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PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 

z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 25 lipca 2018 r., która odbyła się  

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz.  12°° 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 12 

Nieobecni –  

          Pan Sławomir Matusik 

          Pan Zbigniew Kłusek 

          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 oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.  

Do punktu pierwszego 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 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 

b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sadowne,  

c) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadowne, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika 

wieczystego, 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości 

Morzyczyn Włóki,  

f) w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem, 

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 XLIVII Sesji Rady Gminy. 

8. Zamknięcie obrad 
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Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Rady Gminy, przywitał wszystkich zebranych, 

rozpoczął obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności 

stwierdzam quorum. Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę.  

W poniedziałek odbyło się posiedzenie komisji w sprawie zmiany nazwy ulicy Mazowieckiej 

na ul. Imienia Lubkiewiczów. W tej kwestii decyzje są podzielone, dlatego chcemy 

przeprowadzić konsultacje społeczne i na kolejnej sesji, jeżeli będzie taka decyzja 

wprowadzić uchwałę do porządku obrad 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

Pan Waldemar Cyran - 29 czerwca 2018 r. podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę 

na „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce” w ramach zadania 

„Mazowieckie strażnice OSP-2018”. Otrzymana dotacja 23 742 zł. Inwestycja musi zostać 

zrealizowana do końca roku 2018. 

3 lipca 2018 r. podpisaliśmy umowę z firmą AZKEL Krystian Kamiński z Sokołowa 

Podlaskiego na „Usuwanie i unieszkodliwiane odpadów zawierających azbest z terenu Gminy 

Sadowne”. Ilość wyrobów do unieszkodliwienia – 90 ton. Wartość zadania 28 965,60 zł 

(321,84 zł za tonę), dotacja z WFOŚiGW wynosi 18 720 zł. Termin realizacji do 14 września 

2018 r. 

4 lipca 2018 r. dokonaliśmy odbioru dwóch inwestycji: 

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek, 

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczogęby. 

Wykonawcą  ww.  zadań  była  firma  Szpańscy  Jerzy,  Jacek,  Dawid  „Czystość”  Sp. Jawna 

z Wołomina. 

Wartość zadań:  

- Orzełek  –  398 771,71 zł,  w  tym  dofinansowanie  w  wysokości  100 000  zł  ze  środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych  

do gruntów rolnych, 

- Wilczogęby – 352 665,14 zł. 

6 lipca 2018 r. dokonaliśmy odbioru I etapu inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  

z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska – Ocięte oraz w pasie drogi 

krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne”. I etap prac obejmował: kanał sanitarny, rurociąg 

tłoczny, zbiornikową przepompownię ścieków oraz rozbiórkę i naprawę nawierzchni). 

Wartość odebranych robót 1 892 363,54 zł. Termin realizacji II etapu (podłączenia 

kanalizacyjne i przyłącza kanalizacyjne) do 30 sierpnia 2018 r. 

9 lipca 2018 r. dokonaliśmy odbioru dwóch inwestycji: 

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na ul. Stefanowicza w Sadownem (131 856 zł), 

- Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Sadownem (83 542,83 zł). 

Wykonawcą zadań była firma „Brukarstwo, Roboty Budowlane” Marek Karski z Węgrowa. 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sadowne szkód w uprawach rolnych 

powstałych w skutek suszy, w dniach od 2 do 10 lipca 2018 r. można było składać wnioski  

o oszacowanie szkód. Wpłynęło 236 wniosków. Szacowaniu podlegają użytki zielone i zboża. 
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W chwili obecnej komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego dokonuje oszacowania 

strat we wszystkich zainteresowanych pomocą gospodarstwach. 

12 lipca podpisaliśmy z firmą KORTBUD Janusz Gniado z Okuniewa umowę  

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. Wartość inwestycji wynosi 

369 097,56 zł. Termin realizacji do 31 października 2018 r. 

24 lipca 2018 r. ogłosiliśmy przetarg na „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sadowne”. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 sierpnia 

2018 r. 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – jakie są konsekwencje podjęcia uchwały,  w sprawie wygaśnięcia 

mandatu radnego? 

Pan Waldemar Cyran – nie ma żadnych. 

Pan Stanisław Rostek – czy w sprawie przekroczenia limitu odprowadzania wody przez firmę 

budującą kanalizację, będzie robiona jakaś ekspertyza? 

