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Protokół Nr XXVII /2013 
 
 

z obrad XXVII   Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 26 czerwca 2013r. , która odbyła się 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem w godz. 10°°- 14°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni :     
  Pani Katarzyna Maliszewska 
  Pan Marek Zasłona 
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli : Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Edyta Frączak – radca prawny, Pan Sławomir 
Skonieczny- Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Łochowie, Pan Marek 
Renik  -Radny Powiatowy, Pan Wiesław Rogala – mieszkaniec gminy. 
 

Do punktu pierwszego  porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, 
dokonał otwarcia posiedzenia XXVII Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam  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 zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Sadowne na 
lata 2009-2016 przyjętego Uchwałą Nr XXVII/129/2009 Rady Gminy 
Sadowne z dnia 27.03.2009r., 

b) w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sadowne, 

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r., 
d) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2012, 
e)  w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 

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

 
 
Pan Waldemar Cyran – materiały na sesję wszyscy otrzymaliśmy dwa tygodnie wcześniej. 
Chciałbym wprowadzić do porządku obrad dwie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
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przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez  Gminę Sadowne i kolejną 
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjum prowadzonego przez gminę Sadowne. 
 
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
 
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Podczas głosowania nieobecnych było 3 radnych. 
 
 
 
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 zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Sadowne na 
lata 2009-2016 przyjętego Uchwałą Nr XXVII/129/2009 Rady Gminy 
Sadowne z dnia 27.03.2009r., 

b) w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sadowne, 

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r., 
d) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2012, 
e)  w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 
g) w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjum prowadzonego przez gminę Sadowne. 
h) w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie 
przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez  Gminę 
Sadowne, 

9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
10. Przyjęcie protokołu z obrad XXV i XXVI Sesji Rady Gminy  
11. Zamknięcie obrad.  

 
 
Pan Waldemar Cyran – przekazuję głos Panu Sławomirowi Skoniecznemu. 
 
Pan Sławomir Skonieczny – na marcowej sesji mówiłem państwu o grupie przestępczej, która 
działa na naszym terenie. Dziś chcę państwa poinformować, że grupa ta została zatrzymana. 
Jeżeli chodzi o patrole policji to tak staramy się je rozdysponować, żeby na terenie 
Sadownego jeden patrol był cały czas. To jest możliwe dzięki temu, że dostaliśmy od państwa 
pieniądze na służby ponadnormatywne, za co serdecznie dziękuję. W szkołach na terenie 
gminy Sadowne, zostały przeprowadzone szkolenia na temat bezpiecznych wakacji. Jeżeli 
macie państwo jakieś wnioski dotyczące pracy policji proszę o zgłaszanie, te państwa wnioski 
są bardzo potrzebne do dyslokacji służb. 
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Do punktu trzeciego  porządku obrad: 

 
Pan Zdzisław Tracz – przywitał wszystkich zebranych. Jak państwo zauważyliście nic się nie 
dzieje przy budowie kanalizacji, a jest to spowodowane wysokim stanem wód gruntowych. 
Będą doprojektowane jeszcze dwie przepompownie i podwyższona linia kanalizacyjna o 1,5 
metra. 4 lipca będę wiedział jakie są dodatkowe koszty. Dostaliśmy 40 tys.zł dofinansowania 
na drogę w Kolodziażu Rybiu, będziemy ogłaszać przetarg. Będzie robione oświetlenie w 
Sokółce. Dokonano zgłoszenia odcinka drogi Ocięte – Krupińskie. Zrobiono nakładkę w 
Zieleńcu i na Sojkówku. Budowa parkingu na ul. Polnej jest zablokowana, złożyliśmy 
zażalenie od decyzji Starosty. Na ulicę Kili ńskiego jest 20 000,00zł , a potrzeba 35 000,00zł. 
następna w kolejności do budowy jest ulica Polna. Od jutra jest nabór wniosków do LGD, 
będziemy składać wnioski na świetlice z małych projektów i skwerek przy kościele z dużych 
projektów. Zlecono projekt drogi Wilczogęby. Na drogi żwirowe rozwieziono już 2000 m³ 
żwiru. Mieszanka Tarken – zimny asfalt jest prawie rozdysponowana. W tej chwili robimy 
żwirową drogę w Szynkarzyżnie. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych. 
Podpisaliśmy umowę z ZGK Sp z o.o  w Stoczku. Miesięcznie będzie to koszt 18 000,00zł 
dziś są prowadzone rozmowy z ZGK w Sadownem w sprawie podwykonawstwa. 
Podpisaliśmy porozumienie na remont drogi powiatowej Sokółka-Drak, Sadowne - 
Wilczogęby i budowę chodnika w Sadownem. Był u mnie Ks. Tomasz, który zaproponował 
nam użyczenie placu  za kościołem, który my wykorzystalibyśmy jako  plac rynkowy, w 
zamian za co gmina poniosła by koszty utwardzenia placu. 
 
