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PROTOKÓŁ Nr XXXIII /2017 

 

z obrad XXXIII  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 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, 
Pan Zygmunt Dziwiński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Pani  Ewa Piórkowska – 
Dyrektor Domu Kultury w Sadownem, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą. 

 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

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

Pan Waldemar Cyran – witam serdecznie wszystkich zebranych, proszę o wprowadzenie do 
porządku obrad uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną 
Dyrekcją dróg Krajowych i autostrad na wykonanie ciągu pieszo – rowerowego przy trasie  
K 50 na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Wiejskiej.  

Odbyło się głosowanie: 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad: 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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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 z realizacji uchwał Rady Gminy Sadowne za 2016r. 
5. Informacja z realizacji zarządzeń Wójta Gminy za 2016 rok. 
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r. 
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
8. Podjęcie uchwał: 

 
a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 
b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu 

kosztów pogrzebu, 
c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub remonty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  
na obszarze Gminy Sadowne, 

d) w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych Komisji Rady Gminy, 

f) w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w obradach Sesji Rady Gminy, 
g) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z 8 grudnia 2011 roku Nr X/69/2011  

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży, 
h) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy na lata 2017 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, 

i) w sprawie Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności na terenie Gminy Sadowne w 2017 roku, 

j) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne 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, 

k) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, 

l) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska, 
m) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2017-2028 
n) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. 
o) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.  

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

 

Pan Piotr Olkowski – na dzisiejszej sesji mamy gości z OSP w Sokółce, którzy zwracają się z prośbą  
o udzielenie im głosu i wręczenie zaproszeń na uroczystość poświęcenia sztandaru dla OSP  
w Sokółce.  
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Pan Piotr Olkowski – mamy też przedstawicieli OSP w Zieleńcu, którym również udzielam głosu.  

Pan Jarosław Popławski – Prezes OSP w Zieleńcu- zwracamy się do Państwa z prośbą  
o dofinansowanie budowy garażu dla OSP w Zieleńcu. Kupiliśmy wóz bojowy i chcemy mieć garaż 
na ten samochód. Prosimy o pokrycie przez gminę kosztów materiałów, pozostałe prace wykonamy 
we własnym zakresie.  

Pan Piotr Olkowski – pismo zostanie przedstawione radzie w sprawach różnych porządku obrad.  

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – od 01.03.2017 r. zmieniła się firma prowadząca konserwację oświetlenia 
ulicznego. Byliśmy zmuszeni w trybie pilnym znaleźć wykonawcę tej usługi, jest to firma ”MADO”  
z Kosowa Lackiego. Wszelkie problemy z oświetleniem proszę kierować do nas. Rozstrzygnęliśmy 
przetarg na budowę drogi Ocięte – Szynkarzyzna. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy 
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja ta opiewa  
na kwotę 406 049,22 zł. Termin wykonania prac to 31.07.2017 r. Złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW 
na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sadownem. Wartość pojazdu 850 000,00zł , 
wnioskowana kwota dotacji 300 000 zł. Otrzymaliśmy też z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego 100 000 zł na zakup  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sadownem.  
Złożyliśmy do LGD „Bądźmy Razem” dwa wnioski jeden przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Zieleniec na Remont i wyposażenie budynku świetlicy  wiejskiej w Zieleńcu – wnioskowana kwota 
200 000 zł. Drugi wniosek złożyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica na Remont  
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Płatkownicy – wnioskowana kwota 51 278,17 zł. 
Rozstrzygnęliśmy przetarg na dostawę żwiru gruboziarnistego na potrzeby bieżącego remontu dróg 
gminnych na terenie Gminy Sadowne. Wpłynęła tylko jedna oferta od Pana Emila Filipiaka. Wartość 
oferty 126 198 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nieodpłatnie przekazała nam 
sprzęt do zimowego utrzymania dróg: dwa pługi średnie SNK z 2000 i 1996 roku i jedna solarkę  
z 2005 roku. Został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o przyznanie środków na budowę drogi Sadoleś – 
Płatkownica, która została zniszczona w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych.  
Przygotowaliśmy dokumentację na budowę targowiska w Sadownem i będziemy składać wniosek  
o dofinansowanie. Na najbliższej sesji postaram się przedstawić Państwu koncepcję targowiska. 
Przygotowana jest dokumentacja na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 15 marca 
obchodziliśmy Dzień Sołtysa jeszcze raz dziękuję sołtysom za bardzo dobrą współpracę. Odnośnie  
przebudowy mostku na rzece Bojewka, o który Pani Irena Dębkowska apeluje byłem w Urzędzie 
Wojewódzkim. Opisaliśmy ten problem bardzo szczegółowo, mostek obecnie spełnia swoje wymogi, 
ale podczas dużej ulewy stanowi zagrożenie dla mieszkańców, którego w przyszłości chcielibyśmy 
uniknąć. Dyrektor ma w tej sprawie wystąpić do Ministra MSWiA, czy jest nam w tej sprawie pomóc. 
21.03.2017 r. odbyło się spotkanie z sołtysami Gminy Sadowne, na które były zaproszone Panią 
Prezes Stowarzyszenia „Sołtysi Mazowsza” Panią Grażynę Jagos – Dębską i Panią Maję Winiarską – 
Czajkowską. Przedstawiły prace sołtysa i rady sołeckiej, pokazały jak praca sołtysa może być twórcza 
i inspirująca.  Wykonano pierwsza warstwę  podbudowy drogi Sadoleś – Płatkownica. Tak się 
przedstawiała moja praca pomiędzy sesjami, jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę.  
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Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – dostaliście Państwo pełną listę z realizacji uchwał, jeżeli macie Państwo 
pytania, postaram się odpowiedzieć.  

