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Protokół Nr XXIX /2013 
 
 

z obrad XXIX   Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 24 października 2013r. , która odbyła 
się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  Sadowne w godz. 10°°- 13°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 13 
Nieobecni :     
  Pani Irena Dębkowska 
  Pan Zbigniew Kłósek 
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli : Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne. 
 

Do punktu pierwszego  porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, 
dokonał otwarcia posiedzenia XXIX Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam  quorum.  
 

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. Informacja o stanie realizacji zdań oświatowych Gminy Sadowne za 2012/2013. 
6. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złoŜonych oświadczeniach 

majątkowych. 
7. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
b) w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2013r. 

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

 
Odbyło się głosowanie za przygotowanym porządkiem obrad: 
Za- 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu trzeciego  porządku obrad: 

 
Pan Zdzisław Tracz – Wójt Gminy Sadowne- przywitał wszystkich przybyłych min. Pana 
Sławomira Chylińskiego, który prowadzi stronę  infosadowne.pl. Chcę państwa 
poinformować, Ŝe będzie rozstrzygnięty przetarg na drogę w Ociętem 154 373, 61 brakuje 
nam na tę inwestycję około 4 000,00zł i na dzisiejszej sesji będzie wprowadzona ta brakująca 
kwota do budŜetu. W dniu dzisiejszym upłynął termin zgłoszenia w Starostwie Powiatowym 
w Węgrowie, w którym moŜna było wnieść uwagi do projektu na przebudowę drogi 
Wilczogęby-Sojkówek. Dzisiaj będzie ogłaszany przetarg, moŜe  400-450m uda nam się 
zrobić. Kosztorys na roboty dodatkowe i zamienne w kanalizacji daje w sumie kwotę 
540 000,00zł. Kwestia dwóch przepompowni powinna zamknąć się w granicach 
150 000,00zł. Zlecono wykonani  podbudowy na Kilińskiego. Wykonano projekt na ulicę 
Polną. Wykonano drogę Szynkarzyzna – Grabiny brakuje jeszcze 5 000,00zł. 28 października 
odbędzie się odbiór drogi powiatowej – Wilczogęby – Sojkówek. Wykonano przebudowę 
drogi Sokółka – KołodziaŜ Rybie. Nie rozstrzygnięto konkursu na sekretarza gminy, oferty 
nie spełniły wymagań. Wpłynął wniosek od Klubu Sportowego „Wicher” w sprawie 
zwiększenia w budŜecie środków finansowych na kulturę fizyczną, poniewaŜ klub chce 
składać wniosek do LGD. W sprawie parkingu na ulicy Polnej Wojewoda przyznał nam rację.  
 

Do punktu czwartego  porządku obrad: 
 
 
Pan Jacek Rostek – moja wnuczka chodzi do I klasy Szkoły Podstawowej w Sadownem i 
ostatnio jak zięć pojechał ją odebrać, to był zszokowany tym, jak zachowywały się dzieci na 
lekcji. Dzieci krzyczą , biegają po ławkach. 
 
Pan Waldemar Cyran – na pewno sprawa waŜna i istotna, moŜe powinna zająć się tym 
komisja oświaty. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – z tego co pan Wójt mówi, w sprawie parkingu na ulicy Polnej rację 
miał Urząd Gminy.  
 
Pan Zdzisław Tracz – tak, ale ja dam Panu Rowickiemu zjazd tylko nie dostanie na to decyzji, 
bo ja musiałbym zmienić projekt. To są koszty, chyba Ŝe on za to zapłaci.  
 
Pan Waldemar Cyran-  w tym projekcie są uwzględnione zjazdy? 
 
Pan Zdzisław Tracz- nie, nie ma ale ja mu obniŜę krawęŜniki i dam mu ten zjazd. 
 
Pan Andrzej Rosiński – chciałbym, Ŝeby rada przekazała środki finansowe i wtedy będzie 
moŜna dokończyć drogę w Grabinach. Co z projektem na Czaplowiznę? 
 
Pan Zdzisław Tracz - pani skarbnik miała znaleźć w budŜecie na to pieniądze. Ma pan 
załatwione jako wniosek na 2014r. 
 
Pani Anna Rukat – budŜet na drogi po dzisiejszej sesji wzrośnie o 46 000,00zł. 
 