Pan Waldemar Cyran – jest kierownik budowy, który odpowiada za budowę jest prowadzony 

dziennik budowy. Będzie to kwestia porozumienia pomiędzy gminą, a wykonawcą. 

Wielokrotnie byłem na budowie i widziałem jakie występowały problemy.  

Pan Marek Renik – mamy piękną inwestycję w postaci ulicy Stefanowicza. Mam tylko takie 

pytanie, czy można połączyć chodnik na ul. Stefanowicza z parkingiem budowanym za Wójta 

Tracza.  

Pan Waldemar Cyran – to zadanie prowadziłem już ja, projekt robiony był za wójta Tracza, 

musieliśmy zrobić zgodnie z projektem. Trzeba odczekać 5 lat, żebyśmy mogli to zmienić.  

Ja oczywiście też widzę ten problem, że nie ma połączenia ciągu pieszego.  

 

Do punktu piątego porządku obrad: 

a) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 

 

Pan Piotr Olkowski – uchwała dotyczy wygaśnięcia mandatu radnego Sławomira Matusika. 

Pan Sławomir Matusik nie złożył w terminie oświadczenia majątkowego, został 

poinformowany o możliwości złożenia wyjaśnień i dostarczenia oświadczenia  

w uzgodnionym terminie. Radny nie skorzystał z tej możliwości, w związku z tym musimy 

podjąć w/w uchwałę.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sadowne,  

 

Pan Piotr Olkowski – treść skargi została radzie gminy przedstawiona i przekazana  

do Komisji Rewizyjnej. 

 

Pan Stanisław Rostek – Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę i uznała, że skarga Pana 

Bogdana Bernasiuka jest niezasadna. Zwróciliśmy się w tej sprawie o opinię do Radcy 

Prawnego, opinia Radcy również mówi o tym, że skarga jest niezasadna.  

 

Pan Waldemar Cyran – spotkałem się z Panem Bernasiukiem osobiście, wyjaśniłem, że może 

skierować do nas wniosek na piśmie, żebyśmy mogli odnieść się do poszczególnych pytań 

zainteresowanego, niestety nie skorzystał z tej możliwości, a skierował skargę  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

c) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadowne 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, 

 

Pan Piotr Olkowski – przedmiotowa nieruchomość zmieniła właściciela, który zwrócił się  

do gminy o wykup przedmiotowej nieruchomości.  

Pan Waldemar Cyran – obecny właściciel nieruchomości  położonej w Sadownem pod 

numerem 501 należącej wcześniej do Strażnicy Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego 

Zarejestrowanego Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce zwrócił się o wykupienie 

przedmiotowej nieruchomości. Grunt ten zostanie wyceniony przez rzeczoznawcę,  

po wykupieniu po wykupieniu właściciel będzie pełnoprawnym posiadaczem grunty wraz  

z nieruchomością.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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e) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości 

Morzyczyn Włóki,  

 

Pan Waldemar Cyran – chodzi o zamianę sąsiadujących działek. Jest to droga, która jest nie 

użytkowana przez mieszkańców. Przychyliłem się do wniosku mieszkańców, żeby dokonać 

zamiany w związku z czym, droga będzie usytuowana w prostej linii.  

Pan Ryszard Decyk – jest to droga naprzeciwko państwa Ojdanów biegnąca w kierunku 

jezior. Po dokonaniu tej zamiany faktycznie droga będzie w prostej linii.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

f) w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem, 

 

Pan Waldemar Cyran – targowisko gminne jest już na ukończeniu, żeby można było z niego 

korzystać trzeba uchwalić regulamin targowiska. Proszę o odczytanie treści regulaminu, żeby 

mogli zapoznać się z nim również sołtysi.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata  

2018-2029, 

 

Pani Anna Rukat – zmiany w budżecie są na kwotę 53 tys. zł. Nie ma zmian w załącznikach 

inwestycyjnych.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

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

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu szóstego porządku obrad: 

Pan Sławomir Rydzewski – serdecznie dziękuję wójtowi i całej radzie za wybudowanie drogi 

w Orzełku.  

Pan Marek Gajewski – ja w imieniu własnym i sołtysa z Wilczogąb serdecznie dziękuję  

za połączenie odcinkiem drogi w Wilczogębach z Zalesiem.  

