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PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 

 

z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 14 czerwca 2017 r., która odbyła się  
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  12°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni –  
          Pan Sławomir Matusik 
          Pan Henryk Wyrobek 
           
   
   
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 Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz sołtysi zgodnie  
z załączoną listą. 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

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

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 
Pan Piotr Olkowski – Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? 
 
Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie Panią 
Wicemarszałek Elżbietę Lanc. Proszę o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał:  

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację 
zadania pod nazwą „Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. 

2. w sprawie zasad ustalania i przekazywania  z budżetu Gminy Sadowne dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Sadownem środków finansowych wynikających  
z rozliczenia podatku od towarów i usług.  

 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sadownem. 

 

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 uchwały w sprawie 
zasad ustalania i przekazywania  z budżetu Gminy Sadowne dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Sadownem środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku  
od towarów i usług.  
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za nowym 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. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. 
b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2017-2028. 
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. 
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. 

f) w sprawie zasad ustalania i przekazywania  z budżetu Gminy Sadowne  
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem środków finansowych 
wynikających  z rozliczenia podatku od towarów i usług.  

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

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pan Waldemar Cyran – szanowna Pani Marszałek, wysoka Rado, szanowni sołtysi i wszyscy zebrani 
na tej Sali, bardzo miło jest mi ogłosić, że podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim  
na wsparcie zadań proekologicznych w miejscowości Sadowne i całej gminy Sadowne.  
Jest to dofinansowanie do zadań: budowa kanalizacji w miejscowości Sadowne na kwotę  
2 335 006,16 zł, dotacja w kwocie 1 196 735 zł oraz budowa przydomowych mechaniczno-
biologicznych oczyszczalni ścieków – wartość inwestycji 966 941,51 zł,  wartość dotacji 500 215 zł. 
Są to olbrzymie pieniądze dla Gminy Sadowne. Kolejne zadania to „Przebudowa drogi  
w miejscowości Płatkownica” dofinansowanie w kwocie 75 000 zł. Mamy rozstrzygnięty przetarg  
na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sadowne  
w 2017 roku. Wysokość promesy z WFOŚiGW 22 038 zł, a wartość zadania 25 928 zł. Pozbędziemy 
się około 83 ton tego szkodliwego materiału. Trwają prace polegające na zaprojektowaniu ciągu 
pieszo-rowerowego przy K50 od ulicy Partyzantów do ulicy Wiejskiej. Przymierzamy się do budowy 
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drogi w miejscowości Kołodziąż Rybie. Musimy przeprojektować słupy energetyczne, które stoją  
w pasie drogowym. W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę na zakup nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sadownem. Wartość samochodu to kwota 850 000 zł. Na ten cel 
otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł i z WFOŚiGW 291 362 zł. W dniu  
04.06.2017 roku odbył się Piknik Rodzinny, dziękuję państwu za obecność. W dniu 08.06.2017 roku 
rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Przedszkola w Sadownem, konkurs wygrała Pani Agata Sędek. 
Swoją wieloletnią pracę po 27 latach zakończyła Pani Elżbieta Postek, za co jej serdecznie 
dziękujemy. W dniu 08.06.2017 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej  
w Grabinach. Szkoła otrzymała imię godnego patrona Ks. Jana Twardowskiego. W dniu 10.06.2017 r. 
odbył się piknik rodzinny w Zieleńcu. W dniu 11.06.2017 r. odbyły się gminne zawody Ochotniczych 
Straż Pożarnych na których I miejsce zajęła OSP z Zieleńca, II miejsce zajęła OSP z Szynkarzyzny  
i III miejsce przypadło OSP z Zalesia. Pojawiła się grupa młodych zaangażowanych osób działających 
w szeregach OSP. Została podpisana umowa na realizację przebudowy linii PKP Czyżew – Sadowne,  
co obejmuje również przebudowę stacji PKP w Sadownem. 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – przedstawił prezentację multimedialną z realizacji budżetu gminy Sadowne  
za 2016 rok. Dochody 22 772,27 zł wydatki 21 294 984,77 zł, co stanowi 96% planu, który 
zakładaliśmy. Rok ten był zaplanowany pod kontem spłaty kredytów, pod katem zadań, które chcemy 
realizować. Subwencja oświatowa to olbrzymia część naszego budżetu otrzymujemy ją w kwocie 
4 986 000 zł, a wydatkujemy w kwocie 6 593 000 zł. Nadwyżka budżetowa za 2016 r. to kwota 
1 487 000 zł. W 2016 r. spłaciliśmy 1 282 000 zł kredytów i pożyczek. Otrzymaliśmy zwrot  
z WFOŚiGW na kwotę 320 000 zł.  Zadłużenie na koniec 2016 r. wynosiło 5 508 847,29 zł. 
Zadłużenie jednoroczne wyniosło 6,15%, a wieloletnie 24%. Tak jak państwo widzicie, zadłużenie 
naszej gminy maleje. Wykonaliśmy wodociąg w Złotkach i Orzełku. Już nie kupujemy wody  
od gminy Stoczek, a korzystamy z naszego ujęcia w Złotkach. Zrobiliśmy drogę powiatową Sadowne 
– Sadoleś. Przebudowa drogi gminnej Sadoleś – Płatkownica oraz Szynkarzyzna – Ocięte  
są to zadania, na które złożyliśmy wnioski do PROW i dostaliśmy dofinansowanie. Gdyby  
nie to wsparcie zewnętrzne, drogi by te nie powstały. Przygotowujemy się do kolejnych naborów, 
robimy kolejne projekty. Przebudowa drogi gminnej w Szynkarzyźnie 690 m. Kolejna droga gdzie 
mieszkańcy przekazali grunty pod tę inwestycję to droga Zarzetka - Zalesie. Zrobiliśmy odcinek ulicy 
Kili ńskiego. Zrobiliśmy chodnik przy drodze powiatowej i wokół skwerku koło kościoła i na ulicy 
Grunwaldzkiej. Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie Włóki (Majdan), przebudowa drogi  
w Złotkach, przebudowa drogi w Orzełku, Przebudowa drogi w Ociętem (obwodnica CPN)  
są to zadania na kolejny rok. Wspólnie z funduszem sołeckim wybudowaliśmy toaletę publiczną. 
Dofinansowaliśmy zadanie zakup samochodów dla Policji. Przeprowadzaliśmy remonty  
we wszystkich placówkach oświatowych. Dokonaliśmy modernizacji oświetlenia w Sadownem  
na ulicy Kościuszki na oświetlenie LED. Dofinansowaliśmy ZGK na zakup samochodu, kosiarki  
i rębaka, które są niezbędne dla naszej gminy. Realizujemy zadanie utylizacja azbestu na kwotę około 
24 000 zł. Wspólnie z funduszem sołeckim zrobiliśmy parking przy kaplicy w Kołodziążu. 
Zadbaliśmy o nasze pomniki przyrody, otrzymaliśmy na to dotację w kwocie ponad 8 213 zł. 
Zawarliśmy umowę partnerską i ubiegamy się o ośrodki na odnawialne źródła energii , nie tracimy 
nadziei i liczymy ze dofinansowanie uzyskamy.  

