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PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 

 

z obrad XXXII  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2017 r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  10°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
Nieobecni –  
          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 Małgorzata Zyśk – Dyrektor Gimnazjum w Sadownem, Pani Małgorzata Koroś – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadownem, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 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 XXXII Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności 
stwierdził quorum.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – porządek obrad otrzymaliśmy. Czy ktoś chce wnieść zmiany  
do porządku obrad? 

Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał w sprawie 
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sadowne oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Sadowne i uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec – Etap I. 

 

Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sadowne oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Sadowne 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt b) uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec – Etap I.  

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Odbyło się głosowanie za porządkiem obrad: 
Za – 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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Sadowne. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Sadowne za 2016 rok. 
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
7. Podjęcie uchwał : 

 

a) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sadowne oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Sadowne, 

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec – Etap I, 

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2017 rok.  

d) w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu, 
e) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2017 

rok.  
f) w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych w miejscowości Sadowne, 
g) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, 
h) w prawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania 

pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu  
w ciągu drogi powiatowej Nr 4205 W Sadowne – Sadoleś” 

i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne 
na lata 2017-2028, 

j) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r., 
k) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające postawę 

programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne, 
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l) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę Sadowne do nowego ustroju szkolnego, 

m) w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

n) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Sadowne, 

 

8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
9. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX, XXX, XXXI  Sesji Rady Gminy  
10. Zamknięcie obrad.  

 

 

    Do punktu trzeciego porządku obrad: 
     

Pan Waldemar Cyran – mieliśmy wcześniej dwie nadzwyczajne sesje i dziękuję tu radnym, że można 
na nich liczyć.  

Złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Sadownem. Wartość samochodu 
850 000 zł, wnioskowana kwota dotacji 200 000 zł. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji 
informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W ramach 
przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
wpłynęły 225 wnioski. 

Operacja pt. „ Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków  
na terenie Gminy Sadowne” (wnioskowana kwota 500 215 zł) znalazła się na pozycji 10, natomiast 
operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne  
ul. Wiejska- Ocięte oraz w pasie drogi krajowej w miejscowości Sadowne” (wnioskowana kwota 
1 207 938 zł) została ulokowana na pozycji 17. Obie operacje uzyskały po 26 pkt (najwyższa ocena 
27,5 pkt). 

Złożyliśmy 2 wnioski o przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie   
na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Cel ogólny 2. Wykorzystania lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców. 
Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy, 
jakości życia mieszkańców. 
Przedsięwzięcie: 2.1.1. Odnowa i rozwój wsi i miast. 
Złożone wnioski:  
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1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec – Remont i wyposażenie budynku świetlicy 
wiejskiej w Zieleńcu – wnioskowana kwota 200 000 zł, 

2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica – Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej  
w Płatkownicy – wnioskowana kwota 51 278,17 zł. 

 
Gmina Sadowne złożyła wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem  

z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Płatkownica”. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 307 520,10 zł. Udział własny  
w kosztach realizacji przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż  50% kosztów zadania. 

Gmina Sadowne złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
na wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Projekt dotyczy 
remontu pomnika żołnierzy z 33 Dywizji Piechoty poległych w kampanii wrześniowej 1939 r. 
Wartość inwestycji 153 403,15 zł, wnioskowana kwota 122 700 zł. 

Klub Sportowy „Wicher” Sadowne z pomocą Urzędu Gminy przy przygotowaniu wniosku 
otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w wysokości 14 000 zł na realizację 
projektu pt. „Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe… – organizacja zajęć piłki nożnej  
i turniejów piłkarskich w Sadownem”  organizowanego w ramach Programu „Sport  
dla Wszystkich”. Zadanie polega na organizacji zajęć piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Sadowne oraz organizację turniejów piłkarskich: Turniej Piłki Nożnej – III Memoriał Szymka 
Oltona, Turniej Piłki Nożnej Młodzików i 2 Turnieje Piłki Halowej. 

Klub Sportowy „Wicher” Sadowne złożył również wniosek w programie grantowym „Bank 
Młodych Mistrzów Sportu”  ogłoszonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Wnioskowana 
kwota dotacji wynosi 10 000 zł. Projekt zakłada organizację halowych turniejów piłki nożnej  
oraz turniejów tenisa stołowego. 

