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PROTOKÓŁ Nr XLIV/2018 

 

z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego  2018 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, Pani Agata Sędek – Dyrektor Przedszkola 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 XLIV 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. Wystąpienie Pani Katarzyny Stefaniak – pracownika Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego,  
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i 
Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Sadowne za 2017 rok. 
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
8. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne 
na 2018 rok.  

b) w sprawie zniesienia pomników przyrody, 
c) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr 

XLII/207/2017 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 
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wykorzystania dotacji, zmienianej uchwałą Rady Gminy Sadowne z dnia 29 
grudnia 2017 r. Nr XLIII/216/2017, 

d) 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, 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne- 
Kołodziąż – Złotki – granica powiatu miejscowość Złotki”, 

f) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na 2018 rok oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, 

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2018-2029, 

h) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r. 
9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 
10. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy, 
11. Zamknięcie obrad. 

 
Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

Pan Waldemar Cyran – przywitał wszystkich zebranych, chcę poinformować, że w dniu 23 
lutego został wybrany nowy sołtys  sołectwa Sadoleś jest nim pani Beata Rostek, którą 
serdecznie witamy na dzisiejszej sesji. Wybory sołtysa sołectwa Sadoleś odbyły się w 
związku z tym, że poprzednia Pani sołtys zrezygnowała z funkcji.  

 W dniu 5 stycznia 2018 r. podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji „Budowa targowiska 
gminnego Mój Rynek w Sadownem”. Wykonawcą zadania jest firma P&K Jaczewscy 
Jaczewski Paweł z miejscowości Bednarze (gmina Korytnica). Wartość umowy 2 481 749,78 
zł. Planowany termin realizacji inwestycji:  
- I etap do 31.07.2018 r. 
- II etap do 31.12.2018 r. 
8 stycznia 2018 r. wysłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wnioski w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Spośród 7 
wniosków złożonych przez sołectwa wybraliśmy 2:  
- sołectwa Sojkówek na „Zakup wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem oraz zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy wiejskiej”, 
- sołectwa Szynkarzyzna na „Budowę i wyposażenie placu zabaw dla dzieci”. 
Wartość złożonych wniosków wynosi po 20 000 zł każdy. Wnioskowana dotacja 50% (po 
10 000 zł każdy). 

W dniu 14 lutego 2018 r. otrzymaliśmy informację, że oba wnioski przeszły 
pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Czekamy na podpisanie umowy. 

Wniosek Gminy Sadowne dotyczący „Budowy Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sadowne” pomyślnie przeszedł etap oceny 
merytorycznej. Wartość projektu 658 714,97 zł. Wartość unijnego dofinansowania 
436 133,83 zł. Termin realizacji do 30.09.2018 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
podpiszemy umowę. 
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23 stycznia 2018 r. podpisaliśmy z Fundacją AVIVA umowę użyczenia na zewnętrzny 
czujnik jakości powietrza. Urządzenie zostało zamontowane na elewacji budynku Urzędu 
Gminy. Na stronie map.airly.eu/pl/ można sprawdzić dane dotyczące jakości powietrza, 
którym oddychamy. 

Z uwagi na obchodzone w tym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 
w dniu 1 lutego 2018 r. złożyliśmy wniosek w projekcie „Na 100 Niepodległa” ogłoszonym 
przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem projektu jest kształtowanie 
poczucia przynależności do własnego kraju, regionu, małej ojczyzny. Projekt skierowany jest 
do uczniów szkół na terenie naszej gminy. Chcemy, aby po realizacji projektu uczniowie 
rozumieli znaczenie wolności narodowej, znali i szanowali symbole narodowe. Wyniki 
zostaną ogłoszone 28 marca 2018 r. 

9 lutego 2018 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa przydomowych 
mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne”. Wykonawcą 
zadania było konsorcjum firm IKAR SERVICE Krzysztof Jatczak oraz ECOHOUSEPRO Sp. 
z o.o., Sp. komandytowa z miejscowości Ławy. Wartość zadania wynosi 658 996 zł netto 
(810 565,08 zł brutto). Kwota dotacji w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 419 
319 zł. 

