PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2017

z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r., która
odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10°°
Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 12
Nieobecni –
Pan Sławomir Matusik
Pani Małgorzata Niegowska - Pacuszka
Pan Sławomir Rydzewski

Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Agata Sędek – Dyrektor Przedszkola w
Sadownem, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sadownem, Pan Podkomisarz Tomasz Guzek oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.
Do punktu pierwszego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych,
rozpoczął obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności
stwierdził quorum. Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?
Do punktu drugiego porządku obrad:
P o r z ą d e k o b r a d:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)
b)
c)

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sadowne w roku szkolnym
2016/2017.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Podjęcie uchwał :
w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu,
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne,
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana
Twardowskiego w Grabinach wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Grabinach,

1

d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej
im. Czesława Wycecha w Sadownem w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Czesława Wycecha w Sadownem,
e) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela,
f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Sadowne,
g) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie
Gminy Sadowne,
h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2017-2028
i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r.
8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
9. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
10. Zamknięcie obrad.

Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał: w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg i uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4206W Sadowne-Sokółka-Kołodziąż poprzez budowę chodnika w
miejscowości Sokółka gmina Sadowne dł. 0,498 km.
Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do nas z pismem w sprawie zmiany nazwy ulicy
Czesława Wycecha. Szanowni państwo nazwa tej ulicy funkcjonuje od lat. Chciałbym
wprowadzić do porządku punkt i przegłosowanie stanowiska o tym, żeby nie zmieniać nazwy
ulicy Czesława Wycecha. Z racji tego, że każdy kto zapoznał się z historia tego człowieka to
wie ile Gmina Sadowne jemu zawdzięcza. Całe jego życie było związane z oświatą i walczył
o to, żeby polski naród, młodzież polska była światłym narodem. Usłyszałem kiedyś o
Czesławie Wycechu takie zdanie, że był politykiem ponadczasowym i ja również się z tym
zgadzam. Wprowadził obowiązek szkolny. Chciałbym wprowadzić dziś do porządku obrad
takie stanowisko Rady Gminy.
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Sokółka-Kołodziąż poprzez budowę
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chodnika w miejscowości Sokółka gmina Sadowne dł. 0,498 km”.
Odbyło się głosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu - 0
Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie
określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
Odbyło się głosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

P o r z ą d e k o b r a d:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)
b)
c)

d)

e)

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sadowne w roku szkolnym
2016/2017.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Podjęcie uchwał :
w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu,
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne,
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana
Twardowskiego w Grabinach wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Grabinach,
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej
im. Czesława Wycecha w Sadownem w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Czesława Wycecha w Sadownem,
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
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f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Sadowne,
g) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie
Gminy Sadowne,
h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2017-2028
i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r.
j) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg,
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację
zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-SokółkaKołodziąż poprzez budowę chodnika w miejscowości Sokółka gmina Sadowne dł.
0,498 km.
8. Stanowisko Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy Czesława Wycecha.
9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
10. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
11. Zamknięcie obrad.

Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – 20 września dokonaliśmy odbioru drogi gminnej Szynkarzyzna –
Ocięte.
25.09.2017 r. podpisaliśmy umowę na remont pomnika żołnierzy z 33 Dywizji Piechoty
poległych w kampanii wrześniowej 1939r.
26.09.2017r. firma Granit z siedziba w Słupsku rozpoczęła prace remontowe pomnika
Tadeusza Kościuszki w Sadownem. Wartość inwestycji 60 000zł. Cała kwota została
sfinansowana przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu. Uroczyste poświęcenie pomnika odbyło się 15 października 2017 roku.
Dokonaliśmy odbioru samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sadowne.
W dniu 22 października nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdu OSP Sadowne. Wartość
samochodu z wyposażeniem wynosi 809 340 zł.
10 października dokonaliśmy wyboru wykonawcy w postępowaniu na dostawę energii
elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne i podległych jednostek
organizacyjnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TAURON Sp.z o.o. Wartość oferty
138 062,55 zł. Umowę podpisaliśmy 12 października 2017 roku.
27.10.2017 r. wyłoniliśmy wykonawcę na konserwację oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Sadowne w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Najkorzystniejsza ofertę
przedstawiła firma „NEXUS” z Wyszkowa.
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Mieliśmy w budżecie taką pozycję jak Studium Uwarunkowań przestrzennych wyłoniliśmy
wykonawcę do realizacji studium.
Spisaliśmy porozumienie z przedstawicielami firmy budującej linię PKP w sprawie
użytkownikami naszych dróg. Pojazdy poruszające się po drogach gminnych będą
oznakowane, a dopuszczalna prędkość to 40 km/h. Wszystkie uszkodzenia będą na bieżąco
naprawiane. Jedna z dróg to Sadowne – Sokółka i tu uzgodniliśmy, że firma odpowiada za
całe użytkowanie tej drogi. Kolejna droga Orzełek – Złotki., stan tej drogi budzi obawy, że
ulegnie zniszczeniu dlatego też podjąłem decyzję, że po zakończeniu inwestycji
wyremontujemy drogę. W momencie kiedy firma będzie schodzić z budowy odbuduje zużytą
nawierzchnię. Droga w Orzełku w kierunku Lasów Państwowych i odcinek leśny drogi, gdzie
firma musi wybudować drogę od podstaw.
W związku z deszczową pogodą mamy olbrzymie problemy z utrzymaniem w dobrej
kondycji dróg żwirowych. W tej chwili trwają prace na drodze w Orzełku poszerzenie drogi i
przygotowujemy drogę pod asfalt.
Korzystając z okazji, że jest u nas Podkomisarz Tomasz Guzek chcę przekazać prezent od
Gminy kółko do pomiarów odległości.
Pan Podkomisarz Tomasz Guzek – serdecznie dziękuję w imieniu policjantów z Komisariatu
w Łochowie.
Pan Waldemar Cyran – uzyskaliśmy zgodę na wycinkę drzew przy K50 GDDKiA przymierza
się do zadania budowa ścieżki rowerowej. Dobra informacja dla zespołu „Sadowianki”
Kapituła Marszałka doceniła i zauważyła nasz zespół „Sadowianki”, który został wyróżniony
i otrzymał nagrodę pieniężną w kwocie 10 000 zł. Trwają prace przy projekcie budżetu na
2018 rok.
Pan Rafał Pustół - przedstawiciel firmy „Interkor” – zawarliśmy porozumienie z Gminą
Sadowne o korzystaniu z dróg gminnych. Nie będziemy odśnieżać ale na bieżąco jeżeli będą
potrzeby będziemy naprawiali. Po zakończeniu realizacji zadania zobowiązujemy się położyć
cienki dywanik na zimno. Samochody poruszające się po drogach gminnych będą
oznakowane. Podwykonawcy będą terminowo otrzymywać takie przepustki, wydawane przez
kierownika budowy. Wójt wspomniał o gruntownej przebudowie drogi od granic
administracyjnych Gminy Małkinia do miejscowości Złotki. Zobowiązaliśmy się przy udziale
40% ze strony gminy wykonać nawierzchnię przy udziale emulsji i cementu. Drogi te
będziemy użytkować do czasu zakończenia inwestycji. Wszelkie odbiory będą miały miejsce
miesiąc, czy półtora miesiąca wcześniej. Gmina zobowiązała nas do przeprowadzenia
inwentaryzacji budynków przy drogach gminnych. Przygotowałem ogłoszenie do
mieszkańców, że taka inwentaryzacja ma tu miejsce.
Pan Waldemar Cyran – nie unikniemy tego, kolej musi być zmodernizowana, więc ta
inwestycja jest konieczna.
Pan Tomasz Szymanik – czy takie same zasady korzystania dotyczą dróg powiatowych i
jakich?
Pan Rafał Pustół - drogi powiatowe są w lepszym stanie, będziemy korzystać z drogi od
Orzełka w kierunku lasów państwowych i z drogi od lasów państwowych w kierunku
miejscowości Sokółka.
Pan Marcim Molski – gdzie będzie budowana stacja PKP?
Pan Waldemar Cyran – jadąc do Węgrowa po prawej stronie za nastawnią.
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Do punktu czwartego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie i w
komplecie. O drobnych uwagach przekazanych przez Urząd Skarbowy wszyscy zostali
poinformowani.
Pan Piotr Olkowski – oświadczenia, które wpłynęły do Przewodniczącego Rady również
zostały złożone terminowo i w komplecie. Uwagi i drobne poprawki dotyczące
poszczególnych osób zostały im przekazane.

