
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2017 

 

z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia  2017 r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  13°° 
 
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 Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem, Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Sadownem, Pani Ewa Piórkowska – Dyrektor GOK 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 XLIII Sesji Rady Gminy Sadowne.  
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 
 

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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2018 rok.  

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

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

 
Pan Piotr Olkowski – czy ktoś chce wnieść obrady do porządku obrad? 

Pan Waldemar Cyran – przywitał wszystkich zebranych, proszę o wprowadzenie do porządku 
obrad uchwały zmieniającą uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania 



przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka 
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystania dotacji.  

Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad? 

Odbyło się głosowanie : 
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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2018 rok.  

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

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. 
d) zmieniającą uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sadowne przez 
inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.  

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

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 
Pan Waldemar Cyran – od ostatniej sesji nie minęło dużo czasu. Gmina Sadowne starała się o 
pozyskanie czujnika, który będzie mierzył czystość powietrza. Zebraliśmy 520 głosów i 
jesteśmy na 10 pozycji. Czujnik mierzy temperaturę powietrza, zanieczyszczenie pyłami. Z 
racji tego, że jest uchwała antysmogowa będziemy musieli powoli przymierzać się do 
wymiany pieców centralnego ogrzewania. Podpisaliśmy umowę na odbiór odpadów 
komunalnych, będzie to Zakład Gospodarki komunalnej w Stoczku. Jest ustalony już 
harmonogram odbioru odpadów. W związku z ustawą antysmogową zgłosiła się Fundacja 
PGiNG SA ufunduje budowę 5 naukowych stacji zabaw, w gminach które zdobędą 
największą liczbę głosów. Zgłosilismy działkę 738 przy hali sportowej. Glosowanie 
rozpocznie się 24.01.2018r. i potrwa do 20.02.2018r. Dokonaliśmy odbioru drogi żwirowej  
Sadoleś – Płatkownica. 04.05.2018r. podpisujemy umowę pod budowę targowiska.  

Pan Waldemar Kalat – miałem dziś wizytę duszpasterska i rozmawiałem z Księdzem o 
wejściu na cmentarz od strony Sadolesia. Ksiądz powiedział mi, że to zadanie powiatu. 



Pan Waldemar Cyran – powiat nie zrobił na to żadnych projektów. Myślę, że jak będziemy 
robić targowisko, to będziemy chcieli zrobić ten ciąg komunikacyjny na cmentarz, a od strony 
Sadolesia wspólnie z powiatem.  

Pan Wiesław Rogala – mieszkaniec gminy – nie miałem okazji, żeby wcześniej o tym 
powiedzieć, dobrze się stało, że wójtem jest młody zaangażowany człowiek. Chcę tu 
zauważyć wielki wysiłek wójta jak i pracowników. Bardzo panu dziękują mieszkańcy wsi 
Zarzetka, Szynkarzyzna za wybudowanie nowych  dróg. Samorząd wypełnia swoje zadania 
wzorowo. Panu Wójtowi, Radzie Gminy i wszystkim zebranym składam najlepsze życzenia 
noworoczne.  

Pan Piotr Olkowski – dziękuję za te życzenia, cieszę się, że mieszkańcy widzą naszą pracę i 
starania.  

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sadowne na 2018 rok.  

 

Pani Jadwiga Gutowska – taki program przyjmujemy co roku, zmian w programie jest 
niewiele. W Urzędzie Gminy jest czynny punkt do którego mogą zgłaszać się osoby 
potrzebujące wsparcia i pomocy. Mamy zatrudnionych specjalistów od uzależnień. 
Przeprowadzono ankietę na temat uzależnień na terenie naszej gminy i okazuje się, że wiedza 
wśród społeczeństwa jest mała na ten temat. W szkołach prowadzone są zajęcia 
profilaktyczne. Prowadzone są kontrole sklepów, szkolenia sprzedawców.  

Pan Stanisław Rostek – czy używki, narkotyki, czy są w naszej gminie? 

Pani Jadwiga Gutowska – tak są, cały czas prowadzona jest profilaktyka. Mówione jest też o 
zagrożeniu w sieci.  

Pan Piotr Olkowski – czy myślała pani o tym, żeby dla osób uzależnionych zorganizować 
wigilię? 

Pani Jadwiga Gutowska – można pozyskać środki z zewnątrz i zorganizować spotkanie dla 
osób samotnych. 

Pani Irena Dębkowska – w program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
nastawiony jest na młodzież jest dużo profilaktyki. Może trzeba zająć się starszymi 
uzależnionymi. Co do zmiany ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych  to uważam 
że jest ich wystarczająco i komisja już nie powinna wydawać pozwoleń.  

Pani Jadwiga Gutowska – kiedyś był taki pomysł, żeby zaprosić tych pijących na spotkanie 
komisji, ale nikt nie przyszedł. 31 wniosków było skierowanych o leczenie odwykowe. 

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



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

Pani Anna Rukat – są to zmiany porządkujące zmieniają się wydatki i dochody o kwotę 6 000 
zł. W dochodach zmieniają się podatki, nie wpłyną do nas podatek za sylikaty. Gmina Małkinia 
partycypuje w kosztach budowy SUW w Złotkach. Mamy mniejszą wpłatę za opłatę śmieciowa 
o 50 000 zł. Dochody zmniejszamy o 198 000 zł. O taką sama kwotę zmniejszamy wydatki.  
 
Pan Waldemar Cyran – odnośnie zaległości w sylikatach. Tm dość często zmienia się właściciel 
firmy. Po rozmowie z obecnym właścicielem wpłacono ratę podatku. Jest nadzieja, że jeżeli 
firma zacznie funkcjonować i spłacać zadłużenia.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu - 0 
 

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

Pan Tomasz Szymanik – w projekcie uchwały budżetowej jest zwiększenie planu wydatków 0 
63 000 zł na bieżące potrzeby w zakresie administracji. 

Pani Anna Rukat – jest to błąd jest to zmniejszenie. 

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

d) zmieniającą uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sadowne przez 
inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.  

 

Pan Zbigniew Bocian – Nadzór Prawny wskazał nam poprawki w podjętej uchwale, są to 
zmiany porządkowe § 7 zostaje skreślony w § 9 wprowadza się zapis w terminie 14 dni od 
zakończenia postępowania kontrolnego.  

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

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Zbigniew Bocian – chcę państwu przypomnieć, że jest do odbioru harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych. Tworzony jest harmonogram imprez cyklicznych w związku z tym 
proszę, żeby radni, sołtysi zgłosili co chcą do tego harmonogramu dodać.  



 

 Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

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

Pan Waldemar Cyran – szanowna rado chcę wszystkim zebranym złożyć najlepsze życzenia 
świąteczne, żeby ten budżet został zrealizowany w 100 %. Życzę wszystkiego najlepszego w 
nowym roku 2018.  

Do punktu ósmego porządku obrad: 

 

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Piotr Olkowski 


