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PROTOKÓŁ Nr XLVI/2018 

 

z obrad XLVI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2018 r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  14°° 
7 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 11 
Nieobecni –  
          Pan Sławomir Matusik 
          Pani Irena Dębkowska 
          Pan Marcin Molski 
          Pan Andrzej Rosiński 
  
   
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, Pan Marek Renik – Kierownik Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i radny powiatowy oraz sołtysi zgodnie z załączoną 
listą obecności.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

 
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, 
rozpoczął obrady XLVI 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. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń.  
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2017 rok.  

6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
7. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

b) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy, 

c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy, 

d) w sprawie zniesienia pomnika przyrody,  
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e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Węgrowskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – 
Kołodziąż – Złotki- granica powiatu w miejscowości Złotki”, 

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

g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r. 
8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 
9. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Gminy, 
10. 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 
zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sadowne” oraz uchwały w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do partnerstwa na 
rzecz realizacji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę 
czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki. 

Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 
zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sadowne” 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości. 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Pan Piotr Olkowski – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 
przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz 
Gminie Kosów Lacki. 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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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. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń.  
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2017 rok.  

6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
7. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

b) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy, 

c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy, 

d) w sprawie zniesienia pomnika przyrody,  
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Węgrowskiemu na 

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

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

g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r. 
h) w sprawie w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Sadowne” 
i) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, 
j) w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. 

„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników 
grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki. 

8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 
9. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Gminy, 
10. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran - 27 marca 2018 r. dokonaliśmy otwarcia ofert złożonych w 
postępowaniu na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Orzełek”. Oferty złożyło 3 
wykonawców. Do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę 
Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Sp. Jawna z Wołomina. Wartość inwestycji 
398 771,71 zł. Termin realizacji do 31 sierpnia 2018 r. Inwestycja została zgłoszona do 
dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i 
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Otrzymana dotacja 100 000 zł.  

28 marca 2018 r. dokonaliśmy otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na 
„Przebudowę drogi gminnej – ulicy Stefanowicza w Sadownem”. Ofertę złożył 1 wykonawca: 
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Brukarstwo, Roboty Budowlane Marek Karski z Węgrowa. Wartość inwestycji 471 191,97 
zł.Termin realizacji do 31 sierpnia 2018 r. 

29 marca 2018 r. złożyliśmy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2018 r.” Wnioski złożyło 49 
mieszkańców. Planowana ilość wyrobów do unieszkodliwienia – 90 ton. Szacunkowa wartość 
zadania 31 500 zł. Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków oraz ograniczone środki 
dotacyjne została nam przyznana dotacja w wysokości 18 720 zł (59,43% wartości zadania). 
Utylizację azbestu rozpoczniemy po otrzymaniu promesy z WFOŚiGW – przewidywany 
termin odbioru: lipiec/sierpień 2018 r. 

5 kwietnia 2018 r. ogłosiliśmy drugi przetarg na „Dostawę żwiru gruboziarnistego  
na potrzeby bieżącego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sadowne w 2018 r.”. 
Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała 
kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie 
ofert nastąpiło 20 kwietnia 2018 r. Wykonawcą zadania została firma EF Trading Emil 
Filipiak z Sojkówka – oferowana stawka za m3 żwiru 61,50 zł. W ramach posiadanych 
środków finansowych (160 000 zł) na drogi gminne w 2018 r. wbudowane zostanie 2 600 m3 
żwiru.  

6 kwietnia 2018 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie „MAZOWIECKIE 
STRAŻNICE OSP-2018”. W ramach projektu zaplanowano „Remont strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sokółce” polegający na ociepleniu budynku, wymianie drzwi i okien  
oraz wymianie rynien i rur spustowych. Szacunkowa wartość zadania 70 000 zł. 
Wnioskowana dotacja 50 000 zł, zaś przyznana dotacja 23 742 zł.  

6 kwietnia 2018 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w 
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2018”. Planowania inwestycja polegać będzie na przebudowie boiska ze sztuczną 
nawierzchnią  
przy hali sportowej w Sadownem. Wartość inwestycji 373 812,90 zł. Wnioskowana dotacja 
200 000 zł, zaś otrzymana dotacja 100 000 zł. Termin realizacji do 31 października 2018 r. 
 