ZGK w Sadownem bardzo dobrze zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg. Na dzień dzisiejszy jest 
to kwota 48 577 zł. 

Na sesje przybył o godzinie 10.30 Pan Zbigniew Kłósek 

Pan Henryk Wyrobek – ZGK Sadowne powinno posypać piaskiem i drogi powiatowe,  
a  my powinniśmy żądać od powiatu zwrotu kosztów.  

Pan Waldemar Cyran – nie jest to prosty temat uzyskanie zwrotu kosztów od Powiatu. Zwracałem się 
do ZGK o to, żeby posypywali podjazdy, skrzyżowania. Utrzymujemy w czystości ulicę Kościuszki, 
która jest drogą powiatową, a dopiero w tym roku udało nam się pozyskać od Powiatu środki na ten 
cel.  

Pani Teresa Wielgat – ja chcę pochwalić ZGK mieszkańcy mojej miejscowości są zadowoleni. Pani 
sołtys z Zarzetki prosiła o odśnieżenie placu koło kaplicy w Zalesiu.  

Pan Stanisław Rostek – trzeba przyznać, że ZGK w Sadownem zasługuje na pochwalę. Wiedząc jakim 
taborem dysponuje bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, 

Pan Marcin Molski – ja dołączam się do prośby Pana Wyrobka o posypywanie piaskiem zakrętów 
dróg powiatowych, jadąc dziś na sesje spadłem z wózka do rowu. Mówię to w swoim imieniu  
jak i innych użytkowników drogi. 
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Do punktu czwartego porządku obrad: 

 

Pani Katarzyna Kalbarczyk – organ prowadzący ma obowiązek co roku przeprowadzić analizę 
średnich wynagrodzeń nauczycieli. W grupie nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych średnia  
ta została osiągnięta, natomiast w grupie nauczycieli mianowanych i stażystów średnia ta nie została 
osiągnięta i w związku z tym zostało wypłacone dodatki wyrównawcze.  

Do punktu piątego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, 
Przemysłu i Handlu  za 2016r., które stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Stanisław Rostek – odczytał sprawozdanie z pracy komisji Rewizyjnej za 2016 r., które stanowi 
załącznik do protokołu. 

Pan Marek Gajewski – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska za 2016 rok, które stanowi załącznik 
do protokołu. 

Pani Irena Dębkowska – odczytała sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych za 2016 r. które stanowi załącznik do protokołu.  

Do punktu szóstego porządku obrad: 

Pan Piotr Olkowski – uczennica Szkoły Podstawowej zwróciła mi uwagę, że znak informacyjny  
o ulicy Partyzantów stoi w miejscowości Ocięte myślę, że należy to sprostować, żeby ulica 
Partyzantów była w miejscowości Sadowne.  

Pan Waldemar Cyran – znak w tym miejscu stoi od kilkunastu lat, doprecyzujemy to niedopatrzenie  
i sprostujemy. 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

Pani Izabela Sobierajska – Studium uwarunkowań przestrzennych w Państwa gminie jest z 2001 roku. 
Nie ma w nim ujętych ¼ istniejących zabudowań. Po przeprowadzonej analizie wiemy, ze w gminie 
ubywa od 20-40 osób rocznie. W ciągu 5 lat znacznie spadnie liczba mieszkańców. Pojawiły się nowe 
formy ochrony przyrody na terenie gminy. Powołana została duża powierzchnia Natura 2000, 
powstały nowe obszary ekologiczne, powstały nowe mapy zagrożenia powodziowego z powodów 
opisanych w analizie sugerujemy państwu podjęcie uchwały. Plan miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego jest dla określonego obszaru. Treść uchwały stwierdza, że plan podlega aktualizacji  
z przepisami prawa. Załącznikiem do uchwały jest ocena sugerowanych harmonogramów stworzenia 
planów miejscowych. W pierwszej kolejności powinny one powstać dla Sadownego, Sojkówka  
i Ociętego.  

Pan Waldemar Cyran – nie mieliśmy jeszcze tej analizy, a Rada Gminy już uchwaliła środki  
na realizację tego planu. Rozpoczniemy działania mające na celu opracowanie Studium Uwarunkowań 
Przestrzennych.  