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – dostaliście Państwo pełną listę z realizacji zarządzeń, jeżeli macie Państwo 
pytani, bardzo proszę.  

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 
 

Pani Anna Stawiarz przedstawiła sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2016.  
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – witam serdecznie Pana Zygmunta Dziwińskigo – Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych 
 
Pan Marek Gajewski – Panie dyrektorze na ostatniej komisji objechaliśmy nasze drogi 
powiatowe i z przykrością muszę stwierdzić, że są one w bardzo zakrzaczone. Często  
są to stare drzewa i gałęzie z tych drzew, które podczas wichury spadają na drogę.  
 
Pan Henryk Wyrobek – na terenie Kołodziąża rowy przydrożne są pełne wody, trzeba  
je pogłębić, bo jeżeli będzie to w takim stanie, to droga się rozmyje.  
 
Pan Sławomir Rydzewski – jadąc do Orzełka przewróciło się zabezpieczenie po jednej stronie 
mostu. Od dłuższego czasu nie jest to naprawione, czy coś będziecie z tym robić? 
 
Pan Tomasz Szymanik – kolejny raz mówię o drodze od K50 w kierunku Morzyczyna, tam 
jest przerażająca ilość śmieci. Przejezdni zatrzymują się na postój i opróżniają ze śmieci  
swoje samochody. My jako mieszkańcy staramy się z tym walczyć, ale często bezskutecznie.  
 
Pan Janusz Kibart – po raz kolejny proszę o usunięcie zakrzaczenia przy drodze powiatowej 
Sadowne – Morzyczyn. Od tylu lat zwracamy się do państwa o usunięcie zakrzaczenia, 
drzew. W tamtym tygodniu przez takie drzewo zginął człowiek.  
 
Pan Ryszard Decyk – zwracam się z prośbą o usunięcie poboczy przy drodze powiatowej 
Sadowne – Morzyczyn i usunięcie zakrzaczenia.  
 
Pani Daniela Ogonowska  - ja również zwracam się z prośbą o usunięcie zakrzaczenia  
i poboczy przy drodze powiatowej Sadowne – Orzełek.  
 
Pan Waldemar Cyran – prosimy pana o to, żeby stan naszych dróg był czysty, schludny, żeby 
drogi były przejezdne. Wkładamy dużo pracy w utrzymanie porządku w naszej gminie.  
 
Pan Zygmunt Dziwiński – dziękuję Państwu za te wszystkie uwagi dotyczące dróg. Poruszane 
były sprawy dotyczące krzaków. W ubiegłym roku odkrzaczyliśmy dwie drogi Sadowne – 
Morzyczyn i Sadowne – Wilczogęby. Jak widać krzaki szybko odrosły. Jutro prześlę ekipę  
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i te najbardziej zakrzaczone miejsca usuniemy. Już teraz rolnicy nie dostają zgody na wycinkę 
drzew, a będą to robiły firmy. Przewoźnicy przewożący towar nie zwracają uwagi na znaki 
drogowe i niszczą drogi przeciążonymi samochodami. Śmieci to jest wstyd nas wszystkich. 
W ubiegłym roku zatrudniliśmy dwie osoby, które zbierały śmieci przy drogach. Jak tylko 
zginął śnieg mamy obraz naszego społeczeństwa. Wstyd mi za tych śmieciarzy, gdzie często 
ich dzieci, wnukowie sprzątają drogi, lasy.  
 