14 lutego 2018 r. braliśmy udział w VIII edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
„EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”, której pomysłodawcą i organizatorem jest ekolog 
i podróżnik Dominik Dobrowolski. W tym dniu we wszystkich placówkach edukacyjnych     
na terenie naszej gminy oraz w Urzędzie Gminy Sadowne i Gminnym Ośrodku Kultury        
w Sadownem lokalni koordynatorzy rozdawali walentynkowe słodycze i inne gadżety           
w kształcie serca – a wszystko w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

14 lutego 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec i Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Płatkownica podpisały w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie zadań    
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020: 
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zieleńcu, 
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Płatkownicy. 
Wnioski składane były za pośrednictwem LGD „Bądźmy Razem”. 
Wartość wniosku SRW Zieleniec 231 516, 34 zł, wnioskowana dotacja 200 000 zł. 
Wartość wniosku SRW Płatkownica 51 278,17 zł, wnioskowana dotacja stanowi 100% 
wartości zadania.Termin realizacji obu zadań – do grudnia 2018 r. 

15 lutego 2018 r. złożyli śmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację 
inwestycji pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowościach Sadowne, 
Ocięte oraz Wilczogęby” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. Na 
terenie inwestycji planujemy umieścić następujące obiekty małej architektury: orbitrek, 
twister, wyciskanie siedząc, motyl, biegacz, trenażer ramion (dla niepełnosprawnych), 
wioślarz i podciąg nóg. Ponadto zamontujemy: grę kółko i krzyżyk, stół do gry w szachy, 4 
ławki, tablicę z regulaminem i kosz na śmieci. Wartość inwestycji 84 000 zł (3 x 28 000 zł), 
wnioskowana dotacja 50% – 42 000 zł.  

W dniu 10.03.2018 r. zapraszam na Gminny Dzień Kobiet.  
 

Pan Stanisław Rostek – czy lewoskręty na DK50 będą tylko w jednym punkcie? 
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Pan Waldemar Cyran – tak, przy skręcie na ulicę Wiejską. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – droga  Kołodziąż Rybie wygląda bardzo źle, proszę o interwencję w  
tej sprawie do PKP. 
 
Pan Waldemar Cyran – ja już w tej sprawie podjąłem działania jestem już po rozmowach.  
 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pani Katarzyna Stefaniak – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
poinformowała o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r.     
w tym o obowiązku złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus. Opis sposobu składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa poprzez aplikację e-WniosekPlus dostępne są na stronie internetowej ARiMR. 
Chcę Państwa poinformować o zasadach składania oświadczenia potwierdzającego brak 
zmian zamiast składania wniosku w wersji elektronicznej. Jest możliwość wypełniania 
wniosku przez internet u doradców MODR Warszawa.  

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

Pani Anna Rukat – informacja ze średnich wynagrodzeń nauczycieli została państwu 
przesłana z materiałami. W tym roku dopłata wynosiła 1500,00 zł ponieważ w arkuszach 
organizacyjnych nauczyciele mieli dużo godzin ponadwymiarowych. 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Marek Gajewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, 
Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska przedstawił sprawozdania z pracy komisji 
za 2017 rok, które stanowi załącznik do protokołu.  
 
Pan Janusz Kibart – Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Handlu- 
przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu, które stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Stanisław Rostek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie        
z pracy komisji, które stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Irena Dębkowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych przedstawiła Radzie Gminy sprawozdanie z pracy komisji w 2017 roku, które jest 
załączone do protokołu.  

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

Pan Henryk Wyrobek – czy decyzje Rady Gminy są ważne? Stanowisko rady było, żeby nie 
zmieniać nazwy ulicy Czesława Wycecha. Jak się okazuje decyzja została podjęta odgórnie    
i zmieniono nazwę ulicy na bł. ks Edwarda Grzymały. Jak to możliwe, czy to jest narzucone? 
Był to człowiek , który był ministrem szkolnictwa i dzięki niemu Sadowne jest takie jakie 
jest. Dlaczego ktoś z zewnątrz narzuca nam swoje decyzje.  

 



5 

 

Pan Radca Prawny – jeżeli chodzi o system prawny fundamentem jest Konstytucja, która 
kształtuje dalsze etapy prawa, kolejnym etapem jest ustawa. Tylko ustawą można uchwalić 
zakres kompetencji danego organu. Do takich elementów zalicza się nadanie nazwy ulicy 
gdzie organem jedynie kompetentnym w tym zakresie jest Rada Gminy. Obecnie 
funkcjonujący sejm uchwalił prawo o charakterze szczególnym, mówiące o tym ,że jeżeli 
samorząd nie wypełni pewnych rzeczy w zakresie dekomunizacji to wtedy to uprawnienie 
zostało przyznane Wojewodzie. Organem uprawnionym do kontroli tego postępowania jest 
Trybunał Konstytucyjny. Teraz każda zmiana nazwy ulicy musi być konsultowana z 
Wojewodą.  

