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Szanowni Mieszkańcy Gminy Sadowne, 

Szanowni Radni Rady Gminy Sadowne! 

 

Raport o stanie gminy przygotowany został po raz pierwszy, zgodnie z nowymi 

założeniami  art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506). 

Przygotowuje go organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy Sadowne do 31 maja br. za 

rok poprzedni i przekazuje go członkom organu stanowiącego. Zebrane informacje od 

pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji są 

źródłem informacji o stanie naszej gminy i obejmują podsumowanie działalności organu 

wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

strategii, uchwał Rady Gminy Sadowne i funduszu sołeckiego.  Oznacza to, że w raporcie 

został przedstawiony stan realizacji zadań i stan ich przebiegu w ciągu całego roku 

kalendarzowego, w tym zaangażowania w ten proces poszczególnych jednostek 

organizacyjnych gminy. Raport o stanie gminy ma walor dokumentu sprawozdawczo-

informacyjnego. 

 Co roku mieszkańcom Gminy Sadowne będą przedstawiane szczegółowe dane  

o funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sadownem. Zmiany jakie zachodzą corocznie są 

efektem wytężonej pracy wielu ludzi, w tym zgodnej współpracy z Radą Gminy Sadowne. 

Mam nadzieję, że są one zauważane i docenione przez naszych mieszkańców. To również 

zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się 

zrealizować kilka znaczących inwestycji.  

Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania 

inwestycyjne, społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym zakresie. W swojej 

działalności zawsze staram się, aby w centrum mojej służby było dobro mieszkańca. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

 

      Z poważaniem 

            Wójt Gminy Sadowne 

                Waldemar Cyran 
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I. Wstęp 

1. Informacje ogólne na temat gminy 

Gmina Sadowne to jedna z gmin wiejskich powiatu węgrowskiego we wschodniej 

części województwa mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię 144,72 km2, co stanowi 11,9% 

powierzchni powiatu węgrowskiego i 0,4% powierzchni województwa. 

 

Cechą charakterystyczną gminy jest typowo rolniczy charakter, ponad 66% 

powierzchni zajmują użytki rolne, a cała gmina położona jest w granicach Nadbużańskiego 

Parku Krajobrazowego. Gmina Sadowne od południa graniczy z dwoma gminami powiatu 

węgrowskiego – gminą Stoczek i Łochów. Od północy graniczy z gminami powiatu 

ostrowskiego (Brok, Małkinia Górna), od wschodu z gminą powiatu sokołowskiego (Kosów 
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Lacki) oraz od zachodu z gminą powiatu wyszkowskiego (Brańszczyk). Dodatkowo północną 

granicę gminy Sadowne stanowi rzeka Bug.  

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 50 łącząca Ostrów Mazowiecką i Mińsk 

Mazowiecki. Droga ma przebieg północ-południe, w centralnej części gminy przebiega przez 

główną miejscowość (Sadowne), na południu przez Zieleniec i na północy stanowi  

o połączeniu gminy z Brokiem. 

Na koniec 2018 roku liczba mieszkańców Gminy Sadowne wynosiła 5954 osoby. Liczba 

urodzeń w całym roku 2018 wyniosła 68, a zgonów było 82, co oznacza ujemny przyrost 

naturalny. 

Gminę Sadowne tworzy 22 miejscowości, ale 23 sołectwa: Bojewo, Grabiny, Konia 

Złotki, Kołodziąż, Kołodziąż Rybie, Krupińskie, Kocielnik, Morzyczyn Włościańki, Morzyczyn 

Włóki, Ocięte, Orzełek, Płatkownica, Rażny, Sadowne, Sokółka, Sadoleś, Sojkówek, 

Szynkarzyzna, Wilczogęby, Zalesie, Zieleniec, Zarzetka, Złotki. Siedzibą organów i Urzędu 

Gminy jest miejscowość Sadowne. 

 

2. Jednostki organizacyjne gminy 

W gminie Sadowne działa 9 jednostek organizacyjnych, które wchodzą w struktury 

gminy. Jednostki te wykonują określone zadania, działają w imieniu Wójta i są przez niego 

nadzorowane. 

 

Jednostki organizacyjne gminy Sadowne: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Zakład Gospodarki Komunalnej 

 Gminny Ośrodek Kultury 

 Muzeum Ziemi Sadowieńskiej 

 Biblioteka Publiczna 

 Gimnazjum w Sadownem 

 Szkoła Podstawowa w Sadownem 

 Przedszkole w Sadownem 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach 
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3. Władze gminy 

Organ uchwałodawczy w gminie tworzy Rada Gminy Sadowne jest reprezentowana 

przez 15 radnych.  21 października 2018 roku zostały przeprowadzone wybory samorządowe, 

podczas których na pięcioletnią kadencję wybrano nowych radnych. 

 

 Ryszard Decyk 

 Irena Dębkowska 

 Marek Gajewski 

 Janusz Kibart 

 Zbigniew Kłósek 

 Małgorzata Lipka-Bartosik 

 Dorota Mianowicz 

 Piotr Olkowski 

 Jarosław Popławski 

 Bożena Rodź 

 Andrzej Rosiński (zmarł 18.12.2018 r. - w wyborach uzupełniających, które odbyły 

się 24.03.2019 r. nową radną została wybrana Urszula Bala) 

 Sławomir Rydzewski 

 Krzysztof Sych 

 Tomasz Szymanik 

 Teresa Wielgat 

Przewodniczącym Rady Gminy Sadowne został wybrany Tomasz Szymanik, a na 

wiceprzewodniczących Irena Dębkowska i Piotr Olkowski. Przy Radzie działa pięć komisji 

stałych, które mają charakter pomocniczy. 

 

 Komisja Rewizyjna  

 Komisja Planowania, Budżetu i Finansów, Przemysłu i Handlu 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

 Komisja  Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej  
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 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Komisje mają istotny wpływ na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na 

swoich posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawie. Rada Gminy Sadowne 

na podstawie prac poszczególnych komisji podejmowała w  2018 roku strategiczne decyzje.  

Nowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została powołana wraz z początkiem kadencji 2018-

2023. 

Wójtem Gminy Sadowne od 2014 roku jest Waldemar Cyran. W wyborach 

parlamentarnych w 2018 roku zaufało mu prawie 75% wyborców i już w pierwszej turze 

zapewniło reelekcję na 5-letnią kadencję. Wójt pełni rolę organu wykonawczego gminy 

Sadowne i to jego działania opisywane są w tym raporcie. 

 

II. Informacja finansowa  

1. Dochody 

Dochody uchwalone przez Radę Gminy na rok 2018 po uwzględnieniu zmian w ciągu 

roku zaplanowane były na kwotę 26 712 451,00 zł. Wykonano je na poziomie w 99,51 % 

(26 582 147,98 zł). 

Zrealizowane dochody roku 2018 były większe od roku 2017 o 1 742 599,90 zł. 

Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 24 904 476,17 zł zrealizowano w kwocie 

24 850 025,99 zł  tj. 99,78 %, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 807 974,83 zł 

zrealizowano w wysokości 1 732 121,99 zł tj. 95,80 %. 

 

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych. 

NAZWA KWOTA 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 951 047,00 

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3 399,73 

podatek od nieruchomości 1 013 760,25 

podatek rolny 227 334,90 

podatek leśny 128 847,00 

podatek od środków transportowych 37 155,00 

karta podatkowa 20 070,11 

podatek od spadków i darowizn  24 072,50 

wpływy z opłaty skarbowej 23 937,00 

wpływy z opłaty targowej 41 766,00 
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wpływy z odrębnych ustaw  ( opłata za śmieci)                                              318 449,93 

wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości 18 243,25 

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 99 205,01 

podatek od czynności cywilnoprawnych 95 596,51 

wpływy z różnych opłat 5 090,82 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101 339,55 

wpływy z usług 123 391,31 

wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności ( sprzedaż) 6 437,00 

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 10 926,51 

pozostałe odsetki 5 738,05 

wpływy z różnych dochodów 222 335,26 

wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego 13 469,33 

wpływy z opłaty produktowej 21,26 

wpłaty za przedszkole 14 351,50 

wpłaty za wyżywienie 90 065,50 

wpłaty mieszkańców  przydomowe oczyszczalnie  i kanalizacja 152 987,65   

wpłaty z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych 5 582,87 

środki na asystenta rodziny 5 354,00 

wpływy z różnych rozliczeń 110,45 

Subwencje 10 119 150,00 

Dotacje 10 702 912,73   

 

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 1 072 509,55 zł 

z czego: 

 720 928,27 zł stanowi zaliczka i fundusz alimentacyjny 

 61 913,09 zł opłata śmieciowa 

 289 668,19 zł zaległości z tytułu należności podatkowych.  

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018 rok wyniosły 519 110,75 zł 

i zwiększyły się do poprzedniego okresu o 21 335,73 zł, a skutki udzielonych ulg, zwolnień, 

odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty wyniosły 2 800,00 zł, umorzono zaległości 

podatkowe na kwotę 121,00 zł. 

 

 

2. Wydatki 

Uchwalone przez Radę Gminy wydatki budżetu na 2018 rok po uwzględnieniu zmian  

w ciągu roku zaplanowane były na kwotę 31 587 277,91 zł  i zostały one wykonane na poziomie 

97,78% w łącznej kwocie 30 884 937,35 zł.  
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Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 23 573 289,12 zł zrealizowano w 

kwocie 22 903 622,88 zł, co stanowi do ogółu wykonanych wydatków 97,16 %.  

Z powyższej kwoty wykonanych wydatków 8 314 428,15 zł – 36,30 % stanowiły wydatki 

na zadania zlecone, a  14 589 194,73 zł – 63,70 % wydatki na zadania własne. 

 

Wykonanie wydatków w złotych w poszczególnych działach. 

NAZWA KWOTA 

Rolnictwo i łowiectwo 3 025 876,19 

Transport i łączność 2 306 027,09 

Gospodarka mieszkaniowa 2 722 864,25 

Działalność usługowa 93 241,73 

Informatyka 56 160,00 

Administracja publiczna 2 317 872,25 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                       
kontroli i ochrony prawa 

73 675,47 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 463 495,03 

Obsługa długu publicznego 180 073,05 

Oświata i wychowanie 7 849 788,15 

Ochrona zdrowia 102 927,16 

Pomoc społeczna 1 074 264,82 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   5 354,00 

Rodzina 7 877 408,58 

Edukacyjna opieka wychowawcza 231 562,02 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 047 488,43 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 153 639,75 

Kultura fizyczna          303 219,38 

 

Wydatki były realizowane w miarę posiadanych środków. Wydatki na zadania zlecone 

lub własne, na które otrzymano dotacje musiały być realizowane zgodnie z przeznaczeniem 

i zgodnie z kwotą określoną w decyzji. Wydatki dotyczące § 4010 – wynagrodzenia osobowe 

pracowników – wynikały z zawartych umów o pracę, w niektórych przypadkach dotyczyły 

one również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 

 

3. Deficyt, kredyty i zobowiązania 

 

Planowany deficyt  budżetu Gminy w wysokości 4 878 826,91 zł zamknął się w kwocie 

4 302 789,37 zł.   
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W 2018 roku zaciągnięto nowy kredyt w banku komercyjnym w wysokości 

5 081 382,00 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 1 281 382,00 zł). 

Spłaty kredytów i pożyczek wyniosły w 2018 roku  - 1 168 037,29 zł Stan kredytów i 

pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 10 012 912,00 zł  Wskaźnik zadłużenia gminy z 

tytułu kredytów i pożyczek wyniósł z art. 169 ust.1 – 4,39 %, natomiast z art. 170 ust. 3 – 

37,67%.  Wyłączając pożyczkę na wyprzedzające finansowanie wskaźnik zadłużenia gminy 

wynosi 32,85%. 

Gmina na 31 grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych z terminem 

płatności do końca 2018 roku. 

 Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, składek na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2018 rok zamknęły się kwotą 762 389,99 zł. 

 

4. Dotacje 

Kwota uzyskanych dotacji w 2018 roku wyniosła 10 702 912,73 (rok 2017  

– 10 383 611,07) w tym:  

 dotacje otrzymane z MUW 8 866 189,33 zł (rok 2017- 9 100 739,60) z tego: 

 na zadania własne – 551 761,18 zł (rok 2017 – 531 339,45 zł) 

 na zadania zlecone – 8 314 428,15 zł (rok 2017 – 8 494 427,44 zł) 

 dotacje inwestycyjne - 1 836 723,40 zł, w tym: 

 zwrot 34,954% Funduszu Sołeckiego za 2017 rok 107 304,63 zł, (rok 2016 – 102 301,99 zł) 

 dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – 79 935,75 zł (rok 2017 – 270 000,00) – 

sprzęt dla OSP, remonty w strażach oraz MIAS 

 dotacja na otwarte strefy aktywności z Ministerstwa Sportu – 42 000,00 zł  

 dotacje z WFOŚiGW w Warszawie za usuwanie azbestu -  18 720,00 zł 

 dotacje inwestycyjne  ( FOGR – drogi) Urząd Marszałkowski – 100 000,00 zł 

 dotacja na boisko z Urzędu Marszałkowskiego – 100 000,00 zł 

 dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg – 9 000,00 zł 

 dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości - straże – 67 393,26 zł  

 dotacja z PROW – kanalizacja i przydomowe oczyszczalnie ścieków – 1 256 209,76 zł 

 grant na informatyzację z Fundacji Promocji Gmin Polskich – 56 160,00 zł 
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5. Stan mienia komunalnego 

Stan mienia komunalnego na koniec 2018 roku uległ zmianie – zmniejszono o 0,1541 

ha gruntów (dokładniejsze pomiary przeprowadzone przez starostwo powiatowe) oraz 

przyjęto na stan środków trwałych 1,42 km dróg o nawierzchni bitumicznej. Na koniec 2018 

roku środki zaangażowane w inwestycje zamknęły się kwotą 1 181 034,92 zł. Dochody z mienia 

Gminy Sadowne na koniec 2018 roku zamknęły się kwotą 121 837,26 zł. 

  

6. Inwestycje 

W 2018 roku zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 7 981 314,47 zł, co stanowiło 

99,59% planu wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,84% wykonanych 

ogólnych wydatków budżetu.  Z dotacji zrealizowano inwestycji na kwotę 2 877 988,50 zł, 

ponadto środki własne zaangażowane w te inwestycje to kwota 3 302 952,73 zł  co daje razem 

kwotę 6 180 941,23 zł. Oprócz tego ze środków budżetu Gminy zrealizowano inwestycji na 

kwotę 1 800 373,24 zł.  

 

 

Najważniejsze inwestycje wykonane w 2018 roku: 

 przydomowe oczyszczalnie ścieków - 671 435,02 zł, zwrot dotacji z PROW w kwocie 

419 319,00 zł 

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 76.582,76 zł 

 budowa kanalizacji ul. Wiejska - 2 009 084,20 zł, zwrot dotacji z PROW w wysokości 

915 300,00 zł do rozliczenia kwota 281 435,00 zł 

 budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziąż - Złotki- granica powiatu w 

miejscowości Złotki - 251 097,29 zł 

 bieżące utrzymanie dróg w 2018 roku wydatkowano ogółem kwotę 348 841,93 zł 

 projekty dróg gminnych  – 17 017,56 zł 

 wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ocięte – Krupińskie - 50 000,00 

zł 
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 wykonanie  przebudowy drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - 50 000,00 

zł 

 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowne ul. Stefanowicza - 466 750,97 zł 

 wykonanie  przebudowy drogi gminnej  Wilczogęby - 356 465,14 zł 

 wykonanie  przebudowy drogi gminnej  Orzełek - 407 865,37 zł. w tym dotacja z FOGR 

– 100 000,00 zł 

 wykonanie przebudowy drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica (dokończenie)  

i Płatkownica dz. ew. 1052 – 60 200,00 zł 

 wykonanie przebudowy drogi gminnej Kocielnik – Majdan Kiełczewski - 50 000,00 zł 

 zakup materiałów na wykonanie przepustu na Bojewce ul. Strażacka - 49 446,00 zł  

 wykonanie chodnika w miejscowości Sadowne  ul. Armii Krajowej - 85 942,83 zł 

 regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - 23 400,00 zł 

 przebudowa drogi gminnej Ocięte nr ew. 541 - 50 000,00 zł 

 przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna - 30 000,00 zł 

 wykonanie opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - 80 500,00 zł 

 budowa targowiska - 2 509 523,18 zł zwrot z PROW w kwocie 999 947,00 zł w 2019 

roku 

 zakup pompy hydraulicznej z przewodami, nożycami i rozpieraczem dla OSP Sadowne 

w  wysokości 30 000,00 zł – całość z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 

 Remont boiska szkolnego w Sadownem na kwotę 383 794,36 zł – w tym dotacja  

z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 100 000,00 zł 

 inwestycje w ramach MIAS w miejscowości Sojkówek i Szynkarzyzna - 39 987,00 zł  

w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 19 993,75 zł 

 siłownie zewnętrzne OSA w miejscowościach Ocięte, Wilczogęby i Sadowne - 

84 021,30 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu - 42 000,00 zł. 