Pan Waldemar Cyran – Stowarzyszenie Wsi Płatkownica naprawdę bardzo się angażuje  
w sprzątanie środowiska. Planujemy zamontować fotopułapki, które mamy nadzieję 
powstrzymają ludzi przed zaśmiecaniem środowiska.  
 
Pan Zygmunt Dziwiński – trzeba zewrzeć szyki i skutecznie eliminować to zjawisko. Pobocza 
wykonane są z trudnego do zagęszczenia materiału. Po ich zebraniu samochody rozjeżdżają 
nam drogi. Zarząd powiatu widzi problem zakrzaczeń i konieczność pogłębienia rowów 
będzie starał się go rozwiązywać. W latach 2014 – 2016 przy udziale gminy wykonano  
na terenie Gminy Sadowne 9 km nowych nawierzchni i 170 m chodnika. W tym roku  
na terenie gminy Sadowne będziemy robić drogę Jasiorówka – Brzuza – Sadowne. 
Następnym zadaniem będzie przebudowa mostu na Wielączy na odcinku Sadoleś – 
Morzyczyn. Będzie realizowana nakładka na odcinku drogi Kałuszyn – Wierzbno – Roguszyn 
– Paplin.  
 
Pan Andrzej Rosiński – co w sprawie topoli przy drodze Szynkarzyzna – Grabiny  
są zaznaczone do wycięcia.  
 
Pan Janusz Kibart – mam wielką prośbę, żeby na odcinku drogi Sadowne – Morzyczyn 
pogłębić rów przydrożny.  
 
Pan Zygmunt Dziwiński – rowy pełnią funkcję odwodnienia przy drogach, są rowy należące 
do Gminnej Spółki Wodnej, które też mają za zadanie odprowadzanie wody. Jest to wielki 
problem, bo gmina Sadowne leży na płaskim terenie.  
 
Pan Marek Gajewski – żeby te rowy robić, to trzeba wcześniej usunąć z nich drzewa. 
 
Pan Zygmunt Dziwiński – te drzewa, które są ponumerowane to prawdopodobnie jest już 
wydane pozwolenie na wycinkę. Nie zdążyliśmy tego zrealizować na jesieni i wystąpiliśmy 
do Wójta o przedłużenie terminu wycinki drzew.  
 
Pan Waldemar Cyran – przy drogach powiatowych mieszkańcy mają swoje zjazdy, do kogo 
należy przepust.  
 
Pan Zygmunt Dziwiński – do właściciela nieruchomości.  
 
Pani Irena Dębkowska – podsumowując dyskusję musimy pamiętać o tym, że musimy łożyć 
na Gminną Spółkę Wodną, ponieważ Gmina Sadowne leży na niskim terenie, a woda która 
nie jest odprowadzona niszczy nam drogi.  
 
Pan Waldemar Cyran – na jakim etapie jest państwa wiedza odnośnie linii kolejowej Sadowne 
– Czyżew? 
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Pan Zygmunt Dziwiński – jest to sygnalizowane, ale nie mamy konkretnych terminów. Nikt 
do nas oficjalnie nie zwrócił się w tej sprawie. Mamy na Gminie Łochów nie zrealizowane 
zobowiązania inwestora.  
 
Przerwa – 11.50 
Po przerwie  - 12.15 

 
Do punktu ósmego porządku obrad: 

 

a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

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

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub remonty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  
na obszarze Gminy Sadowne, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 
d) w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskie, 
 
Pan Waldemar Cyran – jest to stowarzyszenie, które zrzesza i czuwa nad sprawami samorządów 
lokalnych. Zawsze jeśli jest nas więcej łatwiej jest rozmawiać i przedstawiać swoje postulaty. 
Przedstawiciele stowarzyszenia rozmawiali w kancelarii prezydenta na temat reformy oświaty.  
W naszym interesie jest, żebyśmy do tego stowarzyszenia przystąpili.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

e) w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych Komisji Rady Gminy, 
 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
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Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

f) w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w obradach Sesji Rady Gminy, 
 
Pan Waldemar Cyran – zgodnie z wnioskiem z komisji budżetowej została podniesiona dieta  
dla sołtysów za udział w sesji do 150 zł.  
 