Pan Piotr Olkowski – chciałbym, Ŝeby poprawić drogę na Ociętem. Gdyby tam jeździły tylko 
pojazdy osobowe to ta droga była by przejezdna, ale jeŜdŜą tam samochody cięŜarowe. 
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Pan Zdzisław Tracz- tak, my to doraźnie zrobimy, a na przyszły rok trzeba tam zrobić 
nakładkę. 
 
Pan Wojciech Daniluk – na spotkaniu u pana z panem Rowickim powiedział pan, Ŝe zastosuje 
się do decyzji Wojewody, dziś pan mówi, Ŝe Pan Rowicki dostanie zjazd. On powinien dostać 
na to jakiś dokument. Raz pan mówi tak, raz tak. 
 
Pani Ann Rukat – teraz w związku z decyzją Wojewody nie moŜemy dać innej decyzji. 
 
Pan Zdzisław Tracz – cały czas mówiłem, Ŝe daję panu Rowickiemu zjazd, a on jednak się 
odwołuje i co wygrał?  Gdybym był formalistą to powinienem zastosować się do wydanej 
decyzji Wojewody. 
 
Pan Marek Zasłona – co z poprawą mostku na Zarzetce obiecał pan, Ŝe do końca października 
będzie zrobione i kolejna sprawa bobry rujnują nam drogę asfaltową. 
 
Pan Zdzisław Tracz – będzie to zrobione, czekam na wykonawcę miał być w czwartek. 
 
Pan Marek Zasłona – w sprawie tych bobrów, które rujnują nam asfalt trzeba zgłaszać do pani 
Starczewskiej wnioski o odszkodowanie, jest to droga gmina i wniosek składa gmina. 
 
Pan Wojciech Daniluk – mam swoją uwagę odnośnie kanalizacji, mówił pan panie Wójcie, Ŝe 
przebudowa kanalizacji to dodatkowy koszt 150 000,00zł , a ja tego nie rozumiem dlaczego. 
 
Pan Zdzisław Tracz – albo robić to z przeróbką jak się da, albo tego nie robić. Ja państwa o to 
pytałem 3 miesiące temu, a pan teraz mi to mówisz jak ja zrobiłem przeprojektowanie. Nie 
daje się inaczej robić jest taka woda. Ja robię to wszystko na podstawie opinii fachowców. 
Mówiłem państwu, Ŝe moŜna robić z przeróbką bo tak się da, albo nie robić. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – kiedy ta firma od kanalizacji zejdzie z budowy? 
 
Pan Zdzisław Tracz – 30 kwietnia 2014r. z poślizgiem moŜe być czerwiec- lipiec 2014r. 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak to jest, Ŝe obliguje nas ustawa i w związku z tym wybieramy 
najtańszą firmę i takie są tego skutki, Ŝe później mamy kłopoty. 
 
Pan Waldemar Cyran – jak wygląda w tej chwili postęp prac w stosunku do harmonogramu? 
 
Pan Zdzisław Tracz – jest jakiś miesiąc opóźnienia.  
 
Pan Waldemar Cyran – jak jest z poŜyczką w WFOŚiGW 
 
Pani Anna Rukat – została jedna transza na kwotę 512 458,49zł. z tego poŜyczka z 
WFOŚiGW 275 088,21zł do końca roku jest do wystawienia faktura na kwotę 339 188,99zł.  
Nie tylko nasza gmina jest w takiej sytuacji, Ŝe ma opóźnienia z kanalizacją w związku z tym 
zarząd banku, będzie musiał się w tej kwestii wypowiedzieć.  
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Pan Marek Subda – w Orzełku z funduszu sołeckiego zostały pieniądze około tysiąca złotych 
za które miał być dowieziony Ŝwir. 
 
Pan Zdzisław Tracz – co za te pieniądze moŜesz zrobić dół zasypać? 
 
Pan Jacek Rostek – moja wnuczka chodzi do I klasy Szkoły Podstawowej w Sadownem, w 
której wychowawczynią jest pani Gołaszewska. Co tam dzieje się na lekcjach, tam pani 
wychowawczyni nie panuje nad klasą, dzieci chodzą po ławkach. Proszę zwrócić uwagę 
dziecko w takim hałasie nie moŜe się skupić. Dzieci miały być porozsadzane, a tak nie jest. 
Proszę wymienić nauczyciela albo przenieść moją wnuczkę do innej klasy. 
 