 

Ponadto pozyskano środki na straże pożarne: 

 zakupy sprzętu dla jednostek OSP dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości - 67 393,26 

zł 

 zakupy sprzętu dla jednostek OSP z Urzędu Marszałkowskiego - 29 942,00 zł. 
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Zadania inwestycyjne Gminy Sadowne finansowane dotacją: 

Nazwa zadania Dotacje Wkład własny Suma 

Budowa kanalizacji 1.196.735 zł 811.969,20 zł 2.008.704,20 zł 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 419.319 zł 252.496,02 zł 671.815,02 zł 

Droga gminna w miejscowości Orzełek 100.000 zł 307.865,37 zł  407.865,37 zł 

Budowa targowiska gminnego 999.947 zł 1.510.456 zł 2.510.403 zł 

Zakup pompy hydraulicznej, nożyc i rozpieracza dla OSP 30.000 zł 0 zł 30.000 zł 

Remont boiska szkolnego  100.000 zł 283.794,36 383.794,36 zł 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – 
Szynkarzyzna i Sojkówek  

19.987,50 zł 20.000 zł 39.987,50 zł 

Otwarte Strefy Aktywności – Sadowne , Ocięte i 
Wilczogęby 

42.000 zł 42.021,30 zł 84.021,30 zł 

 

III. Realizowana strategia i programy 

1. Strategia rozwoju gminy Sadowne 

Odpowiednie planowanie strategiczne jest jednym z podstawowych warunków sprawnego 

zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Planowanie w znaczny sposób przyczynia się 

do efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami i pozwala na odpowiednie 

reagowanie na powstałe problemy rozwojowe oraz w niebagatelny sposób pomaga w ich 

przewidywaniu.  

W dniu 29.12.2003 r. uchwałą nr XII/92/2003 Rady Gminy w Sadownem przyjęto Strategię 

Rozwoju Gminy Sadowne do 2020 roku. Dokument ten umożliwił uporządkowanie i rozłożenie 

w czasie planowanych zadań. W związku z dynamiką życia gospodarczego i społecznego, 

zmieniającym się otoczeniem prawnym oraz aktualnie obowiązującą perspektywą finansową 

UE na lata 2014-2020, władze Gminy zdecydowały się jednak na ponowne usystematyzowanie 

przewidywanych kierunków działań tak, aby stanowiły one ciąg logiczny i były odpowiednio 

wkomponowane w nakreśloną wizję rozwoju Gminy. Dlatego 28 kwietnia 2016 roku uchwałą 

Rady Gminy Sadowne nr XIX/88/2016 zmieniono uchwalę nr XII/92/2003 i opracowano 

aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Sadowne do roku 2025. 

Cel główny, któremu powinny być podporządkowane wszelkie działania Gminy,  

w dokumencie strategii sformułowano w następujący sposób: 
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 Rozwój zintegrowanego społeczeństwa lokalnego poprzez zapewnienie dogodnych 

warunków infrastruktury, kultury i edukacji dla mieszkańców, przy jednoczesnym  

zapewnieniu dynamicznego rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem zasad  

zrównoważonego rozwoju. 

 

Na podstawie celu głównego opracowano 4 cele strategiczne, które nakreślają 

zrównoważone kierunki działań Gminy. Stanowią one więc ustrukturyzowanie celu 

głównego oraz jego zdefiniowanie poprzez konkretne cele rozwojowe.  

 

1. Rozwój innowacyjnej gospodarki oraz zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej  

i turystycznej Gminy przy zachowaniu walorów przyrodniczych, rozwój 

przestrzeni publicznej. 

2. Poprawa powiązań infrastrukturalnych, warunków bytowych mieszkańców  

i bezpieczeństwa w obrębie Gminy. 

3. Dostęp mieszkańców Gminy do oświaty, kultury, rekreacji i sportu na 

najwyższym poziomie.  

4. Aktywne rozwiązywanie problemów społecznych oraz aktywizacja społeczności 

lokalnych, integracja społeczności oraz dbałość o tradycję. 

 

Wczytując się w cele strategiczne oraz analizując działalność gminy w 2018 roku 

można zauważyć, że inwestycje wykonane w poprzednim roku dążą do realizacji każdego 

z tych celów. Rozwój przestrzeni publicznej nastąpił między innymi poprzez budowę 

targowiska w Sadownem, a poprawa powiązań infrastrukturalnych i warunków 

bytowych została zapewniona poprzez budowę dróg, chodników oraz kanalizacji. 

Działaniami, które realizowały cel nr 3 były inwestycje w remont boiska szkolnego, 

budowa Otwartych Stref Aktywności. Zapewnienie realizacji ostatniego celu nastąpiło 

przez Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw współdziałanie Gminy, Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz sołectw czego przykładem była między innymi organizacja Dożynek 

Diecezjalnych. 

W dokumencie zostały wskazane potrzeby mieszkańców, które gmina powinna 

realizować w pierwszej kolejności. Do potrzeb takich wpisane zostały m.in.: polepszanie 

stanu dróg, budowa chodników, budowa placów zabaw oraz rozbudowa kanalizacji. 

Wszystkie działania inwestycyjne w 2018 roku realizowały wyżej wymienione potrzeby  

i kierowane były w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Działania gminy dążyły do 
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zapewnienia trwałej poprawy jakości życia, poprzez kształtowanie właściwych proporcji 

pomiędzy kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym. 

 

2. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadowne  

w 2018 roku.” 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2018 roku miał zastosowanie do wszystkich zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt 

gospodarskich przebywających na terenie Gminy Sadowne.  

Celem programu było zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu 

Gminy Sadowne realizowane było przez uprawnione organizacje społeczne i podmioty 

gospodarcze, na podstawie zawartej między stronami umowy, na mocy której bezdomne 

zwierzęta umieszczane były w schroniskach prowadzonych przez te podmioty.  

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sadowne odbywało się interwencyjnie. 

Odławianie prowadzone było przez podmiot, z którym gmina miała zawartą umowę. Było to 

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga - spółka 

cywilna z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Transport odławianych zwierząt do 

schroniska odbywał się pojazdem zabezpieczającym przewożone zwierzęta przed 

niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz umożliwiającym przyjęcie 

naturalnej pozycji leżącej lub stojącej. 

W 2018 roku zostało odłowione 34 psy, a całkowity koszt na realizację tego programu 

wyniósł 47 941,13 zł. 

 

3. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Sadowne na lata 2013-2032” 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 

2009 (Uchwała Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032 zmieniona uchwałą  
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nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do 

opracowania Programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Dokumenty te mają za 

zadanie zawierać i wspomagać zaplanowane w skali gminy działania w zakresie usuwania 

azbestu. 

Podstawowym celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Sadowne na lata 2013-2032” jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy. Dzięki temu wykluczone zostanie szkodliwe działanie azbestu na środowisko oraz na 

zdrowie ludzi. Gmina zakłada usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy do 2032 roku. 

W 2018 roku Gmina Sadowne w ramach tego programu usunięto 90 ton wyrobów 

zawierających azbest, a pomocą zostało objętych 45 gospodarstw. Wartość zadania ogółem 

wyniosła 28 965,60, w tym dotacja 18 720 zł.  

 

4. Program Rewitalizacji dla gminy Sadowne na lata 2016-2026 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 

techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

 Realizacja podstawowego celu procesów rewitalizacji, jakim jest przywrócenie 

utraconych wartości społecznych, przestrzennych i gospodarczych w wyznaczonych obszarach 

miast, odbywa się poprzez wdrożenie szeregu instrumentów operacyjnych  

i strategicznych, w ramach kompleksowych programów odnowy, zwanych programami 

rewitalizacji. 

Dokument ten jest długofalowym programem działań mających na celu przywrócenie 

ładu przestrzennego zdegradowanym obszarom, przy jednoczesnej poprawie warunków życia 

mieszkańców i zapewnieniu ożywienia gospodarczego. Program stanowi również podstawę do 

starania się o możliwość współfinansowania części projektów rewitalizacyjnych  

ze środków zewnętrznych przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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W ramach Programu Rewitalizacji przewidziano do realizacji 5 grup projektów 

odpowiadających na najważniejsze zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy: niską 

aktywność społeczną mieszkańców, niedostatecznie rozwinięte postawy przedsiębiorczości. 

 

 Poniżej zaprezentowano zrealizowane w okresie sprawozdawczym projekty według 

poszczególnych grup. 

 

Grupa projektów nr 1: 

Zwiększenie poziomu rozwoju kapitału społecznego oraz aktywizacja społeczno-

gospodarcza lokalnej społeczności. 

Nazwa przedsięwzięcia Opis Podmiot realizujący 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania przy książce 

- udział w akcji Narodowe Czytanie  Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sadownem 

- zakup nowości wydawniczych  
do bibliotek publicznych 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sadownem 

 
- udział w akcji „Noc Bibliotek” 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sadownem 

- udział w projekcie „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych” 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sadownem 

- udział w projekcie Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Orzełek 

 
 
Rozwój i modernizacja sieci 
świetlic wiejskich 

- zakup krzeseł oraz docieplenie stropu w 
świetlicy wiejskiej 

Rada Sołecka Wsi Ocięte 

- uporządkowanie  
i wyrównanie terenu naprzeciwko świetlicy 
wiejskiej 
- wyposażenie i remont świetlicy 

 
 

Rada Sołecka Wsi Sokółka 

Odnowa i zagospodarowanie 
terenu po byłej szkole w Sokółce 

- remont elewacji strażnicy OSP w Sokółce  
Gmina Sadowne 

 

Grupa projektów nr 1. 
Zwiększenie poziomu rozwoju 

kapitału społecznego oraz 
aktywizacja społeczno -

gospodarcza lokalnej 
społeczności

Grupa projektów nr 2. 
Wspomaganie rozwoju dzieci i 

młodzieży poprzez poprawę 
jakości świadczonych usług 

edukacyjnych

Grupa projektów nr 3. 
Wspieranie aktywności lokalnej 

mającej na celu zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i 

ochrona krajobrazu kulturowego

Grupa projektów nr 4. Poprawa 
istniejącej oferty sportowej, 

wypoczynkowej i integracyjnej 
oraz dostosowanie jej do 
potrzeb wszystkich grup 

mieszkańców obszaru 
rewitalizacji

Grupa projektów nr 5. Poprawa 
codziennych warunków życia 
mieszkańców oraz poprawa 

funkcjonalności przestrzennej 
obszaru rewitalizacji
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Grupa projektów nr 2: 

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez poprawę jakości świadczonych usług 

edukacyjnych. 

Nazwa przedsięwzięcia Opis Podmiot realizujący 

 
Walka z wykluczeniem cyfrowym 

- realizacji projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa 
mazowieckiego” 

Gmina Sadowne 
 

GOK Sadowne 

 
E-szkoła 

- zakup tablicy multimedialnej w 
ramach projektu „Gmina Sadowne 
przeciw przemocy w rodzinie” 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Orzełek 

Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych 
i innych osób korzystających z budynku 
szkoły podstawowej w Kołodziążu poprzez 
wyrównanie istniejącej nawierzchni placu 
przed budynkiem i usunięcie korzeni 

- ułożenie kostki przed budynkiem 
szkoły w Kołodziążu 

Gmina Sadowne 
  

Rada Sołecka Wsi Kołodziąż 

 

Grupa projektów nr 3: 

Wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego  

i ochrona krajobrazu kulturowego. 

Nazwa przedsięwzięcia Opis Podmiot realizujący 

Aktywny mieszkaniec Gminy Sadowne 
- realizacja projektu „Aktywny 
senior” 

Sadowieński Klub Seniora 

 
Sadowieński produkt lokalny 

-konkurs kulinarny Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo–Smaki Sadownego 

Gmina Sadowne 
GOK Sadowne 
ZSP Sadowne 

Budowa targowiska gminnego  
w Sadownem 

- budowa targowiska gminnego 
Mój Rynek w Sadownem 

Gmina Sadowne 

 

Grupa projektów nr 4: 

Poprawa istniejącej oferty sportowej, wypoczynkowej i integracyjnej oraz dostosowanie jej 

do potrzeb wszystkich grup mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Nazwa przedsięwzięcia Opis Podmiot realizujący 

Czas na sport 

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań  
z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w roku 2018 w Gminie 
Sadowne 

Organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność  

na terenie Gminy Sadowne 

- zajęcia rytmiczno-gimnastyczne 
„Wyginam śmiało ciało” w ramach 
realizacji zadań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w roku 2018 w 
Gminie Sadowne 

 
Przyszkolne Stowarzyszenie 

„Wszyscy Razem”  

- „Karate to sztuka, podniesie hart twojego 
ducha” w ramach realizacji zadań z zakresu 
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upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
w roku 2018 w Gminie Sadowne 

Przyszkolne Stowarzyszenie 
„Wszyscy Razem”  

- organizacja zajęć karate  
w ramach realizacji zadań  
z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu  
w roku 2018 w Gminie Sadowne 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Orzełek 

- „Organizacja zajęć piłki nożnej i turniejów 
piłkarskich w Sadownem” 

KS „Wicher” Sadowne 

- „Organizacja imprez sportowych  
w Sadownem” 

KS „Wicher” Sadowne 

- Program „Klub” 2018 KS „Wicher” Sadowne 

- „Ruch to zdrowie – nordic walking  
w Sadownem” 

KS „Wicher” Sadowne 
 

- IV Retro Moto Show – zlot pojazdów 
zabytkowych 

Gmina Sadowne 
GOK Sadowne 

- XVII Plener malarski Gmina Sadowne 
GOK Sadowne 

- Mikołajki GOK Sadowne 

- gminny Dzień Kobiet Gmina Sadowne 
GOK Sadowne 

- II Forum Kobiet Gmina Sadowne 
GOK Sadowne 

- XVIII Plener Malarski  Gmina Sadowne 
GOK Sadowne 

- V Bieg ku Czci bł. Edwarda Grzymały  
i I marsz Nordic Walking 

Gmina Sadowne 
KS „Wicher”  

GOK Sadowne 
Nadleśnictwo Łochów 

- Festyn Rodzinny GKRPA 
GOK Sadowne 

- Festyn Wakacyjny Gmina Sadowne 
GOK Sadowne 

- Dożynki Gminno-Parafialne Gmina Sadowne 
GOK Sadowne 

- Nadbużańska 6- IV bieg  
i II Marsz Nordic Walking 

Gmina Sadowne 
KS „Wicher” 

GOK Sadowne 

 
 
 
 
Utworzenie sieci siłowni 
plenerowych 

- budowa siłowni zewnętrznych i strefy 
relaksu w miejscowościach Sadowne, 
Ocięte oraz Wilczogęby 

 
Gmina Sadowne 

- utworzenie siłowni zewnętrznej przy 
szkole w Orzełku 

Rada Sołecka Wsi Orzełek 

- utworzenie siłowni zewnętrznej  
w Kołodziążu 

Gmina Sadowne 
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Grupa projektów nr 5: 

Poprawa codziennych warunków życia mieszkańców oraz poprawa funkcjonalności 

przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Nazwa przedsięwzięcia Opis Podmiot realizujący 

Poprawa bezpieczeństwa ciągów 
komunikacyjnych na obszarze 
rewitalizacji 

- przebudowa drogi powiatowej nr 4206W 
Sadowne – Sokółka – Kołodziąż poprzez 
budowę chodnika w miejscowości Sokółka 
gmina Sadowne dł. 0,498 km  

Powiat Węgrowski 
 

Gmina Sadowne 

- przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-
Ocięte 

Gmina Sadowne 

- przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Orzełek 
- przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Wlczogęby 

Gmina Sadowne 

Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności 
publicznej na obszarze 
rewitalizacji 

- realizacja projektu „Odnawialne źródła 
energii poprawą jakości środowiska 
naturalnego w powiecie węgrowskim” 

 
Gmina Sadowne 

  

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wiele działań rzeczowych. W związku  

z powyższym odnotowano postęp w zakresie osiągnięcia wskaźników dotyczących 

bezpośrednich produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pozostałe cele 

Programu zostaną osiągnięte po rzeczowej realizacji wszystkich zaplanowanych działań. 

 

IV. Polityka i działalność gminy  

1. Polityka społeczna 

a) Raport z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sadownem za 2018 rok 

Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem obejmował różnymi 

formami pomocy społecznej 213 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 606, stanowi 

to 10,17 % ogółu mieszkańców gminy Sadowne. 

W 2018 roku w porównaniu do 2017 roku liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej nie zmniejszyła się. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 290 

decyzji.  
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Osób samotnych (rodzin jednoosobowych) korzystających z pomocy społecznej było  

88, rodzin z jednym dzieckiem - 18, rodzin z dwojgiem dzieci – 49, natomiast rodzin 

wielodzietnych (troje i więcej dzieci) korzystających z pomocy społecznej było 48. Na 115 

rodzin z dziećmi, 25 rodzin to rodziny niepełne, a liczba osób w tych rodzinach wynosiła 73. 

