
 

PROTOKÓŁ Nr XLVII/2018 

 

z obrad XLVII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 28 czerwca 2018 r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  10°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 12 
Nieobecni –  
          Pan Sławomir Matusik 
          Pani Małgorzata Niegowska – Pacuszka  
          Pan Henryk Wyrobek 
  
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, Pan Marek 
Renik – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Janusz 
Pągowski – Radca Prawny 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, Pani 
Agata Sędek – Dyrektor Przedszkola w Sadownem 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 XLVII Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam quorum. Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? 
 

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 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Sadowne, 

b) w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” – utworzenie 
dwóch transgranicznych szlaków kajakowych, 

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., 
d) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2017 r., 
e) w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Sadowne, 
f) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 



 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela, 

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

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

 
Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji, szczególnie 
Pana Starostę Krzysztofa Fedorczyka. Proszę o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadowne. W 
sprawie tej uchwały musimy uzyskać jeszcze jedną opinię.  
 
Odbyło się głosowanie za wycofaniem z porządku obrad uchwały w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadowne, 
 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad: 
 
Za – 12 
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 wspólnej realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” – utworzenie 
dwóch transgranicznych szlaków kajakowych, 

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., 
c) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2017 r., 
d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Sadowne, 
e) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela, 



 

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

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

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – chcę na dzisiejszej sesji przywitać mojego zastępcę Pana Marcina 
Grędę. Długo już pracuję bez sekretarza i potrzebuję pomocy dlatego zatrudniłem zastępcę 
wójta. Od ostatniej sesji życie nie zamarło prace w samorządzie trwają i 30 maja 2018 r. 
podpisaliśmy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o 
dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sadowne”. Chcę zdementować pogłoski, że PSZOK 
będzie obsługiwał tylko teren 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. Dofinansowanie z RPO WM wynosi 436 133,83 zł. 

Szczegółowy sposób świadczenia usług przez PSZOK określa rada gminy w drodze 
uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach). 

4 czerwca 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sadowne”. Otwarcie ofert zaplanowano na 
19 czerwca 2018 r., jednak w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta i 
postępowanie zostało unieważnione. Po uzyskaniu zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych na przedłużenie terminu realizacji zadania, ponownie zostanie 
ogłoszony przetarg. 

 



 

4 czerwca 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na „Przebudowę (modernizację) boiska w 
Sadownem”. Inwestycja realizowana jest w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. Otrzymana dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego 100 000 zł. Otwarcie ofert nastąpiło 20 czerwca 2018 r. Wartość oferty 
złożonej przez firmę KORTBUD Janusz Gniado z Okuniewa wynosi 369 097,56 zł.  
Termin realizacji do 31 października 2018 r. 

Gmina Sadowne otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na zadanie pn. „Usuwanie i 
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2018 r.” 
Planowana ilość wyrobów  
do unieszkodliwienia – 90 ton (od 49 mieszkańców). Otwarcie ofert na realizację zadania 
nastąpiło 20 czerwca 2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Remontowo-Budowlana 
AZKEL Krystian Kamiński z Sokołowa Podlaskiego. Wartość oferty 28 965,60 zł (321,84 zł  
za tonę), przyznana dotacja 18 720 zł. Termin realizacji do 14 września 2018 r. 

Gmina Sadowne otrzymała 42 000 zł dofinansowania na realizację zadania 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) EDYCJA 2018 ogłoszonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

8 czerwca 2018 r. wysłane zostały zapytania ofertowe do potencjalnych Wykonawców 
zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 18 czerwca 2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
Magic Garden z Pakości. Wartość oferty 84 021,30 zł. Termin realizacji inwestycji do 28 
września 2018 r. 

8 czerwca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na „Budowę chodnika w ul. Armii Krajowej  
w Sadownem”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Brukarstwo, Roboty Budowlane 
Marek Karski z Węgrowa. Wartość zadania 83 542,83 zł. Inwestycja współfinansowana jest  
ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sadowne (30 000 zł). Termin realizacji  
do 14 września 2018 r. 

27 czerwca 2018 r. podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowy 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).Termin realizacji zadań do 15 października 2018 r. 