Pani Małgorzata Koroś – w tej klasie jest kilkoro bardzo Ŝywych dzieci, jest to dopiero 2 
miesiąc pracy szkoły. Ja byłam na zajęciach prowadzonych przez panią, zajęcia są 
prowadzone w sposób merytoryczny  i ja nie mam zastrzeŜeń. Rodzice przychodzą po dzieci 
pod koniec ostatniej lekcji, kiedy dzieci się pakują i wtedy moŜe robić się zamieszanie. KaŜde 
z dzieci ma swoje miejsce i siedzą naleŜycie. Postaram się pomyśleć co w tej sprawie mogę 
zmienić. Na przerwach jest dwóch nauczycieli dyŜurujących. Te dzieci muszą się ruszać, nie 
moŜna ich non stop trzymać za rękę. Nie ma takiej moŜliwości, Ŝeby zmienić nauczyciela ani 
teŜ przenieść dziecko. Jestem zaskoczono, Ŝe taki temat porusza się na sesji rady, ja jestem w 
szkole dyrektorem zawsze moŜna przyjść i porozmawiać.  
 
Pan Waldemar Cyran – to jest I klasa i dwa miesiące nauki trzeba dać dzieciom czas, Ŝeby się 
zaaklimatyzowały. Dziękujemy pani dyrektor. 
 
 
 

Do punktu piątego  porządku obrad: 
 
Pani Katarzyna Kalbarczyk – przedstawiła informację o realizacji zadań oświatowych gminy 
Sadowne na 2012/2013r., która stanowi załącznik do protokołu. Na oświatę wykorzystano 
39% budŜetu gminy. Od tego roku mamy dwie szkoły mniej. Z głównych większych 
remontów to oświetlenie przy gimnazjum, szatnia w Sadownem. Liczba etatów 
nauczycielskich zmniejszyła się do roku poprzedniego o 9,4 , a obsłudze o 2,75 etatu. Na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli została wydana kwota około 16 000,00zł. Dwie szkoły 
osiągnęły wynik egzaminu powyŜej średniej krajowej i średniej w Powiecie Węgrowskim. 
Dwie najmniejsze szkoły w Orzełku i KołodziąŜu, osiągnęły wyniki duŜo niŜsze wydaje mi 
się, Ŝe powodem było łączenie klas. Wynik z Gimnazjum jest powyŜej Powiatu 
Węgrowskiego. Do szkół w 2012r.dowoŜonych było 355 uczniów. Mamy teŜ dowoŜonych 
uczniów niepełnosprawnych do Węgrowa. W tamtym roku było to 16, a w tym roku 17 
uczniów. Gmina realizuje program wspomagania uczniów w formie stypendiów i na ten cel 
jest przeznaczona kwota 39 386,68zł. Ze stypendiów skorzystało 170 uczniów. Z pomocy w 
formie wyprawki szkolnej skorzystało 82 uczniów.  
 
Pan Waldemar Cyran – czy w przyszłym roku sprawozdanie z wyników egzaminów z 
Orzełka i KołodziąŜa będzie ujęte w takiej informacji. 
 
Pani Katarzyna Kalbarczyk – myślę, Ŝe grzecznościowo moŜemy te informacje uzyskać.  
 
 
 



 5 

Do punktu szóstego  porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran - nie otrzymaliśmy jeszcze z Urzędu Skarbowego  informacji o 
złoŜonych oświadczeniach majątkowych ja nie miałem zastrzeŜeń do złoŜonych oświadczeń 
majątkowych. W sprawie mojego oświadczenia majątkowego była jedna uwaga, którą juŜ 
uzupełniłem. 
 
Pan Zdzisław Tracz –do mnie wpłynęło 9 oświadczeń majątkowych. Nie miałem zastrzeŜeń 
co do złoŜonych oświadczeń majątkowych. W moim oświadczeniu były  braki, które zostały 
uzupełnione i wysłane.  
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
 

a) w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
 
Pani Anna Rukat – deficyt pozostaje niezmienny, dochody zwiększyły się o 128 914,00zł    
Nie moŜemy rozstrzygnąć przetargu na drogę w Ociętem brakuje tam nam 7 000,00zł tu SA 
przesunięcia w budŜecie. 46 000,00zł zostało rozdysponowane na wydatki bieŜące np.  
równanie dróg, odśnieŜanie. 
 
