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PRTOKÓŁ Nr XXVII/2016 

 

z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2016 r., która odbyła się  
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem  w godz.  11°° - 13°° 
 
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, Pani Bogumiła 
Oniśk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem oraz sołtysi zgodnie  
z załączoną listą obecności.  
 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, 
rozpoczął obrady XXVII 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. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2017, 
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b) w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2017w sprawie opłaty prolongacyjnej, 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

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

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

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie. W okresie od ostatniej sesji 
przygotowaliśmy projekt budżetu na 2017 r., który został złożony do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Składaliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego  
na samochód strażacki. Z dużym rozczarowaniem czytałem listę rankingową, na której 
Sadowne znajdowało się poza listą rankingową. Po otrzymaniu karty oceny merytorycznej 
wiemy, że tam zostały popełnione błędy, odwołaliśmy się od decyzji i liczymy, że uzyskamy 
brakujące 13 punktów. Prowadzony jest remont mostu na drodze Sadowne – Sadoleś. Trwają 
prace przy Programie Rewitalizacji dla Gminy Sadowne. W związku z tym obyły się dwa 
wyjazdy studyjne do Nałęczowa i Przasnysza. O godzinie 14.00 planujemy konsultacje, 
podczas których szczegółowo zapoznamy się z dokumentem i będziemy mogli zgłosić swoje 
uwagi. Ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Wykonana została podbudowa 
pod drogę Sadoleś – Płatkownica. Obecnie prace uniemożliwia nam pogoda. Czas realizacji 
zadania to maj 2017 r. Został zakończony konkurs „Razem dla klimatu” brało w nim udział 
180 uczniów. Na nagrody była przeznaczona kwota 12 000 zł w tym 2 000 zł dofinansowania 
ze strony gminy. Mamy już pierwszy śnieg, nasze ZGK jeździ i posypuje skrzyżowania, 
zjazdy, podjazdy, przejazdy. W związku z tym, że jest to mój półmetek chcę przekazać 
państwu kilka słów sprawozdania. W roku 2014, kiedy obejmowałem urząd, zadłużenie 
wynosiło 7 645 000 zł, w roku 2015 zadłużenie wynosiło 7 061 000 zł, a zadłużenie 
wieloletnie wynosiło 37%.  W roku 2016 budżet był nastawiony na dalsze oddłużanie gminy  
i na dzień 30 listopada 2016 r. wynosi 5 994 000 zł, co stanowi 25,97 %. Takie było nasze 
założenie, abyśmy stawali mocno na nogi, Założenie to jest realizowane i pozwoli nam  
to wykorzystać te środki w przyszłości. Inwestycje w 2015 r. zamknęły się kwotą  
2 000 000 zł. W tym roku już mamy na 1 500 000 zł. Gdyby była zakończona droga Sadoleś – 
Płatkownica zamknęlibyśmy się kwotą około 2 000 000 zł. Jesteście państwo częstymi 
gośćmi, wiecie o wszystkim co robimy.  

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

 

Pan Janusz Kibart – czy nasze ZGK nie mogłoby odśnieżać dróg powiatowych, może 
powinniśmy wejść w porozumienie z powiatem.  

Pan Waldemar Cyran – przede wszystkim nasze ZGK nie ma takiego potencjału sprzętowego. 
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Pani Bogumiła Oniśk – żeby objechać i odśnieżyć całą gminę potrzebujemy na to dobę.  
Nie jesteśmy w stanie w ciągu doby objechać dróg gminnych i powiatowych.  

Pan Waldemar Cyran – prosimy o informacje, gdzie są takie newralgiczne odcinki i tam 
będziemy posypywać.  

 

Do punktu piątego porządku obrad: 

 

a) w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, 

Pan Waldemar Cyran – w budżecie na rok 2017 na organizacje pozarządowe przeznaczona 
jest kwota 80 000 zł. Pieniądze te przeznaczone są na kluby sportowe i stowarzyszenia 
upowszechniające sport i kulturę fizyczną na terenie naszej gminy. 

 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

b) w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 

 

Pan Zbigniew Bocian – jest to kwota, którą wójt powinien mieć w dyspozycji, bywają takie 
sytuacje kiedy wójt musi szybko podjąć decyzję. Kwota ta wynosiła 10 000 zł chcemy ją 
zmienić na 20 000 zł. Nie ma wtedy potrzeby zwoływania nadzwyczajnych sesji Rady 
Gminy. Wójt wybrany w wyborach bezpośrednich ma zaufanie ludzi i państwa radnych. 
Ostatnio był taka sytuacja, gdzie zgłosiła się do nas Polska Żegluga Lotnicza w sprawie 
zakupu działki od gminy. 

