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PROTOKÓŁ Nr XLV/2018 

 

z obrad XLV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 23 marca  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 
          Pan Janusz Kibart 
  
   
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 Małgorzata Zyśk – Dyrektor Gimnazjum w 
Sadownem, Pan Marcin Sylwestrzak – Komendant Komisariatu w Łochowie oraz sołtysi 
zgodnie z załączoną listą obecności.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, 
rozpoczął obrady XLV 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 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2018 roku, 

b) w sprawie podziału Gminy Sadowne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic         
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

c) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę  
programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Sadowne, 

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

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r. 
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 
7. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy, 
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8. Zamknięcie obrad. 
 

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

Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 
przyjęcia od Powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych w miejscowości Sadowne i w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia 
niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

Odbyło się głosowanie: 

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie d) uchwały przyjęcia od Powiatu 
Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w miejscowości 
Sadowne. 

Za – 13 

Przeciw -0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

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 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2018 roku, 

b) w sprawie podziału Gminy Sadowne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

c) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę  
programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Sadowne, 

d) w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne. 

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

f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r. 
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g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii 
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

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

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne – moja informacja z działalności pomiędzy 
sesjami będzie dotyczyła rozmów i ustaleń z GDDKiA w sprawie przebudowy skrzyżowania 
na K 50 z ulicą Wiejską w Sadownem. Powstanie lewoskręt dla wyjeżdzających z ulicy 
Kościuszki na K 50. Następny lewoskręt byłby od strony Broku na K 50 dla skręcających do 
Sadownego. Chodnik przy K 50 i ulicy wiejskiej. Zlikwidowany zostanie przejazd prosto 
przez K 50 w stronę Wilczogąb. Pojawią się też zwalniacze prędkości. GDDKiA jest 
zainteresowana przebudową tego skrzyżowania i poprawą bezpieczeństwa.  

Pan Marek Gajewski – ja nie jestem za takim rozwiązaniem widzę możliwość, żeby 
poszerzyć wyjazd  na Wilczogęby.  

Pan Waldemar Cyran – ten grunt na którym można by było poszerzyć drogę należy do 
GDDKiA, a nie do gminy. Na czyimś gruncie nie możemy inwestować. Kolejna sprawa to 
cała inwestycja przesunie się w czasie o kolejne 3- 4 lata. Według mnie lepszym 
rozwiązaniem będzie połączenie ulicy Wiejskiej z drogą na Wilczogęby. Połączenie tych dróg 
to sprawa Powiatu. O tej koncepcji trzeba rozmawiać z GDDKiA. Z okazji dnia sołtysa 
składam wszystkim sołtysom najlepsze życzenia, owocnej współpracy dającej satysfakcje i 
zadowolenie.  

28 lutego 2018 r. dokonano wyboru wykonawcy na zadanie dotyczące „Wykonania 
docieplenia budynku strażnicy OSP w Wilczogębach”. W prowadzonym postępowaniu oferty 
złożyło 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Usług Remontowo-
Budowlanych Andrzej Samsel z Zalesia. Wartość usługi 19 250 zł. Umowę z wykonawcą 
podpisano 5 marca 2018 r. Termin realizacji zadania do 30.04.2018 r. 

1 marca 2018 r. ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na „Przebudowę drogi gminnej w 
miejscowości Morzyczyn Włóki” (odcinek 733 m). Termin realizacji zadania do 13 kwietnia 
2018 r. Otwarcie ofert nastąpiło 20 marca 2018 r. Oferty złożyło 3 firmy. Najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiła firma EF Trading Emil Filipiak z Sojkówka. Wartość oferty 50 000 zł. 

12 marca 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na ,,Przebudowę drogi gminnej w miejscowości 
Orzełek” (odcinek 750 m). Termin realizacji zadania do 31.08.2018 r. Otwarcie ofert nastąpi 
27 marca 2018r 
 

13 marca 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na ,,Przebudowę drogi gminnej – ulicy 
Stefanowicza w Sadownem” (odcinek 280 m). Termin realizacji zadania do 31.08.2018 r. 
Otwarcie ofert nastąpi 28 marca 2018 r. 

 



4 

 

W związku z trwającymi pracami przy „Budowie targowiska Mój Rynek w Sadownem” 
z dniem 16 marca 2018 r. uległa zmianie lokalizacja targowiska, które tymczasowo zostało 
przeniesione na ul. Kościuszki, obok nr 69. 

