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PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 

 

z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 r., która odbyła się  
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  9°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 12 
Nieobecni –  
          Pan Sławomir Matusik 
          Pan Janusz Kibart 
          Pani Małgorzata Niegowska - Pacuszka 
   
   
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 – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan 
Andrzej Styrczula – Komendant Powiatowy Komisariatu Policji w Węgrowie, Pani Bogumiła 
Oniśk – Kierownik Zakłady Gospodarki Komunalnej oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą. 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, 
rozpoczął obrady XXXV 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 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielącz dz. nr. ewid. 250 ) w ciągu drogi 
powiatowej Nr 4205 w Sadowne – Morzyczyn” 

Odbyło się głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad proponowaną przez wójta 
uchwałę.  
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za zmienionym porządkiem obrad : 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Zbigniew Kłósek 
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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. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
b) w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu, 
c) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym, 
d) w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program Rewitalizacji 

dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023”, 
e) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grabinach, 
f) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Sadowne na lata 2017 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadowne, 

g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem  
na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na 2017 rok  
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

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

i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. 
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy mostu na rzece Wielącz dz. nr. ewid. 250 ) w ciągu drogi powiatowej 
Nr 4205 w Sadowne – Morzyczyn” 

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

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pan Piotr Olkowski – zanim przekażę głos panu Wójtowi, chcę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia z okazji dnia samorządowca panu Wójtowi jako gospodarzowi gminy, zdrowia, 
optymizmu, wszystkim pracownikom, żeby pracowało się nam dobrze ku dobru wspólnemu.  

Pan Waldemar Cyran – dziękuję za pamięć i życzenia, ja również składam serdecznie 
życzenia wszystkim samorządowcom, pracownikom, żeby pracowało się nam dobrze,  
na rzecz lokalnej społeczności. Witam serdecznie wszystkich zebranych, przybyłych gości. 
Ostatnia sesja odbyła się 27.04.2017 roku od tego czasu prężnie pracowaliśmy. 24.04.2017 r. 
zakończyliśmy postępowanie przetargowe na przebudowę drogi w Płatkownicy, Zarzetka  
i Orzełek oraz remont drogi gminnej w Zieleńcu. Na przebudowę drogi w Płatkownicy 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MIKST” z Węgrowa i 9 maja została podpisana 
umowa. Na pozostałe drogi najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „POLHILD” z którą  
15 maja podpisaliśmy umowę. 22 maja podpisaliśmy też umowę na przebudowę drogi  
w Sojkówku. 26.04.2017 roku złożyliśmy wniosek na przebudowę targowiska w Sadownem. 
Wartość inwestycji  1 932 024,60 zł. Przeprowadziliśmy zapytanie ofertowe na konserwację 
oświetlenia na terenie gminy Sadowne. Najkorzystniejsza oferta PHU „MADO” z Kosowa 
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Lackiego. Zakończyliśmy budowę chodnika w Sadownem na ulicy Strażackiej, przy dużym 
zaangażowaniu Pani Ireny Dębkowskiej i pomocy finansowej mieszkańców. Mamy wstępny 
projekt ciągu pieszego przy K50 od ulicy Partyzantów do ulicy Wiejskiej, oświetlenie zostało 
ujęte w projekcie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie rozpatrzył wniosek 
i udzielił nam promesy na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  
na terenie gminy Sadowne. Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę 51 oczyszczalni 
przydomowych, wartość inwestycji  966 941,51 zł dotacja to kwota 500 215 zł i na budowę 
kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne, ulica Wiejska – 
Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne, wartość inwestycji 
2 335 006,16 zł, dotacja 1 196 735 zł. Jak widzicie państwo potrafimy pisać wnioski  
i pozyskujemy środki z zewnątrz. Jednym z moich marzeń był zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP w Sadownem. Dziś mamy rozstrzygnięcie przetargu. Wartość inwestycji 
850 000,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 
100 000,00 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 300 000,00 zł. Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie pozytywnie ocenił projekty z Morzyczyna 
Włóki na „Budowę placu zabaw”  i przyznał dofinansowanie 5 000 zł, kolejne dwa projekty  
z Płatkownicy: „Płatkownica w starej fotografii” dofinansowanie 4 000 zł i „Zawsze czysta 
Płatkownica” z dofinansowaniem 5 000 zł. Jest to dowód na to, że mamy zdolnych 
mieszkańców, którzy potrafią pisać wnioski, bo wniosek z Morzyczyna został oceniony 
najlepiej w rejonie siedleckim Podziękowanie dla Pana Renika za pomoc przy planowanej 
przebudowie przepustu na Bojewce. Pojawiła się pierwsza lista rankingowa w sprawie 
dofinansowania solarów. 10 wniosków dostało, my jesteśmy na 14 pozycji, liczymy, że może 
po przetargach powstaną oszczędności i wtedy i my możemy uzyskać dofinansowanie. 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Piotr Olkowski – udzielam głosu pani dyrektor Alinie Lipka – Chudzik 