 

Do punktu czwartego  porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – wspomniał pan, że są problemy z tymi działkami przy drodze w 
Płatkownicy. 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak, nie jest to utrudnienie w sensie prawnym ale była osoba, która 
mnie zaczepiała, że chce za to pieniądze. 
 
Pan Wojciech Daniluk – mam taką uwagę, została nałożona nakładka na drogę w Zieleńcu 
życzyłbym sobie, żeby w Sadownem były takie drogi jak w Zieleńcu przed remontem. W 
sprawie kanalizacji powiedział pan, że koszty kanalizacji po tych proponowanych zmianach 
będą mniejsze, ja się z tym nie zgadzam. Po co inwestować w zmiany, które zwiększą koszty 
i będą szpecić. 
 
Pan Zdzisław Tracz – żeby zrobić trzeba być fachowcem. Do tej pory wypompowano wodę  
za 40% przeznaczonego budżetu. Pobudowanie przepompowni to koszt 80 tys. zł z punktu 
widzenia technicznego, to jest rozsądne. Większe zagrożenie i większe koszty są przy 
wypompowywaniu wody bo powstają leje w ziemi, które mogą grozić osunięciem. Przy 
projektowaniu kanalizacji nie było tego problemu bo wody były niższe. Teraz jest problem, 
bo jest wysoki stan wód gruntowych. 
 
Pan Jacek Rostek – ta droga w Zieleńcu jest w porę uratowana i będzie służyła wiele lat.  
 
Pan Wojciech Daniluk – ta przepompownia nie będzie chodziła, jeżeli nie będzie zatrudniony 
pracownik, który będzie to konserwował i  nadzorował.  
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Pan Zdzisław Tracz – jeżeli państwo nie chcecie tego robić to trzeba wstrzymać budowę. 
 
Pani Anna Rukat – głosowaliście pożyczkę w WFOŚ w 2012r jest podpisana umowa, my nie 
możemy wstrzymać budowy bo wstrzymanie budowy wiąże się z tym, że my te pieniądze 
będziemy musieli oddać. Musimy wykazać się efektem ekologicznym.  
 
Pan Jacek Rostek –  wypompowywanie tej wody, nie będzie tańsze? 
 
Pan Zdzisław Tracz – przede wszystkim oni nie chcą pompować, bo jak oni tyle wody zaczęli 
pompować to zrobił się lej 70m ,jeżeli z jednej i z drugiej strony robi się lej powyżej 10m to 
potrzebne jest pozwolenie wodno-prawne. Kto da takie pozwolenie. Państwo sobie nie 
wyobrażacie przy takiej wodzie jakie trzeba zrobić zabezpieczenia. Może dojść do osunięcia 
ziemi, czyjegoś domu. 
 
Pan Wiesław Rogala – jutro ma odbyć się spotkanie w sprawie regulacji rzeki Bojewki. To 
bardzo cieszy i myślę, że w tym kierunku coś będzie zrobione. Ja sądzę, że należy 
przebudować most na ulicy Strażackiej, a kolejny taki most to koło byłego Ośrodka Zdrowia 
ten problem należy szybko uregulować. Bardzo cieszy, że przy tak wielkiej pracy sprzątania 
przy cmentarzu razem ze sobą pracował pan Wójt i Przewodniczący Rady.  
 
