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PROTOKÓŁ Nr XXIX/2016 

 

z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia  2016 r., która odbyła się  
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem  w godz.  12°° - 15°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni – Pani Irena Dębkowska 
          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 i Kierownik Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Ewa Piórkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sadownem, Pani Ewa Piórkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 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 XXIX 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? 
 
Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej Sesji Rady Gminy. 
Proszę o wycofanie z porządku obrad dwóch uchwał punkt g) i h) nie posiadamy wszystkich 
potrzebnych opinii potrzebnych do podjęcia tych uchwał.  
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wycofaniem punktu g) i h) z porządku obrad? 

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 9 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu- 0 

 

Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad: 
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Za – 9 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Nieobecni podczas głosownia: Pani Teresa Wielgat, Pan Zbigniew Kłósek i Pan Andrzej 
Rosiński. 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2017-2028, 

b) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017r., 
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2016-2027, 
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016r. 
e) w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2016, 
f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne 
na 2017 rok.  

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

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne – witam wszystkich serdecznie, witam Pana 
Starostę Węgrowskiego – Pana Krzysztofa Fedorczyka, Pana Kierownika Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Pana Marka Renika, kierowników jednostek, 
sołtysów, radnych i wszystkich obecnych na sali. Od ostatniej sesji minęło dwa tygodnie.  
Jedną z najważniejszych informacji jest to, ze podpisaliśmy umowę z ZGK w Stoczku  
na odbiór odpadów komunalnych. Przygotowujemy się do złożenia wniosku do LGD 
„Bądźmy Razem” przez Stowarzyszenie z Zieleńca i Płatkownicy. Wiemy już , że nie 
otrzymaliśmy dofinansowania z RPO na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP 
w Sadownem. W styczniu będziemy też składać wniosek do FOGR na drogę od K50  
w Płatkownicy w kierunku Agroli. Wszystko to jest w projekcie budżetu na 2017 rok, który 
dziś będziecie państwo uchwalać. Tyle z mojej strony, jeżeli są do mnie pytania to proszę.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 
 
Pan Piotr Olkowski – oddaje glos Panu Starości Węgrowskiemu. 
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Pan Krysztof Fedorczyk – Starosta Powiatu Węgrowskiego – w dniu 23 grudnia Rada 
Powiatu Węgrowskiego uchwaliła budżet na 2017 rok. Najważniejszą inwestycją budżetu jest 
dofinansowany z RIT, duży ponad 8 km odcinek drogi Paplin – Kałuszyn. Jesteśmy  
na 10 miejscu na liście Wojewody Mazowieckiego, dostaniemy dofinansowanie na dużą 
inwestycję od Grabowca do przejazdu kolejowego w Ogrodnikach. Wartość projektu wynosi 
około 6 000 000 zł. Oczywiście będziemy robić też inne drogi. W waszej gminie robiliśmy 
odcinek drogi w Sadolesiu. Ponadto cały czas wspomagamy szpital. Niedługo będzie oddany 
nowy blok operacyjny. Sprzedaliśmy Pałac Paderewskich w Julinie i teraz przed nami nowe 
zadanie, będziemy budować dwa nowe domy. Chcę podziękować gminie Sadowne za bardzo 
dobrą współpracę. Wczoraj otrzymałem informację, że od 2 stycznia dyrektorem oddziału 
GDDKiA będzie pan Marian Gołoś – wiceburmistrz z Węgrowa. Myślę, że uzyskamy lepszy 
stan bezpieczeństwa na drodze K 50. Dziękuję Państwu za współpracę i życzę, żeby ten 
kolejny rok 2017 też był owocny, życzę państwu dużo zdrowia, radości, wszystkiego 
dobrego.  
 