19 marca 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na ,,Dostawę żwiru gruboziarnistego na 
potrzeby bieżącego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sadowne w 2018 r.” Termin 
realizacji zadania do 15 października 2018 r. Otwarcie ofert nastąpi 5 kwietnia 2018 r.  

19 marca 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec dokonało wyboru ofert w 
postępowaniu na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Zieleńcu. Zadanie 
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w 
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
PROW na lata 2014-2020. Wartość dotacji 200 000 zł. W prowadzonym postępowaniu oferty 
złożyło 3 firmy. Najkorzystniejsza okazała się oferta Firmy „Nosteg-S” Zbigniew Durda z 
Łochowa. Wartość oferty 170 006,01 zł. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone zapytanie 
ofertowe na II etap zadania – wyposażenie świetlicy. 

21 marca 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica dokonało wyboru ofert  
w postępowaniu na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Płatkownicy. Zadanie 
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w 
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
PROW na lata 2014-2020. Wartość dotacji 51 278 zł. W prowadzonym postępowaniu oferty 
złożyło 2 firmy. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 
najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
realizację zamówienia. W dniu 21marca 2018 r. ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe na 
realizację ww. zadania. Otwarcie ofert nastąpi 6 kwietnia 2018 r. W najbliższym czasie 
zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na II etap zadania – wyposażenie świetlicy. 

Dziś (23 marca 2018 r.) ogłosiliśmy przetarg na ,,Przebudowę drogi gminnej w 
miejscowości Wilczogęby”  (odcinek 668 m). Termin realizacji zadania do 31.08.2018 r. 
Otwarcie ofert nastąpi 10 kwietnia 2018 r. 

W celu poprawy jakości powietrza, Gmina Sadowne planuje ubiegać się o 
dofinansowanie wymiany kotłów. W ramach projektu możliwy jest zakup oraz montaż kotłów 
ekologicznych i efektywnych energetycznie (tzw. „klasa 5”) – wykorzystujących energię 
pochodzącą z: 

- biomasy – kocioł na pellet oraz kocioł zgazowujący drewno (na drewno opałowe), 
- gazu – również w wariancie z zasobnikiem na paliwo (przy czym koszt samego zasobnika  

nie może zostać objęty dofinansowaniem), 
- oleju, 
- energię elektryczną – kocioł elektryczny. 

Dziś (23 marca 2018 r.) o godz. 1730 w sali OSP w Sadownem odbędzie się spotkanie, 
podczas którego zostaną udzielone informacje o kwestiach technicznych, zasadach 
przyznawania dofinansowania oraz kwotach związanych z inwestycją. 

Mam prośbę do mieszkańców, żeby zwracali uwagę  i sygnalizowali nam, 
dokumentowali to na zdjęciach jeżeli na naszych drogach pojawią się pojazdy firmy 
budującej kolej.  
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Na mocy spec ustawy wspólnie z Lasami Państwowymi będziemy wydzielać działkę 
pod drogę dla mieszkańców Zieleńca.  

Z inicjatywy radnego z Zieleńca została zgłoszona moja  kandydatura do konkursu na 
„Wójta roku” serdecznie dziękuje radnemu. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Z 
Województwa Mazowieckiego do dalszego etapu konkursu przeszła Pani Bożena Kordek – 
Wójt Gminy Małkinia Górna.  

 W sprawie drogi w Kołodziążu Rybie chcę spotkać się z mieszkańcami, żeby im 
wyjaśnić co hamuje nas w działaniach i dlaczego nie możemy rozpocząć budowy drogi.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – korzystając z tego, że jest z nami Komendant Komisariatu w Łochowie, 
przekazuję mu głos i proszę o informację o stanie bezpieczeństwa w Gminie Sadowne za 
2017 rok.  

Pan Marcin Sylwestrzak – nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Wójta w sprawie 
newralgicznych punktów na drogach, to bardzo dobrym rozwiązaniem są lewoskręty, które 
poprawiają bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, które poruszają się po 
drogach gminnych to jeżeli państwo zrobicie zdjęcie i udokumentujecie takie zdarzenie, to my 
mamy podstawę, żeby podjąć czynności wyjaśniające, a następnie składać wniosek do sądu. 
Ogólna liczba przestępstw na terenie gminy spadła do 78. To również dzięki mieszkańcom, 
którzy sygnalizują nam zdarzenia. Taka reakcja ze strony społeczeństwa jest bardzo dobra.    
W 2017 roku mieliśmy 45 kolizji drogowych. 2 razy bezprawne wywołanie alarmu.    
Kradzież mienia 12. Policjanci na terenie Gminy Sadowne prowadzą wiele akcji min, 
bezpieczne wakacje, bezpieczny senior. Przeprowadzono 223 interwencje w tym 138 
domowych. 23 przypadkach sporządzono niebieską kartę.  