Pan Zdzisław Tracz – z tego trzeba jeszcze wziąć na dwie rury i zamontować je na 
KołodziąŜu to zalecił nam nadzór budowlany. 
 
Pan Marek Zasłona – a co z moją drogą i mostkiem na Zarzetce, tam teŜ trzeba wkopać rurę. 
 
Pani Anna Rukat – na ten moment niech zostanie ta kwota 46 000, 00 jeŜeli będzie za mało to 
w następnym miesiącu będziemy szukać i dokładać. 
 
Pan Waldemar Cyran – rozmawialiśmy na temat stadionu przy szkole w Sadownem z 
prezesem Panem Emilem Filipiakiem jest to młody chłopak, który pręŜnie działa. Wiemy, Ŝe 
jest potrzeba zmiany nawierzchni stadionu. Do 15 listopada upływa termin złoŜenia wniosku 
do LGD. Projekt pana prezesa jest realny na miarę moŜliwości naszej gminy. 
 
Pani Ann Rukat – ja rozmawiałam z tym panem i na jutro ma przynieść kosztorys został 
poinformowany jaką kwotę mamy w budŜecie na ten cel. Zmniejszamy 40 000,00zł z odsetek 
od kredytu. W dziale 750 zmniejszamy wydatki na szkolenia dla nauczycieli. Te oszczędności 
są teŜ z tego powodu, bo nie poszły dwie transze na szkolenia w związku z rozwiązaniem 
PDN u. w ZGK zwiększa się plan przychodów o kwotę 70 000,00zł jest to związane z 
większym zuŜyciem wody. 
 
Pan Marek Zasłona -  jak wyszła sprawa, ze zwrotem kosztów modernizacji SUW w 
Złotkach? 
 
Pani Ann Rukat – chwilowo nie ma korespondencji, jest to cisza przed burzą. 
 
Pan Zdzisław Tracz – cena wody moŜe wzrosnąć od stycznia. Sprawa jest prosta poŜyczamy 
na pół roku wodę jak ruszy nasza stacja w Złotkach to oddamy. 
 
Pan Marek Zasłona – czy tego kredytu do końca roku nam juŜ wystarczy? 
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Pani Anna Rukat – tego nie wiem, to zaleŜy czy wpłynie do końca roku zwrot Vatu z Urzędu 
Skarbowego. 
 
Odbyło się głosowanie za nie odczytywaniem całej treści uchwały: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się d głosu – 1 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą: 
Za – 11 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się od głosu  - 1 
 

b) w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2013r. 
 

Odbyło się glosowanie za uchwałą: 
Za – 11 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się od głosu  - 1 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 
 
Pan Waldemar Cyran – co się dzieje z drogą do Agroli? Moja prośba, Ŝeby ta droga nie 
skończyła się koło Agroli, a była zrobiona do  trasy nr 50. 
 
Pani Anna Rukat – jesteśmy umówieni na rozmowę w tej sprawie z Panem Niegowskim na 
najbliŜszą środę. Dostaliśmy pismo w sprawie subwencji na przyszły rok w sumie jest ona 
wyŜsza o kwotę 170 000,00zł tylko subwencja oświatowa jest niŜsza spowodowane jest to 
tym, Ŝe o 25 dzieci jest mniej. Inflacja 2,4 % podwyŜek dla nauczycieli niema.  
 
Pan Krzysztof Królikowski – po 28 października będzie ogłoszony przetarg na sprzedaŜ i 
dzierŜawę działek rolnych w Płatkownicy. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – co z placem targowym za kościołem? 
 
Pan Krzysztof Kólikowski – mapy podziałowe są w Starostwie, czekają na zatwierdzenie 
później będą one nam przedstawione. 
 
Pan Piotr Olkowski – co z kanalizacją, będzie ona robiona i co w tej sytuacji z placem 
targowym? 
 
Pan Krzysztof Królikowski – teraz przed 1 listopada ma być robione na ulicy Sosnowej.  
 
Pan Waldemar Cyran – planuje pan jeszcze Ŝwirowanie i równanie dróg? 
 