Pan Marek Renik – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Siedlcach – dziś jestem u państwa w podwójnej roli. Myślę, że pozytywna rzeczą jest, że 
został zagospodarowany teren koło placu kościelnego. Drugą sprawą jest to, że został 
zrealizowany odcinek drogi Sadowne – Sadoleś. Wszelkie inwestycje realizowane przez 
powiat są finansowane 1:1. Nie wszystkie inwestycje realizowane z powiatem są w takich 
proporcji, bo w Grębkowie realizowano drogę z dofinansowaniem 1/3 gmina, a 2/3 powiat. 
Myślę, że w Sadownem takie finansowanie też będziemy stosować. Wykonano bieżące 
remonty dróg. Dwa razy wykoszono pobocza, ale potrzeby są dużo większe, szczególnie 
jeżeli chodzi o odkrzaczenie. Wymieniono znaki, zmieniono oznakowanie poziome, ściśle 
zostały określone przystanki. Postawiono 33 znaki pionowe. Powiat zakupił maszynę  
do wykaszania poboczy, a tak naprawdę nie jest ona wykorzystywana. Jeżeli nie będziemy 
dbali o pobocza to drogi będą niszczały w szybszym tempie. W poprzednich latach 
zgłaszałem wniosek, żeby utrzymanie letnie dróg powiatowych przekazać gminie. Gminy 
maja większe rozpoznanie potrzeb i mogą szybciej reagować. Z tego co wiem, Gmina 
Sadowne i Stoczek skorzystają z tego rozwiązania. Dziękuję jako radny powiatowy Panu 
Wójtowi, Państwu, Panu Staroście  za współpracę z powiatem, za to że znajdują się  
w budżecie środki na wspólne inwestycje. Reprezentuję klub opozycyjny do koalicji 
rządzącej w Starostwie, ale my jesteśmy taką pozytywna opozycją, która stara się pomagać. 
Głosujemy zawsze za tymi pozytywnymi rozwiązaniami.  
 Jeżeli chodzi o drugą moją funkcję, to pełnię funkcję Kierownika Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Obszarem mojego działania jest obszar 
dawnego województwa siedleckiego. Pracuję w komisjach, które badają wnioski dotyczące 
klęsk żywiołowych, później nadzoruję wykonanie tych wniosków oraz dokonuję inspekcji 
dotyczących funkcjonowania terenu dawnego województwa siedleckiego. Zaproponowałem 
Wójtowi, żeby gmina złożyła wniosek na remont pomnika żołnierzy 1939 r., który jest  
na cmentarzu w Sadownem. Ocena wniosku jest pozytywna. Jestem otwarty na współpracę  
z gminą i myślę, że ta współpraca będzie owocna. 
 Pan Starosta mówił o odseparowaniu ruchu na drodze krajowej K 50. Chcę 
powiedzieć, że w dyrekcji znajduje się projekt budowy chodnika w Sadownem przy K 50. 
Można by pomyśleć i pociągnąć tę inwestycje na teren naszej gminy. Myślę, ze nad tym 
moglibyśmy popracować. Jak będzie coś się działo będę się starał państwu przedstawiać. 
 
Pan Waldemar Cyran – ja również chciałbym państwu podziękować za współpracę. Jest mi 
bardzo miło, że goście pierwsi dziękują. Dziękuję Panu Staroście, Panu Radnemu, całemu 
Zarządowi za współpracę i wszystkie inwestycje, które powstają przy Zespole Szkół 
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Ponadgimnazjalnych. Ten projekt budowy chodnika przy K50, o którym mówił pan Renik 
istnieje i będziemy chcieli, żeby taki chodnik powstał. Te wszystkie informacje, które nam 
państwo przekazujecie są realizowane.  
 
Pan Piotr Olkowski – ja również dziękuję Panu Staroście, Panu Renikowi za owocna 
współpracę.  
 
Pan Andrzej Rosiński – mam prośbę do Pana starosty o odkrzaczenie drogi Sadowne – 
Szynkarzyzna. Czy będą wycięte topole oznaczone przy drodze? 
 
Pan Henryk Wyrobek – Pan Starosta nie wspomniał o drodze Kołodziąż – Lipki – Stoczek. 
Pasowało by ten pomnik po komunizmie przykryć. Kolejna droga to odcinek od Złotek  
do Grądów.  
 
Pan Marcin Molski – chcę zapytać Pana Starostę czy byłaby możliwość budowy chodnika  
w kierunku basenu na ulicy Słonecznej w Sadownem.  
 
Pan Marek Renik – w imieniu Pana Kibarta trzeba przypomnieć o odkrzaczeniu drogi 
Sadowne – Morzyczyn. 
 
Pan Sławomir Rydzewski – to samo jest przy drodze do Złotek.  
 
Pan Waldemar Cyran – myślę, ze możemy zaproponować Panu Staroście pomoc ponieważ 
nasze ZGK kupiło rębak.  
 
Pan Stanisław Rostek – w Zieleńcu przy K 50 powstały barierki, a przy zatoczkach 
autobusowych parkują tiry i utrudniają wyjazd.  
 
Pan Sławomir Rydzewski – chcę zapytać Pana Renika co z mostkiem w Orzełku? 
 