6 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica dokonało otwarcia ofert  
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. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło 2 firmy. Najkorzystniejsza okazała 
się oferta Firmy „Nosteg-S” Zbigniew Durda z Łochowa. Wartość oferty 33 270,43 zł. 
Umowa została podpisana 25 kwietnia 2018 r. 
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10 kwietnia 2018 r. dokonaliśmy otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na 
„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilczogęby”. Oferty złożyło 2 wykonawców. Do 
realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Szpańscy Jerzy, 
Jacek, Dawid „Czystość” Sp. Jawna z Wołomina. Wartość inwestycji 352 665,14 zł. Umowa 
została podpisana 25 kwietnia 2018 r. Termin realizacji do 31 sierpnia 2018 r. 

10 kwietnia 2018 r. wysłaliśmy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek  
o dofinansowanie w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności 
regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. W ramach projektu 
zaplanowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 626 w Sadownem 
(ulicy bł. ks. Edwarda Grzymały)”. Wartość inwestycji 567 061,89 zł, wnioskowana dotacja 
453 649 zł (80% wartości). Planowane zakończenie robót do 31 października 2018 r. 

12 kwietnia 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na „Udzielenie kredytu długoterminowego  
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Sadowne w roku 2018 oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Wartość kredytu 3 800 000 zł. Otwarcie ofert 
nastąpiło 24 kwietnia 2018 r. W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 8 ofert. 
Najkorzystniejszą złożył Bank Spółdzielczy w Zwoleniu. Cena ofertowa 482 648,72 zł. 
Umowa została podpisana 17 maja 2018 r. 

13 kwietnia 2018 r. zakończyliśmy nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie 
„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych oraz 
instalacji OZE  
w Gminie Sadowne”. Chęć udziału w projekcie zgłosiło 55 osób. Wniosek o przyznanie 
dotacji zostanie złożony do 6 czerwca 2018 r. Naszym partnerem przy realizacji zadania 
będzie Gmina Kosów Lacki. 

16 kwietnia 2018 r. dokonaliśmy odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Morzyczyn Włóki” (odcinek 733 m). Wykonawcą była firma EF Trading Emil 
Filipiak z Sojkówka. Wartość inwestycji 50 000 zł. 
17 kwietnia 2018 r. dokonaliśmy odbioru zadania pn. „Wykonanie docieplenia budynku 
strażnicy OSP w Wilczogębach”. Wykonawcą był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych 
Andrzej Samsel z Zalesia. Wartość inwestycji 19 250 zł. 

23 kwietnia 2018 r. ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na „Przebudowę drogi gminnej  
w miejscowości Szynkarzyzna” (odcinek 206 m). Inwestycja obejmuje wytyczenie 
geodezyjne, niwelację, wykonanie nasypu, nawiezienie żwiru oraz utwardzenie nawierzchni 
mieszanką z kruszywa łamanego. Otwarcia ofert dokonano 7 maja 2018 r. Najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiła firma „KANIUK” Zakład Usług Lidia Kaniuk ze Zgrzebich. Wartość 
inwestycji 30 000 zł. Termin realizacji zadania do 15 czerwca 2018 r. 

23 kwietnia 2018 r. dokonaliśmy odbioru robót związanych z ułożeniem kostki 
brukowej przy świetlicy wiejskiej w Wilczogębach. Wykonawcą zadania była firma „KOR-
POL” Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Grzegorz Kornet z Broku. Wartość robót 14 391 
zł, natomiast materiał zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wilczogęby. 
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23 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec dokonało otwarcia ofert  
na „Zakup, dostawę i montaż wyposażenia 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. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 
najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała kwotę, którą zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowanie zostało powtórzone. W dniu  
7 maja 2018 r. dokonano otwarcia ofert. Złożone oferty ponownie przekraczały kwotę, którą 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Stowarzyszenie udzieło 
zamówienia z wolnej ręki. W wyniku przeprowadzonych negocjacji wykonawcą zadania 
zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Migael Mirosław Miciukiewicz z Łochowa. 
Wartość oferty 12 400 zł. 

