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PROTOKÓŁ Nr IV /2018 

 

z obrad IV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r., która odbyła się w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 12.00 

 

Skład Rady – 14 

Obecnych według listy obecności – 14 

           

       

  

  Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – przywitał wszystkich zebranych i rozpoczął obrady IV Sesji Rady 

Gminy. 

 

Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 

Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, Pani 

Bogumiła Oniśk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, oraz sołtysi 

zgodnie z załączoną listą obecności.  

Na sesję przybył Pan Piotr Olkowski – godzina 12.11 

 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

 

 

Pan Tomasz Szymanik -  Proszę o zalogowanie się do systemu i sprawdzenie listy obecności. 

Czy ktoś z państwa chce wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Proszę o 

przegłosowanie przedstawionego porządku obrad. 

Odbyło się głosowanie : 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 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. 

5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia 3 – letniego Gminnego Programu wspierania Rodziny dla 

Gminy Sadowne na lata 2019 – 2021, 
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b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Sadowne na 2019 rok, 

c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” 

2019 – 2023. 

d) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim  

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

e) w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków,  

f) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 

przedszkoli, innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Sadowwne przez inny organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i 

wykorzystywania dotacji, 

g) w prawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2019-2030 

h) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2019 r., 

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

2018-2029, 

j) 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 III Sesji Rady Gminy. 

8. Zamknięcie      

 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

 Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostało rozstrzygnięty 

konkurs na konserwację oświetlenia na okres dwuletni. W ostatnim czasie coraz rzadziej 

zgłaszacie usterki oświetlenia ulicznego. W uchwale budżetowej jest zapis, o zakupie 

ciągnika dla ZGK. Dokonaliśmy odbioru inwestycji droga Ocięte – Krupińskie. Wartość 

inwestycji 50 000 zł. Wykonawcą jest firma pana Emila Filipiaka. Kolejna inwestycja w 

miejscowości Ocięte, droga odchodząca w lewo przed tartakiem pana Rogali. W październiku 

Urząd Marszałkowski ogłosił nabór, złożyliśmy wniosek na drogę Sadowne – Ocięte. Nasza 

droga uzyskała 11 punktów  i zajęła 52 miejsce. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale liczymy 

na uzyskanie dofinansowania i realizację inwestycji. Zrealizowano i rozliczono dwa 

dofinansowana z LGD skorzystało z tego stowarzyszenie Płatkownica i Zieleniec.  

 

 Do punktu  czwartego porządku obrad: 

 

Pan Ryszard Decyk – jaka marka jest tego ciągnika dla ZGK? 
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Pan Waldemar Cyran – jest to Zetor.  

 

Do punktu piątego porządku obrad: 

 

a) w sprawie przyjęcia 3 – letniego Gminnego Programu wspierania Rodziny dla 

Gminy Sadowne na lata 2019 – 2021, 

 

Pani Jadwiga Gutowska – ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada 

na nas obowiązek uchwalenia takiego programu.  

Pani Teresa Wielgat – czy jeden asystent rodziny wystarcza? 

Pani Jadwiga Gutowska – tak, obecnie wystarcza, maksymalnie może być 15 rodzin na 

jednego asystenta. 
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5 
 

b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Sadowne na 2019 rok, 

 

Pani Jadwiga Gutowska – program ten przyjmowany jest raz w roku,  niewiele różni się od 

tego z roku ubiegłego.  

Pan Zbigniew Kłósek – czy są pozyskiwane środki z zewnątrz? 

Pani Jadwiga Gutowska – nie 

Pan Zbigniew Kłósek – czy w szkołach są warsztaty mówiące o uzależnieniach.  

Pani Jadwiga Gutowska- tak, szkoły przygotowały programy, które były realizowane. 

Pani Teresa Wielgat – czy jest możliwość założenia w Sadownem grupy Anonimowych 

Alkoholików.  

Pani Jadwiga Gutowska – tak, ale takie grupy są zakładane przez samych alkoholików. Mamy 

punkt konsultacyjny czynny dwa razy w tygodniu i osoby mogą skorzystać z pomocy naszych 

specjalistów.  

Pani Irena Dębkowska – to już więcej powiedziała by pani Mirosława Terciak. Świetlica 

pracuje 12 godzin w tygodniu i jest tam zatrudnionych dwóch pedagogów.  
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c) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” 

2019 – 2023. 
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Pani Jadwiga Gutowska – Rada Ministrów przyjęła nowy program na lata 2019-2023, 

dopuszcza podniesienie kryterium dochodowego dla osób korzystających z dożywiania, 

można odstąpić od żądania zwrotów wydatków poniesionych na ten cel w granicach od 100% 

do 150 %.  