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka było 21. 

 

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

Wyszczególnienie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Rodziny ogółem 213 606 

o liczbie osób 1 88 88 

2 20 40 

3 18 54 

4 41 164 

5 26 130 

6 i więcej 20 130 

w tym rodziny z dziećmi ogółem 115 498 

o liczbie dzieci 1 18 44 

2 49 189 

3 28 135 

4 12 72 

5 7 48 

6  0 0 

7 i więcej 1 10 

Rodziny niepełne ogółem 25 73 

o liczbie dzieci 1 10 20 

2 9 27 

3 5 20 

4 i więcej 1 6 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 21 38 

liczbie osób 1 12 12 

2 4 8 

3 2 6 

4 i więcej 3 12 
 

Z przedstawionych danych wynika, że dużą grupą odbiorców świadczeń pomocy 

społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne. Wzrasta liczba osób starszych  

i samotnych niemających uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS. 

Powody przyznania pomocy: 

 Ubóstwo 

 Niepełnosprawność 

 Bezrobocie 

 Długotrwała choroba 
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 Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 

 Zdarzenie losowe 

 

Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie 

wydanych decyzji, 78 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym  

45 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej. 

 

Pomoc w formie posiłku 

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją  

na terenie gminy działań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”.  Pomocą w formie dożywiania są objęte: dzieci uczęszczające do 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych, jak również osoby dorosłe i dzieci pozostające w domu w ilości 209 

osób, zamieszkujących na terenie gminy Sadowne. Programem są objęte wszystkie szkoły na 

terenie naszej gminy. Pomocą objęci są również uczniowie z naszej gminy uczęszczający do 

szkół na terenie innej gminy. Do niepublicznych szkół podstawowych w Orzełku  

i w Kołodziążu jest dowożony posiłek. 

 

Odpłatność za domy pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze 

W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 3 pracowników socjalnych. Wszyscy 

pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej. Pracownicy Ośrodka umożliwiają osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia. Realizowane jest to w formie różnych świadczeń pieniężnych  

i w naturze, pracy socjalnej, jak również poprzez ciągłą współpracę z organami administracji 

samorządowej m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach: 

- rodzin zastępczych, 

- rehabilitacji osób niepełnosprawnych (turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych), 

- sprzętu rehabilitacyjnego, 

- likwidacji barier architektonicznych, 

- kierowanie osób do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności istniejącym przy PCPR, 

celem otrzymania przez te osoby świadczeń obligatoryjnych z OPS; 
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Pracownicy socjalni podczas swoich działań współpracują również z asystentem 

rodziny, policją, sądem, kuratorami społecznymi i sądowymi, pedagogami szkolnymi, służbą 

zdrowia, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Praca pracowników OPS to również działania wspierające  

i profilaktyczne. 

Wójt Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających  

z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.) 

W roku 2018 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem w 2018 roku wpłynęło 659 

wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 793 decyzji. Przyznano 

świadczenia rodzinne dla 470 rodzin w tym: 

Nazwa świadczenia Ilość 

świadczeń 
zasiłek rodzinny 7 087 

dodatek z tytułu urodzenia dziecka 36 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 136 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 204 

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 69 

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 336 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 382 

dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

62 

dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje 

się szkoła 

781 

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 225 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 55 

zasiłek pielęgnacyjny 1 762 

świadczenie pielęgnacyjne 317 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 84 

składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w 

związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą 

290 

 

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób,  są to zadanie zlecone, 

środki z dotacji Wojewody. 

W 2018 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 66 wniosków dotyczących 

funduszu alimentacyjnego, na co wydano 71 decyzji. Wnioski te dotyczyły 26 rodzin, w których 
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było 47 dzieci (osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego), 

wypłacono 494 świadczeń. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco: 

 wezwanie dłużnika na wywiad – 20 

 przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego – 10 

 wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika - 3 

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o uznaniu dłużnika za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych - 2 

 decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3 

 informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach 

wobec dłużnika - 15 

 wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 29 

 informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach - 17 

 wniosek do komornika o przyłączenie się lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego - 

29 

 zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – 27 

 wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 209 k.k. – 8 

 informacja do dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego – 26 

 zawiadomienie organu właściwego o przekazaniu sprawy – 3 

 zapytanie komornika, czy dłużnik wywiązuje się ze zobowiązań alimentacyjnych – 5. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” 

realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa  

w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 roku, poz.2134 ze zm.).  

W roku 2018 do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 521 wniosków w formie papierowej 

oraz 44 wnioski złożone drogą elektroniczną. Tutejszy Organ wydał 582 decyzji o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 11 decyzji odmownych i 32 decyzje odmowno-

przyznające. Uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego było 788 dzieci. 

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 9 474. Średnio miesięczna liczba rodzin 

mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci - 466 rodzin,  

w tym:  
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 liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze 

dziecko w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności – 46,  

 liczba rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze 

dziecko w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem – 140. 

 

Realizując zadania wynikające z ustawy od listopada 2013 r. zatrudniony jest Asystent 

rodziny, którego przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się  

i wychowywaniu dzieci. Asystent rodziny wspiera rodziny, kierując się planem działania  

i podejmując działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych. Praca asystenta rodziny odbywa się w oparciu o zasadę 

dobrowolności. Rodzina wspólnie z asystentem określa obszary wymagające zmiany, 

formułując cele do osiągnięcia, dominujące problemy występujące w tych rodzinach to: 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocie, nadużywanie alkoholu, 

zagrożenie wykluczeniem społecznym, brak umiejętności gospodarowania budżetem 

domowym. Liczba rodzin, która korzystała z usług asystenta rodziny to 13, w tym w dwóch 

rodzinach przydzielony jest asystent rodziny na wniosek Sądu. W takim przypadku nie jest 

wymagana zgoda rodziny na współpracę z asystentem. W 2018 roku została zakończona praca 

asystenta rodziny z 3 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów. Skuteczna ochrona dzieci  

i pomoc dla nich może być osiągnięta poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji  

i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.  

W rodzinach objętych wsparciem asystent rodziny pomagał w: załatwianiu spraw 

urzędowych (np. w przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach, 

nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji), rozwiązywaniu codziennych 

trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego, wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym, poprawie relacji 

wewnątrzrodzinnych, podnoszeniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz 

budowaniu autorytetu rodziców przy jednoczesnym poszanowaniu praw dziecka, 

podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania, 

odbudowaniu zdrowych postaw psychospołecznych, nabywaniu umiejętności 

gospodarowania czasem. 
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Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających  

z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu Dobry Start ( Dz. U. z 2018r., poz. 1061 ). W roku 2018 do 

Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 387 wniosków w formie papierowej oraz 90 wniosków 

złożonych drogą elektroniczną. Liczba wypłaconych świadczeń dobry start to 730. 

 

b) Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

dla gminy Sadowne za 2018 rok 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2016-2020 został uchwalony Uchwałą Nr XV/63/2015 Rady Gminy Sadowne 

z dnia 21 grudnia 2015 r. Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390 ze zm.) Zgodnie z realizacją 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 

1390ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 232/2017 Wójta Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2017 r.  

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na terenie Gminy Sadowne został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego do 

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W którego skład wchodzą przedstawiciele takich 

instytucji jak: 

 Oświata; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Policja; 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Kurator Sądowy; 

 Ośrodek Interwencji kryzysowej przy PCPR; 

 Ochrona Zdrowia. 

 

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem, który zapewnia 

obsługę organizacyjno-techniczną. W 2018 roku do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych 

związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 18 Niebieskich Kart - A założonych  

w 18 rodzinach, 17 Kart zostało sporządzonych przez Policje i 1 przez ochronę zdrowia,  
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11 Niebieskich Kart - A założono w toku trwania tej samej procedury. Zespół 

Interdyscyplinarny w 2018 roku prowadził ogółem 24 Niebieskich Kart –A, ponieważ 6 Kart 

sporządzonych w 2017 roku były nadal realizowane w 2018 roku. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 

odbyło się 13 spotkań grup roboczych, które organizowały posiedzenia, zarówno z osobami, 

co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również, wobec 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Wszystkie osoby, co, do których 

istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą były zaproszone na grupy robocze,  

na których sporządzono 17 Niebieskich kart – C. Ustalono indywidualny plan pomocy dla tych 

osób. Osoby, co, do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie zostały 

wezwane na posiedzenie grup roboczych. W stosunku do 13 osób wypełniono Niebieskie Karty 

-D, przeprowadzono rozmowy oraz podjęto wobec nich różne działania mające na celu 

zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie. Do osób, które nie zgłosiły się  

w wyznaczonym terminie, zarówno na zaproszenia jak i wezwania były organizowane 

wyjazdowe spotkania grup roboczych do wskazanego miejsca zamieszkania.  

W dwóch przypadkach wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Węgrowie z prośbą o wgląd  

w sytuację rodzinną i opiekuńczo-wychowawczą dziecka. Dziewięć osób                                                                                                                                                                                     

w procedurze Niebieskiej Karty skierowane były do Punktu Konsultacyjnego w Sadownem  

w celu skorzystania z pomocy terapeutów uzależnień i motywowania do podjęcia leczenia. 

Jedna z tych osób ukończyła leczenie stacjonarne w ośrodku leczenia uzależnień. 

Zarówno osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie jak  

i osoby, wobec których stosowana jest przemoc mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej 

pomocy psychologicznej, prawnej oraz poradnictwa rodzinnego w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Węgrowie. 

W roku 2018 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, na których 

zamknięto 14 Niebieskie Karty, w tym w 10 przypadkach 10 z powodu zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy dla osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą lub ustania przemocy, a w 4 przypadkach zamknięto karty z powodu zasadności. 

Przewodniczący i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w szkoleniach 

dotyczących przemocy.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga i wspiera osoby i rodziny, w których 

występuje zjawisko przemocy domowej. Pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną 

podejmując szereg działań, współdziałając z pracownikami różnych grup zawodowych (policja, 
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oświata, sąd, ochrona zdrowia). Celem podejmowanych działań jest umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie 

pokonać a także zapobieganie takim sytuacjom. Zarówno osoby, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie jak i osoby, wobec których stosowana jest przemoc 

mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz 

poradnictwa rodzinnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. 

 

Działania profilaktyczne  

Gmina Sadowne w ramach działań profilaktycznych poprzez lokalne instytucje 

zaangażowane w program rozpowszechniała wśród mieszkańców gminy ulotki, plakaty oraz 

materiały informacyjno-edukacyjne pod hasłem ,,Reaguj na przemoc’’, „Stop Przemocy”.  

W przedszkolu i w szkołach z terenu gminy Sadowne zostały zrealizowane autorskie programy 

profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży takie jak: 

 Przedszkole w Sadownem – „Radzę sobie z emocjami”; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach – „ Stop przemocy”; 

 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem – „Dziecięca radość” ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na cyberprzemoc wśród rówieśników.   

Zaplanowane działania były zgodne z zapisami Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie raz ochrony ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 2016-

2020. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem w ramach swojej działalności organizowała 

spotkania głośnego czytania m.in. ,,bajek bez przemocy’’ dla najmłodszych. We wszystkich 

szkołach na terenie Gminy Sadowne był realizowany programy: „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Stop 

agresji”, „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję” oraz program „Nie zamykaj oczu”, w skład 

którego wchodzą zagadnienia obejmujące agresję, mobbing oraz zagrożenia sekt działających 

na terenie Polski. Jest to cykl szkoleń dla uczniów poszczególnych klas. Poszczególnymi 

programami objęte były wszystkie klasy. Inny realizowany program to „Arteterapia” – są to 

zajęcia warsztatowe dla uczniów. Dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

były przeprowadzone warsztaty pt. „Czym jest przemoc, jej rodzaje i przyczyny”. Celem 

realizacji tych programów jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego 

napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, 

umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych 

sytuacjach życiowych.  
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Ponadto pedagodzy szkolni oraz wychowawcy organizowali pogadanki na temat 

właściwego zachowania oraz stosowania przemocy wśród uczniów jak również 

zorganizowanie w szkole dnia bez przemocy i wystawienie spektaklu profilaktycznego przez 

uczniów pt. „Niewidzialni”.  W ramach pedagogizacji rodziców była przeprowadzona przez 

specjalistę ds. przemocy prelekcja pt. „Przemoc, jej podłoże oraz prawne konsekwencje” jak 

również była prowadzona edukacja rodziców na wywiadówkach. Wśród uczniów i rodziców 

rozdano ulotki profilaktyczne. Na bieżąco tworzone były gazetki ścienne na temat przemocy  

i właściwego zachowania w trudnych sytuacjach. W ramach współpracy z powiatową policją 

organizowane były spotkania pt. „Dopalacze i akty przemocy” oraz „Odpowiedzialność przed 

prawem” dla dzieci, młodzieży i rodziców. 

 

c) Raport z działalności  Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne za rok 2018 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, w ramach jego realizacji zostały zrealizowane 

następujące działania: 

1. Autorskie programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum: 

 SP Sadowne – „Oblicza uzależnień” 

 ZSP w Grabinach – „Stop Przemocy” 

 Gimnazjum w Sadownem – „Stop cyberprzemocy” 

 Przedszkole w Sadownem – „Radzę sobie z emocjami”  

 GOK w Sadownem.  

2. Kontynuacja współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc osobom uzależnionym  

i ich rodzinom: GOPS w Sadownem, GOK w Sadownem, OIK w Węgrowie, PCPR  

w Węgrowie, WOPITU w Łomży i Ostrołęce, Poradnią Leczenia Uzależnień w Ostrowi 

Mazowieckiej, Sądem Rejonowym w Węgrowie - Wydział Rodzinny. 

3. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli z terenu gminy. 

4. Szkolenie dla kadry pedagogicznej dot. Procedury Niebieskiej Karty. 

5. Organizacja konkursów profilaktycznych dla uczniów. 
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6. Przygotowanie i wystawienie przez uczniów spektakli profilaktycznych. 

7. W ramach kampanii społecznej zorganizowano Piknik Rodzinny z akcentami 

profilaktyki uzależnień i przemocy. 

8. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Sprzedaję 

świadomie”. Przekazano sprzedawcom materiały edukacyjne. 

9. Przeprowadzono kontrolę wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie gminy.  

10. Sfinansowano wypoczynek letni w górach dla 10 dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym. 

11. Dwa razy w tygodniu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych. Kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne  

w przedmiocie uzależnienia (finansowanie tych badań). 

12. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, m.in. 

poprzez zatrudnienie psychologa.  

13. Nawiązano współpracę ze wspólnotą AA z okręgu warszawskiego – zorganizowano 

otwarte spotkanie dla instytucji i mieszkańców. 

14.  Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Rodzina”  

w Ostrowi Mazowieckiej – dofinansowanie rodzinnego wyjazdu.  

15. Działalność świetlicy środowiskowej (12 godz. w tygodniu). 

 

d) Raport z realizacji 3-letniego Programu Wspierania Rodziny 
dla gminy Sadowne za 2018 rok 

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz. 998 ze zm.) został uchwalony Uchwałą  

Nr XV/62/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku 3 letni Gminny Program 

Wspierania Rodziny dla Gminy Sadowne na lata 2016-2018. Zgodnie z założeniami programu 

zaangażowane zostały instytucje, które realizowały następujące zadania: 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem - zajęcia dla dzieci i młodzieży, pokazanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działania związane  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jak również integracją 

społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzenie punktu Konsultacyjnego -
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udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym  

od alkoholu oraz ich rodzinom, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem– praca socjalna, pomoc finansowa 

i rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach, aktywizacja społeczno – zawodowa. 

4. Zespół Interdyscyplinarny – wsparcie i pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem 

przemocy. 

5. Muzeum Ziemi Sadowieńskiej – utrwalanie tradycji związanych z regionem. 

6. Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela– zbiórki na rzecz poszkodowanych, którzy 

utracili dorobek życia, działalność charytatywna Caritas, działalność KSM. 

7. Placówki oświatowo - wychowawcze z terenu gminy – działalność edukacyjno-

wychowawcza, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne dla dzieci i rodziców. 

8. Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – działalność w zakresie 

profilaktyki i opieki zdrowotnej. 

9. Urząd Gminy w Sadownem – przyznawanie i wypłacanie stypendiów, zapewnienie 

dowozu dzieci do szkół, organizowanie kolonii. 

 

Celem głównym programu jest stworzenie warunków do prawidłowego wypełniania 

przez rodziny funkcji opiekuńczo-wychowawczych, realizując to poprzez cele szczegółowe: 

 Podejmowania działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny, 

promowaniu wartości rodziny, 

 Wspieraniu rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu,  

 Koordynacji działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem realizuje zadania wynikające  

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 998 ze zm.) zgodnie, z którą do zadań własnych gminy należy m.in. 

