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PROTOKÓŁ Nr XLI/2017 

 

z obrad XLI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia  2017 r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  10°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni –  
          Pan Sławomir Matusik 
          Pani Małgorzata Niegowska - Pacuszka 
  
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem, Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Sadownem oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, 
rozpoczął obrady XLI Sesji Rady Gminy Sadowne.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski - na podstawie listy obecności stwierdzam quorum. Czy ktoś chce wnieść 
zmiany do porządku obrad? 
 

Odbyło się głosowanie za przedstawionym 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 współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2018, 

b) w sprawie zniesienia pomników przyrody, 
c) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadowne publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  
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d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2017-2028, 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. 
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX i XL Sesji Rady Gminy, 
8. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

Pan Waldemar Cyran – wysoka rado, szanowni sołtysi włączyliście się w przygotowanie 
apelu, zeberaliśmy ponad 900 podpisów w sprawie zamontowania na drodze krajowej  
sygnalizacji świetlnej. Ja z panem sekretarzem byliśmy osobiście u pana dyrektora w 
GDDKiA w Warszawie w tej sprawie. Pan dyrektor jest bardzo dobrze zorientowany, 
rozumie sytuację i problem naszej gminy, wie że jest bardzo niebezpiecznie. W przyszłości 
proponuje przebudowę skrzyżowań przy zjeździe na ulicę Wiejską. Jeżeli powstanie 
obwodnica Łochowa zostanie zamknięty ruch dla samochodów ciężarowych. Na dzień 
dzisiejszy mamy informację, że powstanie ścieżka rowerowa. Rozmawialiśmy o rozbudowie 
tych ścieżek w stronę Zieleńca i Broku. Odbiór naszych próśb jest dobry, myślę, że w 
przyszłości przełoży się na realizację. Wpłynęły trzy oferty na odbiór odpadów. 
Najkorzystniejsza oferta jest ze Stoczka i wygląda na to, że oni będą nadal nas obsługiwać. 
Odbiór odpadów drożeje i może być sytuacja, że będziemy podnosić opłatę za obiór 
odpadów. Kolejny przetarg, który ogłosiliśmy to na budowę targowiska w Sadownem, 06.12 
jest rozstrzygnięcie przetargu. W przyszłorocznym budżecie też mamy zaplanowane środki na 
budowę drogi w Orzełku i Ociętem. Rozpoczęliśmy budowę kanalizacji w Sadownem. Jeżeli 
pogoda pozwoli inwestycja będzie realizowana w okresie zimowym. Wpłata mieszkańca         
2 500zł, tyle samo ile wpłacali mieszkańcy przy oczyszczalniach przydomowych. Urząd 
Marszałkowski ogłosił konkurs dla sołectw za pośrednictwem gmin, kwota możliwa do 
pozyskania 10 000zł. Wnioskowaliśmy o zakup sprzętu dla OSP w Zalesiu, wynik jest 
pozytywny otrzymaliśmy pompę powietrzną, wentylator i inne potrzebne sprzęty. 

  

Do punktu czwartego porządku obrad: 

 

Pani Irena Dębkowska – proszę o informację ile środków wpłynęło do gminy od 
mieszkańców za odbiór odpadów, a jakie gmina poniosła koszty. 

Pani Anna Rukat – odpowiem w sprawach różnych.  

Pani Irena Dębkowska – czy można w przetargu na żwir umieścić tłuczeń, żeby poprawić 
jakość tych dróg.  

Pan Waldemar Cyran – na żwir mamy w budżecie 200 000zł, jeżeli będzie nas na to stać 
będziemy chcieli zamienić żwir na kruszywo. Nie wiem czy nas będzie na to stać bo wszystko 
bardzo drożeje. Tak jak widzicie państwo droga w Orzełku, Ociętem będzie  miała dobrą 
podbudowę pod drogę asfaltową. 
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Pan Piotr Olkowski – pan wójt wspomniał, że odbyło się uroczyste otwarcie dróg korzystając 
z okazji chcę podziękować za pomoc w organizacji uroczystości serdecznie sołtysom 
dziękuję.   

 

 

Do punktu piątego porządku obrad: 

a) w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2018, 
 

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

b) w sprawie zniesienia pomników przyrody, 
 

Pan Zbigniew Bocian – uchwała była omawiana na komisji chodzi o 3 dęby na cmentarzu i 
jesion znajdujący się na prywatnej działce.  
 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

c) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadowne publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

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

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2017-2028 

 

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

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

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

Do punktu szóstego porządku obrad: 

Pan Ryszard Decyk – proszę o interwencję w sprawie usunięcia zakrzaczenia na drodze 
powiatowej Sadowne – Morzyczyn .  

Pan Waldemar Cyran – sukcesywnie jest to robione, zostało usunięte  zakrzaczenie i zebrane 
pobocza na drodze w kierunku stacji PKP. Myślę, że w przyszłości i na tym  odcinku drogi 
zostanie to zrobione.  

Pan Stanisław Rostek – podpisana była umowa  z nadleśnictwem w sprawie dzierżawy drogi. 
Mieszkańcy się pytają, kiedy będzie podpisana umowa? 

Pan Waldemar Cyran – dla mnie było ważne, żeby mieszkańcy mieli dojazd do posesji, ale 
ma pan racje trzeba tę sprawę doprowadzić do końca.  

Pan Stanisław Rostek – czy coś zostało zrobione w sprawie wniosku który został 
przegłosowany na ostatniej sesji Rady Gminy, w sprawie zgłoszenia wójta Waldemara 
Cyrana do konkursu na Wójta Roku? 

Pan Piotr Olkowski – pan sekretarz miał się tym zająć.  

Pan Zbigniew Kłósek – panie wójcie w kierunku stacji PKP skręcając w prawo jest droga, 
która w tej chwili jest nieprzejezdna. Są to tereny podmokłe, tą drogą ciężkim sprzętem 
wywożone jest drzewo i droga jest nieprzejezdna. 

Pan Waldemar Cyran – spotkam się z panem Nadleśniczym w tej sprawie.  

Pan Tomasz Szymanik – pojawił się pierwszy śnieg, czy jest w gminie ustalona kolejność 
odśnieżania dróg? Proponuję jako pierwsze odśnieżać te drogi, gdzie jeździ autobus 
dowożący dzieci do szkoły.  

Pan Waldemar Cyran – według standardów mamy na to 72 godziny. Nasze ZGK nie czeka do 
godzin porannych, ale już od godziny 2 w nocy rozpoczęło odśnieżanie.  

Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik ZGK – jeżeli będziemy przerzucać z jednej drogi na drugą, 
to to generuje koszty.  

Pan Waldemar Cyran – mamy wsparcie z OSP z Wilczogąb.  

Pan Jacenty Biernat – pług jest zamontowany więc jeżeli tylko będzie potrzeba możemy 
wyjeżdzać. 

Pani Anna Rukat – wracając do pytań w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych to 
mogę poinformować, że zebrano kwotę 273 912 zł, a zaległości wynoszą 100 205 zł.  

Pani Irena Dębkowska – jakie są realne szanse żeby pozyskać zaległości? 

Pan Waldemar Cyran – tylko komornik, zawsze będą osoby, które zalegają albo nie płacą w 
ogóle. 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

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

Do punktu ósmego porządku obrad: 

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

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

        Piotr Olkowski 