Pani Irena Dębkowska – ile wynosi dochód na rodzinę  jednoosobową , a ile wieloosobową? 

Pani Jadwiga Gutowska- 792 na 1 osobę w rodzinie i 1 001,50 na rodzinę wieloosobową.  
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d) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim  

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 



10 
 

 

Pani Jadwiga Gutowska – ma to związek z poprzednią uchwałą podnosimy kryterium 

dochodowe i odstępujemy od płatności. 
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Pani Irena Dębkowska– czy bierzecie państwo pod uwagę pomoc w postaci ciepłego posiłku 

osobom starszym.  

Pani Jadwiga Gutowska – nie można tych posiłków zakupić w stołówkach szkolnych. 4 

rodzinom przywozimy posiłki, produkty z programu unijnego.  

Odbyło się głosowanie: 

 

e) w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków,  

 

 

Pani Bogumiła Oniśk – nowelizacja ustawy nałożyła na nas przygotowanie regulaminu 

zaopatrzenia w wodę. Taki regulamin został przygotowany i przedstawiony radzie gminy w 

czerwcu. Regulamin ten został wysłany do zaopiniowania do Wód Polskich. Wody Polskie 

wskazały w dwóch miejscach poprawki, które zostały uwzględnione.  
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f) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 

przedszkoli, innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonych na 
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terenie Gminy Sadowwne przez inny organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i 

wykorzystywania dotacji, 

 

Pani Anna Rukat – zmienił się załącznik dotyczący rozliczania dotacji dla uczniów z 

orzeczeniem i potrzebie kształcenia specjalnego.  
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g) w prawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2019-2030 
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Pan Tomasz Szymanik – opinia RIO dotycząca budżetu jest pozytywna, odczytał opinię RIO 

o przedłożonym projekcie WPF. W międzyczasie wprowadzono poprawki na około 1 mil zł.  

Pani Anna Rukat – są to zmiany na kwotę 1 7 99 470 zł dotyczą one spłaty kredytu 

długoterminowego i administracji cyfrowej. Projekt budżetu został przeniesiony na zadania 

własne.  

Pan Tomasz Szymanik – odczytał treść poprawek wprowadzonych do projektu budżetu.  

Odbyło się głosowanie imienne w poprawek do projektu budżetu” 

1. Pan Ryszard Decyk – jestem za  

2. Irena Dębkowsak– jestem za 

3. Marek Gajewski– jestem za 

4. Janusz Kibart– jestem za 

5. Zbigniew Kłósek– jestem za 

6. Małgorzatab Lipka – Bartosik– jestem za 

7. Dorota Mianowicz– jestem za 

8. Piotr Olkowski– jestem za 

9. Jarosław Popoławski– jestem za 

10. Bożena Rodź– jestem za 

11. Sławomir Rydzewski– jestem za 

12. Tomasz Szymanik– jestem za 

13. Krzysztof Sych– jestem za 

14. Teresa Wielgat– jestem za 
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h) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2019 r., 
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Odbyło się głosowanie imienne dotyczące poprawki do uchwały budżetowej na 

2019 rok 

 

Odbyło się głosowanie imienne w poprawek do projektu budżetu” 

15. Pan Ryszard Decyk – jestem za  

16. Irena Dębkowsak– jestem za 

17. Marek Gajewski– jestem za 

18. Janusz Kibart– jestem za 

19. Zbigniew Kłósek– jestem za 

20. Małgorzatab Lipka – Bartosik– jestem za 

21. Dorota Mianowicz– jestem za 

22. Piotr Olkowski– jestem za 

23. Jarosław Popoławski– jestem za 

24. Bożena Rodź– jestem za 

25. Sławomir Rydzewski– jestem za 

26. Tomasz Szymanik– jestem za 

27. Krzysztof Sych– jestem za 

28. Teresa Wielgat– jestem za 

 

 

Pan Waldemar Cyran – szanowna rado wiemy, ze budżet był obszernie omawiany na 2019 

rok na komisjach rady gminy. Załącznik inwestycyjny opiewa na kwotę około 4, 5 mil zł . 

