
1 

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2017 

 

z obrad XXXVIII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 15 września  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 Marcin Molski 
  
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Sadownem, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sadownem, Pan Michał Poster- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 
Pan Ryszard Gajewski- Prezes Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”, Pani Mariola 
Kiełek.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, 
rozpoczął obrady XXXVIII 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 – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sadowne.  
 
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem przedstawionej przez wójta uchwały do 
porządku obrad? 
 
Odbyło się głosowanie:  
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu 
 
Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad: 
Za – 13 
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. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie zniesienia pomnika przyrody, 
b) w sprawie zniesienia pomnika przyrody, 
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2017-2028 
d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r. 
e) w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne.  
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – pozwolę sobie na dzisiejszej sesji podziękować Państwu Ogonowskim 
na ręce Pani Ogonowskiej wręczyć pamiątkową statuetkę, którzy na naszych gminnych 
uroczystościach dożynkowych byli gospodarzami dożynek. Ta uroczystość się rozwija została 
również dostrzeżona przez biskupa i w przyszłym roku w Sadownem odbędą się Gminno –
Parafialno- Diecezjalne. Dla nas to olbrzymie wyróżnienie, że będziemy mogli być 
gospodarzami tak pięknej uroczystości. W okresie wakacyjnym odbyła się tylko jedna sesja 
nadzwyczajna. W okresie wakacyjnym przeprowadzono remonty szkół. Największy remont 
dotyczy Szkoły Podstawowej w Sadownem. Wspólnie z powiatem wyremontowaliśmy górny 
korytarz, drzwi wejściowe do klas i przeprowadzono renowację parkietu, remont klatki 
schodowej. Koszt zadania to około 130 tys. zł współfinansuje Starostwo w 50%, za co 
serdecznie Panu Staroście dziękujemy. Kolejne remonty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Grabinach, remont Sali dydaktycznej, szatni, remont przedszkola, koszt około 50 tys. zł. W 
Gimnazjum wyremontowano pracownie dydaktyczne. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Kołodziążu od 01.09.2017r. jest  szkołą ośmio klasową, w której przeprowadzono remont 
łazienek. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku wyremontowano salę dydaktyczną 
i położono kostkę przed budynkiem, całość inwestycji 13 000 zł. Dowożenie dzieci do 
naszych szkół odbywa się lepszymi, nowocześniejszymi i bezpieczniejszymi autobusami, niż 
w latach ubiegłych. Wyremontowano naszego gimbusa, wymieniono tapicerkę na siedeniach 
za kwotę 10 tys. zł. Trwają uzgodnienia z oddziałem rejonowym GDDKiA, w sprawie ciągu 
pieszo – jezdnego, jest szansa, że GDDKiA jeszcze w tym roku rozpocznie pracę. 
Rozpoczyna się remont trasy PKP. Nas interesuje trasa Sadowne –Zieleniec. Firma „Interkor” 
wystąpiła do nas o pozwolenie na użytkowanie naszych dróg. Do dnia dzisiejszego nie 
podpisaliśmy porozumienia ponieważ firma nie zobowiązuje się do naprawy naszych dróg, 
ani też do gratyfikacji finansowej. Boimy się, że przez dwa lata użytkowania firma zniszczy 
nam drogi. Stoimy na stanowisku, żeby firma „Interkor” zobowiązała się wyremontować nam 
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drogi lub wpłacić nam 1 mil zł, wtedy będziemy mieli zabezpieczenie na remont naszych 
dróg. Negocjacje trwają i na dzień dzisiejszy nie pozwalamy na korzystanie z naszych dróg. 
22.06.2017 r. dokonano odbioru drogi gminnej w Płatkownicy, na co pozyskaliśmy z FOGR 
75 tys. zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego dołożył nam 75 tys. zł. Całe dofinansowanie 
w kwocie 150 tys. zł. Został już złożony wniosek o rozliczenie zadania. 29.09.2017 roku 
dokonaliśmy odbioru  dróg w Zarzetce, Ociętem i Zieleńcu. W tym roku wybudowaliśmy 5 
km dróg gminnych bez kredytu z dotacji i środków własnych. Kolejne zadanie to budowa 
oczyszczalni ścieków. Ogłosiliśmy przetarg i wpłynęła jedna oferta od firmy „Ikarserwis” na 
budowę 51 oczyszczalni ścieków. Już rozpoczęto budowę oczyszczalni.  

 

 Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pani Irena Dębkowska – w związku z tym, że na K50 jest dużo wypadków drogowych 
zwróciłam się do Pana Wójta i Sekretarza z prośbą o przygotowanie pisma do GDDKiA , 
które pozwolę sobie państwu przeczytać. Mam prośbę, żebyście państwo podpisali się pod 
tym apelem, zostanie on złożony do GDDKiA.  

Pan Stanisław Rostek – proszę w tym piśmie uwzględnić jeszcze inne niebezpieczne miejsca 
na K50. 

