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PROTOKÓŁ Nr L/2018 

z obrad L Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 12.00 
 
Skład Rady – 13 
Obecnych według listy obecności – 12 
Nieobecni –  
          Pan Marcin Molski 
        
   
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- Radny Powiatowy, Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Sadownem, oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 
Pan Piotr Olkowski – przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął obrady L sesji Rady Gminy. 

Na podstawie listy obecności stwierdzam quorum. Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku 

obrad? Nie widzę.  
 

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 o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sadowne w roku szkolnym 

2017/2018. 

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 

6. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

b) w sprawie zarządzania poboru podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości w 

drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

za terenie Gminy Sadowne, 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 

25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój 

Rynek w Sadownem, 

e) zmieniająca uchwałę Nr XX/13/2012 Rady Gminy Sadowne  z dnia 2012 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne, 

f) w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody, 

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

2017-2029, 

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

7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 

8. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy, 

9. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich serdecznie, dziękuję wszystkim za wsparcie, jest to 

naszym wspólnym sukcesem. Te 4 lata nie były stracone, gratuluję wszystkim, którzy ubiegali 

się o mandat radnego. Szkoda, że podczas tej kampanii wyborczej stosowane były nieuczciwe 

praktyki. Jeżeli państwo też jakiś dyskomfort poczuliście to przepraszam. Przystanki 

autobusowe po wyborach odmalujemy. Dziękuję Państwu za to poparciem, takim poparciem 

nie mógł pochwalić się żaden mój poprzednik. Jest to nasz wspólny sukces. Za chwilę ten 

czas wyborczy minie i przymierzamy się do projektu budżetu.  

Oddaliśmy do użytku stadion po modernizacji boiska. Może uda się nam poprawić drogi 

żwirowe. Jeżeli są pytania odnośnie spraw bieżących to bardzo proszę. Uzyskaliśmy 

dofinansowanie z programu Odnawialne Źródła Energii. Te zaliczki, które kiedyś 
wpłacaliśmy wiemy już, że nie będziemy ich zwracać. Jestem po rozmowach z Urzędem 

Marszałkowskim, z Radą Powiatu i będę się starał nie zależnie od tego, która opcja polityczna 

rządzi pozyskiwać środki dla Gminy Sadowne.  

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
 

Pan Piotr Olkowski- gratuluję wójtowi tak spektakularnego wyniku wyborów. Życzę 
powodzenia w dalszej pracy na rzecz Gminy Sadowne.  

Jest z nami Pan Radosław Molski – przedstawiciel Nadleśnictwa w Łochowie. Jestem do 

państwa dziś delegowany i chcę poinformować, że Nadleśnictwo chce wspólnie z państwem 

współpracować w sprawie nadania imienia dębowi „ bł Edwarda Grzymały”. 

Pan Piotr Olkowski – inicjatorem nadania imienia temu dębowi znajdującemu się w miejscu 

urodzenia błogosławionego, było nasze gimnazjum.  

Pan Sławomir Akonom – nauczyciel historii – Sadowne od 2010r. ma patrona i jest nim 

człowiek pochodzący stąd, tu się urodził.  

Pan Akonom przedstawił historię życia bł. Edwarda Grzymały.  

Pan Waldemar Cyran – chcę podkreślić rolę Pana Akonoma w propagowaniu wiedzy                  

o bł. Edwardzie Grzymale. Zwracam się do wysokiej rady, aby ten człowiek został patronem 

gminy Sadowne.  

Pan Sławomir Akonom – idealną datą był by rok 2024, będzie to 500 lecie istnienia parafii 

Sadowne więc ta data była by najlepsza, żeby stał się patronem Gminy Sadowne. Ta postać 
księdza była by idealna na patrona naszej gminy. Mógł uratować swoje życie, ale on pomagał 

innym w obozie.  

Pan Waldemar Cyran – zwracam się do pana Nadleśniczego, proszę podziękować za wsparcie 

i ufundowanie tablicy pamiątkowej.  

Pani Irena Dębkowska – chcę  podziękować panu Akonomowi za zaangażowanie. Jest 

świetnym historykiem, który przeszedł całą drogę śladami bł. Edwarda Grzymały. To jest 

bardzo dobry pomysł, żeby w miejscu urodzenia Błosławionego  nazwać jego imieniem 

rosnący tam dąb.  

Do punktu piątego porządku obrad: 
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Pani Katarzyna Kalbarczyk – pracownik Urzędu Gminy – dostaliście Państwo w swoich 

materiałach sprawozdania z realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Sadowne.                  