Pan Stanisław Rostek – chcę podziękować wójtowi za pozyskane środki na remont  

i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Zieleńcu.  

Pan Waldemar Cyran – podziękowania należą się i wam, bo zaczęło się od waszego 

zaangażowania.  

Pani Irena Dębkowska – ja w imieniu mieszkańców Sadownego dziękuje wójtowi, radzie 

gminy, sołtysowi za budowę ulicy Stefanowicza i chodnika na ulicy Armii Krajowej  

w Sadownem.  

Pan Janusz Kibart – dziękuję za poprawę mostu na rzece Wielącz. 

Pan Waldemar Cyran – zdemontowaliśmy stary most i położyliśmy nowy przepust. Jest 

zrobiona dobra podbudowa i niedługo będziemy cieszyć się z drogi asfaltowej.  

Z mojej strony podziękowania kieruję do Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

za zorganizowanie Festynu Wakacyjnego. Impreza była udana. Pani dyrektor udowodniła,  

że GOK w Sadownem jest w stanie bardzo dobrze realizować swoje zadania statutowe.  

Pani Irena Dębkowska – zwracam się z prośbą, o przebudowę przepustu na ulicy Srażackiej  

w Sadownem.  

Pan Waldemar Cyran – kroki w tej sprawie zostały poczynione w odpowiednim momencie 

będą widoczne efekty. Rozmawiamy o tym mostku już od 12 lat. Mostek zostanie 

przebudowany, zostanie wmontowana nowa rynna.  

Pan Marek Robak – kiedy nastąpi wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej? 

Pan Waldemar Cyran – czekamy na zakończenie procedury. 

Pan Marek Gajewski – kiedy będzie otwarte targowisko gminne? Schody zejściowe  

z kościoła są połączone z placem, który jest zamknięty. 

Pan Waldemar Cyran – będziemy starali się, żeby było otwarte, ale klucze ma też wykonawca 

i zdarza się, że zamyka. 

Pani Zaręba – mieszkanka Sadownego – zwracam się z prośbą, żeby ulica Kilińskiego została 

ustanowiona drogą jednokierunkową. Następna sprawa to odnowienie pasów przejścia dla 

pieszych. Wiem, że jest tzw. Kotło gdzie mieszkańcy Broku przyjeżdżali na odpoczynek, 

dowiedziałam się, że wjazd tam jest zamknięty.  

Pan Waldemar Cyran – nawet jeżeli ustanowimy ulice jednokierunkową pytanie jest,  

na ile mieszkańcy będą się do tego stosować.  



7 
 

Pan Jacenty Biernat – na prośby mieszkańców wjazd samochodem został zamknięty. Z Kotła 

można korzystać, trzeba samochód zostawić wcześniej i dalej przejść pieszo.  

Pan Marek Renik – na ostatniej sesji powiatu zwiększaliśmy środki na odnowienie pasów 

przejścia dla pieszych.  

Pan Piotr Olkowski – panie Marku prosimy jeszcze o odkrzaczenie dróg. 

Pan Marek Renik – obiecuję, że będę to poruszał na sesji powiatu, za efekty nie odpowiadam. 

Pan Piotr Olkowski – co w sprawie podkładów geodezyjnych na drogę Krupińskie – Grabiny? 

Pan Waldemar Cyran – zleciłem wykonanie podkładów geodezyjnych, to pozwoli ocenić 

szerokość drogi i będziemy wiedzieli, co możemy tam w przyszłości planować. 

Pan Artur Łaniewicz- słyszeliśmy, że PKP zlikwiduje na stacji kasę biletową? 

Pan Waldemar Cyran – jest to własność PKP, prawdopodobnie powstaną biletomaty.  

Pan Marek Renik – zdecydowanie Sadowne nie może odsunąć się od PKP. Proszę pomyśleć 

w przyszłości o miejscach parkingowych.  

Pan Waldemar Cyran – Sadowne nigdy się nie odsuwało od PKP, od kiedy jestem wójtem 

zawsze brałem udział w spotkaniach. 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

Odbyło się głosowanie : 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 

Do punktu ósmego porządku obrad: 

Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. 

Zamknął posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Sadowne. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant  

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Piotr Olkowski 

             


