
 1

Protokół Nr XXX /2013 
 
 

z obrad XXX  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2013r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  Sadowne w godz. 10°°- 12°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 12 
Nieobecni :     
  Pan Janusz Kibart 
  Pan Zbigniew Kłósek 
  Pan Marek Subda 
 
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 XXX Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam  quorum.  
 

Do punktu drugiego  porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – czy porządek obrad Panie Wójcie pozostaje bez zmian? 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak 
 
Pani Anna Rukat – podatki od nieruchomości pozostają na tym samym poziomie jak w 
ubiegłym roku, a uchwała była podjęta na kilka lat. Jest przygotowana uchwała w sprawie 
obniżenia cen skupu żyta do celów podatku rolnego, jeżeli stawka miałaby pozostać na tym 
samym poziomie, to powinna być o około 5,00 zł obniżona. 
 
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 zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
b) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 
c) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o 

uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego 
przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania, 

d) w sprawie określenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego, 
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy 
8. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu trzeciego  porządku obrad: 
 

Pan Zdzisław Tracz – wykonano drogę Ocięte – Krupińskie i czynem społecznym 
wyrównano doły na drodze gminnej Sadowne – Ocięte. W dniu 12.10.2013r. odbyło się 
otwarcie ofert na drogę Wilczogęby – Sojkówek. Brakuje nam na tę drogę pieniędzy w 
budżecie i w związku z tym ta dzisiejsza sesja. Przygotowano dokumentację projektową na 
remont boiska i bieżni sportowej. Wystąpiliśmy do Starostwa o zgodę na wykonanie 
inwestycji w związku z tym, że Starostwo jest współwłaścicielem. Zlecono wykonanie 
projektów na przebudowę drogi w miejscowości Zarzetka, Morzyczyn, Krupińskie- Sadowne. 
Wykonano przepust na Bojewce w miejscowości Kołodziąż, wyżwirowano drogę z Grabin do 
Szynkarzyzny. Jest oferta na wykonanie oświetlenia w Złotkach. Jest podpisana umowa na 
budowę SUW w Złotkach. Wykonano dokumentację na wodociągi w Złotkach, Kolonia 
Złotki. 
 

 Do punktu czwartego  porządku obrad: 
 
Pan Marek Gajewski – w protokole z Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, 
Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska są wpisane do budowy inne drogi, niż te, 
które zostały umieszczone w projekcie budżetu na 2014r. Co z pozostałymi drogami, które są 
we wniosku z komisji. 
 
Pan Zdzisław Tracz – Zarzetka jest w budżecie.  
 
Pani Anna Rukat -  2 200 000,00 zł to kwota w budżecie na kanalizacje i SUW, na drogi 
powiatowe 348 753,50 zł, na drogi gminne 470 000,00 zł i są to drogi: Krupińskie-Sadowne, 
Morzyczyn, Płatkownica, Wilczogęby, Zarzetka, Złotki, Kolonia Złotki i Orzełek 
 
Pan Jacek Rostek – ile nas będą kosztowały inwestycje, które robimy wspólnie z powiatem. 
 
Pani Anna Rukat – uczestniczymy w kosztach 50 do 50. 
 
Pan Marek Gajewski – w Stoczku zrobiona jest ładna droga, do której gmina nic nie 
dokładała. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jest to droga, która została zrobiona w ramach programu 
przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
 
Pan Andrzej Rosiński – na jakim etapie jest budowa oświetlenia na Szynkarzyźnie. 
 
Pan Zdzisław Tracz – myślę, że na święta będzie zrobione. 
 
Pan Andrzej Wrzosek – na jakim etapie jest budowa ulicy Kili ńskiego? 
 
Pan Zdzisław Tracz – było trzech wykonawców, ale żaden nie chciał robić, mają większe 
inwestycje. 
 
Pan Piotr Olkowski – chciałbym Panu Wójtowi, Pani Skarbnik i Radzie Gminy podziękować 
za drogę w Ociętem i w związku z tym zaprosić na najbliższy piątek na obiad. 
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Do punktu piątego  porządku obrad: 
 

Pani Anna Rukat – zmiany w budżecie, które państwo dostaliście dotyczą przede wszystkim 
drogi Wilczogęby-Zalesie. Po otwarciu oferty brakuje nam na tę drogę około 20.000 zł.  
 
Pan Marek Zasłona – o ile zmniejszą się wydatki na kanalizację w związku z tym, że o 1m 
niżej kopiemy. 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak zmniejszają się, ale nie wiemy dokładnie na jaka kwotę myślę, że 
będzie to jakieś 20 000,00 – 30 000,00zł. 
 
Pan Marek Zasłona – rozmawiałem z wykonawcą kanalizacji w Okuniewie, który twierdzi, że 
w obecnych warunkach można kopać na 5 m w głąb. Te ruchome piaski, o których pan mówi, 
to pic na wodę. Tylko u nas w Sadownem będą stały dwie przepompownie w środku 
miejscowości. 
 