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

Realizując zadania wynikające z ustawy zatrudniony jest Asystent rodziny, którego 

przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. 
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Asystent rodziny wspiera rodziny, kierując się planem działania i podejmując działania mające 

na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

Praca asystenta rodziny odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności. Rodzina wspólnie  

z asystentem określa obszary wymagające zmiany, formułując cele do osiągnięcia, dominujące 

problemy występujące w tych rodzinach to: bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, bezrobocie, nadużywanie alkoholu, zagrożenie wykluczeniem społecznym, 

brak umiejętności gospodarowania budżetem domowym. Liczba rodzin w 2018 znajdujących 

się pod opieką asystenta rodziny to 13, w tym 2 rodzinom przydzielony był asystent rodziny 

na wniosek Sądu. W takim przypadku nie jest wymagana zgoda rodziny na współpracę  

z asystentem. W 2018 roku została zakończona praca asystenta rodziny z 3 rodzinami ze 

względu na osiągnięcie celów. 

W rodzinach objętych wsparciem asystent rodziny pomagał w: załatwianiu spraw 

urzędowych (np. w przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach, 

nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji), rozwiązywaniu codziennych 

trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa 

domowego, wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym, poprawie relacji 

wewnątrzrodzinnych, podnoszeniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz 

budowaniu autorytetu rodziców przy jednoczesnym poszanowaniu praw dziecka, 

podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania, 

odbudowaniu zdrowych postaw psychospołecznych, nabywaniu umiejętności 

gospodarowania czasem. 

 

Działania profilaktyczne 

Gmina Sadowne w 2018r. w ramach działań profilaktycznych poprzez lokalne instytucje 

zaangażowane w program rozpowszechniała ulotki oraz materiały informacyjno-edukacyjne 

promujących wartości rodzinne. Rolę w utrwalaniu wartości rodzinnych, kultywowania 

tradycji, poznawania zwyczajów i obrzędów pełni regionalne Muzeum Ziemi Sadowieńskiej.  

W 2018 roku odbyły się lekcje muzealne pt.: „Co robić żeby nie szkodzić”, Osadnictwo na 

terenie gminy Sadowne”, „Ginące zawody”, „Rzemiosło” i inne. Mieszkańcy gminy Sadowne 

mogli brać udział w imprezach, wystawach i koncertach organizowanych przez instytucję 

kultury, które dawały możliwość integracji ze środowiskiem oraz miłego spędzenia czas 

 ,,w gronie rodzinnym’’. Imprezy i spotkania promujące tradycje, wartości rodzinne, 

zorganizowane w okresie sprawozdawczym to: 
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 bal karnawałowy, został zorganizowany w trakcie ferii zimowych z występem 

profilaktycznym, poczęstunek, malowanie twarzy oraz zabawa z animatorami, 

 w czerwcu miał miejsce Gminny Piknik Rodzinny w Sadownem, który cieszył się 

dużym powodzeniem oraz zainteresowaniem wielu rodzin. Głównymi atrakcjami 

były rodzinne zabawy i konkursy, pokazy barmańskie, bieg pod hasłem „Biegam bo 

lubię” oraz dodatkowo takie atrakcje jak: wesołe miasteczko, malowanie twarzy, grill, 

lody, ciastka, 

 również w okresie letnim odbyły się pikniki rodzinne w Zieleńcu, Sokółce, Złotkach  

i Orzełku , podczas których miały miejsce zabawy taneczno – ruchowe, malowanie 

twarzy, grill i słodki poczęstunek i wiele innych atrakcji. 

 organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci - zajęcia sportowe, plastyczno-techniczne, 

ceramiczne, kulinarne.  

 W trakcie letniego festynu dla mieszkańców  oraz dorocznych dożynek było 

przygotowanych wiele atrakcji włączając do wspólnej zabawy całe rodziny. Dzieci  

i młodzież mogła skorzystać z interaktywnych programów rozrywkowych (konkursy, 

zabawy) a dla odważnych było dużo emocji na „wesołym miasteczku”. 

Utrwalając tradycje rodzinne i integracje ze środowiskiem w listopadzie i grudniu 

ubiegłego roku dla mieszkańców Gminy Sadowne w ramach realizacji autorskiego  programu 

profilaktycznego przygotowanego przez GOK Sadowne „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”, 

zorganizowano cykl spotkań i działań jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu. 

Zajęcia, warsztaty, spotkania autorskie, turnieje miały na celu przeciwdziałanie  

i zapobieganie zachowaniom niepożądanym.  

W szkołach oraz przedszkolach na naszym terenie odbyły się zajęcia profilaktyczne  

dla uczniów, jak również organizowane były uroczystości: obchody Dnia Babci i Dziadka oraz 

Dnia Matki i Dnia Ojca. Dni te cieszą się dużą popularnością oraz stwarzają możliwość integracji 

lokalnej. W ramach pedagogizacji rodziców organizowano spotkania promujące wartości 

rodzinne oraz pogłębianie wiedzy na temat wielu zagrożeń w szczególności szeroko rozumianą 

cyberprzemocą. Zwrócono również uwagę rodziców na niebezpieczeństwa płynące  

z eksperymentowania ze środkami zmieniającymi świadomość (narkotyki, dopalacze, alkohol, 

napoje energetyzujące itp.). 
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2. Działalność kulturalna 

a) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sadownem za rok 2018 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2011 r. 

Posiada osobowość prawną, samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową i podlega wpisaniu 

do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sadowne. 

Jego podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 

społeczeństwa poprzez: 

 tworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej  

i amatorskiej. 

 inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury. 

udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno - 

oświatowemu. 

 organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych formach 

działalności kulturalno - wychowawczej, rozrywkowej. 

 wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę. 

Poza zadaniami wyżej określonymi GOK może prowadzić działalność gospodarczą,  

z której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów 

działalności bieżącej. Z zajęć korzystają dzieci, młodzież oraz dorośli z tereny naszej gminy 

oraz z gmin ościennych.   

 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez GOK w Sadownem:  

STYCZEŃ 

7.01.18 – NOWOROCZNY MARSZ NORDIC WALKING  

W noworocznym marszu nordic walking uczestniczyło 25 piechurów - dystans ponad 10 km  

po okolicy został pokonany w ok. 2 godziny. 

16 - 26.01 – FERIE W GOK 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem podczas ferii przeprowadził zorganizowane zajęcia 

sportowo rekreacyjne i plastyczno - techniczne. Odbyły się również warsztaty komiksu  
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i wyjazd na lodowisko. Na koniec zorganizowany został  bal karnawałowym dla wszystkich 

dzieci. 

 21.01 – KARNAWAŁOWY MARSZ NORDIC WALKI  

Sadowieńscy „Kijkarze” w niedzielne przedpołudnie pokonali ponad 11 km  w 4. marszu 

nordic walking.  

25.01 – BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI 

Na podsumowanie ferii zimowych w  Sali OSP w Sadownem odbył się Bal Karnawałowy dla 

dzieci. Dzieci miały okazję obejrzeć teatrzyk, bawić się z wodzirejem, brać udział  konkursach 

oraz skorzystać ze słodkiego poczęstunku. 

30.01 - PREZENTACJE ARTRYSTYCZNE - KOCERT KOLĘD 

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 

„Prezentacje artystyczne”. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć Koła 

Muzycznego w repertuarze kolęd i pastorałek. 

LUTY 

25.02. - MARSZ NORDIC WALKING 

Mroźny niedzielny poranek nie przeszkodził w piątej już „wycieczce z kijkami”. Uczestnicy po 

leśnych ścieżkach pokonali 12 km.  

MARZEC 

10.03 - GMINNY DZIEŃ KOBIET 

Już tradycyjnie w Sadownem organizowany jest Gminny Dzień Kobiet. Wśród atrakcji był 

występ koła teatralnego GOK, występ teatralny pracowników GOK , biblioteki i przyjaciół, 

Wystąpił również zespół „ Raz na jakiś czas, nie częściej niż raz w roku, zawsze na Dzień 

Kobiet” z ZSP z Łochowa. Ponadto było moc życzeń, loteria upominków oraz słodki 

poczęstunek.  

21-28.03 – KIERMASZ WIELKANOCNY  

Kiermasz trwał od 21 do 28 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. Twórcy 

ludowi i rękodzielnicy prezentowali swoje wyroby związane ze świętami Wielkiejnocy. 

21.03 – WIELKANOCNE WARSZTATY DECOUPAGE 

Podczas wielkanocnych warsztatów decoupage powstały piękne ozdoby. 

23.03 – PREZENTACJE ARTYSTYCZNE GRUPY TEATRALNEJ 

Występ zorganizowano w ramach cyklu „Prezentacji artystycznych”, podczas których dzieci 
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uczęszczające na zajęcia do GOK prezentują swoje umiejętności artystyczne – tym razem 

aktorskie.  

25.03 – WIOSENNY MARSZ NORDIC WALKING 

Kolejny 6. już marsz nordic walking był wędrówką trasą tak ciekawą, że „jak w pigułce” 

uczestnicy obejrzeli charakterystyczne dla naszej Gminy krajobrazy, a nadto tak „po drodze” 

odwiedzili miejsca, których niezwykłe dzieje wypada ocalić od zapomnienia.  

26.03 – ELIMINACJE GMINNE „WARSZAWSKA SYRENKA” 

26 marca w Sadownem odbyły się eliminacje gminne do 41. Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka”.  

27.03 – WARSZTATY DECOUPAGE DLA DZIECI 

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się Wielkanocne zajęcia decoupage. Podczas 

warsztatów uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz opiekunem p. Sylwią Ilczuk 

poznali pracę z serwetkami, jak łączyć kolory, układać ciekawe kompozycje.  

KWIECIEŃ 

15.04 – WYCIECZKA ROWEROWA DO TREBLINKI 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem zorganizował w niedzielę (15.04) aktywny 

wypoczynek dla niemal dwudziestki cyklistów, którzy sezon rozpoczęli od wyprawy do Obozu 

Zagłady w Treblince i poznania niezwykłej historii Prostyni.  

22.04 – SMAKI SADOWNEGO FINAŁ 

W niedzielę w Sali Gimnastycznej przy SP w Sadownem odbył się finał konkursu na potrawę 

„Smak Sadownego”. Głównymi Organizatorami Konkursu byli: Urząd Gminy Sadowne, 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. Jurorzy wybrali smak Sadownego -„Parowańce 

opiekane z grzybami” przygotowane przez p. Bożenę Oniśk. 

25.04 – II SADOWIEŃSKIE FORUM KOBIET 

Temat spotkania; Kobieta w roli głównej - myśląca, uczuciowa, wolna od stresów i czynna, 

nie tylko zawodowo. W programie prelekcje, wykłady, pokaz pierwszej pomocy, zabiegi 

upiększające, porady dietetyka.  

MAJ 

6.05 – MAJÓWKOWA WYCIECZKA ROWEROWA 

6 maja ponownie rowerami wyruszyliśmy podziwiać okolicę  Była to trzygodzinna i niespełna 

dwudziestoośmiokilometrowa wycieczka rowerowa po zachodnich rubieżach Naszej Gminy.  
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8.05 – SPOTKANIE AUTORSKIE Z ROMANEM PANKIEWICZEM 

8 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się spotkanie autorskie z 

podróżnikiem i pisarzem p. Romanem Pankiewiczem, który przybył tu na zaproszenie naszej 

Gminnej Biblioteki Publicznej. Ostatni żywioł, o którym była mowa, to właśnie – Polska, z 

ciekawą historią państwowości, kościoła katolickiego i ludzi. 

14.05 – WARSZTATY DECOUPAGE GRABINY  

14 maja warsztaty decoupage odbyły się w Szkole Podstawowej w Grabinach. W zajęciach 

uczestniczyły wszystkie dzieci uczęszczające do tej placówki.  

17.05 – WARSZTATY MAKIJAŻU AVON 

17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyły się bezpłatne warsztaty makijażu, 

które zorganizowały przedstawicielki firmy AVON.  

18.05 – XXXV KONKURS RECYTATATORSKI IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO 

18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyły się gminne eliminacje XXXV 

Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego dla uczniów szkół podstawowych.  

21-31.05 – XVIII PLENER MALARSKI 

W dniach 21-31 maja odbył się w Sadownem już XVIII Plener Malarski Artystów Plastyków. 

Malarze utrwalali piękno krajobrazu naszej gminy przez co przyczynili się do rozsławienia 

Ziemi Sadowieńskiej.   

28.05 – WARSZTATY MALARSKIE DLA MŁODZIEŻY  

Do Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem przybyło wspólnie ze swoją wychowawczynią p. 

Anią Gierej kilkunastu uczniów tej Szkoły zainteresowanych rozpoczęciem przygody z 

malarstwem. Warsztaty poprowadzili: p. Wanda Falencik – Masznicz – Komisarz 

tegorocznego Pleneru oraz p. Mieczysław Bugnacki. Na początek martwa natura, pastele, 

podłoże papierowe i oczywiście wiele porad oraz wskazówek fachowców. 

29.05 - WERNISAŻ POPLENEROWY PLENERU MALARSKIEGO 

Artyści –uczestnicy tegorocznego pleneru zaprezentowali swoje prace mieszkańcom 

Sadownego podczas wernisażu., Podczas spotkania prezentowane były również prace 

wykonane przez uczniów podczas warsztatów malarskich.  

CZERWIEC 

3.06 – PIKNIK RODZINNY 

W niedzielne południe 3 czerwca pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i sportowo” Jak zawsze 

przygotowano wiele atrakcji dla dzieci; występy teatralne, taneczne, finał konkursu 
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przygotowanego przez Fundację Jak Pies z Kotem. Ponadto odbyły się zawody w biegach dla 

dzieci oraz spartakiada rodzinna. Dzieci mogły korzystać z wesołego miasteczka.  

 8.06 – UDZIAŁ GRUPY TEATRALNEJ  GOK W PÓŁFINAŁACH XVIII MAZOWIECKIEGO 

FESTIWALU TEATRÓW AMATORSKICH W ŁOCHOWIE  

Grupa wzięła udział w półfinałach 18. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w 

Łochowie i zdobyła zaszczytne II miejsce. 

8.06 – NOC BIBLIOTEK W SADOWNEM 

Po raz pierwszy  odbyła się  „Noc” sadowieńskiej Biblioteki. Wieczór rozpoczęło 

przedstawienie pt. „Prawo jazdy” , które przedstawili pracownicy GOK i GBP w Sadownem 

oraz kilkoro przyjaciół. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, m.in. skrzynię zagadek, 

poszukiwanie skarbu biblioteki, zakończone wspólnym czytaniem fragmentów wybranej 

pozycji książkowej, twister, wygibus czy kolorowanki z aplikacji quiver.  

19.06 – PREZENTACJE ARTYSTYCZNE KOŁA MUZYCZNEGO GOK  

19 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem na zakończenie przed wakacjami 

odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Prezentacje artystyczne”. Tym razem swoje 

umiejętności prezentowali członkowie Koła muzycznego, które w GOK prowadzi instruktor – 

p. Ewa Jakubik.  

21.06 – OGNISKO FINALIZUJĄCE ROK SZKOLNY 

Pierwszy dzień tegorocznego lata był jednocześnie ostatnim dniem zajęć stałych w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Sadownem. Dla uczestników tych zajęć przygotowano pożegnalne 

ognisko z zabawami i oczywiście pieczonymi na ognisku kiełbaskami. Pogoda ku temu 

szczególnie dopisała i wszyscy zainteresowani propozycją stawili się w czwartkowe 

popołudnie na polanie Koła Łowieckiego św. Huberta.  

LIPIEC 

3.07-31.08 WAKACJE W GOK 

 W tym czasie w budynku pełnili dyżury nasi instruktorzy. Od 3 lipca br. we wtorki, środy  

i czwartki, w godz. 13.00 – 15.00, organizowane były dla dzieci zajęcia plastyczno – 

techniczne, sportowe, wycieczki krajoznawcze itp. Poza tymi godzinami dzieci mogły 

korzystać- pod opieką instruktorów lub dorosłych z dostępnego w Gminnym Ośrodku Kultury 

sprzętu do gier sportowych, zręcznościowych, planszowych i z łączy Internetu. 

8.07 – V BIEG, I MARSZ. BŁ. E. GRZYMAŁY  

8 lipca już po raz piąty odbył się Bieg ku czci bł. Edwarda Grzymały, ale Organizatorzy 

postanowili też uatrakcyjnić go, włączając do harmonogramu Marsz Nordic Walking. 
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Zainteresowanie tą imprezą sportową przekroczyło najśmielsze ich oczekiwania, a 

skutkowało to zwiększeniem limitu jej uczestników. Ostatecznie na starcie do 

dziewięciokilometrowego marszu stanęło 36. zawodników, a na dłuższą o kilometr trasę 

biegu wyruszyło 104. miłośników biegania.   