Pani Alina Lipka – Chudzik dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach.  
Jest mi miło poinformować, że nasza szkoła w dniu 09.06.2017 r. będzie miała nadane imię 
Ks. Jana Twardowskiego serdecznie zapraszam na tę uroczystość.  

Pan Piotr Olkowski – udzielam głosu Panu Markowi Renikowi. 

Pan Marek Renik – Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach – Witam 
wszystkich serdecznie, składam serdeczne życzenia w związku z dniem samorządowca.  
W lipcu wchodzi ustawa o przekształceniu gospodarki wodnej tzw. Wody Polskie. Będzie  
to funkcjonowało  na zasadzie cieków wodnych, obejmując całe odcinki rzek. Jeżeli chodzi 
 o melioracje, to są olbrzymie zaległości. Nasza gmin nie wygląda na tym tle źle. Mamy takie 
zbiorniki jak w Wilczogębach. Spółki Wodne mogą ubiegać się o dofinansowania  
do Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwo Ochrony Środowiska. Z Panem wójtem 
współpracujemy o pozyskanie środków z powodziówek. Środki te są przeznaczone  
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Współpracujemy również z panem Wójtem  
o pozyskanie środków na odnowę miejsc pamięci, chodzi tu o pomnik  Żołnierzy z 33 
Dywizji Piechoty poległych w kampanii wrześniowej z 1939 roku w Sadownem. Polityka 
państwa jest ukierunkowana na przekazywanie większych środków na małe gminy  
tzw. Polskę B, którą się wcześniej zostawiało na boku. Jeżeli chodzi o działalność  
w powiecie, to chce powiedzieć, że kiedy tylko spotykam się z panem dyrektorem 
przypominam o  mostku w Orzełku i wysypaniu żwirem przystanków w Grabinach.  

Pan Waldemar Cyran – już sobie z tym poradziliśmy i wysypaliśmy przystanki żwirem.  
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Pan Piotr Olkowski – czy znana jest data wejścia w życie ustawy „Prawo Wodne”?  

Pan Marek Renik – od lipca tego roku, a wszystkie przekształcenia powstaną w późniejszym 
czasie.  

Pan Tomasz Szymanik – czy Gminna Spółka Wodna nadal będzie funkcjonować? 

Pan Marek Renik – zmiany będą i będą dotyczyć finasowania. Mam wiedzę ogólną, jeżeli 
chodzi o szczegóły zaproszę dyrektora, który państwu wyjaśni.  

Pani Irena Dębkowska – zwracam się do pana jako mieszkańca ulicy Strażackiej z pytaniem, 
czy możemy posłużyć się dokumentami z ostatniego wylania Bojewki, czy musimy czekać, 
aż nas zaleje i wtedy starać się o odszkodowanie.  

Pan Marek Renik – środki, o których ja mówiłem, są na niwelowanie skutków powodzi.  

Pani Irena Dębkowska – jeżeli wyleje Wisła i Bojewka to logiczne jest, że środki pójdą  
na Wisłę.  

Pan Marek Renik – nie ma pani racji, nie wszystkie zakwalifikowane wnioski  
są sfinansowane. Podejmujemy starania z panem Wójtem, żeby pozyskać środki po takich 
zdarzeniach.  

Pani Irena Dębkowska – trzy lata temu droga była zalana, a następnie była naprawiona,  
bo musi być naprawiona. Przychodzi komisja i nie widzi skutków powodzi.  