Pan Zdzisław Tracz – trzeba, zawsze przed zimą robiłem równanie dróg. MoŜe nie tak 
kompleksowo. 
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Pan Sławomir Chyliński – zbliŜa się zima i jest potrzeba Ŝeby poprawić ulicę Gaj. MoŜe 
naleŜy tam zrobić porządek i wytyczyć nową drogę w kierunku ulicy Łochowskiej. Wiem, Ŝe 
gmina nie uzna tej drogi pomiędzy działkami, bo jest ona po części na prywatnych działkach.  
 
Pan Zdzisław Tracz – na regulację w budŜecie co roku mamy kilkanaście tysięcy złotych. 
MoŜe w następnym roku właśnie ta droga będzie strategiczna. Będzie to ujęte w planach na 
2014r. w kwestii wytyczenia. 
 
Pan Czesław Głuszak – czy wiadomo juŜ co z LGD. Wszystko wskazuje na to, Ŝe te 
przyznane przez Radę Gminy 10 000,00zł nie będzie wykorzystane chciałbym, Ŝeby te 
pieniądze przeszły na przyszły rok. 
 
Pani Ann Rukat – dopóki wniosek nie będzie zatwierdzony i podpisany, ja tych pieniędzy 
ruszyć nie mogę. JeŜeli ten wniosek przejdzie na następny rok w kwestii wykonawstwa, to te 
pieniądze będą w budŜecie. Pieniądze sołeckie nie przechodzą z roku na rok. 
 
Pan Waldemar Cyran – wpłynęło pismo od Pani Marzeny Ojdana w sprawie odprowadzenia 
wody deszczowej poprzez zamontowanie studzienki kanalizacyjnej. 
 
Pan Zdzisław Tracz – trzeba tam podsypać i podnieść tę drogę wyŜej. Będzie to zrealizowane 
wtedy, kiedy będzie kładziony asfalt i chodnik na ulicy Armii Krajowej.  
 
Pan Waldemar Cyran – pismo z RIO w sprawie ostatnio podjętej uchwały dotyczącej 
dofinansowania szkół niepublicznych. 
 
Pani Anna Rukat – według nich na te dzieci na które nie przychodzi subwencja, trzeba dać 
taką sama kwotę jak na dzieci na które przychodzi subwencja. Dziś ich zdanie juŜ jest inne. 
Czekamy na uchwałę RIO w tej sprawie. 
 
Pan Waldemar Cyran – wpłynęło do Rady Gminy pismo w sprawie opracowania przez gminę 
programu usuwania azbestu. 
 
Pani Ann Rukat – mieliśmy na ten cel kwotę 20 000,00zł , kwota ta została wydatkowana na 
firmę , która taką inwentaryzację nam zrobiła. 
 
Pan Zdzisław Tracz – czekamy na środki, które uruchomi Urząd Marszałkowski wtedy 
zostanie to zrobione, gmina nie ma na to środków.  
 
Pan Waldemar Cyran – wpłynęło pismo od Klubu Sportowego „Wicher” w prawie 
zwiększenia kwoty na kulturę fizyczną w związku z powołaniem nowych sekcji piłki 
siatkowej i lekkoatletycznej. 
 
Pani Ann Rukat – na wszystkie zadania sportowe w budŜecie jest kwota 60 000,00zł. 
Korzystają  z tego wszystkie kluby i organizacje pozarządowe działające przy szkołach. 
Proponuje to przesłać jako wniosek do budŜetu na 2014r. 
 
Pan Waldemar Cyran – wpłynął sprzeciw mieszkańców wsi Zalesie w sprawie połoŜenia 
asfaltu na odcinku drogi od Wilczogąb w kierunku Zalesia. Mieszkańcy, którzy podpisali się 
pod pismem chcą, Ŝeby taka droga powstała na odcinku od Zarzetki w kierunku Zalesia.  
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Pan Zdzisław Tracz – ten kawałek, który chcemy robić w tym roku jest to 450m  na kwotę 
100 000,00zł, ja bym proponował zrobić. Będzie robiona w 2014r.teŜ droga w kierunku 
Zarzetki to kwestia pieniędzy i moŜliwości. Do kilometra moŜemy to robić na zgłoszenie.  
 
 

Do punktu dziewiątego porządku obrad: 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
 
Nieobecny podczas głosowania – Pan Piotr Olkowski 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant : 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Waldemar Cyran  


