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PROTOKÓŁ Nr III/2018  

 

z obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 13 grudnia 2018 r., która 
odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 11.00 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 10 
Nieobecny –  Andrzej Rosiński 
            Ryszard Decyk 
  Zbigniew Kłósek 
  Sławomir Rydzewski 
             Piotr Olkowski 
  
   
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 

Pani Tomasz Szymanik  – Przewodniczący Rady Gminy -  przywitała wszystkich serdecznie i 
rozpoczęła obrady III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy 
obecności stwierdziła quorum. Proszę zalogować się do systemu. System nam nie działa. 
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Proszę 
o przegłosowanie imiennie przedstawionego porządku obrad 

1. Pani Irena Dębkowska – jestem za 
2. Pan Marek Gajewski- jestem za 
3. Pan Janusz Kibart- jestem za 
4. Pani Małgorzata Lipka –Bartosik – jestem za 
5. Pani Dorota Mianowicz- jestem za 
6. Pan Jarosław Popławski- jestem za 
7. Pani Bożena Rodź- jestem za 
8. Pan Krzysztof Sych- jestem za 
9. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 
10. Pani Teresa Wielgat- jestem za 

 

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. 



2 
 

5. Podjęcie uchwał: 
a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2018-2029, 
c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r., 

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 
7. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy. 
8. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Marcin Gręda – wójt się spóźni, ja przedstawię informację z  działalności wójta z okresu 
między sesjami. Ostatnia sesja odbyła się 3.12.2018r. 4.,12.2018 r. podpisaliśmy umowę na 
przebudowę drogi gminnej Ocięte – Krupińskie, o wartość umowy 50 000 zł, termin realizacji 
20.12.2018 r. Zakończyliśmy równanie dróg żwirowych. Zrealizowaliśmy inwestycję 
rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy 11 listopada w Sadownem. W dniu dzisiejszym 
składamy wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dotację w zakresie budowy dróg 
dojazdowych na inwestycję pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocięte, 
wnioskowana kwota dotacji 210 000 zł.  

 

 Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pani Irena Dębkowska – ile lamp zostało dobudowanych na ulicy 11 Listopada? 

Pan Marcin Gręd – dokładnie nie wiem, dowiem się i Pani odpowiem.  

 

 Do punktu piątego porządku obrad: 

 

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 
 

Pan Marcin Gręda- na komisji rady gminy, była rozmowa w sprawie spalarni śmieci w 
Białymtoku. Spalarnia odpowiedziała nam, że nie płaci za śmieci, a to im trzeba zapłacić. Na 
śmieciach nie da się zarobić. Na dzień dzisiejszy odbierają śmieci z Białegostoku i 9 gmin 
ościennych. Trzeba to zrobić tak, żeby system się samofinansował.  

Pan Tomasz Szymanik – czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały. 

Pan Janusz Pągowski – radca prawny – proponuję, żeby w § 2  zamiast spójnika i był lub. 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 9 

Przeciw – 1 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 
2018-2029, 

 

Pani Anna Rukat – zmiany te dotyczą też uchwały budżetowej, w dziale kultura zwiększamy 
wydatki  o 2 000 zł. W podatkach zwiększenie o 10 000 zł. 5 000 zł z funduszu pracy na 
asystenta rodziny. W gospodarce komunalnej zwiększeni o 26 000 zł. W inwestycjach nic nie 
zostało ruszone. 

Pani Irena Dębkowska – te 5 000 zł na asystenta rodziny to za jaki okres? 

Pani Anna Rukat-  to za cały rok. 

Pani Bożena Rodź – zmniejszenie przy szkołach niepublicznych czym jest spowodowane? 

Pani Anna Rukat – jest to uzależnione od dotacji, od liczby dzieci. 

Pani Irena Dębkowska – czy w szkołach niepublicznych gmina daje na utrzymanie budynku? 

Pani Anna Rukat – nie, gmina daje w użyczenie budynek, szkoły otrzymują subwencję i za to 
opłacają nauczycieli utrzymują budynek.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 9 

Przeciw  - 0 

Wstrzymało się od głosu – 1 

 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r., 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 9 

Przeciw  - 0 

Wstrzymało się od głosu – 1 

Do punktu szóstego porządku obrad: 

 

Pan Waldemar Cyran – witam państwa, przepraszam za spóźnienie, byłem na posiedzeniu 
Rady Rynku Zatrudnienia w Urzędzie Pracy. Chciałbym wrócić do tematu odpadów, 
obowiązek odbioru odpadów spoczywa na gminie. Dziękuję za uchwalenie tych stawek, 
dzięki temu system odbioru odpadów będzie sprawnie działał. W tym roku kwota z przetargu 
była podwójnej wysokości, do roku ubiegłego. Ceny odbioru odpadów drastycznie rosną. To 
co zadziało się na tej Sali było nieuniknione i dzięki temu system odbioru odpadów będzie 
sprawnie działał. Proszę o zrozumienie, ze strony mieszkańców te podwyżki nie są zależne od 
Rady Sadowne, czy od Wójta Sadownego. Naszą rolą jest przedstawić państwu skąd się biorą 
te podwyżki. Z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci. Wzrosła cena energii, koszty 
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odbioru odpadów, opłaty środowiskowe, opłaty w RIPOK. Nie jesteśmy odosobnioną gminą, 
która robi tak drastyczne podwyżki. Dziękuję państwu za waszą odpowiedzialność.  

Chcę państwu przedstawić ogólną liczbę bezrobocia w naszym powiecie 1 606, natomiast w 
gminie Sadowne 150 osób. Z roku na rok wskaźnik ten maleje, pracy jest więcej.  

Pan Tomasz Szymanik – mam apel, żeby konsekwentnie pilnować uiszczania opłat. 

Pan Waldemar Cyran – samo uchylanie się od opłat nie jest rozwiązaniem, bo wszystkie 
zaległości będą ściągane. 

Pan Tomasz Szymanik – wpłynęło do Rady Gminy pismo od OSP w Sokółce z prośbą o 
przyjęcie w użyczenie samochodu  ratowniczo – gaśniczego.  

Pan Waldemar Cyran – na gminie spoczywa obowiązek  zabezpieczenia gotowości bojowej. 
Trzeba podziękować osobom, które pozyskują sprzęt i doposażają jednostki bojowe. Jest to 
kwestia czasu, kiedy takie umowy zostaną zawarte.  

Rada Gminy podjęła decyzję o przekazaniu pisma do komisji planowania, budżetu finansów, 
przemysłu i handlu oraz do komisji bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska.  

Pan Tomasz Szymanik – kolejne pismo wpłynęło od OSP w Zieleńcu z prośbą o przekazanie 
20 000 zł na elewację budynku garażu.  

Rada Gminy podjęła decyzję o przekazaniu pisma do komisji planowania, budżetu finansów, 
przemysłu i handlu oraz do komisji bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska.  

Do punktu siódmego porządku obrad: 

Odbyło się głosowanie : 

Za – 10 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 

 Do punktu ósmego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach, 
zamknął posiedzenie III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy  

        Tomasz Szymanik 