Pan Waldemar Cyran – nie zgadzam się z tym, bo staram się zrealizować swoje 
zobowiązania. Jeżeli nie dostaniemy środków od wojewody to i tak mamy zabezpieczone 
środki w budżecie i to zadanie zrealizujemy. Nie zgadzam się, też z tym stwierdzeniem, że 
jesteśmy Polską B, my jesteśmy Polską A. Ubolewam, że nasz ostatni wniosek nie uzyskał 
aprobaty. Droga była ewidentnie zalana, zniszczona, a do tego mieliśmy dokumentację 
fotograficzną. Ja jako wójt muszę zapewnić dojazd moim mieszkańcom i dlatego droga 
została naprawiona. Przyjechała komisja i nie widzi problemu. Czy już coś wiadomo 
odnośnie pozyskania środków na renowację pomnika na cmentarzu.  Jeżeli chodzi o nasza 
Spółkę Wodną to funkcjonuje ona bardzo dobrze, wszyscy co do nas przyjeżdżają podziwiają 
działania naszej Spółki Wodnej.  

Pan Marek Renik – nie zrozumiał Pan mojej wypowiedzi , obszar na zachód od Wisły 
otrzymywał bardzo duże dofinansowanie, natomiast obszar B oznacza obszary które 
wymagają inwestycji. Odnośnie klęsk to sam  pan powiedział, że pan naprawił. Później 
przyjeżdża komisja do spraw usuwania skutków, a skutki już pan usunął. 

Pan Waldemar Cyran – jestem powołany na to stanowisko i mam w zakresie obowiązków 
zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. Dlatego jako pierwsze zadbałem o swoich 
mieszkańców, a później złożyłem wniosek o odszkodowanie.  

Pan Marek Gajewski – na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o tym, że planowana jest 
przebudowa przepompowni. Został rozkopany rów łączący Kotło i woda z niego ucieka,  
czy to nie doprowadzi do degradacji Kotła.  

Pan Jacenty Biernat – ostatnio był przegląd wałów i okazało się, że woda ze zbiornika Kotło 
ucieka, chcą tę wodę spuścić, a w przyszłości planują modernizacje przepompowni.  
To powinno być szybko zrobione, bo może to doprowadzić do degradacji zbiornika Kotło.  



5 

 

Pan Marek Renik – będę rozmawiał z panem dyrektorem jak te prace mają dalej postępować.  

Pan Piotr Olkowski – jest z nami dziś Pan Komendant Andrzej Styrczula, jeżeli są pytania  
do pana to proszę. 

Pan Henryk Wyrobek – czy jest możliwość, żeby dopuścić do ruchu ciągniki samoróbki.  

Pan Andrzej Styrczula – tu jest prosta zasada, jeżeli ma przegląd techniczny, to wtedy będzie 
dopuszczony do ruch po drogach publicznych. 

Pani Irena Dębkowska – serdecznie dziękuję panu Wójtowi, pani Skarbnik, panu sołtysowi  
i radnym za pomoc przy inwestycji budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Sadownem. 
Mieszkańcy uważali, że będzie to chodnik po obydwu stronach ulicy, został zrobiony  
po jednej stronie. Inwestycja ta została przez mieszkańców dofinansowana, mam na ten cel 
zebrane 4 290 zł. Jeszcze raz zwracam się do wszystkich byśmy pamiętali o przebudowie 
przepustu na ulicy Strażackiej i nie czekali aż przyjdzie powódź i zrobi straty. Nadal czekamy 
na położenie asfaltu na ulicy Stefanowicza i chodnik na ulicy Armii Krajowej. Mieszkańcy 
ulicy 11 Listopada zobowiązują się dofinansować prace wykonywane na ich ulicy.  

Pan Piotr Olkowski – w imieniu Rady Gminy dziękuję za podjętą inicjatywę i przekazane 
środki. 

Pan Marcin Molski – ja również przyłączam się do podziękowań i proszę pamiętać  
o chodniku do basenu w Sadownem.  

Pan Waldemar Cyran – na zakup samochodu strażackiego wpłynęły dwie oferty, pierwsza 
oferta to Mercedes około 833 000 zł, a druga to Renault około 809 000 zł  

Pan Piotr Olkowski – ogłaszam 10 min przerwę. 

Po przerwie  

Do punktu piątego porządku obrad: 

 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

Pan Waldemar Cyran – zgodnie z ustaleniami na zebraniu wiejskim, że jeżeli uzyskamy 
prawo własności do budynku po mleczarni to obiekt po starej świetlicy przeznaczymy  
na sprzedaż. Kolejna działka to w Morzyczynie Włóki-Majdan, mieszkaniec użytkuje grunt  
i zwraca się do nas o wykupienie tych działek.  