Do punktu piątego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski na wczorajszej komisji dyrektorzy wszystkich szkół szczegółowo złożyli
sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sadowne w roku szkolnym
2016/2017.
Pan Waldemar Cyran – chcę państwu przedstawić jakie inwestycje zostały przeprowadzone w
poszczególnych placówkach. W Szkole Podstawowej w Sadownem przeprowadzono remont
korytarza i klatki, schodowej koszt inwestycji 130 000 zł. współinwestowany z powiatem
50% gmina i 50% powiat. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grabinach
przeprowadzono remont za kwotę 122 421 zł odnowiono szatnie, zakupiono nowe meble na ,
sale lekcyjne, wymiana wykładzin, ułożenie płytek chodnikowych przed szkołą ułożenie
płytek na ścianach w kuchni, odnowienie bloku żywieniowego, wymiana sanitariatów. W
Gimnazjum w Sadownem wyremontowane dwie szatnie, odmalowano lamperie, wyłożono
kostką fragment terenu przy szkole. W Szkole Niepublicznej w Kołodziążu remont łazienek,
rozbudowa placu zabaw. W Szkole Niepublicznej w Orzełku jedna z sal została
przystosowana na pracownię chemiczną, wymalowano gabinet dyrektora, wyłożono parking
kostką brukową.

Do punktu szóstego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – jak wygląda budowa placu targowego w Sadownem?
Pan Waldemar Cyran – dostaliśmy dofinansowanie na tę inwestycję w kwocie pół miliona
złotych. Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na tę inwestycję.
Chciałbym, żeby zadanie to zostało zrealizowane do końca sierpnia 2018 r.
Pan Marcin Molski – w imieniu mieszkańców chciałbym złożyć pismo o remont ulicy Cichej
w Sadownem. Ciężkie samochody rozjeżdżają tę drogę.
Pan Waldemar Cyran – w związku z opadami deszczu drogi żwirowe na terenie gminy są w
stanie fatalnym. W tym roku wykonaliśmy 5,5 km dróg asfaltowych. Z roku na rok liczba
dróg asfaltowych na terenie gminy Sadowne wzrasta.
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Pan Marcin Molski – może tam należy nawieść żwir lepszej jakości.
Pan Waldemar Cyran – trzeba rozważyć i może zmienić specyfikację przetargową zamiast
żwiru na kamień.
Pan Marcin Molski – proszę też pamiętać o ulicy Leśnej.
Pan Waldemar Cyran – ja widzę ulicę Leśną i Stefanowicza, że są w złym stanie ale obecnie
nie możemy jeszcze tego robić.
Pani Irena Dębkowska - czy w związku z przebudową trasy kolejowej będzie możliwość
pozyskania kruszcu?
Pan Waldemar Cyran – jeżeli tylko będzie taka możliwość to pozyskamy kamień.
Pani Teresa Wielgat – gdzie będzie przeniesione targowisko w związku z budowa?
Pan Waldemar Cyran – mam już pomysł ale wcześniej muszę porozmawiać w tej sprawie i
państwa poinformuję.
Przerwa – 11.20
Po przerwie 11.40
Do punktu siódmego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – wznawiam obrady po przerwie.
a) w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia
ich przebiegu,
Odbyło się glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sadowne,
Odbyło się glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach wchodząca w skład
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach,
Odbyło się glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
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d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Czesława Wycecha w Sadownem,
Odbyło się glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

e) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
Pan Waldemar Cyran - w związku z reformą oświaty w szkołach zwiększyła się liczba dzieci
w związku tym dyrektorzy maja więcej pracy. W innych gminach powiatu węgrowskiego
pensum dyrektorskie jest niższe i w związku z tym ta uchwała i chciałbym żebyście
przychylili się państwo do tego i obniżyli pensum dyrektora. Dyrektorzy musza dbać o cały
zespół dydaktyczny, organizować pracę szkoły. Wnioskuje do państwa, abyście podjęli taką
uchwałę, aby praca dyrektora skupiła się na organizowaniu pracy szkoły, zarządzania
placówką. Te godziny z pensum dyrektora zostaną przekazane innym nauczycielom. Kolejna
uchwała dotyczy dodatków nauczycielskich za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego.
Była to kwota bazowa naliczana od podstawy wynagrodzenia, a obecnie będzie to określona
kwota pieniężna, gdzie wójt będzie mógł tym dodatkiem regulować. Uchwały te są po
konsultacjach ze związkami zawodowymi.
Odbyło się glosowanie:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 1

f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznania nauczycielom dodatków : za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne,
Odbyło się glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
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g) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na
terenie Gminy Sadowne,
Odbyło się glosowanie:
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 glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r.
Odbyło się glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
j) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających gminie Sadowne lub jej podległym
jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
Odbyło się glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W
Sadowne-Sokółka-Kołodziąż poprzez budowę chodnika w miejscowości
Sokółka gmina Sadowne dł. 0,498 km.
Odbyło się glosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
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Do punktu ósmego porządku obrad:
Pan Stanisław Rostek – jeżeli chodzi o ulice im. Czesława Wycecha to uważam, że nadal ta
ulica powinna tak się nazywać, ponieważ Czesław Wycech pochodził z rodziny chłopskiej tak
jak większość naszych mieszkańców i bardzo się zasłużył dla naszej społeczności. Postać tego
człowieka to wielka chluba dla nas.
Pan Henryk Wyrobek – Czesław Wycech był nauczycielem, ministrem oświaty, marszałkiem
sejmu. Ile zrobił Czesław Wycech dla Sadownego, to mało kto tyle zrobił. Gdybyśmy teraz
chcieli likwidować nazwy ulic, czy szkół to tak jakbyśmy sobie nóż wbijali pod serce. Co o
nas pomyślą inne pokolenia, że my dopuściliśmy do zmiany nazwy ulicy. Uczcijmy tego
człowieka i pozostawmy nazwę tej ulicy i szkoły jego imieniem.
Pani Irena Dębkowska – z tego, co mi mówiono jak ja przyszłam tu uczyć, to za
wstawiennictwem ówczesnego ministra oświaty powstało u nas liceum. Dzięki niemu ten
teren został szybciej zelektryfikowany. Skoro mamy szanować nasze małe ojczyzny to nie
możemy podcinać sobie naszych korzeni i wypierać się przeszłości. Ja nazwy tej ulicy bym
nie zmieniała. I my jako rodacy, nie powinniśmy przyłożyć ręki do zmiany nazwy tej ulicy.
Pan Marcin Molski – jako najmłodszy z radnych jestem zbudowany tym co słyszę o
Czesławie Wycechu. Musimy wiedzieć o tym, że to co my dziś chcemy zmienić to, to samo
mogą zrobić inni po nas.
Pan Zbigniew Kłósek – według ustawy to nazwa tej ulicy i tak zostanie zmieniona.
Pan Zbigniew Bocian – nie jest to jeszcze przesądzone, odczytał stanowisko rady.
Pan Waldemar Cyran - myślę, że w piśmie przewodnim prześlemy stanowisko Rady Gminy i
możemy zasugerować, że jeżeli zmiana nazwy ulicy jest konieczna to proponujemy nazwę
ulicy ulicą „Niepodległości”