Pani Irena Dębkowska – po ostatnich zawodach strażackich jakie nagrody zostały przyznane 
za zajęcie pierwszego i kolejnych miejsc. 
 
Pan Zdzisław Tracz – za I miejsce 500,00zł. 
 
Pani Irena Dębkowska – Rada Gminy ustaliła za I miejsce 2 000,00zł. 
 
Pan Zdzisław Tracz – ja wiem, że tak by pasowało, my taką kwotę wygospodarowaliśmy w 
budżecie. 
 
Pani Irena Dębkowska - to ja nie rozumiem, po co my coś ustalamy skoro pan tego nie 
respektuje. Skoro gmina i tak dokłada do straży, to można to połączyć z koniecznością 
zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
 
Pan Zdzisław Tracz – każdemu trzeba by dać po 2 000,00zł to by ich ucieszyło. My staramy 
się w miarę możliwości finansowych. Pojawiają się w budżecie wydatki nie planowane np. w 
Kocielniku rozsunął się dach.  
 
Pan Waldemar Cyran – w momencie kiedy coś ustalamy pan nam przytakuje, a kiedy 
dochodzi do realizacji tych nagród pan działa po swojemu. Lepiej byłoby powiedzieć nam 
jakie są realia.  
 
Pani Irena Dębkowska – jeżeli my coś na tej sali ustalamy i pan to aprobuje, a w momencie 
kiedy dochodzi do realizacji robi pan zupełnie cos innego.  
 
Pan Andrzej Wrzosek –na ulicę Kili ńskiego robimy projekt 8 lat i zawsze czegoś tam brakuje, 
a dziś mówi pan , że pan bardzo szybko zrobi tę ulicę w ciągu 2 tygodni. 
 
Pan Zdzisław Tracz – od ubiegłego roku drogę do 2km można robić na zgłoszenie. Ja się za to 
wziąłem i na 4 lipca tego roku będzie odbiór. 
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Pani Ann Rukat – trzeba zauważyć, że na obie te drogi jest 20 000,00zł. 
 
Pan Marek Subda – co z oświetleniem w Orzełku? 
 
Pan Zdzisław Tracz- jest robiony projekt. 
 
Pani Daniela Ogonowska – dlaczego przy wjeździe do lasu są umieszczone dwie lampy, po 
co one tam się świecą. To do lasu jest zrobione oświetlenie, a dla ludzi nie. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jeżeli tak pani mówi to ja zdejmę te lampy. 
 
Pani Irena Dębkowska – czy na terenie gminy jest dokonywany gwarancyjny przegląd dróg? 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak jest dokonywany, ostatnio mieliśmy w Sadolesiu. 
 
Pan Jacek Rostek – ta droga nie była robiona do Rostka tylko od Rostka w stronę szosy. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – co w sprawie SUW w Złotkach? 
 
Pan Zdzisław Tracz- jesteśmy w trakcie ustalania pozwolenia wodno-prawnego a dalej 
szukamy pieniędzy na wodociągi i robimy wodociągi. 
 
Pan Wiesław Rogala- chcę zapytać pana Renika w powiecie działała organizacja ODN, która 
została zlikwidowana, a dawała ona możliwości dokształcania nauczycieli. Kolejna sprawa to 
bardzo zła droga do Węgrowa. 
 
Na sesję przybył radny : Janusz Kibart, 
   Marek Gajewski 
   Marek Subda 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Sadowne na 
lata 2009-2016 przyjętego Uchwałą Nr XXVII/129/2009 Rady Gminy 
Sadowne z dnia 27.03.2009r., 

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

b) w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sadowne, 

Odbyło się głosowanie : 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Przerwa 11.30 
Po przerwie 12.00 



 6 

 
 

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r., 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały RIO w sprawie sprawozdania 
finansowego i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne. 
Odbyło się głosowanie : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
 

d) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy za rok 2012, 

 
Odbyło się głosowanie : 
Za – 9 
Przeciw – 3 
Wstrzymało się od głosu – 1 
Jeden z radnych opuścił salę 
 

e) w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o nie odczytywanie całej treści uchwały w sprawie 
zmian w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023 i uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2013r. 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

f) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

g) w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjum prowadzonego przez gminę Sadowne. 