 

Pan Waldemar Cyran – decyzję o zbyciu tej działki podjęliśmy po konsultacjach  
z mieszkańcami, mieszkańcy się nie sprzeciwiają. Do tej pory tak się kierowałem i to się nie 
zmieni, że decyzje o zakupie i sprzedaży zawsze z państwem konsultowałem.  

 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
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Pani Anna Rukat – w związku z tym, że zmieniła się podstawa prawna musimy podjąć taką 
uchwałę.  

Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

Pan Waldemar Cyran – podatek od gruntów rolnych pozostaje bez zmian. 
 

Pani Anna Rukat – zmiana w uchwale dotyczy gruntów objętych obszarem rewitalizacji  
tu  nasza stawka uchwalona na 3 zł , a w tej chwili maksymalna stawka wynosi  2,98 zł  
i kolejny punkt  związany z prowadzeniem działalności leczniczej przez podmioty udzielające 
tych świadczeń nasza stawka wynosiła 4,65 zł i obniżamy ją do 4,55 zł. 
 

Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

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

Pani Anna Rukat – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą tylko 2016 roku  
i tylko o te kwoty o które zmienia się budżet. 

 

Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

 

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

 

Pan Wiesław Gołębiewski – na ulicy Kuźnica jest myjnia samochodowa, a ulica ta jest bardzo 
wąska, sugeruje postawić znak i zrobić odcinek tej ulicy jednokierunkowy. Zauważyłem 
nową lampę na ulicy Stefanowicza dobrze byłoby, żeby zamontować tam jeszcze jedną. 
Dobrze byłoby, żeby zamontować też lampę na tym łączniku na ulicę Partyzantów z drogą 
K50. Lampa przy K50 kierująca na przejście dla pieszych jest długo już ciemna trzeba to 
usunąć. Generalnie stwierdzam, że drogi w Gminie Sadowne są więcej jak dobre, ale są dwa 
dziwolągi w Morzyczynie Włościańskim i w Sadolesiu przy zjeździe z drogi powiatowej, 
gdzie asfalt nie jest prosto, a skręca w lewo.  

 

Pan Waldemar Cyran – skrzyżowania łączące drogi powiatowe z drogą gminną na łuku są 
zrobione zgodnie ze sztuką. Nie może być połączenia tych dróg w linii prostej. Samochód 
wyjeżdżający z drogi gminnej powinien się zatrzymać. Takie samo łączenie jest w Sojkówku. 

 

Pan Janusz Kibart – nie ma oznakowania przy drugim moście na drodze krajowej o zjeździe 
na Sadoleś.  

 

Pani Ogonowska – ta sama sytuacja dotyczy Bojewa. Wniosek złożyłam dwa lata temu.  

 

Pan Waldemar Cyran – zawsze przy oznaczeniu znajduje się ostatnia miejscowość docelowa.  

 

Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo skierowane do Rady Gminy w Sprawie ustanowienia 
dodatkowego przystanku autobusowego w Miejscowości Morzyczyn Włóki. 

 

Pan Ryszard Decyk – jest to droga powiatowa, były tam dwa wypadki śmiertelne. Autobus 
wyjeżdżający z drogi z Kocielnika skręca w lewo.  

 

Pan Waldemar Cyran – autobus musiałby zakręcić na drodze powiatowej. Kierowca  
nie podejmie takiego ryzyka, żeby zakręcać na drodze powiatowej. Kolejna sprawa to też jest 
czas, który jest na to potrzebny.  

 

Pani Irena Dębkowska – wybudowanie chodnika może być jednym z rozwiązań. Skoro to jest 
teren zabudowany i droga powiatowa, to Panie Wójcie trzeba wejść w porozumienie  
z powiatem i wybudować tam chodnik. 
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Pan Zbigniew Kłósek – ten problem nie jest tylko w Morzyczynie tylko w każdej wsi. Nie ma 
przystanku co 200 m tylko  w większej odległości.  

 

Pan Ryszard Decyk – rodzice są najbardziej uczuleni w sezonie zimowym, kiedy jest ciemno  
i jest słaba widoczność.  

 

Pan Waldemar Cyran – w budżecie mamy środki na drogi powiatowe jeżeli uznacie,  
że chcecie budować chodnik to będziemy go budować. Jesteśmy dzień przed składaniem 
wniosku na budowę kanalizacji i oczyszczalni przydomowych. Tam będzie trzeba pobudować 
chodnik. Zobaczcie też ile ulic w Sadownem nie ma chodnika ulica Stefanowicza, Strażacka, 
Armii Krajowej, Słoneczna. Takich zadań dodatkowych nie ujętych w budżecie jest bardzo 
dużo.  

 

Pan Andrzej Rosiński – ja bardzo proszę o odkrzaczenie drogi do Grabin.  

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

 

Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
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 XXVII Sesji Rady Gminy. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 
       
 
                  Piotr Olkowski  