Gmina Sadowne otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotacje w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zadania: 

- „Zakup wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej” (sołectwo Sojkówek), 

- „Budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci” (sołectwo Szynkarzyzna). 
Wartość złożonych wniosków wynosi po 20 000 zł każdy. Otrzymana dotacja 50%  
(po 10 000 zł każdy). W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy o dofinansowanie  
i rozpoczniemy realizację inwestycji. Dotację należy wydatkować najpóźniej  
do 15 października 2018 r.  

27 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec dokonało otwarcia ofert  
na „Wykonanie ogrodzenia przy 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. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Metalkon Piotr Jabłonka z Orzełka. 
Wartość oferty 17 490,60 zł. Umowa została podpisana 11 maja 2018 r. 

8 maja 2018 r. ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na „Budowę chodnika w ul. Armii 
Krajowej  
w Sadownem”. Otwarcie ofert nastąpiło 23 maja 2018 r. Postępowanie unieważniono, 
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 24 maja 2018 r. ponownie wysłano 
zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców. Inwestycja współfinansowana  
jest ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sadowne. Termin realizacji  
do 14 września 2018 r. 

11 maja 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica dokonało otwarcia ofert  
na „Zakup, dostawę i montaż wyposażenia 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” 
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objętego PROW na lata 2014-2020. Wykonawcą zadania zostało Biuro Inżynieryjne „DOT” 
Tomasz Dubiecki z Mrowina. Wartość oferty 20 664 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2018 r. 

Sadowieński Klub Seniora, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach  
2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”, Zadanie nr 1: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 
wspierających samodzielność i aktywność osób starszych, otrzymał z Urzędu 
Marszałkowskiego dotację  w wysokości 21 360 zł na realizację zadania „Aktywny senior”. 
Głównym celem zadania publicznego jest umożliwienie osobom starszym udziału  
w zróżnicowanych formach działań oraz usług społecznych wspierających ich samodzielność 
i aktywność.  

W ramach projektu zaplanowano: 

- zajęcia sportowe dla osób starszych (aerobik, gimnastyka, ćwiczenia usprawniające), 

- cykl zajęć (spotkań tematycznych) dotyczących zdrowego odżywiania, chorób społecznych, 
bezpieczeństwa itp., 

- dwudniowy wyjazd integracyjny (Kazimierz Dolny, Nałęczów i Kozłówka), 

- integracyjny piknik rodzinny. 

Odbiorcami zadania będą seniorzy z terenu gminy Sadowne, członkowie Sadowieńskiego 
Klubu Seniora oraz inni chętni seniorzy – osoby w wieku 55+ (w sumie ok. 50 osób). 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek, w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację  
w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podobszar „Działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Zadanie nr 1: Profilaktyka i edukacja społeczna  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, otrzymało dotację w wysokości 13 500 zł 
na realizację zadania „Gmina Sadowne przeciw przemocy w rodzinie”.  

Głównym celem projektu jest wspieranie mieszkańców gminy Sadowne w rozwoju 
osobowym, dbaniu o zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc w zdobywaniu wiedzy  
na temat przemocy w rodzinie, jej skutków i sposobów przeciwdziałania. 

W ramach projektu zaplanowano: 

- zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w Orzełku i Kołodziążu, 

- kampanię społeczną, 

- szkolenia dla nauczycieli i członków Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- spektakl profilaktyczny, 

- debatę na temat zjawiska przemocy, 

- warsztaty z komiksu – profilaktyka cyberprzemocy, 
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- konkurs plastyczny. 

30 maja 2018 r. podpiszemy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sadowne”. Przedsięwzięcie obejmuje 
projekt, roboty budowlane, zakup wyposażenia PSZOK, a także działania promocyjne 
związane z projektem. W PSZOK zbieranych będzie 14 frakcji: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji 
(w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), chemikalia oraz zanieczyszczone 
opakowania, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 
inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popioły, 
inne odpady.  
W PSZOK będzie funkcjonował punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych 
niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia. W ramach projektu przewiduje się: 
wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu (utwardzenie, nasadzenia zieleni, 
wiata pod kontenery otwarte), zakup i ustawienie pojemników i kontenerów na odpady, 
oświetlenie terenu, ogrodzenie, oznakowanie poziome placu, tablice informacyjne  
i edukacyjne. Wartość zadania 658 714,97 zł, dofinansowanie z RPO 436 133,83 zł. 