Odbyło się głosowanie:
Za – 11
Przeciw – O
Wstrzymało się od głosu – 1
Do punktu dziewiątego porządku obrad:
Pani Irena Dębkowska –co w sprawie podpisów dotyczących apelu do GDDKiA.
Pan Zbigniew Bocian – nie wszystkie sołectwa dostarczyły do nas listy z podpisami.
Pan Tomasz Szymanik – czy to będzie wysłane w tej formie, czy będzie jakaś zmiana?
Pan Zbigniew Bocian – apel był przyjęty i w takiej formie przegłosowany, pod taką treścią
apelu ludzie złożyli podpisy.
Pan Waldemar Cyran – ja w tym apelu podkreśliłbym tylko to, że jest niezbędna ścieżka
pieszo - rowerowa Brok – Zieleniec.
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Pan Piotr Olkowski – odczytał treść pisma od mieszkańców Krupińskiego w sprawie budowy
drogi. Na komisji Rolnictwa pismo było odczytywane i decyzja komisji była taka, żeby w
pierwszej kolejności uregulować stan własności gruntów, a później zająć się drogą.
Pan Waldemar Cyran – otrzymaliśmy pismo od mieszkańców i będziemy zaczynać
procedurę.
Pan Piotr Olkowski – myślę, że w pierwszej kolejności trzeba porozmawiać z mieszkańcami,
czy zrzekną się na rzecz drogi części swojej działki.
Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od mieszkańców Ociętego, którzy zwracają się z prośbą
o budowę drogi tzw. obwodnica CPN. Oprócz listy podpisów jest lista osób, które
zadeklarowały wpłatę na rzecz tej drogi. Temat budowy tej drogi był poruszany na komisji i
został wpisany do budżetu na 2018 rok. Jeżeli była by możliwość, to mieszkańcom bardzo
zależy na tym, żeby tę drogę dokończyć.
Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od mieszkańców Sadownego w sprawie budowy ulicy
Cichej w Sadownem.
Pan Tomasz Szymanik – proponuję tę drogę doraźnie poprawić, a później myśleć co dalej.
Pani Irena Dębkowska – zwracam się do Rady Gminy, Wójta o uwzględnienie w budżecie na
2018 rok ulicy Stefanowicza. Jest to ulica bardzo dużo uczęszczana, chodzą nią dzieci do
szkoły. Proszę też, o przebudowę przepustu na ulicy Strażackiej w Sadownem i o utwardzenie
ulicy Stefana Wyszyńskiego, ulicy Cichej i ulicy Czesława Wycecha. Na terenie
miejscowości Sadowne są ulice gdzie nie ma wodociągu np. ulica Strażacka w kierunku
Państwa Stelmach. Ulica wiejska za Kościołem. Gdyby była możliwość proszę to uwzględnić.
Pan Marcin Molski – ja przyłączam się do prośby Pani Dębkowskiej.
Pani Teresa Wielgat – zwracam się z prośbą do Pana Wójta o poprawienie dziur w asfalcie na
drodze Zalesie – Rażny.
Pan Waldemar Cyran – jesteśmy przed realizacją zadania budowa kanalizacji w Sadownem
ulica Wiejska. Proponuję wkład mieszkańca do inwestycji 2500,00zł., co państwo o tym
myślicie? Myślę, że nie jest to kwota wygórowana, można ja rozłożyć na raty.
Pan Tomasz Szymanik – ja uważam, że skoro do oczyszczalni przydomowych dopłacano
2 500,00zł to koszt przyłącza do kanalizacji powinien tyle samo wynosić.
Pan Waldemar Cyran – rozumiem, że mam państwa zgodę na kwotę 2 500,00zł.
Informacja do Pani sołtys w Złotkach odcinek drogi zostanie zamknięty. Chciałbym już dziś
zaprosić Państwa na uroczystą sesję Rady Gminy, na której oficjalnie zostanie ogłoszone
kolejne 12 miesięcy Rokiem Niepodległości w Gminie Sadowne. Wydaliliśmy około
70 000,00zł za co mamy zrobione dwa pomniki. Ostatnia informacja jest taka, że kolejne dwie
gminy dostały dofinansowanie na fotowoltaikę. Co do ulic Sadownego, wiemy że jest ich
dużo i nie da się wszystkich zrobić w jednym roku. Potrzebne są na to olbrzymie środki. Jest
też pytanie, czy robić drogi dobrej jakości asfaltowe, czy przeznaczyć na drogi żwirowe
konkretny materiał i utwardzić te drogi. 15.11.2017 roku trafi do państwa projekt budżetu na
2018 rok proszę go zweryfikować.
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Do punktu dziesiątego porządku obrad:
Odbyło się głosowanie:
Za – 9
Przeciw -0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecni : Pan Andrzej Rosiński, Pan Zbigniew Kłósek, Pani Teresa Wielgat.

Do punktu jedenastego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach.
Zamknął posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Olkowski
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