29 czerwca 2018 r. podpisujemy z Urzędem Marszałkowskim umowę na „Remont 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce” w ramach zadania „Mazowieckie strażnice 
OSP-2018”. Wartość zadania oszacowano na 70 000 zł, otrzymana dotacja 23 742 zł. 
Inwestycja musi zostać zrealizowana do końca roku 2018 r. 



 

Zapraszam serdecznie na festyn wakacyjny na dzień 21 lipiec na placu przy urzędzie gminy. 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pani Irena Dębkowska – w imieniu mieszkańców Sadownego dziękuję za chodnik na ulicy 
Armii Krajowej i budowę ulicy Stefanowicza.  

Pan Waldemar Cyran – ciężko jest budować drogi kiedy jest już pobudowana infrastruktura. 

Pan Wiesław Rogala – chciałbym przyłączyć się do głosu Pani Dębkowskiej i wyrazić 
zadowolenie własne jak i mieszkańców i podziękować za chodnik na ulicy Armii Krajowej. 
Obserwowałem budowę ulicy, która też została bardzo dobrze wykonana. Ta praca została 
bardzo dobrze wykonana, takim wielkim fachowcem jest Pan Wójt. To absolutorium należy 
się wójtowi. Uważam, że jeżeli będzie głosowanie na wójta to jest tylko jeden kandydat. 
Chciałbym prosić o dokończenie drogi do Krupińskiego. Proszę też, o odnowienie pasów na 
ulicy Kościuszki w Sadownem. Jestem zwolennikiem tego, żeby do Sadownego powrócił 
komisariat policji.  

Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski – Szanowni państwo, rzeczywiście Pan 
Rogala już rozstrzygnął o wyborach. To ludzie zdecydują i rozstrzygną o wyborach. Od 2015 
do 2018 roku dużo udało się zrobić. Różnie układa się współpraca z gminami, ale z 
Sadownem współpracuje się nam bardzo dobrze. W sumie na inwestycje wydaliśmy w tych 
latach 65 000 000 zł. Zgłosiliśmy wniosek o przebudowę na rzece Wielącz. Lista rankingowa 
już się ukazała i niestety widać , że dominuje polityka. Szpital w Węgrowie został 
wyremontowany, powstał nowy blok operacyjny. W starostwie odbyła się sesja absolutoryjna 
o otrzymaliśmy 11 głosów. Najwięcej inwestycji zrobiliśmy w gminie Korytnica ponieważ 
przez 8 lat nic tam nie było robione.  

W gminie Sadowne w przyszłości wyzwaniem będzie szkoła. Z niepokojem czekam 
na początek lipca. Zatwierdzamy klasy 13-14 osobowe. My dziś do oświaty dokładamy 5 mil 
zł. Tak jak po Sadowieńskiej szkole widać jest niż demograficzny. W szkole 
modernizowaliśmy klatki schodowe. Pomagamy zabytkom, a są to przeważnie kościoły. 
Będziemy musieli pomyśleć , co zrobić,  żeby szkoła została. Pierwszego lipca będzie 
otwarcie szkoły w Julinie. 

 Chcemy przebudować drogę od Paplina do Sadownego. Dokończyć fragment drogi od 
Morzyczyna do Sadolesia i zrobić most na  Wielączy. Droga Sokółka – Kołodziąż, też jest w 
złym stanie. Firma budująca kolej niszczy nam drogi. Chcemy, żeby firma ta zrobiła nam 
podbudowę betonową. Podpisaliśmy z nimi umowę, że będą korzystać z zupełnie innych 
dróg. Drogę Lipki- Kołodziąż  –Sadowne trzeba zrobić jako jeden numer drogi i 
wyremontować ją. W tej kadencji zrobiliśmy 100 km dróg i chodników.  

 Dużym wyzwaniem są dla nas dożynki organizowane wspólnie z gminą Sadowne i 
diecezją Drochiczyńską. To jest spore dla nas wyzwanie mające na celu promowanie ziemi 
Sadowieńskiej. Jeszcze raz dziękuję państwu za współpracę. Sadowne będzie miało jeszcze 
jedną uroczystość poświęconą Romanowi Dmowskiemu.  