21.07 – FESTYN WAKACYJNY 2018  

Impreza cykliczna,  w programie; występ dzieci z przedszkola w Sadownem w przedstawieniu 

muzycznym „Babuszki”, „Teatr rodzica”- występ rodziców przedszkolaków, występ wokalny 

Julii Urbankowskie, Zespół Diament,  Maraquja Music&Dance Show, Power Play, Laureatom 

konkursu na Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne wręczono nagrody.  

SIERPIEŃ 

4.08 – IV MEMORIAŁ SZYMKA OLTONA 

Była to już czwarta odsłona Memoriału Szymka Oltona, którym zawodnicy Klubu Sportowego 

WICHER Sadowne czczą pamięć tragicznie zmarłego przed kilku laty kolegi ze swojego Klubu. 

Memoriał stał się cykliczną imprezą w Sadownem i odbywa się zawsze w sierpniu.  

5.08 – IV RETRO MOTO SHOW 

5 sierpnia w Sadownem odbyła się już czwarta edycja zlotu pojazdów, które już dawno 

przeżyły swoją młodość. Retro Moto Show znalazło tym razem nową lokalizację – pojazdy 

świetnie eksponowały się na nowym placu targowym tuż za kościołem w Sadownem. Jak co 

roku, Organizatorami imprezy byli panowie: Tomasz Gałązka i Łukasz Kamiński, a patronat 

nad nią objął Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran.  

15.08 DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 

15 sierpnia w Sadownem odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne, stanowiące ważny 

element obchodów Roku Niepodległości w Gminie Sadowne. Hasło przewodnie 

tegorocznych Dożynek to: „Dziękuj i świętuj z nami!”, a ich gospodarzem było sołectwo 

Płatkownica.  

15.08 – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY „ 

Jest to nawiązanie do najstarszych tradycji polskiej wsi, kiedy rolnicy wdzięczni za plony 

składają wieńce dożynkowe, jednocześnie prosząc o siły w dalszej pracy na roli. Tradycja 

dożynek jest kultywowana w Polsce od czasów średniowiecza i stanowi ważny element 

kalendarza rolniczego. 

26.08 – IV NADBUŻAŃSKA SZÓSTKA 

26 sierpnia w czwartej edycji Biegu „Nadbużańska Szóstka” w Wilczogębach wzięli udział 

liczni miłośnicy biegowej przygody i spacerów z kijkami(łącznie 86 osób). Organizatorami 
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znanej już w okolicy imprezy sportowej byli: Gmina Sadowne, Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i Klub Sportowy „Wicher” Sadowne.  

28.08 – ODJAZDOWY BILIOTEKARZ- 100 km na Stulecie odzyskania niepodległości przez 

Polskę  

 Uczestnicy „Odjazdowego Bibliotekarza” pokonali rowerami prawie 100 km. Trasa wiodła 

granicami gminy  od Sadownego poprzez Sojkówek, Płatkownicę, Wilczogęby, Lipieniec, 

Szynkarzyznę, Ocięte, Krupińskie, Zieleniec, Stację PKP Sadowne, Sokółkę, Kołodziąż, Orzełek, 

Złotki, Prostyń, Majdan Kiełczewski, Kocielnik, Morzyczyn Włóki, Płatkownicę, Sadoleś, 

Sadowne . 

WRZESIEŃ 

1.09- ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 

1 września w Sadownem pojawili się miłośnicy dawnej motoryzacji. Już po raz czternasty 

Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji zorganizowało Zlot Pojazdów 

Zabytkowych. Uczestnicy brali udział w grze terenowej. W Sadownem musieli znaleźć 

odpowiedź na kilka pytań dotyczących historii i zabytków.  

8.09 – DOŻYNKI DIECEZJALNE 

8 września w Sadownem rolnicy z całej Diecezji Drohiczyńskiej wspólnie dziękowali Bogu za 

tegoroczne plony.  

W programie uroczystości 

-Uroczysta procesja z wieńcami dożynkowymi, 

-Msza Św. koncelebrowana przez Biskupa T. Pikusa.  

-Poświęcenie chleba i ziarna do siewu, 

- okolicznościowe przemówienia i życzenia, 

- narodowe czytanie, 

- ponadto występy artystyczne, stoiska sołectw, atrakcje dla dzieci. 

 

15.09 – KRUPIŃSKIE ŚWIĘTUJE 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

15 września w Krupińskiem odbyła się ważna uroczystość związana z obchodami 100-lecia 

niepodległości Polski. Mieszkańcy wsi postanowili tak doniosłą rocznicę uczcić poprzez 

zorganizowanie u siebie uroczystości, podczas której nadano imię „Dąb Niepodległości” 

drzewu z gatunku dąb szypułkowy, uznanemu za pomnik przyrody.  
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30.09 – MARSZ NORDIC WALKING 

30 września odbył się Marsz Nordic Waking. Uczestnicy pokonali 11 km w 2,5 godziny, 

maszerując od Sadownego poprzez okoliczne miejscowości. 

PAŹDZIERNIK 

5.10 – WARSZTATY KOMIKSU DLA DZIECI  

5 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyły się warsztaty komiksu.  

W warsztatach, które prowadził p. Szymon Teluk, wzięły udział dzieci w wieku szkolnym z 

terenu Gminy Sadowne. Hasło przewodnie warsztatów to: „Gmina Sadowne przeciw 

przemocy w rodzinie”, a zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Orzełek.  

14.10 – ETNO DESIGN PLENER MALARSKI 

W niedzielę 14 października we wsi Krupińskie odbył się plener malarski. Dopisała pogoda, 

jak i uczestnicy. Każdy mógł wybrać odpowiednią dla siebie technikę malowanie, rysunek 

węglem lub ołówkiem. Obiektami prac uczestników były zabytkowy młyn, stuletni dąb, 

wydmy, kuźnia oraz staw.  

22-23.10 – ETNO DESIGN WARTSZATY NA SZYDEŁKU 

 W dniach 22-23 października w Krupińskiem odbyły się warsztaty na szydełku - „gałganiaki”. 

W warsztatach brały udział osoby chcące poznać stare techniki rękodzieła i zgłębić tajniki 

robienia chodników, serwetek, makatek. 

LISTOPAD 

11.11 – OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

(SZTAFETA STULECIA) 

W tym dniu odbyła się sesja Rady Gminy w Sadownem, złożenie kwiatów przy pomniku 

bohaterów walczących o wolność, prawiona została uroczysta Msza Św. Po niej  przemarsz 

do hali sportowej przy Gimnazjum gdzie zaprezentowane zostały występy artystyczne.  

Po południu  na boisku odbył się bieg – sztafeta stulecia 100 km na 100. lecie, śpiew pieśni 

patriotycznych, ognisko, grill i fajerwerki. 

16.11 – WARTSZTATY KISZENIA KAPUSTY  

16 listopada we wsi Krupińskie odbyły się warsztaty kiszenia kapusty w ramach projektu " 

Królowa Kiszonek Kapusta" realizowanego przez Fundację "Akomodacja". Wesołe scenki, 

śpiew i muzyka ludowa wprowadziły wszystkich w wesoły nastrój. Spotkanie stało się 



 

      Raport o stanie gminy Sadowne za 2018 rok 
    

43 | S t r o n a  

 

wspólną zabawą, która zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez mieszkańców 

wsi Krupińskie.   

16.11 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE W ZŁOTKACH 

Do najdalszej miejscowości gminy Sadowne zawitali młodzi artyści – w Złotkach odbyło się 

spotkanie integracyjne. Późnym popołudniem 16 listopada, na zaproszenie P. Sołtys 

Małgorzaty Lipki Bartosik i Rady Sołeckiej wsi Złotki, młodzi artyści wzięli udział w spotkaniu 

integracyjnym, które odbyło się w zmodernizowanej niedawno świetlicy wiejskiej.  

18.11 – WERNISAŻ ETNO DESIGN 

18 listopada we wsi Krupińskie odbył się wernisaż, będący zwieńczeniem przeprowadzonych 

działań w ramach projektu "Etno-design Ziemi Sadowieńskiej" realizowanego przez fundację 

Akomodacja. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

Programu Kultura - Interwencje 2018 Etno Polska.  

21.11 – WARTSZTATY PIECZEŃCY  

21 listopada w świetlicy wiejskiej w Krupińskiem odbywały się kolejne warsztaty, tym razem 

kulinarne i w ramach projektu „Królowa kiszonek Kapusta”, realizowanego przez Fundację 

„Akomodacja” oraz Sołectwo wsi Krupińskie. Pierwsze z nich, połączone z nauką tworzenia 

mało znanych „pieczeńcy” (tu w wydaniu bezmięsnym) prowadził p. Szymon Jadczuk, który 

prezentował je również podczas wcześniejszego Konkursu Kulinarnego w Sadownem na 

najlepszą potrawę Regionu Sadowieńskiego.  

21.11 – WARSZTATY PRZYGOTOWYWANIA SÓJEK MAZOWIECKICH  

Uczestnicy warsztatów, na czele z szefowymi „tego zamieszania” p. Tamarą Szewczak  

z Fundacji „Akomodacja” i p. Barbarą Laska – sołtysem Krupińskiego, podjęli wyzwanie  

i razem z prowadzącą warsztaty p. Bogusławą Retkowską, prowadzącą Gościniec 

Goździejewski, rozpoczęli wytwarzanie - wg tradycyjnego przepisu – sójek mazowieckich.  

29.11 – KONCERT KOŁA MUZYCZNEGO „PIEŚNI PATRIOTYCZNE” 

W czwartek 29 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbył się Koncert 

patriotyczny. W Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, z okazji 100 rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości, swoje umiejętności zaprezentowali członkowie Koła 

Muzycznego, które funkcjonuje w tej placówce. Gitarowe, keyboardowe, ale też wokalne 

wersje najpopularniejszych pieśni patriotycznych bardzo podobały się przybyłej publiczności, 

która oklaskami nagradzała artystów, a także p. Ewę Jakubik, która przygotowała 

wykonawców i program koncertu.  

GRUDZIEŃ 

https://www.facebook.com/GosciniecGozdziejewski/
https://www.facebook.com/GosciniecGozdziejewski/
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2.12 – MIKOŁAJKOWY MARSZ NORDIC WALKING 

2 grudnia w Sadownem odbył się Mikołajkowy Marsz Nordic Waking. Uczestnicy pokonali  

11 km w 2,5 godziny, maszerując od Sadownego poprzez okoliczne miejscowości. 

5.12 – SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRZEGORZEM GOŁĘBIOWKIM  

Spotkanie autorskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem przyciągnęło wielu 

mieszkańców naszej gminy, Dotyczyło książki „Dziedzictwo”, której akcja toczy się w 

Sadownem oraz okolicznych miejscowościach. Obecni na spotkaniu autorskim mogli ją nabyć 

w okazyjnej cenie, a także uzyskać autograf i dedykację autora.  

6.12 – SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM  

Spotkanie odbyło się 6 grudnia przy Urzędzie Gminy w Sadownem. Święty Mikołaj zaskoczył 

wszystkich niedowiarków swoją pomysłowością i zwinnością, zeskakując do nich żwawo z 

„grzbietu” wozu bojowego OSP Sadowne, na którym przybył . Wiersze i piosenki, a także 

rozmowa z Mikołajem, były tylko dopełnieniem świątecznego spotkania, na którym Święty 

razem ze swoimi elfami serwował wszystkim słodkie prezenty.  

8.12 – VIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

8 grudnia w sadowieńskiej Gminnej Hali Sportowej już po raz ósmy odbył się Mikołajkowy 

Turniej Tenisa Stołowego Organizatorami tych zawodów byli: Klub Sportowy WICHER 

Sadowne, Urząd Gminy w Sadownem i Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, a zawodnicy 

walczyli o Puchar Wójta Gminy Sadowne.  

10-21.12 – KIERMASZ ŚWIĄTECZNY  

Kiermasz świąteczny to czas w którym lokalni twórcy mogą zaprezentować swoje dzieła 

mieszkańcom i gościom gminy. Prace te mogą stanowić unikalny i piękny prezent pod 

choinkę nawet dla najbardziej wymagających odbiorców. 

19.12 – KONKKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

Organizatorem Konkursu „Najładniejsza kartka świąteczna” był Gminny Ośrodek Kultury  

w Sadownem. Konkurs adresowany był do mieszkańców Gminy Sadowne, przeprowadzony 

został w trzech kategoriach wiekowych: 3-9 lat, 10-15 lat, 15+. 

Na konkurs wpłynęło 60 prac. Głównym celem konkursu było rozwijanie wyobraźni 

plastycznej. Dokonano przeglądu i oceny zgłoszonych prac. 

 

 GOK realizował  projekt  GKRPA „Zdrowa rodzina – szczęśliwa gmina alternatywne 

formy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Sadowne” oraz projekt Sport i 

radość lekarstwem na nudę”  . Współpracował z Fundacją Akomodacja oraz sołectwem 



 

      Raport o stanie gminy Sadowne za 2018 rok 
    

45 | S t r o n a  

 

Krupińskie przy realizacji dwóch projektów „Etno design” ( plener malarski, warsztaty śpiewu, 

wernisaż) oraz „Królowa kiszonek – kapusta”( warsztaty przygotowywania pieczeńcy, Sójek 

Mazowieckich oraz kiszenie kapusty). 

Oprócz wyżej wymienionych działań Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność o 

charakterze ciągłym od poniedziałku do piątku każdy może przejść do GOK i skorzystać z jego 

usług, pograć w gry planszowe, gry na konsoli x-box, ping-ponga, cymbergaja, piłkarzyki czy 

skorzystać z komputera i sieci Internet. W tym roku wzbogaciliśmy ofertę o stół bilardowy.  

GOK udostępniał nieodpłatnie salę na organizację różnych spotkań, zebrań, konferencji innym 

jednostkom. 

O swojej działalności GOK informuje na bieżąco za pomocą plakatów, ogłoszeń, strony 

internetowej, ogłoszeń parafialnych, portali społecznościowych. W zakresie informowania 

społeczeństwa ściśle współpracujemy z nieoficjalnym portalem informacyjnym Info Sadowne. 

GOK współpracuje ze szkołami podstawowymi, gimnazjum, przedszkolami, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS Sadowne, Klubem sportowym 

Wicher, Powiatowymi LZS, Kołem Łowieckim Kszyk, Związkiem Wędkarskim Sadowne Koło nr 

27, Sołectwami z terenu Gminy Sadowne, Nadleśnictwem Łochów, Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sadownem, Stowarzyszeniem kulturalnym „Działam”, z Mazowieckim 

Centrum Kultury, Caritas Siedlce, Scena Kotłownia z Ostrowi Maz.  a także z okolicznymi 

ośrodkami kultury (MDK Ostrów Mazowiecka, WOK Węgrów, MIGOK Łochów), Fundacją 

Akomodacja. 

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem jest jednostką, która pokrywa koszty swojej 

działalności z dotacji podmiotowej, może też osiągać przychody własne. Podstawą gospodarki 

finansowej jest roczny plan finansowy. 

 

Struktura przychodów w roku 2018 przedstawia się następująco: 

Otrzymana dotacja podmiotowa                                                          410 000,00 zł. 

Dochody  własne                                                                              78 536,83 zł.  

Razem:                            488 536,83 zł 

 

b) Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem  
za rok 2018  
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Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem została powołana  16 stycznia 1949 r. Działa 

na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach, ustawy  z dnia 25 października 

1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym. Podstawowe cele i zadania jednostki zostały określone w Statucie 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem nadany przez Radę Gminy Uchwałą z 14 września 

2007 r. 

GBP w Sadownem pracuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 - 10 godzin 

dziennie w  systemie zmianowym pracowników. 

 

Czytelnicy i działalność podstawowa  

W 2018 r. zarejestrowano 1549 użytkowników w tym 1233 czytelników (725 

czytelników dorosłych i 508 dzieci).  

Łączne wypożyczenia na zewnątrz – 45393 vol., udostępnień na miejscu książek (w tym 

korzystanie z Internetu, udzielanie informacji, czytanie prasy itp.) –2877. 

Księgozbiór wzbogacił się o 1265 vol. - 822 vol zakupiono ze środków organizatora – 

wartość 16.197,29 zł,  380 vol zakupiono z dotacji MKiDN - wartość 9.000  zł, oraz  63 vol. dary. 

W GBP w Sadownem wprowadzany jest katalog komputerowy w systemie „Mateusz”. Katalog 

biblioteki dostępny jest online za pośrednictwem MSIB na stronie 

www.bibliotekimazowsza.pl. Do katalogu wprowadzone jest ponad 24 tysięcy zbiorów. 

Ponadto biblioteka posiad stronę internetową www.gbpsadowne.pl oraz fanpage na portalu 

społecznościowym Facebook gdzie umieszcza istotne informacje dotyczące działalności.  