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

 b) w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu, 
 

Odbyło się głosowanie: 
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Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

c) w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym, 
 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

d) w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program Rewitalizacji  
dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023”, 
 

Pan Zbigniew Bocian – program rewitalizacji uchwalany był kilka miesięcy temu, Urząd 
Marszałkowski wniósł uwagi do naszego programu i w związku z tym musieliśmy nanieść 
zmiany i jeszcze raz uchwalić plan. Dopisaliśmy do programów społecznych zadania 
inwestycyjne. W zmianach obszarowych zniknęła nam Zarzetka i Zalesie ponieważ  
nie kwalifikują się do obszarów do rewitalizacji.  

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

e) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grabinach, 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

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

Pan Zbigniew Bocian – program ten już raz był uchwalony ale w związku z tym, że Nadzór 
Prawny miał zastrzeżenia musieliśmy nanieść poprawki i jeszcze raz podjąć tę uchwałę.  

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 
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Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem  
na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na 2017 rok oraz na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 
 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację 
zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
przebudowy mostu na rzece Wielącz dz. nr. ewid. 250 ) w ciągu drogi powiatowej  
Nr 4205 w Sadowne – Morzyczyn” 
 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

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

Pan Marcin Molski – jak ma być rozbudowana kanalizacja w kierunku ulicy Słonecznej? 

Pan Waldemar Cyran – jest projektowana sieć kanalizacyjna do pana Karczmarczyka. 
Dziękuję radnym za przegłosowanie uchwały kredytowej, jeżeli będzie potrzeba, to z niego 
skorzystamy.  

Pani Elżbieta Olton – serdecznie dziękuję wójtowi, który obiecał, że zrobi mostek w Zarzetce, 
a następnie drogę. Dotrzymał słowa i dziś rozpoczęły się prace budowlane na drodze.  

Pani Jadwiga Gutowska – Wójt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani i Gminnym Ośrodkiem Kultury organizują  
w dniu 04.06.2017 r. Piknik Rodzinny serdecznie prosimy, żeby ta informacja została 
przekazana szerszemu gronu mieszkańców.  

Pan Stanisław Rostek – kieruje do Pana Wójta słowa uznania za poprawienie estetyki 
przystanków autobusowych.  

Pani Daniela Ogonowska – kiedy będą koszone pobocza? 

Pan Waldemar Cyran – drogi powiatowe to kompetencja powiatu, będę w tej sprawie 
rozmawiał z Zarządem Dróg Powiatowych. 

Pani Barbara Laska – jak posuwają się prace dotyczące  drogi Sadowne – Krupińskie? 

Pan Waldemar Cyran – droga wyjeżdżona jest po działkach prywatnych i to jest problem. 
Podjęliśmy procedurę przejęcia gruntów od wojewody. W przyszłym roku będziemy chcieli 
to zrobić.  

Pani Barbara Laska – czy będzie możliwość zrobienia asfaltu za mostem? 

Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy skupimy się na odcinku drogi od Sadownego. 

Pani Teresa Wielgat – dziękuję za szybką interwencję i usunięcie dziur na drodze.  

Pani Bogumiła Oniśk – zaczęliśmy wykaszanie poboczy, zwracam się do mieszkańców  
o usunięcie płotów z krawędzi drogi.  

Pan Waldemar Cyran – zapraszam serdecznie na niedzielny piknik rodzinny.  

Pan Piotr Olkowski – zwracał się do nas Pan Andrzej Rosiński w sprawie przyznania koncesji 
na sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych w sklepie w Sadownem przy ulicy Kościuszki.  
Na ostatniej sesji zwróciliśmy się o opinię i skierowaliśmy pismo do Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani. Opinia Komisji jest negatywna. 
Proszę radnych o przegłosowanie wniosku: 

Kto jest za podtrzymaniem opinii komisji i  nie zwiększaniem punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych : 

Za – 9 

Przeciw – 0 

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

Odbyło się glosowanie za protokołem Nr XXXIII/2017  

Za – 9 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Odbyło się glosowanie za protokołem Nr XXXIV/2017  

Za – 9 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Nieobecni podczas glosowania: 

Pan Andrzej Rosiński, Pan Marcin Molski i Pan Ryszard Decyk. 

 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

                  Piotr Olkowski 