 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o nie odczytywanie całej treści uchwały 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

h) w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie 
przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez  Gminę 
Sadowne, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Marek Renik – rzeczywiście powiat podjął taką uchwałę w sprawie likwidacji PODN 
urząd nie przeznaczał pieniędzy na utrzymanie PODNu., żeby poczynić oszczędności  powiat 
został zmuszony do likwidacji PODNu. Przyjmiemy dziś na sesji powiatu duży projekt  na 
kwotę 1 500 000,00zł w sprawie dokształcania nauczycieli z powiatu węgrowskiego  na lata 
2013-2015 powiat pozyskał na to pieniądze ze środków UE. Rada Gminy Sadowne podjęła 
uchwałę, w której nie wyraziła zgody na podniesienie opłat, które wiązałoby się z 
utrzymaniem PODN u. Droga do Węgrowa jest cały czas remontowana. Najgorszy odcinek 
tej drogi został poprawiony. Jest taka sprawa, że nawet drogi, które są nowo budowane 
natychmiast są demolowane przez przeciążone samochody ciężarowe. Będzie remontowana 
droga nr 50 i będzie zrobiona nakładka od Zieleńca do Broku. Co do parkingu przy starostwie 
jest on własnością miasta Węgrów i miasto planuje zrealizować tam jakąś inwestycje w 
związku z tym nic z nim nie robią, a powiat nie ma na to wpływu. Droga Sokółka – Sadowne, 
Sadowne -  Wilczogęby i chodnik w Sadownem w ciągu tygodnia ma być ogłoszony przetarg 
a następnie realizacja. Remont na PKP będzie robiony do Zieleńca nasza stacja PKP zostanie 
tak jak jest. W sprawie oprysków chwastobójczych, nie wiem czy się odbędą. 
 
Pan Zdzisław Tracz – w sprawie SUW w Lipkach mamy problem. Zastanawiam się czy nie 
zaproponować Wójtowi ze Stoczka, że w zamian za dofinansowanie modernizacji SUW w 
Lipkach możemy odsprzedać im nasze udziały. 
 
Pan Waldemar Cyran – jeżeli mamy obrać ten kierunek działań to musimy tę sprawę odwlec, 
aż uzyskamy wodę ze SUW w Złotkach.  
 
Pan Zdzisław Tracz- worki na śmieci będą jeszcze z napisem Sadowne. Prawdopodobnie 
ZGK w Sadownem będzie podwykonawcą  ZGK Sp z o.o w Stoczku. 
 
Pani Irena Dębkowska – w cenie opłaty wnoszonej do UG jest cena worków, czy oni 
rozwiozą mieszkańcom worki? 
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Pan Zdzisław Tracz  -  tak, oni maja za zadanie rozwieść worki. 
 
Pan Marek Renik – jaki jest harmonogram odbioru śmieci, w co te śmieci będą pakowane, nic 
na ten temat nie wiemy? 
 
Pan Zdzisław Tracz – będzie to dziś uzgodnione, mają dostarczyć harmonogram na czas. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – w przetargu wyszła niższa kwota niż zakładana. Gmina nie może 
zarabiać na śmieciach, czy w związku z tym będzie taniej dla mieszkańca? Czy jest 
ograniczona liczba worków, czy za większą liczbę worków będziemy dopłacać? 
 
Pani Irena Dębkowska – czy worki będą przed dniem 1 lipca dostarczone na czas? 
 
Pan Zdzisław Tracz – umowa nie mówi o ograniczonej liczbie worków darmowych. Co do 
tych oszczędności to za wcześnie o tym mówić myślę, że na następnej sesji. 
 
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od firmy NTB w Zieleńcu w sprawie umorzenia 
należnego podatku w zamian za odstąpienie działki nr 901 położonej w Zieleńcu.  
 