Rozstrzygnięty jest przetarg na budowę drogi Złotki – Grądy. Inwestycja ma być 
zrealizowana do 31 lipca.  

W powiecie nie zmieniliśmy regulaminu wynagradzania nauczycieli i powoduje to, że 
musimy do oświaty dołożyć 1,5 mil zł.  



 

Pan Stanisław Rostek – jest obecnie walka ze smogiem , czy powiat ma zamysł rozbudowy 
magistrali gazowej? 

Pan Waldemar Cyran – gazyfikacja nie jest zadaniem własnym gminy. Już podjąłem 
rozmowy z firmami, które dystrybuują gaz. Jest to temat na przyszłość odnośnie gazyfikacji 
Sadownego.  

Pan Krzysztof  Fedorczyk – gaz rozprowadza firma prywatna i jest zainteresowana dużymi 
przedsięwzięciami ale zapewne to się zmieni. Jak pamiętacie państwo jakie były protesty w 
sprawie budowy wiatraków w gminie Korytnica. Dziś wiatraki pracują, a gmina ma z tego 
tytułu około 1 mil dochodu.  

Pan Marek Renik – witam państwa serdecznie, przepraszam za spóźnienie. Trafiłem na 
wystąpienie pana starosty, to wszystko co starosta chce podważyć chcę wyjaśnić. Obecnie 
środki zostały przekierowane z dużych aglomeracji do małych, gmin. Obecnie wzrosły 
budżety gmin. Podważanie tego jest nie na miejscu. Jest wprowadzany projekt skierowany do 
małych odbiorców mający na celu pomoc w wymianie pieca, stolarki okiennej. 
Dofinansowanie będzie uzależnione od dochodów. Odczytujemy poprawę odnośnie 
programów drogowych skierowanych do Polski mniej zamożnej. Ja z tych działań bardzo się 
cieszę. Serdecznie dziękuję państwu, że dokładacie do naszych powiatowych projektów.  
Dzięki temu więcej się udaje zbudować.  
 
Pani Irena Dębkowska – my dziś mamy sesję absolutoryjną i rzeczywiście dla nas ważne są 
sprawy lokalne. Pan Starosta mówił o drogach budowanych na terenie gminy. Panu Renikowi 
chcę podziękować za przebudowę mostku na Bojewce.  
 
Pan Marek Renik – ja tych podziękowań nie przyjmuję, ten wniosek nie został pozytywnie 
zweryfikowany bo nie otrzymał potrzebnego minimum. Nie osiągnęliśmy tego pozytywnego 
progu.  
 
Pani Irena Dębkowska – myślę, że wójt jest z innej opcji politycznej i nie dostanie środków. 
 
Pan Marek Renik – nie zgadzam się z tym, bo wójt Sadownego jest z tej samej opcji co 
burmistrz Sokołowa, czy wójt Jabłonnej Lackiej. 
Pan Stanisław Rostek – ja uważam, że to wszystko to są zaniedbania z lat poprzednich, nie są 
to zaniedbania obecnego wójta. Z szacunkiem do pana panie Marku chcę powiedzieć, że my 
w naszej radzie gminy nie politykujemy, a zajmujemy się bieżącymi sprawami gminy.  
 
Pan Janusz Kibart – zwracam się do Pana Starosty o zrobienie 100 m chodnika od placu 
rynkowego w stronę cmentarza przy drodze powiatowej.  
 
Pan Piotr Olkowski – wójt złożył wniosek na drogę w kierunku miejsca urodzenia bł. 
Edwarda Grzymały, może w tej sprawie coś panu wiadomo? 
 
Pan Waldemar Cyran – to już jest rozstrzygnięte. Jak te wnioski są opiniowane? Chciałbym 
wiedzieć czego nie dopełniłem i dlaczego nasz wniosek się nie kwalifikuje? W którym 
miejscu jesteśmy na liście? 
 
Pan Marek Renik – każdy wniosek ma swój regulamin  i kryteria jakie powinien spełnić.  



 

Dlaczego Sadowne nie dostało, po prostu nie udało się uzyskać kryterium odpowiedniej 
liczby punktów. Mówiłem o tym, że pan nie składa wniosków na drogi powodziowe. 
 