 

Działalność dodatkowa 

Poza podstawową działalnością biblioteka organizuje i prowadzi różnego rodzaju 

zajęcia. Np. „Wyprawa w Krainę Baśni” – cykliczne zajęcia polegające na głośnym czytaniu 

książek a następnie wykonywanie ilustracji z wyobraźni do czytanego tekstu.  

W czasie ferii od 16-26 stycznia biblioteka pomagała w realizacji feryjnego projektu 

„Dziecięca radość”. Biblioteka wykupiła przedłużenie dostęp do sześciu  interaktywnych 

kursów dla 150 osób kontynuujących oraz dla 150 nowych. Dostępne kursy: FunEnglish, 

Angielski 123, Niemiecki 123, Hiszpański 123, Pamiętaj 123, Photoshop 123. Dostęp do kursów 

jest bezpłatny dla użytkowników biblioteki. Wystarczy w bibliotece dokonać rejestracji konta 

użytkownika. Wygodne jest to, że użytkownik z aplikacji może korzystać w dowolnym miejscu 

i o dowolnej porze. Kursy dostarcza firma FunMedia. Z firmą edukacyjną FunMedia biblioteka 

http://www.bibliotekimazowsza.pl/
http://www.gbpsadowne.pl/
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współpracuje od kilku lat. Kursy cieszą się popularnością. Nowością jest dostęp do platformy 

Lerni. 

Dla starszych przeprowadzone są indywidualne kursy z zakresu obsługi komputera w 

ramach projektu przygotowanego przez bibliotekę „senior- online”. Pracownik biblioteki 

prowadził warsztaty dequpage organizowane wielokrotnie dla dzieci i dorosłych w GOK-u. 

 

Wydarzenia w 2018 roku: 

  11 marca – GBP współorganizowała Gminny Dzień  Kobiet (występ zespołu o nazwie 

„Raz na jakiś czas, nie częściej niż raz w roku, zawsze na Dzień Kobiet” z LO im  

M. Sadzewiczowej z Łochowa, występ koła teatralnego GOK oraz kwiaty, życzenia, loteria 

upominków od drobnych gadżetów po karnety na zabiegi upiększające). Na koniec słodki 

poczęstunek.  

21 marca odbyło się spotkanie z pisarką, autorką książkowych biografii znanych 

Polaków - p. Mariolą Pryzwan. Opowiedziała ona o wybitnych postaciach środowiska 

artystycznego, m.in. o Annie Jantar i Zbigniewie Cybulskim, którzy stali się bohaterami jej 

książek.  

26 marca odbyły się eliminacje gminne 41-ego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 

Syrenka”.  

27 marca  - wielkanocne warsztaty decoupage,”. W maju biblioteka zorganizowała 

warsztaty decoupage dla dzieci szkolnych – celem warsztatów było wykonanie własnoręcznie 

prezentów na dzień Matki i Ojca.  

8 maja w GBP w Sadownem zorganizowała spotkanie autorskie z podróżnikiem i 

pisarzem p. Romanem Pankiewiczem. Autor zaprezentował książkę „Polski żywioł”,  jej 

tematem jest Polska, z ciekawą historią państwowości, kościoła katolickiego i ludzi, których 

zalety i wady wszyscy znają. 

3 czerwca – Festyn rodzinny w Sadownem pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i sportowo” 

(malowanie twarzy, pokazy tresury psów, grill,  lody, ciastka, bieg pod hasłem „Biegam, bo 

lubię”, zawody sportowe – rodzinne  spektakle pt. „Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe” i 

„Zniknięcie bajek” w wykonaniu uczestników koła teatralnego GOK w Sadownem. Wszyscy 

pracownicy GBP byli zaangażowani w organizację imprezy.  

8 czerwca GBP zorganizowała „Noc w Bibliotece”- hasło tegorocznej akcji to 

„RzeczpospoCzyta” – w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski czytamy polską 

literaturę, oglądamy ilustracje polskich twórców, twórczo zajmujemy się rodzimą sztuką, 



 

      Raport o stanie gminy Sadowne za 2018 rok 
    

48 | S t r o n a  

 

przyrodą, poznajemy polską historię sprzed stulecia i tę bliższą, a także wyobrażamy sobie 

Polskę za 100 lat. „Noc” sadowieńskiej Biblioteki rozpoczęło przedstawienie pt. „Prawo jazdy”, 

w którym zagrali pracownicy biblioteki i GOK-u. Z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem 

uczestników spotkały się przygotowane dla nich inne atrakcje, m.in. skrzynię zagadek, 

poszukiwanie skarbu biblioteki, zakończone wspólnym czytaniem fragmentów wybranej 

pozycji książkowej, twister, wygibus czy kolorowanki z aplikacji quiver. Dla najwytrwalszych 

uczestników akcji przygotowano oczywiście nagrody – niespodzianki.  

Pod koniec czerwca podsumowano konkurs na Najlepszego czytelnika 2017/2018. 

Laureaci zostali nagrodzeni podczas Festynu wakacyjnego 21 lipca.  

28 sierpnia GBP w Sadownem w ramach ogólnopolskiej akcji Objazdowy bibliotekarz 

zorganizowała „Niepodległościowy rajd rowerowy” . Uczestnicy pokonali dystans 100 km na 

100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Trasa wiodła granicami gminy Sadowne. W 

rajdzie uczestniczyli bibliotekarze oraz miłośnicy jazdy rowerem.   

Podczas Dożynek diecezjalnych w Sadownem 8 września 2018 r. GBP przygotowała w 

ramach akcji „Narodowe czytanie” publiczne czytanie „Przedwiośnia”. Ponadto pracownicy 

uczestniczyli w przygotowaniach od strony technicznej dożynek.  

11 listopada GBP włączyła się w uroczyste obchody 100-lecia odzyskania 

niepodległości.   

5 grudnia GBP zorganizowała spotkanie autorskie z Panem Grzegorzem Gołębiowskim 

autorem „Dziedzictwa” książki , której fabułą osadzona jest na terenie gminy Sadowne.  

W GBP w Sadownem i filiach odbyło się kilka  spotkań zapoznawczych z biblioteką, jej 

historią, zbiorami, zasadami korzystania z czytelni i wypożyczalni. Biblioteka w przeprowadziła 

kilka lekcji bibliotecznych. Łącznie z zajęć skorzystało około 200 osób, głównie dzieci i 

młodzieży.  

Biblioteka współpracuje z biblioteka powiatową. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach 

oraz innych spotkaniach organizowanych przez bibliotekę powiatowa oraz wojewódzką. 

Ponadto dwóch pracowników uczestniczyło w warsztatach teatralnych w Bibliotece w 

Kadzidle.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna  za rok 2018 

Przekazana dotacja z JST– 265 000,00 zł 

Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – 9.000 zł. 
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c) Informacja z działalności Muzeum Ziemi Sadowieńskiej  

za 2018 rok 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej jest instytucja kultury działająca na podstawie ustawy z 

dnia 21 listopada1996 r. o muzeach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu z dnia 21 marca 2000 r. zatwierdzonego 

Uchwałą nr XVIII/115/2000 Rady Gminy w Sadownem. 

Muzeum Ziemi Sadowieńskiej otwarte jest dla zwiedzających trzy dni w tygodniu. 

Dostępne jest także w czasie różnych wydarzeń organizowanych na terenie Sadownego np. 

podczas dnia dziecka, konkursów recytatorskich, plenerów, wystaw, spotkań autorskich itp.  

W roku 2018 szacunkowo muzeum odwiedziło około 950 osób (odwiedziny w grupach 

zorganizowanych jak i indywidualne).  W grupach zwiedzających przeważała młodzież i dzieci 

z terenu naszej gminy i sąsiednich. Młodzież i dzieci zwiedzali w grupach zorganizowanych.  

Wystawy 

Nadal można oglądać mniejsze wystawy (stałe ekspozycje) zorganizowane z własnych 

eksponatów tj.; 

„Historia włókiennictwa i obróbki lnu”, 

„Historia kamienia łupanego” 

wymienione wystawy wyeksponowane zostały w Izbie Etnograficznej przy GOK-u. 

W pomieszczeniu drugim Izby Etnograficznej oglądać można ekspozycje stałe: radio  

i elektronika, historia Koła Łowieckiego „Kszyk”, wystawa przyrodnicza oraz wystawa 

instrumentów świata.  

Lekcje muzealne 

Muzeum w 2018 zorganizowało 21 lekcji muzealnych. Odbiorcami lekcji byli przede 

wszystkim dzieci i młodzież.  

Lekcje muzealne tematycznie związane były z historią regionu oraz z funkcjonowanie muzeum. 

Tematy lekcji:,   

 „Wiosna na polu, łące i lesie” 

 „Dawne narzędzia rolnicze” 

 „Lampa naftowa- oświetlenie” 

 „Ginące zawody” 
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 „Powstanie styczniowe” 

 „Instrumenty muzyczne świata” 

 „ Strój – elementy stroju ludowego” 

 „ Historia regionu” 

 „Wytwarzanie tkanin oraz ich farbowanie” 

 „ Rybołówstwo i łowiectwo” 

 „Eksponaty muzealne-, czym są i jakie jest ich znaczenie?”, 

 „Bartnictwo i inne zawody uprawiane na terenie regionu”,  

 „ Obróbka lnu”, „Narzędzia używane kiedyś w gospodarstwach domowych”.  

 „Jak kiedyś bawiły się dzieci?, Jak przechowywano ubrania- kufry w dawnej chacie? ”. 

 

Muzeum jest narzędziem pracy dla studentów, dostarcza materiałów do pisania prac 

dyplomowych. Wypożycza nieodpłatnie eksponaty szkołom i innym instytucjom do tworzenia 

scenografii lub wystaw tematycznych. 

Muzeum współpracuje z lokalnymi mediami. Informuje je o wydarzeniach 

organizowanych w jednostce. Dostarcza materiałów do artykułów zamieszczanych na stronie 

internetowej info.sadowne.pl.   

Przekazana dotacja z JST w 2018  wyniosła 82 717,95.zł. 

 

3. Polityka oświatowa 

W związku z tym, że placówki oświatowe funkcjonują w trybie roku szkolnego, 

działania w tej dziedzinie zostały opisane za rok szkolny 2017/2018. 

Stan organizacji i baza lokalowa 

Pierwszy rok wprowadzania reformy to czas niezwykle wytężonej pracy, zarówno dla 

urzędu, jak i dla radnych Gminy Sadowne, a także dyrektorów szkół. Największym wyzwaniem 

było ustalenie sieci szkół.  

Do zadań samorządu, jako organu prowadzącego placówkę, należy w szczególności: 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wykonywanie remontów 

obiektów szkolnych, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły. 

 W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Sadowne była organem prowadzącym dla                         

2  przedszkoli publicznych, 2 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. W wyniku reformy od                     

1 września 2017 r. szkoły podstawowe zostały przekształcone w 8 letnie szkoły podstawowe. 
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Gimnazjum natomiast ulega stopniowemu wygaszaniu do 31 sierpnia 2019 r. Na terenie naszej 

gminy funkcjonują dwie niepubliczne szkoły, dla których organem prowadzącym są 

Stowarzyszenia. 

 

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018. 

  Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów* 

w tym:  

0 I II III IV V VI VII 

1. Szkoła Podstawowa w Sadownem 16 336 62 43 24 39 44 38 43 43 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach 8 74 13 12 9 7 11 9 8 5 

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodziążu 8 47 17 0 4 5 4 5 6 6 

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzełku 7 30 13 0 2 3 4 4 2 2 

 5. Razem szkoły podstawowe  487 105 55 39 54 63 56 59 56 

6. Gimnazjum w Sadownem 8 127    61 71    

  Ogółem  614      

W stosunku do roku szkolnego 2016/2017 liczba uczniów zwiększyła się o 9 osób. 

 Sieć przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zapewnia 

opiekę wszystkim dzieciom z naszego terenu. Wychowanie przedszkolne jest pierwszym 

szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób świadomy i zaplanowany oddziałuje się na 

dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa się według przyjętego programu, 

przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i sposoby kształcenia 

uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju psychofizycznego. 

 Przedszkola publiczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do 

spraw wychowania i oświaty. Zapewniają również bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Przedszkola zatrudniają nauczycieli posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą 

powszechnej dostępności.  

Stan organizacji przedszkoli publicznych. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. Przedszkole w Sadownem 2 49 

2. Przedszkole w Grabinach 1 25 

Ogółem:  74 
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Placówki przedszkolne były dostępne maksymalnie przez 10 godzin dziennie, z czego 5 

godzin stanowiły bezpłatne godziny realizacji podstawy programowej. W przypadku 

przebywania dziecka powyżej 5 godzin wysokość opłaty za 1 godzinę wynosiła 1 zł,  zgodnie z 

uchwałą. 

Liczba uczniów w poszczególnych jednostkach w latach 2014-2019 

Placówki 
SP Sadowne SP Grabiny Gimnazjum P Sadowne P Grabiny 

Rok szkolny 

2014/2015 289 80 164 50 15 

2015/2016 302 68 176 50 20 

2016/2017 290 66 181 50 25 

2017/2018 336 74 127 49 25 

2018/2019 380 85 56 50 25 

 

Baza do działalności oświatowej 

Wypełniając zadania organu prowadzącego określone w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Prawo oświatowe tj. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonano następujące 

prace:  

1.  Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem  

W czasie wakacji przeprowadzono generalny remont sali lekcyjnej, koszt remontu 

17 000 zł. Doposażono pracownię internetową w nowe komputery - koszt zakupu 15 000zł. 

Zrealizowano program „Aktywna tablica” zakup tablic multimedialnych – otrzymana kwota                 

w ramach rządowego programu 14 000zł, wkład własny 3 500zł . 

Wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną – dotacja 

wojewody 6500 zł. 

Całkowity koszt prac 56 000zł. 

 

2.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach 

Utworzono nowe pomieszczenie na klasę, zakupiono meble do sali lekcyjnej. 

Przygotowano pomieszczenie i przeniesiono magazynek sportowy. Dofinansowano zakupu 

tablicy interaktywnej. 
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Całkowity koszt prac 39 730 zł. 

 

3. Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem  

W okresie wakacji wymieniono gres na schodach wejściowych do budynku szkoły oraz rury 

odprowadzające wodę z dachu i wymieniono kratki ściekowe w łazienkach. 

Całkowity koszt prac 7 296 zł. 

 

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kołodziążu 

Wykonano remont placu przedszkolnego oraz została ułożono kostkę przed szkołą.                   

Całkowity koszt prac 33 353 zł. 

 

5. Niepubliczna szkoła Podstawowa w Orzełku 

W wakacje przeprowadzone były prace hydrauliczne. Odnowiono bibliotekę szkolną, pokój 

nauczycielski i łazienki.  

Całkowity koszt prac 8 317 zł. 

 

W 2017 roku rozdysponowane zostały środki finansowe na doposażenie pracowni 

przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

nowej podstawy programowej. Celem głównym doposażenia było stworzenie jak najlepszych 

warunków do nauki, uwzględniających wymogi nowej podstawy programowej. 

Stan techniczny i funkcjonalność  budynków oświatowych  podlega ciągłej 

modernizacji. Działania w tym zakresie powodują, że baza lokalowa spełnia określone 

standardy i normy użytkowe. Pomimo znacznych nakładów jakie poniesiono na ten cel, należy 

mieć świadomość ogromu zadań, których gmina musi się podjąć.  

 

Kadra i system doskonalenia zawodowego 

 W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych                 

i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sadowne było 63,56 etatów nauczycieli oraz 21,75 

etatów pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku 2016/2017 liczba etatów 

nauczycielskich zwiększyła się  o 6,93 etatu, etaty obsługi zwiększyły się o 1,75 etatu. 
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Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie w tym: 

nauczyciele obsługa 

etaty etaty etaty 

1. Przedszkole Sadowne 9,08 5,08 4 

2. Przedszkole Grabiny 5 2 3 

Razem przedszkola 14,08 7,08 7 

3. Szkoła Podstawowa Sadowne 35,53 27,03 8,5 

4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Grabinach 14,20 11,45 2,75 

Razem przedszkola i szkoły podstawowe 49,73 38,48 11,25 

5. Gimnazjum w Sadownem 21,50 18,00 3,5 

Ogółem 85,31 63,56 21,75 

 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2017/2018, 

zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. W roku szkolnym 2017/2018 na dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli wydatkowana została kwota 10 990 zł. System doskonalenia i 

dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada kwalifikacje do 

nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. 

 

Poziom nauczania 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 

na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie. Absolwenci szkoły 

podstawowej egzamin ósmoklasisty będą zdawali z języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego i matematyki oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, 

fizyki, geografii, historii. 

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych 

przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej 

i z języka obcego nowożytnego. 

Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: 

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub 

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-gimnazjalny-left/podstawa-progamowa
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włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiot 

obowiązkowy. 

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma 

obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest 

obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również 

w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą 

sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie 

do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, 

jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. 