Pan Marek Renik – chciałby złożyć życzenia z okazji dnia samorządowca. Jedna z głównych 
inicjatyw rządu jest program budowy dróg lokalnych. Zostały skierowane większe niż w 
latach wcześniejszych środki na straże pożarne. Trwają prace remontowe na drogach 
powiatowych.  

Pani Emilia Buczyńska – co z droga w Kołodziążu, która jest pokruszona? 

Pan Stanisław Żegota – co z projektem zbierania poboczy? 

Pan Marek Renik – takie prace jak zbieranie poboczy i remonty dróg na pewnych odcinkach 
są jeszcze przed nami.  

Pan Henryk Wyrobek – chcę pochwalić Pana Renika za wykoszenie rzek i dzięki temu nie 
mieliśmy powodzi tak jak w latach wcześniejszych.  

Pan Marek RTenik – rowy należą do Gminnej Spółki Wodnej, a rzeki do Wojewody. W 
związku z nowo powstałym Prawem Wodnym Marszałek przekazał rzeki, ale magazyny 
zostawił puste. Żeby to sprawnie funkcjonowało, to trzeba zapewnić odpowiedni sprzęt.  

 

Do punktu czwartego porządku obrad:  
 

Pan Piotr Olkowski – informację z realizacji uchwał i zarządzeń otrzymaliście państwo razem 
z materiałami. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. 

Do punktu piątego porządku obrad:  
 

Pan Waldemar Cyran – co roku ogłaszany jest konkurs dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sadowne. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu to kwota 80 000 zł. 
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15 marca został ogłoszony konkurs, a termin przyjmowania ofert upłynął 7 kwietnia 2017 
roku. Wpłynęło 11 ofert. W celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert została 
powołana komisja konkursowa. Wszystkie złożone oferty odpowiadały warunkom 
określonym przez ustawę i ogłoszenie o konkursie w związku z czym zostały zawarte umowy. 
Suma przyznanej dotacji wynosiła 80 000 zł.  

Do punktu szóstego porządku obrad:  
 

Pan Marek Renik – chcę podziękować za środki, które państwo przekazujecie na rzecz 
Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Działam” Dzięki temu wsparciu młodzież 
wyjechała na obóz kondycyjno – taneczny, gdzie wkład własny wynosił 200 zł. Młodzież 
przygotowała układ taneczny „Mazura”, który był przedstawiany na różnych uroczystościach. 
Chcę podziękować państwu za dofinansowanie inwestycji powiatowych, chodzi tu o drogę 
Złotki – Grądy, której realizacja była możliwa dzięki wsparciu Gminy Sadowne.  

 

Do punktu siódmego porządku obrad:  
 

 
a) w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 
 

Pan Waldemar Gałązka – w związku ze zmianami w przepisach taryfy za wodę już nie są 
ustalane przez Radę Gminy, ale przez Wody Polskie. Zostały one u nas ustalone na okres 
3 lat. Wszedł nowy składnik opłata stała płatna kwartalnie. Na najbliższe 12 miesięcy 
stawka za wodę pozostała obecnie obowiązująca, w latach kolejnych będzie ona 
wzrastała.  

Pan Tomasz Szymanik – czy w momencie kiedy Wody Polskie objęły swoim działaniem 
stawki wodne, czy chcą ich ujednolicenia na terenie całego kraju? 

Pan Waldemar Gałązka – nie, są one różne w zależności od gminy. Każda gmina składa 
wniosek i jest on indywidualnie rozpatrywany. 