Pan Marek Renik – ja jako radny kilka razy zwracałem uwagę. Proszę skierować to pytanie 
do Pana Starosty jako zwierzchnik tych służb ma większa skuteczność.  
 
Pan Krzysztof Fedorczyk – w tym roku powiat zaangażował się w wyznaczenie miejsca 
przystanków autobusowych i oznaczenie mostów. Na drogach głównych zrobiliśmy 
odkrzaczenia. Kiedyś firmy chętniej wykorzystywały łupki z dróg i poboczy i prace 
wykonywały nam gratis. Teraz to jest wstrzymane. Pan Wyrobek pytał kiedy zrobimy drogę 
w Kołodziążu. Odcinek na terenie gminy Sadowne zrobimy jeszcze w tym roku, natomiast 
gmina Stoczek robi duże inwestycje i nie stać ich na dokładanie do powiatu. Cały czas rośnie 
minimalne wynagrodzenie i my nie mamy na dokładanie do remontu dróg. Rządy w Polsce 
się zmieniają, a obowiązki z samorządów nie zostały zdjęte. Drogi Kołodziąż – Stoczek nie 
będziemy jeszcze robić, natomiast drogę Złotki-Grądy będziemy robić wspólnie z gminą 
Małkinia. Jeżeli chodzi o chodnik do basenu, jeżeli jest taka potrzeba to zrobimy. Z rębaka 
gminnego, jeżeli będzie taka potrzeba to skorzystamy. Co do topól, to mamy problem  
bo nie otrzymujemy zgód na wycinkę. Co do tirów zatrzymujących się w Zieleńcu koło 
sklepu będziemy rozmawiać może jakiś parking trzeba tam zrobić. 
 
Pan Marek Gajewski – dostaliśmy podanie w sprawie wycinki olszaków przy drodze 
powiatowej w stronę Wilczogąb. Tam są zabytkowe olszaki a ze względu na nie nic nie 
można zrobić.  
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Pan Zbigniew Bocian – od 2017 r. zmienia się prawo dotyczące ochrony środowiska,  
nie wiemy jak to będzie u nas bo mamy obszar Natura 2000 i Park Krajobrazowy.  
 
Przerwa – 13.00 
Po przerwie – 13.20 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

Pani Anna Rukat – przedstawiła budżet na 2017 r.  
 

Pan Stanisław Rostek – czy punkt selektywnego odbioru odpadów może być dla gminy 
Sadowne w Stoczku? 
 
Pan Waldemar Cyran – każda gmina musi mieć punkt składowania tych odpadów na swoim 
terenie. Radni i sołtysi zapewne najbardziej są zainteresowani załącznikiem inwestycyjnym. 
Będziemy starali się go zrealizować. Mamy tez świadomość tego, że będzie się on w trakcie 
roku zmieniał w zależności od tego na jakie inwestycje uda nam się pozyskać środki. 
Zwracam się do państwa radnych, żeby ten projekt budżetu został przez państwa uchwalony.  
 
Pan Piotr Olkowski – odczytał pozytywna opinię RIO i Stałych Komisji Rady Gminy.  
 

a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2017-2028, 

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

b) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 r., 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
Pan Piotr Olkowski – stwierdzam, ze uchwała budżetowa na 2017 rok została podjęta 
jednogłośnie. 
 
Pan Waldemar Cyran – dziękuję Państwu za uchwalenie budżetu na 2017 rok.  
 

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

 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r. 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

e) w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2016, 

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

 
f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne 
na 2017 rok.  

 
Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – program 
komisji jest uchwalany co roku. Zadania które są w programie nie odbiegają od zadań, które 
były w roku ubiegłym. Więcej w tym roku nastawiamy się na profilaktykę. Kontrolujemy 
punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Budżet na 2017 rok to 93 000,00zł 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – dziękuję wszystkim za przybycie, składam najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne, spełnienia wszystkich marzeń i realizacji celów tych prywatnych i tych naszych 
wspólnych dotyczących gminy. 
 
Pan Waldemar Cyran – dziękuję za kolejny rok dobrej współpracy, życzę nam abyśmy dalej 
w tak dobrej atmosferze ten kolejny rok prowadzili. Chcę złożyć Państwu najlepsze życzenia 
noworoczne zgody, spokoju, radości. Wszystkiego najlepszego na ten Nowy Rok.  
 
Pan Piotr Olkowski – zamykam posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Sadowne. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
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Protokolant :  
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Piotr Olkowski 