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 

Średnie % wyniki szkoły w poszczególnych częściach egzaminu

 

Wykres 2. Średnie % wyniki szkoły na tle powiatu w poszczególnych częściach egzaminu 
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Porównując średnie wyniki szkoły w stosunku do średnich wyników powiatu 

węgrowskiego, wyniki uczniów były nieco niższe od średnich wyników powiatowych z języka 

polskiego, historii, przyrody i matematyki. Na takim samym poziomie ukształtowały się wyniki 

z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zaś nieco wyższe od średnich 

wyników powiatowych z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym.  

Organizacja egzaminu gimnazjalnego jest ważnym doświadczeniem dla szkoły i 

nauczycieli. Jego wyniki są niezwykle istotne z punktu widzenia jakości pracy szkoły. Egzamin 

podsumowuje wyniki wieloletniej pracy i do pewnego stopnia wyznacza dalsze jej kierunki. 

 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

Z uwagi na znaczne oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania uczniów w roku szkolnym 

2017/2018 dowożono 382 uczniów: 

- Gimnazjum - 99 uczniów  

- Szkoły Podstawowej w Sadownem - 215 uczniów,  

- Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Grabinach – 54 uczniów 

- 14 niepełnosprawnych uczniów dowozimy do Szkoły Specjalnej w Węgrowie.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

zamieszkują w Gminie Sadowne. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy 

określone było w kwocie 514 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były w 

kwocie 99,20 zł oraz 124 zł miesięcznie. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu 

Wojewody Mazowieckiego w kwocie 29 526 zł i z budżetu gminy w kwocie 14 916,32 zł. 

Wypłacono również 1 zasiłek szkolny na kwotę 620 zł. 

 

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

1. Liczba wniosków 149 
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2. Liczba wniosków pozytywnie 

załatwionych - ogółem 
145 

w tym 

odnoszących 

się do 

uczniów: 

szkół podstawowych 90 

gimnazjów 30 

szkół 

ponadgimnazjalnych 
25 

3. Nakłady finansowe (w zł)  44 442,32 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy 

skorzystało 3 uczniów. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 1 280 zł od 

Wojewody Mazowieckiego. 

Kolejną formą pomocy dla uczniów były darmowe podręczniki, 520 uczniów naszych 

szkół otrzymało darmowe podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń na łączną kwotę 41 818,31 zł. 

 

Finansowanie zadań oświatowych 

Wydatki bieżące na oświatę stanowią ok. 27,95 % ogólnych wydatków budżetu Gminy 

Sadowne. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi treść sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Sadowne za dany rok budżetowy. Wydatki na oświatę, to znacząca 

część budżetu każdej jednostki samorządu. Źródła ich pochodzenia to subwencja oświatowa, 

dotacje oraz środki własne gminy. 

 

4. Polityka planistyczna 

Głównym dokumentem planistycznym w Gminie jest Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadowne stanowiące załącznik nr 1  

i załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/188/2001 Rady Gminy w Sadownem z dnia 27 czerwca 

2001 r. Studium ma na celu określenie najkorzystniejszych kierunków rozwoju przestrzennego, 

uwzględniających walory ekonomiczne, ochronę walorów środowiska przyrodniczego  

i kulturowego, poprawę warunków życia mieszkańców oraz wymagania w zakresie 

zachowania ładu przestrzennego.  
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Gmina postanowiła uaktualnić dokument studium, w związku z tym zlecono wykonanie 

opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sadowne, aby dostosować zapisy zawarte w dokumencie do stanu 

obecnego. 

Oprócz studium Gmina Sadowne posiada dwa plany miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego. Pierwszy plan został uchwalony uchwalą Rady Gminy nr VIII/66/2003 z dnia 

25 sierpnia 2003 r. i dotyczy zagospodarowania przestrzennego wsi Płatkownica. Drugi plan w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 

w obrębie wsi Zieleniec dla terenu, na którym znajduje się zakład przemysłowy wraz z terenem 

przyległym stanowiącym użytki leśne i ekologiczne Rada Gminy Sadowne uchwaliła uchwałą 

nr XXXII/137/2017 w dniu 10 lutego 2017 r. 

Celem regulacji w ustaleniach planu jest ukształtowanie ładu przestrzennego 

uwzględniającego zasady gospodarowania terenu oraz określenie warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. 

 

Liczba wydanych decyzji 

W 2018 roku Gmina Sadowne wydała łącznie 59 decyzji dotyczących gospodarowania 

przestrzennego. Decyzji negatywnych (odmownych) nie było. Decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego wydano 13, a decyzji o warunkach zabudowy ogólnie 46. 

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela. 

 

Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Decyzje o 
ustaleniu 
lokalizacji 
inwestycji 

celu 
publicznego 

Decyzje o warunkach zabudowy Łączna powierzchnia terenów 
dla których wydano decyzje o 

warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

Decyzje negatywne (odmowne) 

ogółem w tym dotyczące zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

usługowej innej Decyzje o 
ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego 

Decyzje o 
warunkach 
zabudowy 

Decyzje o 
ustaleniu 
lokalizacji 

inwestycji celu 
publicznego 

Decyzje o 
warunkach 
zabudowy 

liczba ha liczba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 46 0 29 7 10 548,5 34 0 0 
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5. Polityka bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 

Na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne OSP wydatkowano kwotę 

425 995,03 zł. (rok 2017- 330 116,80 zł.). Ogółem na zakup materiałów wydatkowano kwotę 

215 512,87 zł. (rok 2017- 157 318,48 zł.) . Na pozostałe wydatki bieżące, płace i ekwiwalent za 

wyjazdy w strażach wydatkowano kwotę 210 482,16 zł (rok 2017-172 798,32 zł) w tym: 

ekwiwalent – 23 728,75 zł. (rok 2017 – 42 646,75 zł.), wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS i 

wynagrodzenia bezosobowe – 64 847,09 zł. (rok 2017 – 71 719,26 zł.), pozostałe wydatki 

bieżące 121 906,32 zł (rok 2017 –  58 432,31 zł.).  

W ramach wydatków bieżących zapłacono: zakupy materiałów na poszczególne straże, 

zakup energii, zakup usług zdrowotnych, badań lekarskich, zakupy usług pozostałych, (badania 

techniczne pojazdów, monitoring, remonty samochodów strażackich, remonty strażnic, 

przeglądy i kalibracje oraz legalizacje aparatów oddechowych), telefony, ubezpieczenia mienia 

i strażaków .  

Na bieżące zakupy sprzętu otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości – 

67 393,26 zł i z Urzędu Marszałkowskiego – 29 942,00 zł. W ramach inwestycji zapłacono za 

zakup pompy hydraulicznej z przewodami, nożycami i rozpieraczem dla OSP Sadowne w  

wysokości 30 000,00 zł – całość z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto wydatkowano 

kwotę 2 500,00 zł na służby ponadnormatywne Policji oraz 5 000,00 zł na remonty sprzętu PSP 

Węgrów. 

Wyjazdy za rok 2018 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Sadowne 

 OSP Sadowne - 91 

 OSP Sokółka - 37 

 OSP Zieleniec -24 

 OSP Zalesie - 14 

 OSP Morzyczyn Włóki - 12 

 OSP Morzyczyn Włościański - 11 

 OSP Szynkarzyzna - 6 

 OSP Wilczogęby - 3  
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6. Gospodarka komunalna gminy 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. 

Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, 

pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych. 

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący 

przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia  

z budżetem. 

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie: 

 rozprowadzania wody. 

 oczyszczania ścieków.  

 oczyszczania gminy z odpadów stałych. 

 roboty remontowo-budowlane. 

W roku 2018 zakład zajmował się: 

 zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego; 

 świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków. 

 zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe; 

 świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody i kanalizacji;  

 zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Struktura przychodów przedstawia się następująco: 

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody  -  698.847,42 zł 

2. Odbiór i oczyszczanie ścieków       -  146.093,49 zł 

3.Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej                       -            116.069,40 zł  

4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków                 -  111.091,20 zł 

5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych    -    20.837,01 zł 

6. Pozostałe przychody       -    27.244,00 zł 

    Razem przychody:                         1 120.182,52 zł 

Koszty i inne obciążenia : 1 117 584,11 zł w tym amortyzacja 5.374,50 zł 

 

Od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji 

Uzdatniania Wody w Złotkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy. 



 

      Raport o stanie gminy Sadowne za 2018 rok 
    

61 | S t r o n a  

 

Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 157,6 km obejmująca 2240 odbiorców 

wody. Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest 

dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu. 

Za rok 2018 zostało rozprowadzone 300 700 m³ z tego 230 544 m³ wody z SUW w 

Ociętem oraz 70 156 m³ z SUW Złotki. Na teren Gminy Małkinia dostarczono 26 256 m³ oraz 

dokonano zakupu hurtowego z Gminy Stoczek w ilości 9 773 m³ 

Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w 

Sadownem. Długość sieci  13,9 km łączna ilość dostawców ścieków 347. W roku 2018 

oczyszczone zostało 46 288 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na 

podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.  

 

V. Fundusz Sołecki 
 

Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, ale obowiązek jego wprowadzenia 

dotyczy jedynie miast na prawach powiatu. W gminie Sadowne nie został utworzony budżet 

obywatelski, za to w budżecie gminy wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego.  

Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku 

wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi 

mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu 

sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki:  

 Służyć poprawie życia mieszkańców 

 Należeć do zadań własnych gminy 

 Być zgodne ze strategią rozwoju gminy Sadowne 

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach 

środków określonych dla danego sołectwa).  

Sołtysi wszystkich sołectw i gminy Sadowne poinformowani zostali przez Wójta Gminy 

Sadowne o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu 

sołeckiego na 2018 r., w 2018 roku na 2019 rok. Z propozycjami podziału środków 

występowały uprawnione podmioty tj. sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa, a ostateczną decyzję podjęły zebrania wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie 

wnioski na 2018 r. przedłożyli sołtysi Wójtowi w ustawowym terminie tj. do 30 września  

2017 r., a na 2019 r. do 30 września 2018 roku. Należy zaznaczyć, że Wójt Gminy Sadowne 
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albo jego zastępca uczestniczyli w zebraniach wiejskich, na których omawiane były wnioski do 

funduszu sołeckiego. 

 

Realizacja Funduszu Sołeckiego w  2018 roku w gminie Sadowne 

Dział  Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania  
przedsięwzięcia 

Kwota  /zł/ 
 

wykonanie % 
wykonania 

   1      2           3                    4         5   

921 92109 Bojewo Wykonanie elewacji na 
budynku świetlicy wiejskiej 
/materiały i robocizna/ 

13075,72 13075,00 100% 

801 
 
 
801 
 
 
 
 
 
921 

80101 
 
 
80101 
 
 
 
 
 
92109 
 

Grabiny Zakup i montaż 
monitoringu na zewnątrz 
szkoły w Grabinach 
Prace końcowe na terenie 
szkolnym za przystankiem 
autobusowym zakup 
materiałów na budowę 
altany i ławeczek 
Odbudowa świetlicy w 
Zarzetce po pożarze 
/zakup materiałów 
budowlanych/ wspólna 
inwestycja z sołectwem 
Zarzetka 

6000,00 
 
 
 

5343,35 
 
 
 
 

2000,00 

6000,00 
 
 
 

5343,12 
 
 
 
 

2000,00 

 
 
 
 
 

100% 

801 80101 
 

Kołodziąż Ułożenie kostki przed 
budynkiem Szkoły w 
Kołodziążu  

14719,74 14719,74 100% 

600 
 

60016 
 

Kołodziąż 
Rybie 

Modernizacja drogi 
gminnej i budowa poboczy 

12769,86 12769,86 100% 

921 92109 Krupińskie Zakup i położenie kostki 
betonowej przed świetlicą 

10475,87 10470,00 100% 

921 
 
 

92109 
 
 

Kocielnik Docieplenie i wykonanie 
elewacji na świetlicy 
wiejskiej   

12119,89 
 
 

12119,89 100% 

700 
 
600 
 
921 

70095 
 
60016 
 
92109 

Morzyczyn 
Włościański 

Zakup gabloty na 
ogłoszenia dla sołectwa 
Zakup żwiru i utwardzenie 
dróg 
Zakup stolików, krzeseł i 
innych elementów 
wyposażenia świetlicy 

1500,00 
 

3000,00 
 
 

10219,74 

1500,00 
 

3000,00 
 
 

10218,91 

 
 
 

100% 

600 
 
921 
 
921 
921 

60016 
 
92109 
 
92109 
92109 

Morzyczyn 
Włóki 

zakup żwiru na remont 
dróg 
docieplenie budynku 
świetlicy                                
renowacja sufitu 
zakup naczyń zastawy 
stołowej  

3500,00 
 

6937,26 
4000,00 
2500,00 

 
 

3500,00 
 

6937,20 
3998,45 
2500,00 

 
 
 

100% 

921 
 
 
600 
 

92109 
 
 
60016 

Ocięte Zakup krzeseł oraz  
docieplenie stropu w 
świetlicy Wiejskiej  
Zakup piasku na 
utwardzenie dróg 
gminnych w sołectwie 
Ocięte 

 
10607,64    

 
 

10000,00 
 
 

 
10607,60 

 
 

10000,00 
 

 
 
 
 

100% 

600 
600 
 
801 

60016 
60016 
 
80101 

Orzełek Projekt drogi asfaltowej  
Budowa przepustu 
 

5000,00 
2000,00 

 
4000,00 

5000,00 
1999,80 

 
4000,00 
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801 
 
600 
 
900 
 

 
 
80101 
 
60016 
 
90015 

Utworzenie siłowni 
zewnętrznej przy Szkole w 
Orzełku 
Zakup kosiarki dla Szkoły 
w Orzełku 
Zakup żwiru z 
wbudowaniem 
Dołożenie 1 lampy 
oświetleniowej koło 
przystanku 

 
 

1500,00 
 

3500,00 
 

860,80 
 

 
 

1500,00 
 

3500,00 
 

860,75 

100% 

900 
 
 
600 
 
921 

90015 
 
 
60016 
 
92109 

Płatkownica Dokończenie budowy 
oświetlenia drogi gminnej o 
numerze 1052 
Dowóz żwiru z 
wbudowaniem 
Remont świetlicy wiejskiej 

 
5000,00 

 
8166,66 

 
4000,00 

 
5000,00 

 
8166,66 

 
3938,60 

 
 

99,6% 

921 
 
600 

92109 
 
60016 

Rażny Zakup stołu tenisowego  
 
Uzupełnienie ubytków w 
drodze asfaltowej w 
sołectwie Rażny 

819,97 
 

10000,00 

819,97 
 

10000,00 

 
 

100% 

 
921 
900 
 
 
600 
 

 
92109 
90015 
 
 
60016 

Sadoleś Remont świetlicy wiejskiej   
Przedłużenie linii 
oświetleniowej na odcinku 
drogi gminnej 
Odkrzaczanie i zakup 
żwiru na drogę gminną 
Sadoleś /Choina/ 

7422,41 
 

6000,00 
 
 

6000,00 

7422,30 
 

6000,00 
 
 

6000,00 

 
 

100% 

600 
 
 
921 

60016 
 
 
92109 

Sadowne Budowa chodnika na ul. 
Armii Krajowej 
Remont świetlicy położenie 
tynków ,wymiana instalacji 
,wyłożenie ścian płytkami i 
wylanie posadzki 

30000,00 
 
 

8233,10 

30000,00 
 
 

8233,09 

 
 

100% 

754 
 
 
921 
 
 
 
921 
 

75412 
 
 
92109 
 
 
 
92109 

 
Sokółka 

Zakup ubrań do udziału w 
akcjach ratunkowych dla 
OSP Sokółka  
Uporządkowanie i 
wyrównanie terenu 
naprzeciwko świetlicy 
wiejskiej   
Wyposażenie i remont 
świetlicy wiejskiej 

6000,00 
 
 

1500,00 
 
 
 

15822,19 

6000,00 
 
 

1500,00 
 
 
 

15822,19 

 
 
 
 

100% 

921 
 

92109 
 

Sojkówek Rozbudowa sanitariatów 
przy świetlicy wiejskiej 

 
15446,17 

 
15445,51 

99,99% 

921 
 
 
 
600 

92109 
 
 
 
60016 

Szynkarzyzna Remont i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej /zakup 
klimatyzatorów i 
wyposażenia kuchennego/ 
Remont dróg żwirowych 

 
17725,31 

 
 

2500,00 

 
17704,00 

 
 

2499,99 

 
 

99,89% 

921 92109 Wilczogęby Położenie kostki brukowej 
przed świetlicą  

 
12540,46 

 
12540,10 

 
100% 

600 
921 

60016 
92109 
 

Zalesie 
 

Naprawa dróg żwirowych  
Odbudowa remizo-
świetlicy –zakup 
materiałów budowlanych 

3000,00 
 

12178,54 

3000,00 
 

12178,32 

 
 

100% 

921 92109 
 

Zarzetka Odbudowa świetlicy w 
Zarzetce po pożarze 
/zakup materiałów 
budowlanych/wspólna 
inwestycja z sołectwem 
Grabiny 