Pan Janusz Kibart – pan Renik powiedział, że wniosek został źle opisany. Jest pan naszym 
radnym powiatowym i powinien pan współpracować z naszym wójtem, jeżeli wójt czegoś nie 
wie to trzeba mu podpowiedzieć.  
 
Pan Marek Renik – jeżeli chodzi o kwestię współpracy z wójtem to ja cały czas deklaruję 
chęć współpracy. Ja dowiaduję się jak wniosek został już złożony. Mi też zależy na tym , 
żeby tu coś zostało zrobione.  
 
Pan Waldemar Cyran – musze powiedzieć, że są osoby na stanowiskach, które nam pomagają, 
a jeżeli chodzi o pana to wygląda to mizernie.  
 
Pan Marcin Molski – czy jest możliwość, żeby jeszcze w tym roku zrobić chodnik? 
 
Pan Krzysztof Fedorczyk – czekam na rozstrzygnięcie przetargu przełomowego, jeżeli ta 
inwestycja wyjdzie to trzeba będzie przeczekać ten rok i ten chodnik wstrzymać.  Na chwilę 
obecną powiatu nie stać na budowę chodnika.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – zwracam się z prośbą , żeby dokończyć chodnika  w Sokółce.  
 
Pan Waldemar Cyran – my będziemy za tym chodzi  i zabiegać.  
 

 
Do punktu piątego porządku obrad: 

 
 

a) w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” – utworzenie 
dwóch transgranicznych szlaków kajakowych, 

 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
Nieobecny podczas głosowania Pan Andrzej Rosiński 
 
Przerwa – 12.50 
Po przerwie 13.20 
 
 

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 



 

 
c) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2017 r., 
 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Pan Waldemar Cyran – dziękuję państwu, traktuję to absolutorium nie tylko osobiście, ale 
odnoszę je do pracowników gminy, szczególnie do pani skarbnik, która stanowi olbrzymi 
finansowy filar tej gminy.  
 

d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Sadowne, 
 

Pani Irena Dębkowska – szanowni państwo wydaje mi się, że żyjemy w kraju absurdu. Wójt 
pracuje, stara się, jest dobrze oceniany i zamiast podwyżki obniżamy mu dochody.  
 
Pan Waldemar Cyran – ja bym tu ubolewał nad czymś innym, że coraz bardziej są tu 
odbierane kompetencje samorządom. Było to wasze prawo głosu i wyboru. Zaczynaliśmy z 
budżetem 17 mil zł, a kończymy z budżetem 30 mil. zł. Gdyby przeliczyć moje godziny 
pracy, to ta stawka godzinowa jest bardzo mała. Można pracować 8 godzin, a można tez 
więcej. Jestem wymagający wobec siebie, bo jest to funkcja z wyboru i chcę ją wykonywać 
najlepiej, wielokrotnie kosztem moich bliskich. Proszę, żeby pozytywnie przychylić się do 
tego projektu uchwały.  
 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 1 
 
 

e) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 



 

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

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r., 
 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Marcin Gręda – złożyliśmy wniosek do wojewody w sprawie powołania komisji 
suszowej. Wnioski będą do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9. O odszkodowanie 
można ubiegać się również z tytułu dzierżawy należy tylko dołączyć umowę dzierżawy. Na 
dzień dzisiejszy nie wiemy w jakie będą kwoty zwrotu.  

Pan Stanisław Rostek  -po raz kolejny proszę o zamontowanie lustra, przy wyjeździe z 
Zieleńca na K 50.  

Pan Ryszard Decyk – serdecznie dziękuje wójtowi za pomoc w organizacji „ Dnia Radości „ 
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewie, do której chodzą też dzieci z naszej gminy.  

Pan Waldemar Cyran – to z pana inicjatywy drobną kwotą wspieramy tę uroczystość.  

Pan Piotr Olkowski – odnośnie skargi na działalność wójta, która wpłynęła do Rady Gminy, 
przekazuję ją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjna.  

 

Do punktu siódmego porządku obrad 

 

 Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

 



 

 

Do punktu ósmego porządku obrad 

 

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

 

Na tym protokół zostaje zakończony i podpisany: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Piotr Olkowski 