Na terenie gminy działają: 2 szkoły publiczne i 2 niepubliczne. Do szkół podstawowych 

uczęszcza 474 dzieci, a do gimnazjum 127 dzieci. 6 –latki chodzą do szkoły. Placówki                   

są dostępne przez 10 godzin dziennie. W każdej ze szkół poniesione były nakłady na 

modernizacje budynków. Kadra pedagogiczna zwiększyła się o 7 etatów, obsługa o 2 etaty. 

Wynika to z tego, ze doszły nowe przedmioty. Do gimnazjum jest dowożonych 99 dzieci. 14 

dzieci z niepełnosprawnością jest dowożonych do Węgrowa.  

 Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

a) w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

b) w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 

drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 

Pan Piotr Olkowski – wysokość inkasa się nie zmienia, tylko wprowadza się imiennie 

inkasentów (sołtysów).  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

za terenie Gminy Sadowne, 

 

Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta – nadzór prawny miał uwagi odnośnie uchwały. 

Mieliśmy wpisane w uchwale, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być 
usytuowany mniej niż 20 m od obiektów chronionych, a nadzór prawny wskazał 30 m.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 
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d) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 

25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego Mój 

Rynek w Sadownem, 

 

Pan Marcin Gręda – zmiany w tej uchwale wynikają z konieczności dopasowania regulaminu 

targowiska do wniosku o płatność złożonego do Urzędu Marszałkowskiego.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

e) zmieniająca uchwałę Nr XX/13/2012 Rady Gminy Sadowne  z dnia 2012 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadowne, 

 

Pan Piotr Olkowski – w związku ze zmianami w ustawie konieczne są zmiany w statucie.    

Do tej pory były 4 stałe komisje Rady Gminy, teraz będzie 5 dochodzi komisja  do Spraw 

Wniosków i Petycji.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

f) w sprawie nadania imienia istniejącemu pomnikowi przyrody, 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

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

2017-2029, 
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Pani Anna Rukat – w związku z tym, że na komisji wyraziliście państwo zgodę                           
na wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej, ja te zmiany naniosłam i są one na kwotę 37 

tys. zł po stronie dochodów i wydatków.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

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

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

Pan Piotr Olkowski – korzystając z okazji, ze jest z nami radny powiatowy Pan Renik, chcę 
przekazać panu głos.  

Pan Marek Renik – korzystając z okazji chcę podziękować Państwu za dokonanie wyboru. 

Deklarujemy swoją współpracę z panem wójtem. Wybór mojej osoby do rady powiatu 

traktuję jako zobowiązanie wobec Państwa.  

Pan Piotr Olkowski – gratulujemy panu wyboru i tak dobrego wyniku.  

Pan Waldemar Cyran – ja już wcześniej deklarowałem współpracę z panem jako Starostą 
Węgrowski.  

Pan Marek Renik – my byliśmy przez 4 lata w opozycji i o tę współpracę było bardzo trudno. 

Zgłaszaliśmy wnioski, które nie przechodziły. My na pewno takiej współpracy z opozycją nie 

będziemy prowadzić.  

Pan Piotr Olkowski – my współpracę z powiatem odbieramy za bardzo dobrą, teraz zapewne 

będzie jeszcze lepsza.  

Do punktu ósmego porządku obrad: 

Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od Pani Emilii Buczyńskiej działającej w imieniu 

mieszkańców, w sprawie  uwzględnienia w budżecie budowy drogi w miejscowości Kolonia 

Złotki.  

Rada Gminy przyjęła prośbę mieszkańców Kolonia Złotki jako wniosek do budżetu na 2019 

rok.  
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Pan Piotr Olkowski – odczytał pismo od mieszkańców Sadownego państwa Olton w sprawie 

przyłącza do kanalizacji.  

Rada Gminy Sadowne przyjęła prośbę państwa Olton jako wniosek do budżetu na 2019 rok.  

Pan Waldemar Kalata – rada gminy przyjęła dziś uchwałę w sprawie nadania imienia 

pomnikowi przyrody. Bardzo proszę aby w przyszłej kadencji pomyśleć i zrobić mostek na 

drodze prowadzącej do miejsca w którym znajduje się wskazany pomnik przyrody.  

 

Do punktu dziewiątego porządku obrad: 

 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Do punktu dziesiątego porządku obrad: 

Pan Piotr Olkowski – dotarła do nas radna powiatowa Pani Małgorzata Zyśk . 

Pani Małgorzata Zyśk – dziękuję wszystkim za poparcie, myślę że będzie się nam dalej razem 

wspólnie dobrze współpracowało.  

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

Zamykam posiedzenie L Sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Piotr Olkowski 