Pan Tomasz Szymanik – dlaczego wzrosła kradzież mienia? 

Pan Marcin Sylwestrzak – jest to oskarżenie z wykroczenia prywatnego, jeżeli osoba nam 
zgłosi to podejmujemy działania. Wykrywalność jest na poziomie 60%. 

Pan Ryszard Decyk – droga powiatowa przez Morzyczyn Włóki jest bardzo słabej jakości,      
a auta rozwijają tam dużą prędkość. 

Pan Marcin Sylwestrzak – ja ten problem zgłoszę i na drodze mogą pojawić się policjanci z 
radarem.  

 
 

Do punktu piątego porządku obrad: 
 

a) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2018 roku 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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b) w sprawie podziału Gminy Sadowne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

c) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę  
programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne, 

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

d) w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania 
dróg powiatowych w miejscowości Sadowne. 

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r. 
 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pani Irena Dębkowska – dziś na komisji oświaty była rozmowa na temat sytuacji opieki 
przedszkolnej. Na terenie gminy Sadowne są dwa przedszkola jedno w Sadownem, a drugie w  
Grabinach. Przedszkole w Sadownem mieści się w dwóch budynkach w budynku 
przedszkola, a kolejna grupa w budynku szkoły. Pani dyrektor przedszkola ma dylemat, czy 
remontować stary budynek przedszkola, czy czekać na nową lokalizację. Kolejna sprawa to 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadownem chce zatrudnić psychologa z uwagi na to, że 
coraz więcej dzieci potrzebuje wsparcia psychologa. 

Pani Agata Sędek – korzystając  z tego, że jestem na sesji mogę zwrócić się do państwa 
osobiście. Sytuacja lokalowa jest bardzo zła, obecnie nie wiemy, czy mamy remontować ten 
budynek, czy będziemy przeniesiemy do innej lokalizacji.  

Pan Waldemar Cyran – trochę się dziwię, że ten temat jest poruszany na sesji. Nie zgodzę się 
z tym, że przedszkole źle funkcjonuje. Jeżeli jest jakiś problem i dotyczy to bezpieczeństwa 
dzieci, to nie ma o czym dyskutować tylko trzeba remontować. Jeżeli Rada Gminy podejmie 
decyzję o budowie przedszkola, to ja je wybuduję. Nie sztuką jest wybudować, a utrzymać. 
Tendencja, która się generuje pokazuje, że tego przedszkola nie trzeba będzie budować. 
Uważam, że po modernizacji istniejących budynków szkolnych jest możliwość 
zlokalizowania tam przeszkolą. Proszę o spokój, myślę że na jesieni przedstawię państwu 
nową koncepcje lokalizacji przedszkola.  

Pan Piotr Olkowski – wpłynęło do nas podanie od mieszkańców Morzyczyna Włoki w 
sprawie zrobienia drogi bitumicznej. 

Pan Waldemar Cyran – na tę drogę jest zrobiony projekt. Obecnie chcemy tę drogę poprawić i 
utwardzić.  

Komentarz [A1]:  
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Pan Sławomir Rydzewski – czy coś pan wie o drodze powiatowej w Orzełku? 

Pan Waldemar Cyran – Zarząd Dróg Powiatowych chce przeprowadzić gruntowną 
konserwację tych dróg i zwrócić się do gminy o dofinansowanie.  

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Nieobecna podczas głosowania – Małgorzata  Niegowska – Pacuszka 

Pan Piotr Olkowski – składam wszystkim zebranym najlepsze życzenia świąteczne, zdrowych 
radosnych Świąt Wielkanocnych. 

Pan Waldemar Cyran – ja również składam państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne 
dla Państwa i Państwa rodzin.  

 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski – dziękuję wszystkim za przybycie i udział w obradach. Zamykam 
posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Sadowne. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Piotr Olkowski 