Pan Zdzisław Tracz – na podstawie naszych wcześniejszych ustaleń na komisji jest już 
sporządzona odpowiedź na to pismo, w której mówimy, że organ gminy rozważa taką formę 
uregulowania należnością, ale za mało wiemy na temat tej działki o jaką część tej działki 
chodzi. Działka nr 901 to całość wraz z budynkami zakładu. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jak byśmy potraktowali kwestie utwardzenia parkingu przy kościele. 
Może udałoby się złożyć wniosek do LGD. 
 
Pan Andrzej Wrzosek - na ile lat mielibyśmy dostać to w użyczenie? 
 
Pan Zdzisław Tracz – na 10-15 lat co z tymi pieniędzmi szukamy ich, czy czekamy na 
kolejny rok. 
 
Pani Irena Dębkowska – rozmawiałam z księdzem i wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. 
Można próbować składać do LGD, ale należy to zaplanować bo wcześniej powinna być tam 
zrobiona kanalizacja. 
 
Pan Zdzisław Tracz – zastanawiam się, czy to nie jest dobry pomysł utwardzić to teraz. 
 
Pan Waldemar Cyran – pomysł nie jest nowy na pewno jest słuszny. Rozmowy powinny 
toczyć się w tym tonie, żeby ten plac zagospodarować. 
 
Pan Zdzisław Tracz – czy my z komisją budżetową i drogową możemy decydować? 
 
Pan Waldemar Cyran – należy przeanalizować wykonanie budżetu na 2013r. jeżeli jest 
możliwość to należy to rozważyć.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – jeżeli to jest kwota 50 000,00zł to należy to robić. 
 
Pan Wojciech Daniluk – należy wziąć dokumenty od księdza i jeżeli są możliwości finansowe 
to robić.  
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Pan Zdzisław Tracz – czy sołtys z Sadownego dołoży żwiru na ten plac? 
 
Pan Henryk Rolek – parafia to nie tylko Sadowne dadzą inne wioski dam i ja. 
 
Pan Zdzisław Niegowski – przychodzę tu do państwa w sprawie drogi w Płatkownicy. 
Rozmawiałem z wykonawcą z Mińska Mazowieckiego on jest gotowy podjąć się inwestycji 
ale wcześniej należało by drogę wyrównać. Prosiłbym, żeby koszty równania drogi pokryła 
gmina. Zależy mi, żeby tę drogę wykonać.  
 
Pani Irena Dębkowska – w budżecie  na 2013r. są zabezpieczone środki na projekt 
przedszkola w Sadownem, czy coś pan w tej sprawie zrobił? Czy zacznie pan robić projekt 
kanalizacji? Chcę też pana prosić, żeby na ulicy Kilińskiego i Polnej został zrobiony asfalt. 
Pan Rowicki zablokował budowę parkingu na ulicy Polnej, dajmy mu te zjazdy dobierzmy 
pożyczkę bo i dla pana Niegowskiego środki są potrzebne i róbmy te drogi, które są 
zaplanowane. 
 
Pan Zdzisław Tracz – w tym roku są środki na projekt przedszkola. Na kanalizacje pewnie 
nam nie starczy, ale jeżeli chodzi o dokumenty to trzeba robić. Chciałby zrobić coś po 
wschodniej stronie gminy. Przedszkole jest nam potrzebne i na koniec roku projekt będzie 
ogarnięty. 
 
Pan Waldemar Cyran – chcę żeby się pan ustosunkował do wypowiedzi pana Niegowskiego. 
 
Pan Zdzisław Tracz – on chce dołożyć 1/3 wartości drogi trzeba to popierać. Trzeba wziąć 
100 000,00zł kredytu zrobienie tej drogi widzę w budżecie 2014r.  
 
Pan Wojciech Daniluk – tam nie ma potrzeby, żeby tam jechała komisja drogowa my tę drogę 
znamy i obiecujemy od 7 lat. 
 
Pan Waldemar Cyran – każdy z nas jest za robieniem tych dróg, trzeba przeanalizować budżet 
i się tym zająć. 
 
Pan Zdzisław Tracz- wnioskuję o spotkanie komisji budżetowej. 
 
Pan Waldemar Cyran – ja bym zaprosił jeszcze do tych dyskusji komisje drogową. 
 
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
Za- 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1  
 
 
 
 
 

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

 
 