Pani Irena Dębkowska – proponuję podnieść dietę  dla sołtysów do 200 zł.  
 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o zwiększenie dietę dla sołtysów za udział w sesji do 200 zł.  
Za – 2 
Przeciw – 6 
Wstrzymało się - 6 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw – 1 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

g) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z 8 grudnia 2011 roku Nr X/69/2011  
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
 
 

h) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy na lata 2017 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, 

 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

i) w sprawie Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności na terenie Gminy Sadowne w 2017 roku, 

 
Pan Zbigniew Bocian – ponieważ firma zmieniła nazwę, my musimy uwzględnić to w naszej uchwale.  
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

j) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne 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 
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kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

k) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

l) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska, 
 

Pan Zbigniew Bocian – przenieśliśmy targowisko z centrum Sadownego na plac za Kościołem. 
Chcemy przyjąć regulamin korzystania z targowiska, który jest niezbędny do złożenia wniosku  
o dofinansowanie budowę targowiska.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

ł)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  
2017-2028 

 

Pani Anna Rukat – tak jak wyjaśniałam na komisji do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, 
które zostały rozdysponowane na poszczególne inwestycje.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

m) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r. 

Pan Waldemar Cyran – zwiększamy wydatki na inwestycje w kwocie 550 000 zł pochodzą one  
z oszczędności z 2016 r. Na ostatniej komisji zaplanowałem zmiany w budżecie, które dostały 
akceptację komisji. Dokładamy do nakładki na Zieleńcu do 120 000 zł. Droga Sadoleś – Płatkownica 
zwiększamy o 70 000 zł , Przebudowa drogi w Orzełku 100 000 zł, droga w Płatkownicy od K50  
do Agroli 70 000 zł na drogę w Sojkówku 40 000 zł i na drogę w Zarzetce do 235 000 zł. Drogi  
te będą budowane w standardach dwuwarstwowych.  
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Pan Henryk Wyrobek – nic Pan Wójt nie mówił o drodze w Złotkach do SUW.  

Pan Waldemar Cyran – na tę drogę mamy projekt i będziemy składać wniosek o dofinansowanie.  

Pan Marek Gajewski – mnie to zaskoczyło, że te 10 000 zł przenosimy z Sojkówka na Zieleniec. 
Proponuję przenieść te 10 000 zł na drogi żwirowe.  

Pani Irena Dębkowska – Zieleniec słynie z tego, że co roku jest tam robiona nakładka. Czy to będzie 
przez cały Zieleniec? 

Pan Stanisław Rostek – Zieleniec co roku oddaje środki przeznaczone na żwir.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
 

n) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.  

 
Pan Waldemar Cyran – będzie to ciąg pieszo – rowerowy, realizacja zadania jest po stronie GDDKiA.  

Pani Irena Dębkowska – proszę o uwzględnienie w tym zadaniu oświetlenia ścieżki. 

Pan Waldemar Cyran – będę o tym rozmawiam, nie wiem czy jest to możliwe.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Do punktu dziewiątego porządku obrad: 
 
 

Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od Pana Andrzeja Rucińskiego w sprawie prośby o przyznanie 
koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie w Sadownem przy ulicy Kościuszki 15. 
Proponuję przekazać powyższa prośbę do zaopiniowania przez Gminną Komisje Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani. 

Odbyło się głosowanie za przekazaniem pisma do zaopiniowania przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem.  
Za – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Pan Piotr Olkowski – odczytał treść pisma w sprawie prośby o dofinansowanie budowy garażu  
dla OSP w Zieleńcu.  

Pan Waldemar Cyran – OSP w Sokółce nie jest najmłodszą jednostką OSP w naszej gminie.  
W Zieleńcu powstała nowa jednostka OSP do której należą młodzi ludzie, którzy bardzo prężnie 
działają. Z własnych środków kupili wóz bojowy dla OSP, a teraz chcą przy naszej pomocy 
pobudować garaż.  Myślę, że z państwa strony będzie chęć pomocy .  
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Pan Piotr Olkowski – proponuję przekazać pismo do rozpatrzenia przez komisje budżetową.  

Pan Zbigniew Kłósek – szykowaliście wniosek na przebudowę świetlicy wiejskiej, dziwię się że nie 
uwzględniliście garażu dla OSP.  

Pan Stanisław Rostek – rozmawialiśmy z projektantem i uwzględnienie garażu dla OSP, nie było 
możliwe.  

Pan Andrzej Kopacz – sołtys sołectwa Zieleniec- kiedy był składany wniosek do LGD jeszcze  
nie było OSP w Zieleniec.  

Pan Stanisław Rostek – ja chylę czoło przed stowarzyszeniem w Orzełku i w Kołodziążu są to młodzi  
ludzie, którzy się starają i chcą coś zrobić dla społeczeństwa. Należy wspierać młodych ludzi, którzy 
się starają.  

Pan Marcin Molski – wiem o tym ,że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza i tu nie ma o czym 
dyskutować. OSP w Sokółce jak potrzebowała wsparcia to je dostała.  

Pan Jarosław Popławski – jest to drugi co do jakości samochód w gminie Sadowne. Wóz bojowy 1998 
rok marka Ford.  