Do punktu ósmego porządku obrad: 

 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne 
na 2018 rok.  
 

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

b) w sprawie zniesienia pomników przyrody, 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne- 
Kołodziąż – Złotki – granica powiatu miejscowość Złotki”, 

 
d) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr 

XLII/207/2017 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, zmienianej uchwałą Rady Gminy Sadowne z dnia 29 
grudnia 2017 r. Nr XLIII/216/2017, 
 

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

 
e) 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, 
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Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne- 
Kołodziąż – Złotki – granica powiatu miejscowość Złotki”, 
 

Pan Waldemar Cyran –  w budżecie były zabezpieczone środki finansowe na współpracę z 
powiatem na drogę do miejscowości Grądy.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2018-2029, 

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

 
 

h) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r 
 

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

Pani Anna Rukat – zmienia nam się subwencja oświatowa o 22 tys. zł. W zeszłym roku został 
nadpłacony kredyt, w związku z tym , że była nadpłata mamy nadwyżkę budżetową.  

 

Do punktu dziewiątego porządku obrad: 

Pan Stanisław Rostek – chcę podziękować w imieniu własnym i mieszkańców za pilotowanie 
wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Wsi Zieleniec. Dziś przy wyjeździe z Zieleńca na 
K50 zdarzył się wypadek, proszę o zamontowanie tam luster. 2 marca mija termin składania 
wniosku na „Wójta Roku”, czy ktoś pilotuje tę sprawę.  

Pan Waldemar Cyran – sam fakt, że proponujecie złożenie takiego wniosku jest dla mnie 
wielkim wyróżnieniem. Jeżeli uważacie, że taki wniosek powinien zostać złożony to 
oczywiście jesteśmy w stanie go przygotować.  
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Pan Janusz Kibart – dziękuję wójtowi za oczyszczenie drogi Sadoleś  – Morzyczyn, proszę 
jeszcze o posprzątanie gałęzi. Przy wyjeździe z drogi gminnej na DK 50 tez jest potrzeba 
zamontowania luster.  

Pan Marek Gajewski – mówił Pan że GDDKiA planuje zrobić lewoskręt z ulicy Wiejskiej, a 
czy coś wiadomo odnośnie wyjazdu z Wilczogąb?  

Pan Waldemar Cyran – dziś mam dostać koncepcję na maila od GDDKiA, jak tylko coś będę 
wiedział to dam znać.  

Pani Jadwiga Gutowska – w związku z tym, że są silne mrozy apelujemy do sołtysów, że 
jeżeli będą wiedzieli o osobach potrzebujących pomocy prosimy o zgłaszanie nam takich 
sytuacji.  

Pan Andrzej Kopacz- sołtys  z Zieleńca – czy jest przewidziany parking przy stacji PKP? 

Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy Koleje Mazowieckie nie planowały parkingu przy 
stacji PKP.  

Pan Andrzej Kopacz – czy będzie wodociąg do mieszkańców Zieleńca? 

Pan Waldemar Cyran – sam projekt modernizacji linii nie przewiduje wodociągu. Pan dziś 
jako pierwszy zwraca się o uzupełnienie linii wodociągowej.  

Pan Marek Rostek – na jakim etapie jest modernizacja drogi w Zalesiu? 

Pan Waldemar Cyran – planowana jest nakładka na drodze Zalesie – Rażny. 

Pani Barbara Laska – na jakim etapie jest budowa drogi Sadowne  - Krupińskie? 

Pan Waldemar Cyran – występujemy o uwłaszczenie gruntów, starostwo przy okazji chce 
dokonać podziałów. Nie zapomnieliśmy o tej drodze, jest to kwestia proceduralna. Cały czas 
na terenie gminy dokonujemy wymiany oświetlenia ulicznego, w ostatnim czasie 
wymieniliśmy około 80 lamp.  

Pan Piotr Olkowski – czy planowana jest dalsza rozbudowa oświetlenia? 

Pan Waldemar Cyran – tak ,cały czas zgłaszano toteż w funduszu sołeckim . 

 

Do punktu dziesiątego porządku obrad: 
 

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

Do punktu jedenastego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach, zamknął 
posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy Sadowne.  
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 

        Piotr Olkowski 