Pan Janusz Kibart – zwracam się z prośbą o oznaczenie zjazdu z K50 na Sadoleś.  

Pan Waldemar Cyran – oczywiście możemy to zgłosić. 

Pan Henryk Wyrobek – proponuję postawić dwa radary jeden na wjeździe, a drugi na 
wyjeździe z Sadownego.  

Pan Piotr Olkowski – uważam, że propozycja Pani Dębkowskiej jest bardzo dobra.  

Pan Ryszard Decyk – w sprawie drogi Sadowne – Morzyczyn prosiliśmy dyrektora 
Dziwińskiego o odkrzaczenie tej drogi, nie zostało to zrobione. Liczymy teraz na Pana 
Michała Postka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.  

Pan Marek Gajewski – tu nie tylko chodzi o tę drogę, wszystkie drogi powiatowe są do 
odkrzaczenia. 

Pan Janusz Kibart – dziękuję, że pan do nas przyjechał, a panu wójtowi dziękuję za zrobienie 
tej drogi. Niestety droga ta została źle zrobiona. Proszę się tą drogą przejechać i sprawdzić 
jakie tam jest zagrożenie. W ciągu ostatnich trzech lat zginęły tam 3 osoby.  

Pan Henryk Wyrobek – trzeba wyremontować drogę powiatową Stoczek – Sadowne i 
konieczne jest połączenie drogi powiatowej z Grądami.  

Pan Wiesław Grądzki – ja już od dłuższego czasu zwracam się z prośbą o usunięcie poboczy 
przy drodze powiatowej w Morzyczynie.  

Pan Krzysztof Bala – w Szynkarzyźnie jest podobna sytuacja trzeba zebrać pobocza i 
miejscami wysypać kruszcem.  

Pan Piotr Olkowski – w Szynkarzyźnie miał być robiony remont skrzyżowania na Grabiny.  

Pan Marek Robak – proszę o usunięcie poboczy na odcinku Sadowne – Zalesie.  
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Pan Andrzej Kopacz- ja zwracam się do pana dyrektora o usuniecie zakrzaczenia na drodze 
powiatowej z Sadownego do stacji PKP, tam jest ograniczona widoczność.  

Pan Michał Postek – te ograniczenia prędkości przy drogach powiatowych musimy zdjąć, są 
one bezprawne. Chcemy kupić wagę i w ten sposób kontrolować samochody ciężarowe i w 
ten sposób chronić drogi powiatowe i gminne. Rozmawiałem z firma INTRKOR i jesteśmy z 
wójtem Cyranem na tym samym stanowisku, jeżeli firma nie poniesie odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia naszych dróg, to my nie zezwalamy na przejazd ciężkiego sprzętu do 
budowy PKP. W sprawie poboczy będziemy sukcesywnie usuwać pobocza na terenie 
powiatu. Jeżeli chodzi o przydrożne krzaki to w przyszłym roku planuję zakupić urządzenie 
do usuwania zakrzaczenia. Drzewa przy drodze do stacji PKP jeżeli zagrażają a są nasze to 
usuniemy. Przepust na drodze powiatowej w Orzełku poprawimy, a w przyszłym roku 
zrobimy.  

Pan Tomasz Szymanik – mówimy o zbieraniu poboczy, a co w sytuacji jeżeli usuniemy 
utwardzone pobocza, a zostanie piasek, żebyśmy sobie nie zaszkodzili.  

Pani Tresa Wielgat – chodzi mi o suche drzewa rosnące przy drodze os Sadownego w 
kierunku Zarzetki. Pochylają się na drogę , są do usunięcia.  

Pan Waldemar Cyran – korzystając, że jest z nami pan dyrektor dobrze byłoby, żeby pan znał 
nasze wspólne plany tj. budowa drogi Złotki – Grądy będzie na nią składany wniosek o 
dofinansowanie. Prosimy i wnioskujemy o budowę chodnika od cmentarza w kierunku 
Sadownego. Chodnik przy drodze powiatowej w Sokółce i kolejne miejscowości. Wspomniał 
Pan o usunięciu ograniczenia tonażu do 15 ton, proszę tez o usunięcie ograniczenia do 40 km. 
Panie dyrektorze nie pamiętam kiedy te firmy pracowały i usuwały zakrzaczenia przy naszych 
drogach.  

Przerwa – 13.10 

Po przerwie 13.40 

 

 Do punktu piątego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski wznowił obrady po przerwie – chcę powitać na dzisiejszej sesji Pana 
Ryszarda Gajewskiego – Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” i Panią 
Mariolę Kiełek.  

a) w sprawie zniesienia pomnika przyrody, 
 

Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

b) w sprawie zniesienia pomnika przyrody, 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
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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 

 
f) w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne.  
 

Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Janusz Kibart – na budynek gminny w Kocielniku przewróciło się drzewo. Nikt się tym 
nie zajmuje. Czy ktoś jest zainteresowany zakupem tego budynku. 
 
Pan Waldemar Cyran – miało to miejsce podczas ostatniej wichury. Ten budynek straszy od 
20 lat.  
 