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2017 rok.  
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Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

b) w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu, 
 

Pan Waldemar Cyran – pamiętacie Państwo z historię z 2014 roku, kiedy to inwestor chciał na terenie 
zakładu Sylikaty wybudować RIPOK. Jednym ze sposobów, żeby zablokować przedsięwzięcie było 
podjęcie uchwały o rozpoczęciu przygotowań do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Tak jak państwo widzicie tyle czasu to trwało. Zależało nam, żeby nie zablokować 
tym planem innych inwestycji. Liczymy że zakład Sylikaty nadal będzie się rozwijał pod kątem  
materiałów budowlanych.  

Pani Izabela Sobierajska- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokumenty 
planistyczny jednocześnie prawo miejscowe, który określa zasady zagospodarowania  
dla poszczególnych terenów. W planie dla miejscowości Zieleniec mamy teren lasów państwowych  
i zakład sylikaty. Usankcjonowany został stan istniejący.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu - 0 

Przerwa – 11.20 

Po przerwie – 11.40 

 

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2017 rok 

 

Pani Jadwiga Gutowska – zmiany w uchwale dotyczą wynagrodzenia członków komisji.  
We wcześniejszej uchwale nie było to ujęte, a określała je oddzielna uchwała. Nadzór Prawny 
zobowiązał nas do tego, żeby wynagrodzenie członków komisji znajdowało się w uchwale dotyczącej 
programu.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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d) w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu, 
 

Pani Jadwiga Gutowska – w związku z tym, że koszty pogrzebu wzrastają chcemy zwiększyć również 
zwrot kosztów i określić go procentowo.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

e) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2017 rok 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

f) w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w miejscowości Sadowne, 

 
Pani Anna Rukat – po wczorajszej komisji nastąpiła zmiana dodaliśmy do projektu nr działki i most  
na rzece Wielącz.  

 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

g) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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h) w prawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania  
pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu  
w ciągu drogi powiatowej Nr 4205 W Sadowne – Sadoleś” 

 

Pan Waldemar Cyran – współpraca z powiatem wiąże się z dofinansowaniem tych inwestycji 50%  
do  50%. Powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie, gdzie dofinansowanie będzie do 85%. 
Most jest drewniany i wymaga remontu.  

 

Pan Ryszard Decyk – nie byłoby takiej rozmowy gdyby most nie kwalifikował się do gruntownego 
remontu. Proszę o przyjęcie tej uchwały.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne  
na lata 2017-2028, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

j) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r., 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

k) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające postawę programową 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne, 
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Pani Katarzyna Kalbarczyk  - dotychczas wszystkie dzieci, które przebywały w przedszkolu powyżej 
5 godzin płaciły za pobyt w przedszkolu. Ustawodawca to zmienił i obecnie dzieci powyżej 5 lat  
nie płacą za pobyt w przedszkolu.  

Pan Waldemar Cyran – na mocy nowej ustawy wszystkie szkoły 6 klasowe staną się szkołami  
8 klasowymi. Gmina Sadowne jest organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Sadownem  
i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach. Najważniejszą zmiana jest to, że likwidujemy 
Gimnazjum.  Bardziej korzystne dla naszych dzieci będzie wygaszanie gimnazjum. Obowiązkiem 
gminy jest zapewnienie 3-4 latkom miejsca w przedszkolu. Natomiast dla 5-6 latków rekrutacja będzie 
do oddziałów utworzonych w  Szkole Podstawowej. Będziemy starali się przedłużyć godziny pracy 
szkoły.  

Pani Małgorzata Zyśk – ja jestem zwolenniczą tego projektu, że Giminazjum będzie wygaszane.  
W naszej szkole jest bardzo dobre zaplecze dydaktyczne. Mamy nadzieję, że ta reforma będzie  
dla naszych dzieci korzystna. Klasa 7-8 będzie miała zajęcia w budynku Gimnazjum.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Nieobecny podczas głosowania – Ryszard Decyk 

 

l) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Sadowne do nowego ustroju szkolnego, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Nieobecny podczas głosowania – Ryszard Decyk i Pan Janusz Kibart.  

 

Do punktu dziewiątego porządku obrad: 

 

Odbyło się głosowanie za protokołem : 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu dziesiątego porządku obrad: 

 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz       Przewodniczący Rady Gminy 

         Piotr Olkowski 