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

b) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 
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Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

d) w sprawie zniesienia pomnika przyrody 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

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

 
Pani Anna Rukat – ta uchwała była podjęta w dniu 27 lutego, po rozstrzygnięciu przetargu 
kwota była za mała i w związku z tym ta dzisiejsza uchwała, żeby tę kwotę zwiększyć.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

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

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r. 
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Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

h) w sprawie w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Sadowne” 
 

Pan Waldemar Cyran – pozyskaliśmy środki finansowe na realizacje tego programu, 
przystępujemy do wymiany pieców. Te zmiany w programie, które nanosimy pozwolą nam 
uzyskać więcej punktów.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

i) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, 
 

Wniosek Pana Tomasza Szymanika o zmianę okresu dzierżawy na okres 5 lat. 

Odbyło się głosowanie:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

j) w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. 
„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników 
grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów 
Lacki. 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą:   
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Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Do punktu ósmego porządku obrad:  
 

Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od OSP w Zalesiu w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na budowę remizy strażackiej. Pismo to było rozpatrywane na komisji i podjęto 
decyzję, żeby inwestycję wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a na dzień dzisiejszy 
realizować ją w miarę możliwości finansowych.  

Pan Waldemar Cyran – jest zrobiony projekt i mamy pozwolenie na budowę, w budżecie nie 
ma tej inwestycji, więc nie możemy się podjąć budowy. W ramach możliwości finansowych 
będziemy się strać zaproponować kwotę jeszcze na ten rok.  

Odbyło się głosowanie za odpowiedzią w przedstawionej wcześniej treści:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od Pani Olton Teresy Grażyny w sprawie nadania 
nazwy ulicy Mazowieckiej imieniem Marianny, Leona i Stefana Lubkiewiczów, pismo 
również było przedstawione na komisji.  

Proszę o przegłosowanie wniosku podjętego na komisji w sprawie nadania  obecnej ulicy 
Piekarskiej imieniem „Lubkiewiczów” 

Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od Koła Łowieckiego Św. Huberta w sprawie nadania 
nazwy ulica „Myśliwska” Po zapoznaniu się z dokumentami okazuje się, że działka na której 
znajduje się przedmiotowa droga nie jest własnością gminy.  

Odbyło się głosowanie :   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Do punktu dziewiątego porządku obrad:  
 

Pan Tomasz Szymanik – na drodze gminnej do Agroli bobry podkopały i zrobiła się dziura, 
trzeba to zabezpieczyć.  

Pan Waldemar Cyran – proszę zrobić zdjęcia udokumentować sytuację i złożymy wniosek o 
odszkodowanie. Składaliśmy taki wniosek na mostek zniszczony przez bobry na drodze 
Morzyczyn – Kocielnik. Zwróciła się do nas firma wykonująca kanalizację, że już 
przekroczono limit wypompowywania wody, będą zwracać się do nas o dopłatę.  
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Pan Janusz Kibart – na drodze gminnej w Sadolesiu leżą odpady zgłaszam informację, żeby je 
posprzątać.  

 
 
 

Do punktu dziesiątego porządku obrad:  
 

Odbyło się głosowanie za protokołem:   

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Pan Piotr Olkowski – jak państwu wszystkim wiadomo zbliża się 100 rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Jest to ważna rocznica dla naszego kraju, ale również dla naszej 
lokalnej społeczności. Pojawił się pomysł, żeby uczcić ten ważny rok w wymiarze 
symbolicznym, ale również w pewnym stopniu, praktycznym. Pomysł, który chciałbym, w 
imieniu Rady Gminy przedstawić i przy okazji zaapelować do Was, mieszkańców gminy, o 
pomoc w tym przedsięwzięciu. Z racji obchodów stulecia odzyskania niepodległości , Rada 
Gminy w Sadownem wyszła z inicjatywą posadzenia na terenie naszej gminy 100 dębów. Po 
jednym za każdy rok suwerenności. Sami najlepiej znacie swoje miejscowości i wiecie gdzie 
najlepiej wyznaczyć miejsce pod takie drzewko. Zapraszam do tego przedsięwzięcia szkoły, 
lokalne organizacje i oczywiście wszystkich mieszkańców chętnych do pomocy i 
zaangażowania. Setny i ostatni dąb chcemy posadzić w dniu 11 listopada.  

 

 

Do punktu dziesiątego porządku obrad:  
 
 

Pan Piotr Olkowski – zamykam posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy  

         Piotr Olkowski 