Pan Tomasz Szymanik – kto jest właścicielem ? 

Pan Jarosław Popławski – OSP w Zieleńcu. Chcemy budowę garażu zacząć już teraz, będziemy 
pracować w wolne weekendy od pracy zawodowej. Każde opóźnienie z państwa strony, jest dla nas 
zwłoką w czasie.  

Odbyło się głosowanie w sprawie przekazania pisma od OSP w Zieleńcu do rozpatrzenia przez 
Komisję Planowania, Budżetu, Finansów i Handlu. 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Pan Piotr Olkowski – wpłynęło do Rady Gminy pismo od Pana Ireneusza Puściana w sprawie szkód 
wywołanych przez dzikie zwierzęta. Proponuję przekazać pismo do rozpatrzenia przez Komisje 
Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.  

Pan Sławomir Rydzewski – rodzice dzieci skarżą się, że autobusy dowożące dzieci do gimnazjum są 
w bardzo złym stanie technicznym, zdarza się, że wcale nie przyjeżdżają.  

Pan Janusz Kibart – proszę o postawienie przy trasie K50 znaków informacyjnych Sojkówek, Sadoleś, 
Ocięte.  

Pan Henryk Wyrobek – proponuje dodać do rejestru zabytków tzw. „Czworaki”  

Pan Zbigniew Bocian – mamy więcej budynków, które według konserwatora powinny być wpisane  
do rejestru zabytków. Wpisując coś do rejestru zabytków nakładamy na właścicieli obowiązki 
utrzymania odpowiedniego stanu tych zabytków.  

Pan Gołębiewski – nie wiele na dzisiejszej sesji słyszę o Sadownem. Jaka jest najbliższa perspektywa 
dla Sadownego. Co z ulicą Stefanowicza, jest ona bardzo zaśmiecona. Od strony kulturalnej wiele 
rzeczy ciekawych się dzieje, ale jest to wszystko bardzo zaściankowe. Czy nie można by było  
z drugiej strony dobudować scenę. Na odcinku ulicy Kilińskiego nie ma znaków informacyjnych. 
Dużo zyskałoby Sadowne, żeby choć na jednej ulicy zyskało pełne oświetlenie. Uważam,  
że oświetlenia jest za mało. 
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Pan Waldemar Cyran – odnośnie pierwszeństwa przejazdu na tej ulicy obowiązuje kodeks ruchu 
drogowego. Jeżeli chodzi o inwestycje w Sadownem, chcemy kupić nowy samochód dla OSP, 
chodnik na ulicy Strażackiej, targowisko w Sadownem, kanalizacja ulicy Wiejskiej. Dlaczego  
nie Stefanowicza, bo musimy te środki dozować dla wszystkich mieszkańców. Tak jak powiedział Pan 
Kłósek są miejscowości, w których jeszcze nic nie zrobiliśmy w tej kadencji. Ulicę Stefanowicza 
planujemy na 2018 rok.  

Pani Barbara Laska – co z drogą Sadowne – Krupińskie. 

Pan Waldemar Cyran – droga ta leży na gruncie prywatnym. Kiedy będziemy właścicielami zrobimy 
tę drogę. To, że dziś o pewnych rzeczach nie mówimy, to nie znaczy, że procedura się nie toczy.  
W sprawie mostku na Bojewce złożymy wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Serdecznie 
zapraszam na Forum Kobiet przedsiębiorczych Bardzo dziękuję za przegłosowanie przesunięcia 
środków w załączniku inwestycyjnym. Dzięki temu możemy robić zaplanowane inwestycje. 
Zachęcam mieszkańców, stowarzyszenia do pozyskiwania środków. Wszystko to zostaje w naszej 
gminie.  

Do punktu dziesiątego porządku obrad: 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Nieobecni podczas głosowania:  

Pan Andrzej Rosiński, Pan Zbigniew Kłósek i Pan Henryk Wyrobek. 

Pan Tomasz Szymanik – mieszkaniec zobowiązał mnie, żeby zwrócić uwagę, że droga od Wilczogąb 
do Pana Kądzieli nie była równana. 

Pan Waldemar Cyran – 17 marca został zakończony nabór do Przedszkola. W następnym roku 
szkolnym 5-6-latki będą chodziły do Przedszkola, którego oddziały będą mieściły się w szkole. Mamy 
obowiązek zapewnić opiekę przedszkolną 4-5-latkom i oddziały te będą mieściły się w budynku 
Przedszkola.  

Do punktu dziesiątego porządku obrad: 

 

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. Zamknął 
posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz        Przewodniczący Rady Gminy 

          Piotr Olkowski 


