowi. Jeżeli drzewo 
przewróci się na rów, to nie ma komu go usunąć. Gdybyśmy chcieli dobrze zrobić to jesteśmy 
w stanie za zebrane składki zrobić 20 km. Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów podjęliśmy 
decyzję, że pierwszy raz robimy odmulanie. W 2017 r. jeżeli delegaci wyrażą zgodę chcę, 
żebyśmy zajęli się wykaszaniem. Co do cieków wodnych Nowa Treblinka, Bojewka, 
Dzięciołek leżą one w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym, często tez obejmuje ich „Natura 
2000” i tu z pracami można wejść po koniec sierpnia. Rolnicy korzystają z dopłat ONW, jest 
to gospodarowanie w warunkach szkodliwych. Jeżeli wejdzie nowa ustawa to ściąganiem 
tych składek zajmie się gmina. 
 
Pan Waldemar Cyran – nie ma takiej gwarancji, że jeżeli oplata ta będzie należała do 
obowiązków gminy,  to ściągalność będzie większa. Dziś jest opłata śmieciowa i też ciężko 
jest ją wyegzekwować.  
 
Pan Janusz Kibart – co w sytuacji jeżeli rolnikowi zostały zabrane dopłaty w związku z tym, 
że łąka była zalana i nie została skoszona. 
 
Pan Marek Zasłona – jeżeli nie jest uiszczana opłata na rzecz Gminnej Spółki Wodnej, to nie 
jest spełniony warunek, o utrzymanie dobrych stosunków wodnych. W akcie notarialnym jest 
zapisane, że przejmując ziemię, przejmuję wszelkie prawa i obowiązki, a jednym z takich 
obowiązków jest właściwe utrzymanie gospodarki wodnej.  
 
Pan Zbigniew Bocian – wiecie, że gmina ma obowiązek zająć się bezdomnymi zwierzętami. 
Oddanie psa do schroniska to koszt 1500 zł, a szczeniaka 500 zł. W tym roku wydaliśmy już 
na ten cel 32 000 zł. Proszę Państwa o większą czujność, żeby zgłaszać wcześniej i nie czekać 
aż bezdomny pies się oszczeni.  
 
Pan Henryk Wyrobek – te koszty ponosimy w związku z tym, że zwierzęta te pozostają u nas 
po sezonie letnim.  
 
Pan Zbigniew Bocian – sołtysi otrzymali karty projektu w sprawie rewitalizacji, które 
powinni wypełnić, wpisać potrzeby dotyczące ich miejscowości i nam je dostarczyć. Niestety 
one do nas nie dotarły. Proszę zwrócić się od pani Kasi, która państwu pomoże przy 
wypełnianiu kart projektu.  
 

Do punktu dziewiątego porządku obrad: 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

Do punktu dziesiątego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. 
Zamknął posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Sadowne. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Piotr Olkowski 