Pan Zdzisław Tracz- wykonawca przedstawił racjonalne wyliczenia i brak możliwości 
budowy i stąd te dwie przepompownie. 
 

a) w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
 
Wniosek w sprawie nie odczytywania całej treści uchwały 
 
Odbyło się glosowanie: 
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą:  
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
 

b) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 
 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą:  
Za – 10 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 

 
 
c) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o 

uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego 
przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania, 

 
Wniosek w sprawie nie odczytywania całej treści uchwały 
 
Odbyło się glosowanie: 
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Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 

 
 

Odbyło się glosowanie za uchwałą:  
Za – 12 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 

d) w sprawie określenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego, 
 

Pani Anna Rukat – cena skupu żyta ogłoszona w Monitorze Polskim to 69,28 zł sugestia jest 
taka, żeby podatek pozostał na tym samym poziomie tj 64,18 zł i w takiej sytuacji należy go 
obniżyć o 5,10 zł. 
 
Pan Waldemar Cyran – czy pani skarbnik spieszy się z tą uchwałą, może powinni zapoznać 
się z tą propozycją sołtysi. Wniosek do rady, czy tę stawkę podatkową uchwalamy na 
dzisiejszej sesji, czy przesuwamy na kolejną sesję? Rada Gminy podjęła decyzję o 
przegłosowaniu uchwały w dniu dzisiejszym. 
 
Odbyło się glosowanie za uchwałą:  
Za – 11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
Podczas głosowania nieobecna była pani Irena Dębkowska. 
 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – na 6 grudnia ma pan ogłoszony przetarg na dzierżawę nieruchomości 
w Platkownicy, czy Pan jest poinformowany o tym, że grunt jest zagospodarowany? 
 
Pan Zdzisław Tracz – nic mi na ten temat nie wiadomo, to bezprawie. Jeżeli ktoś to obsiał, to 
będzie musiał zebrać plony. 
 
Pan Marek Zasłona – co z bobrami na moich drogach? 
 
Pan Zdzisław Tracz – byłem tam na drodze i specjalnie nic tam nie widziałem. Trzeba tam 
wsypać taczkę piasku. 
 
Pan Czesław Głuszak – co z wnioskami do LGD? 
 
Pani Anna Rukat – chyba nic, umów do podpisu jeszcze nie mamy. 
 
Pan Marek Zasłona – w projekcie budżetu jest wpisana droga Sokółka – Kolodziaż Rybie, co 
tam jeszcze będzie robione? 
 
Pan Zdzisław Tracz – chodzi tu o regulacje prawa własności drogi i ewentualne wykonanie 
projektu.  
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Pan Jacek Rostek – ale tam o tę drogę nikt się nie upomina. 
 
Pan Wojciech Daniluk – pan Wójt twierdzi, że nikt się nie zna na kanalizacji. Powinno to być 
taniej w związku z tym, że metr wyżej są montowane rury, a wychodzi na to, że będzie gorzej 
i drożej, a na środku Sadownego będą dwie przepompownie. Obiecał pan zrobić ulice Gaj, co 
w tej sprawie? 
 
Pani Anna Rukat – na górze leży faktura na kwotę 64 000,00zł za ulicę Strażacką. Kolejna do 
budowy jest ulica Kilińskiego, Polna także. Nie można powiedzieć, że nie robi się dróg w 
Sadownem. 
 
Pan Zdzisław Tracz – chodzi o to, że najpierw trzeba zrobić kanalizacje, a później drogi. 
Ulica Gaj jest bardzo wąska trzeba się zastanowić jak to zrobić, może kostką. 
 
Pan Waldemar Cyran – ile jest zrobione kanalizacji? 
 
Pan Zdzisław Tracz – połowa jest zrobiona.  
 
Pan Wojciech Daniluk – co z parkingiem koło szkoły? 
 
Pan Zdzisław Tracz – planujemy zgłosić tę inwestycje do LGD. 
 
Pan Marek Zasłona – czy do budżetu na 2014r mamy wpisane inwestycje z LGD? 
 
Pan Zdzisław Tracz – tak są umieszczone, można będzie wziąć pożyczkę. 
 
Pan Piotr Olkowski – czy planujemy jeszcze w tym roku równanie dróg żwirowych? 
 
Pan Zdzisław Tracz – czekam trochę, aż  ziemia obeschnie i puszczę równiarkę. 
 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
Odbyło się głosowanie: 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
Nieobecna podczas głosowania Pani Irena Dębkowska. 
 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
 

Pan Waldemar Cyran – zamknął posiedzenie XXX sesji Rady Gminy, podziękował 
wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz    Przewodniczący Rady Gminy 
 
     Waldemar Cyran 