 

Pani Elżbieta Lanc – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego: Jestem tu w podwójnej roli jako 
mieszkanka tej gminy  i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Bardzo się cieszę i dziękuję, 
że stworzyliście państwo zespół, który tak dobrze przygotowuje wnioski i otrzymujecie 
dofinansowanie. Dzięki temu otrzymaliście bardzo duże dofinansowanie z WFOSiGW na zakup 
samochodu dla OSP w Sadownem. Z PROW otrzymaliście prawie 500 000 na drogi. Kolejny sukces 
to 1 700 000 zł na kanalizację i oczyszczalnie przydomowe. Zajmujecie 4 miejsce w kolejce na 
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fotowoltaikę i kolektory słoneczne. Zarząd cały czas stara się znaleźć środki na dofinansowanie 
jeszcze kilku wniosków, dlatego trzeba być dobrej myśli, może i na tę inwestycję pozyskacie 
dofinansowanie. Mnie jako mieszkańca bardzo cieszy, że dbacie o całą strukturę oświatowo- 
kulturalną, wszystkie te uroczystości jak piknik rodzinny, który buduje całą wspólnotę mieszkańców 
gminy Sadowne. Ja w swoim imieniu Panie wójcie, panie sekretarzu serdecznie gratuluję i dziękuję  
za wszystko to, co pozytywnego się w gminie dzieje. Za wszystko to Wójtowi, radzie gminy, sołtysom 
serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego jak i swoim osobistym.  

Pan Waldemar Cyran – Pani Marszałek nam dziękuję ale to my serdecznie dziękujemy pani za pomoc 
i wsparcie. W związku ze zbliżającymi się imieninami składamy najserdeczniejsze życzenia od całej 
Gminy Sadowne.  

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. 
 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Pan Waldemar Cyran – to ważny dzień dla każdego wójta, dziękuję państwu za zaufanie.  
To jest absolutorium dla was wszystkich. Serdecznie dziękuję moim pracownikom 
pracującym we wszystkich jednostkach gminy. Dziękuje dyrektorom jednostek za bardzo 
dobra współpracę, za wasz czas i zaangażowanie. Dla całej Rady Gminy za współpracę  
i zrozumienie, tak jak ja rozumiecie i czujecie potrzeby tej gminy. Dziękuje też sołtysom,  
bo to wy jesteście najbliżej mieszkańców i najbardziej znacie ich potrzeby.  

 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację 
zadania pod nazwą „Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. 

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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f) w sprawie zasad ustalania i przekazywania  z budżetu Gminy Sadowne  
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem środków finansowych 
wynikających  z rozliczenia podatku od towarów i usług.  

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Andrzej Rosiński – w imieniu mieszkańców Grabin dziękuję za zrobienie chodnika  
przy Szkole Podstawowej w Grabinach.  

Pan Stanisław Rostek – korzystając z obecności Pani Lanc, kiedy będą rozpatrywane wnioski 
składane przez LGD „Bądźmy Razem”? 

Pani Elżbieta Lanc – jest to kwestia dwóch tygodni.  

Pani Dorota Wiska – w imieniu mieszkańców Sadolesia serdecznie dziękuje za wybudowanie 
drogi Sadoleś – Płatkownica.  

Pan Waldemar Cyran – ja w imieniu klubu sportowego „Wicher” serdecznie dziękuję  
za pozytywne rozpatrywanie wniosków i dofinansowanie, które klub uzyskuje.  
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Pani Elżbieta Lanc – w kolejnym roku będziemy ogłaszać wnioski dla seniorów w czym będę 
starała się uczestniczyć i wspierać nasz Sadowieński Klub Seniora.  

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 

        Piotr Olkowski 