Pierwsza pozycja z załącznika to remont SUW Sadowne – Ocięte. Drogi gminne 550 000zł , 

projekty dróg gminnych. 
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i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2018-2029, 
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j) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r., 
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Do punktu szóstego porządku obrad: 

 

Pan Jarosław Popławski – chcę wyjaśnić niezrozumienie mojej wypowiedzi odnośnie śmieci, 

ja nie mówię, że na śmieciach można zarobić. Miałem na myśli odpowiednie gospodarowanie 

nimi. Zgodnie z przedstawionymi danymi na rok mieliśmy 415 ton śmieci. Wartość tego to 

116 000 zł. Wychodzi 21 samochodów po 30 ton wchodzi na samochód  tj. 21 000 zł 

transport. Całość tej inwestycji to 116 200 zł. My płacimy do ZGK w Stoczku  697 000 zł. 

Myślę, że po te pieniądze można się schylić 

Pan Zbigniew Kłósek – kto te śmieci będzie zbierał? 

Pan Jarosław Popławski – trzeba zatrudnić 5 osób. 

Pani Irena Dębkowska – panie radny podał pan ilość śmieci z 2019 roku, a koszt przetargu z 

2019 roku. W 2018 roku koszt przetargu był około 300 000 zł. Myślę, że jest możliwość  

założenia firmy i ta osoba będzie miała możliwość zarabiania na nich. My byśmy chcieli, 

żeby te śmieci kosztowały jak najmniej.  

Pani Bożena Rodź – ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie podjąć takie rozwiązanie jakie 

pan proponuje. Nie mamy pewności jak ten Białystok odbierał by od nas śmieci. Czy nie było 

by tak, że w danym dniu odbierali by tylko kartony, kolejnego dnia inne, potrzebowali byśmy 

mieć punkt składania tych śmieci. Gdyby to była taka super propozycja, to inne gminy by z 

tego korzystały.  

Pan Jarosław Popławski – ja przedstawiłem państwu wyliczenia, jeżeli ktoś chce z 

matematyką dyskutować, to niech dyskutuje.  

Pani Bogumiła Oniśk –nie wiem jak rozwiązać taki problem, przepisy mówią, że śmieci nie 

mogą wyjeżdżać poza teren woj. Mazowieckiego.  

Pan Waldemar Cyran – rozumiem pana Popłwskiego, że chce dobrze. Podstawowa sprawa to 

jest prawo, ale gmina Sadowne działa w granicach prawa. Pana wizja jest niezgodna z 

prawem. My musimy ogłosić przetarg, kolejny przetarg na dowóz śmieci,  30 ton żwiru 

pewnie wywóz, ale nielegalnie, życzę każdej firmie, żeby działała legalnie. Dziękuję państwu 

za przegłosowanie budżetu.  

Pan Tomasz Szymanik – jest to pomysł dla lokalnych przedsiębiorców.  

Pan Marcin Gręda – zatrudnienie  przynajmniej pięciu pracowników na najniższą krajową 

2600 zł netto to jest 250 000 zł rocznie koszt zatrudnienia samych pracowników. Niech doda 

pan to do swoich kalkulacji.  

Pani Małgorzata Lipka – Bartosik – czy będą kontynuowane prace dotyczące odkrzaczania 

drogi w kierunku Złotek.  

Pan Waldemar Cyran – tak będzie to zrobione.  
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Pan Tomasz Szymanik – wspomniał pan o dwóch projektach realizowanych przez LGD, ja 

chciałbym tu podziękować, dzięki współpracy z gmina udało się je zrealizować. Zostałem 

upoważniony przez mieszkańców Płatkownicy do odczytania podziękowań Ochotniczym 

Strażom Pożarnym, które w ubiegłym tygodniu gasiły pożar w Płatkownicy.  

Pani Barbara Laska – dziękujemy wójtowi i radzie gminy za drogę do Ociętego. Dziękuje za 

pomoc i zaangażowanie pani Ewie Piórkowskiej i pani Bogumile Oniśk.  

Pan Waldemar Cyran – chcę państwu podziękować za ten rok wspólnej pracy, myślę że to był 

udany rok. Przygotowywaliśmy się wspólnie do takiego sprawdzianu jakim były wybory 

samorządowe, myślę, że pod względem  organizacyjnym odbyło się to bardzo dobrze. 

Korzystając z okazji chciałbym złożyć wszystkim najlepsze życzenia noworoczne. 

Wszystkiego dobrego, aby ten rok był naprawdę udany.  

Pan Tomasz Szymanik – ja również dołączam się do tych życzeń. 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
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Do punktu ósmego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – zamykam posiedzenie IV sesji Rady Gminy Sadowne, dziękuję 

wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach.  

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Tomasz Szymanik 

 