Pan Waldemar Kalata – tam jest wierzba, która podczas wichury rwie linie energetyczne. Ja 
proponuję ten budynek rozebrać, może ktoś będzie chętny. Jeżeli nie to gmina musi sama to 
uporządkować.  
 
Pani Irena Dębkowska – zwracam się do mieszkańców, sołtysów, radnych o podpisanie 
rozdanych list i przekazanie ich do pana Sekretarza w sprawie poprawienia stanu 
bezpieczeństwa na drodze krajowej.  
 
Pan Stanisław Rostek – wczoraj byliśmy na kongresie Turystycznym w Węgrowie, tam 
pojawił się pomysł, że zgłosić Wójta do konkursu na Wójta roku. Zgłaszam to jako wniosek 
formalny.  
 
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o zgłoszenie Wójta Waldemara Cyrana do 
Konkursu na Wójta Roku.  
 
Za – 12 
Przeciw – 0 



6 

 

Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Nieobecny – Pan Zbigniew Kłósek 
 
Pani Malwina Perzyna – mam uwagi do konserwatora oświetlenia ulicznego, zgłaszałam 
nieświecące lampy. Dwa tygodnie czekaliśmy na usunięcie usterki.  
 
Pan Waldemar Cyran – wszystkie usterki proszę zgłaszać przez Urząd Gminy. Zgłaszamy 
usterki drogą mailową wtedy mamy potwierdzenie. Może te opóźnienia spowodowane były 
ostatnimi wichurami.  
 
Pani Teresa Wielgat – dziękuję Panu Wójtowi za zrobienie drogi w Zarzetce.  
 
Pan Waldemar Kalata – zgłaszałem do konserwatora, że nie świecą lampy po ostatniej 
wichurze. Przyjechali i zrobili, ale już dalej nie sprawdzili, że lampy nie świecą.  
 
Pan Waldemar Cyran – po tych waszych dzisiejszych wypowiedziach będziemy sprawdzać i 
monitorować prace konserwatora.  
 
Pan Piotr Olkowski – zaprosiliśmy na dzisiejsza sesje Prezesa LGD „Bądźmy Razem” Pana 
Ryszarda Gajewskiego, żeby nam wyjaśnił jakie są możliwości pozyskania środków i 
wyremontowania na terenie gminy kilku kapliczek.  
 
Pan Ryszard Gajewski – nasz budżet to około 9 milionów złotych. Ogłaszamy dwa nabory. 
Nabór jesienny 2 220 000 zł. Wpłynęło 37 wniosków na kwotę trzy razy taką jak 
przeznaczona. W naborze 2017/2018 były trzy działania. Wpłynęło 18 wniosków. Z terenu 
gminy Sadowne wpłynęły dwa wnioski na zadanie „Odnowa wsi” Obecnie czekamy na zgodę 
Wojewody na nabór wniosków dla stowarzyszeń na zadania zasoby kulturowe i popularyzacja 
obszarów wiejskich. Zachęcam do składania wniosków. Można oczywiście składać wnioski 
na remont kapliczek, tylko wcześniej musi być zrobiony kosztorys. Może to być wniosek 
zbiorowy.  
 
Pan Stanisław Rostek – wiemy, że w Stowarzyszeniach działają społecznicy i w sytuacji 
kiedy stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie, żeby mogło zrealizować zadanie musi wziąć 
kredyt, kto ma zapłacić odsetki? 
 
Pan Ryszard Gajewski – środki unijne nie są łatwymi środkami i już wiemy, że część tych 
środków o które wnioskujemy wróci. Ten kto daje pieniądze ustala zasady.  
 
Pani Mariola Kiełek – nabory wniosków reguluje ustawa, z projektów wykluczone są 
samorządy. Wszystkie wydatki, które ponosimy przed podpisaniem ustawy są kosztami 
niekwalifikowanymi. Widzimy w biurze jaki wkład państwo ponosicie, żeby taki wniosek 
przygotować.  
 
Pan Waldemar Cyran – wczoraj byłem w Urzędzie Marszałkowskim i dopytywałem o 
wnioski Płatkownicy i Zieleńca. Prawdopodobnie stowarzyszenia będą wzywane do 
poprawek. Co do procedur, które są ustawowo narzucane nie mamy wpływu. Pomoc z Urzędu 
Gminy Stowarzyszeniom jest zawsze udzielana.  
 
Pan Ryszard Gajewski – pisząc wniosek trzeba dobrze przemyśleć jak go będziemy rozliczać.  
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Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

 
Odbyło się głosowanie za protokołem Nr  XXXVI 
 
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się 0 
 
 
 
Odbyło się głosowanie za protokołem Nr XXXVII 
 
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 
Nieobecni podczas głosowania: 
Pani Irena Dębkowska 
Pan Henryk Wyrobek  
Pan Zbigniew Kłósek 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz       Przewodniczący Rady Gminy 

        Piotr Olkowski 