15216,77 15216,76 100% 
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754 
 
 
 
754 
 
921 
 
921 
 
 
921 

75412 
 
 
 
75412 
 
92109 
 
92109 
 
 
92195 

Zieleniec 
 
 
 
 

Zakup sprzętu dla OSP 
Zieleniec-System 
selektywnego 
powiadamiana 
Zakup ubrań bojowych 
typu NOMEX szt. 4 
Zakup namiotów 
imprezowych 
Zakup naczyń ,obrusów i 
kuchenki mikrofalowej do 
świetlicy 
Organizacja zabawy 
choinkowej dla dzieci 
wynajęcie animatora  

7500,00 
 
 
 

6400,00 
 

2500,00 
 

3237,04 
 
 

1200,00 

7500,00 
 
 
 

6400,00 
 

2500,00 
 

3230,00 
 
 

1200,00 

 
 
 
 

100% 

600 
 
600 

60016 
 
60016 

Kolonia Złotki Zbieranie poboczy drogi 
gminnej 
Dowóz żwiru wraz z 
wbudowaniem 

3000,00 
 

8699,33 

2999,99 
 

8699,33 

 
100% 

921 
 
 
 
 
921 
754 
 
 
600 

92109 
 
 
 
 
92109 
75412 
 
 
60016 

Złotki Założenie w świetlicy 
urządzeń grzewczo-
chłodzących koszt  zakup 
montaż i konserwacja 
roczna 
Zakup kosiarki spalinowej 
Zakup jednej pary butów 
strażackich używanych do 
akcji dla OSP Sokółka  
Zakup żwiru na drogę 
gminną 

13600,00 
 
 
 
 

1500,00 
 

500,000 
 

2828,35 

13600,00 
 
 
 
 

1499,99 
 

500,00 
 

2828,35 

 
 
 
 

100% 

       Razem: 384 166,17 384 065,47 99,97% 

 

W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiał się następująco: 

Dział Rozdział  Kwoty 

921 - świetlice 92109 203 577,88 

92195 1 200,00 

801 – oświata i wychowanie 80101 31 562,86 

900 – oświetlenie uliczne 90015 11 860,75 

600 – drogi publiczne 60016 113 963,98 

754 - bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 

75412 20 400,00 

700 – gospodarka mieszkaniowa 70095 1 500,00 

 

RAZEM 

 

384 065,47 
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Jak wynika z przedstawionej tabeli, wszystkie zadania zaplanowane do realizacji  

w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. zostały wypełnione. Realizacja zaplanowanych 

środków została wykonana w  99,97 % .  

Kwota zwrotu funduszu sołeckiego z budżetu państwa za rok 2017 wyniosła 107 304,63 

zł co stanowi 34,954% ogólnej kwoty wydatków na fundusz sołecki w gminie Sadowne. 

VI. Realizacja uchwał 
 

Rada Gminy Sadowne w roku 2018 podjęła 83 uchwały. 62 uchwały zostały 

zrealizowane, 21 uchwał jest w trakcie realizacji. 

Wykonanie 68 uchwał zostało powierzone Wójtowi Gminy Sadowne. 

Raport z wykonania uchwał: 

l.p. Numer uchwały  

 

Informacja czego dotyczy 

uchwała 

Stopień 

realizacji 

uchwały 

Odpowiedz

ialny za 

realizację 

Dodatkowe 

informacje 

1.  Uchwała Nr 

XLIV/217/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

27.02.2018r 

w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych 

Rady Gminy Sadowne na 2018 r. 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

2.  Uchwała Nr 

XLIV/218/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

27.02.2018 r. 

w sprawie zniesienia pomników 

przyrody 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

3.  Uchwała Nr 

XLIV/219/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

27.02.2018r. 

w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół, 

przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie 

Gminy Sadowne przez inny 

organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt Niepubliczna SP w 

Orzełku – dotacja 

263 579,04 zł 

(szkoła 

podstawowa – 

196 322,76 zł, 

oddział 

przedszkolny – 

67 256,28 zł.).  

Niepubliczna SP w 

Kołodziążu – 

dotacja 407 695,02 

zł (szkoła 

podstawowa – 

332 678,40 zł, 

oddział 

przedszkolny – 

75 016,62 zł.) 
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4.  Uchwała Nr 

XLIV/220/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

27.02.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych 

mających charakter 

cywilnoprawny  

w trakcie 

realizacji 

Wójt Należności 

pieniężne 

umorzono na 

łączną kwotę 2921 

zł. 

5.  Uchwała Nr 

XLIV/221/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

27.02.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Węgrowskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Budowa 

drogi powiatowej nr 4206W 

Sadowne – Kołodziąż – Złotki – 

granica powiatu w miejscowości 

Złotki” 

Uchwała została 

zmieniona 

uchwałą Nr 

XLVI/236/18 

Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

29.05.2018 r. 

Wójt  

6.  Uchwała Nr 

XLIV/222/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

27.02.2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

7.  Uchwała Nr 

XLIV/223/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

27.02.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2017 – 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały. 

Wójt  

8.  Uchwała Nr 

XLIV/224/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

27.02.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018 rok 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

9.  Uchwała Nr 

XLV/225/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

23.03.2018r. 

w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na 

terenie Gminy Sadowne w 

2018r. 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt Odbiór 

bezdomnych 

zwierząt do 

schroniska oraz 

ryczałt za gotowość 

odbioru zwierząt  
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padłych na kwotę 

43 136,02 zł. 

 

10.  Uchwała Nr 

XLV/226/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

23.03.2018r. 

w sprawie podziału Gminy 

Sadowne na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

11.  Uchwała Nr 

XLV/227/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

23.03.2018r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za świadczenia 

przekraczające podstawę 

programu wychowania  

przedszkolnego w 

przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Sadowne 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt Za 2018 rok opłaty 

wyniosły 14 351,50 

zł 

 

12.  Uchwała Nr 

XLV/228/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

23.03.2018r. 

w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Węgrowskiego zadań z zakresu 

bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych w miejscowości 

Sadowne 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt 9000 zł 

 

13.  Uchwała Nr 

XLV/229/18 Rady 

Gminy Sadowne z dn. 

23.03.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2017 – 2029 

 

 

 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

14.  Uchwała Nr 

XLV/230/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

23.03.2018r 

 

 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018 rok 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

15.  Uchwała Nr 

XLV/231/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

23.03.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie zaliczenia niektórych 

dróg do kategorii dróg 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  
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gminnych i ustalenia ich 

przebiegu 

16.  Uchwała Nr 

XLVI/232/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do 

wszystkich taryf dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

w trakcie 

realizacji 

Wójt W 2018 roku łączna 

kwota dopłaty 

wyniosła 111 

091,20 zł 

17.  Uchwała Nr 

XLVI/233/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018r. 

w sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy  

 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

18.  Uchwała Nr 

XLVI/234/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018r. 

w sprawie odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

19.  Uchwała Nr  

XLVI/235/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018r. 

w sprawie zniesienia pomnika 

przyrody 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

20.  Uchwała Nr 

XLVI/236/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Węgrowskiemu na realizację 

zadania pod nazwą „Budowa 

drogi powiatowej nr 4206W 

Sadowne – Kołodziąż – Złotki – 

granica powiatu w miejscowości 

Złotki” 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

21.  Uchwała Nr 

XLVI/237/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018 r. 

w sprawie: zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2017 - 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

22.  Uchwała Nr 

XLVI/238/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018 r. 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018r. 

 

 

 

zrealizowana 

zgodnie treścią 

uchwały 

Wójt  

23.  Uchwała Nr 

XLVI/239/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018 r. 

w sprawie zmiany „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Sadowne” 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

24.  Uchwała Nr 

XLVI/240/18 Rady 

w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  
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Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018 r. 

 

 

25.  Uchwała Nr 

XLVI/241/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

29.05.2018r. 

w sprawie przystąpienia do 

partnerstwa na rzecz realizacji 

projektu pn. „Ograniczenie 

zanieczyszczeń powietrza 

poprzez wymianę czynników 

grzewczych i instalacji OZE w 

Gminie Sadowne oraz Gminie 

Kosów Lacki   

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt Umowę podpisano 

4 czerwca 2018 r. 

 

26.  Uchwała Nr 

XLVII/242/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia  

28.06.2018r. 

w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn.”Łączy nas Bug – 

utworzenie dwóch 

transgranicznych szlaków 

kajakowych” 

w trakcie 

realizacji 

Wójt Porozumienie 

podpisano 4 lipca 

2018 r. 

 

27.  Uchwała Nr 

XLVII/243/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

28.06.2018r 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 

2017r. 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

28.  Uchwała Nr 

XLVII/244/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

28.06.2018r. 

w sprawie Udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2017r. 

udzielono 

absolutorium 

Rada 

Gminy 

 

29.  Uchwała Nr 

XLVII/245/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

28.06.2018r. 

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia za pracę dla 

Wójta Gminy Sadowne 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Urząd 

Gminy 

 

30.  Uchwała Nr 

XLVII/246/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

28.06.2018r. 

Zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy Sadowne w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek obowiązującego 

tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli zajmujących 

stanowiska 

kierownicze w przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Sadowne oraz 

ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 

ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982r. 

Karta Nauczyciela 

w trakcie 

realizacji 

Wójt   
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31.  Uchwała Nr 

XLVII/247/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

28.06.2018r. 

w sprawie zmiany  

uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sadowne na lata 2017 - 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

32.  Uchwała Nr 

XLVII/248/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

28.06.2018r. 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018r. 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

33.  Uchwała Nr 

XLVIII/249/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

25.07.2018r 

w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

34.  Uchwała Nr 

XLVIII/250/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

25.07.2018r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

35.  Uchwała Nr 

XLVIII/251/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

25.07.2018r. 

w sprawie przekazania do 

zaopiniowania organowi 

regulującemu projektu 

Regulaminu zbiorowego 

zapotrzebowania w wodę i 

odprowadzania ścieków 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

36.  Uchwała Nr 

XLVIII/252/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

25.07.2018r 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

37.  Uchwała Nr 

XLVIII/253/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

25.07.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zmianę nieruchomości 

położonych w miejscowości 

Morzyczyn Włóki 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

38.  Uchwała Nr 

XLVIII/254/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

25.07.2018r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu 

targowiska gminnego Mój 

Rynek w Sadownem 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

39.  Uchwała Nr 

XVIII/255/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

25.07.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2017-2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  
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40.  Uchwała Nr 

XLVIII/256/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia  

25.07.2018r. 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018r. 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

41.  Uchwała Nr 

XLIX/257/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

06.09.2018r. 

w sprawie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad 

usytuowania  miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Sadowne 

 

 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

42.  Uchwała Nr 

XLIX/258/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

06.09.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2017-2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały. 

Wójt  

43.  Uchwała Nr 

XLIX/259/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

06.09.2018r. 

w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej gminy na 2018 rok 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

44.  Uchwała Nr 

XLIX/260/18 Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

06.09.2018r. 

w sprawie nadania imienia 

istniejącemu pomnikowi 

przyrody 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

45.  Uchwała Nr 

L/261/2018/ Rady 

Gminy Sadowne z dnia 

25.10.2018r. 

w sprawie wykonania 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

w trakcie 

realizacji 

Wójt W 2018 roku nie 

było obywatelskich 

inicjatyw 

uchwałodawczych 

46.  Uchwała Nr  

L/262/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

25.10.2018r. 

w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

w trakcie 

realizacji 

Wójt Wysokość 

wynagrodzenia za 

inkaso za 2018 rok 

wyniósł 55 260 zł. 

47.  Uchwała Nr 

L/263/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

25.10.2018r. 

w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie Gminy 

Sadowne 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  
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48.  Uchwała Nr  

L/264/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

25.10.2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLVIII/254/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 25.07.2018 

roku w sprawie ustalenia 

Regulaminu targowiska 

gminnego Mój Rynek w 

Sadownem 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

49.  Uchwała Nr  

L/265/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

25.10.2018r. 

zmieniająca uchwałę Nr 

XX/137/2012 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 26 listopada 

2012 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy 

Sadowne 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

50.  Uchwała Nr  

L/266/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

25.10.2018r. 

w sprawie nadania imienia 

istniejącemu pomnikowi 

przyrody 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

51.  Uchwała Nr 

L/267/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

25.10.2018r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sadowne na lata 2018 - 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

52.  Uchwała Nr  

L/268/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

25.10.2018r. 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018r. 

 

zrealizowana 

zgodnie z treści 

uchwały 

Wójt  

53.  Uchwała Nr  

LI/269/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

08.11.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2018 - 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treści 

uchwały 

Wójt  

54.  Uchwała Nr  

LI/270/18 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

08.11.2018r. 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018 rok 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

55.  Uchwała Nr  

I/1/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

22.11.2018r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 
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56.  Uchwała Nr  

I/2/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

22.11.2018r. 

w sprawie wyboru  

I Wiceprzewodniczącego Rady 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

57.  Uchwała Nr  

I/3/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

22.11.2018r. 

w sprawie wyboru  

II Wiceprzewodniczącego Rady 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

58.  Uchwała Nr  

II/4/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

03.12.2018r. 

w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy 

Sadowne 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

59.  Uchwała Nr  

II/5/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

03.12.2018r. 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

60.  Uchwała Nr  

II/6/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

03.12.2018r. 

w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

61.  Uchwała Nr  

II/7/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

03.12.2018r 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

zrealizowana 

zgodnie 

z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

62.  Uchwała Nr  

II/8/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

03.12.2018r. 

w sprawie ustalenia składów 

osobowych stałych Komisji Rady 

Gminy Sadowne 

zrealizowana 

zgodnie 

z treścią 

uchwały 

Rada 

Gminy 

 

63.  Uchwała Nr  

II/9/2018 Rady Gminy 

Sadowne z dnia 

03.12.2018r. 

w sprawie programu 

współpracy Gminy Sadowne z 

organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 

2019 

 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

64.  Uchwała Nr II/10/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 03.12.2018r. 

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia  za pracę dla 

Wójta Gminy Sadowne 

w trakcie 

realizacji 

Urząd 

Gminy 
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65.  Uchwała Nr II/11/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 03.12.2018r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z budżetu 

państwa na wyprzedzające 

finansowanie 

w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014 -2020 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

66.  Uchwała Nr II/12/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 03.12.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata  

2018 – 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

67.  Uchwała Nr II/13/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 03.12.2018r 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018 rok 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

68.  Uchwała Nr III/14/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 13.12.2018r. 

w sprawie wyboru metody i 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

69.  Uchwała Nr III/15/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 13.12.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2018 - 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

70.  Uchwała Nr III/16/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 13.12.2018r. 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018r. 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

71.  Uchwała Nr IV/17/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r 

w sprawie Przyjęcia 3-letniego 

Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny dla Gminy 

Sadowne na lata 2019 - 2021 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

72.  Uchwała Nr IV/18/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r. 

w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Sadowne na 2019 r. 

 

 

 

 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  
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73.  Uchwała Nr IV/19/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r. 

w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku 

świadczenia pieniężnego w 

formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów 

żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019 – 2023 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

74.  Uchwała Nr IV/20/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r. 

w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w 

formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów 

żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019 - 2023 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

75.  Uchwała Nr IV/21/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12. 2018r. 

w sprawie Regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Sadowne 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

76.  Uchwała Nr IV/22/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r. 

w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół, 

przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie 

Gminy Sadowne przez inny 

organ  niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania  

i wykorzystania dotacji 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  
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77.  Uchwała Nr IV/23/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r. 

 

 

 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sadowne na lata 2019 - 2030 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

78.  Uchwała Nr IV/24/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r. 

w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

79.  Uchwała Nr IV/25/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 

2018 - 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

80.  Uchwała Nr IV/26/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 28.12.2018r. 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018 rok 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

81.  Uchwała Nr V/27/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 31.12.2018r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z budżetu 

państwa na wyprzedzające 

finansowanie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 2020 

w trakcie 

realizacji 

Wójt  

82.  Uchwała Nr V/28/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 31.12.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sadowne na 

lata  

2018 – 2029 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

83.  Uchwała Nr V/29/2018 

Rady Gminy Sadowne z 

dnia 31.12.2018r 

w sprawie zmian w Uchwale 

budżetowej gminy na 2018 rok 

zrealizowana 

zgodnie z treścią 

uchwały 

Wójt  

 

VII. Inna działalność Wójta 
 

Poza prowadzeniem ustawowej działalności Wójt Gminy Sadowne współpracuje  

z rożnym organizacjami i stowarzyszeniami. Gmina Sadowne jest członkiem Związku Gmin 

Wiejskich. Czynnie współdziała z LGD Bądźmy Razem w Węgrowie, z którym wspólnie 

udało się zrealizować kilka przedsięwzięć. Bardzo dobrze układa się również współpraca  
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z władzami kościelnymi, dzięki temu m.in. udało się wybudować nowy plac targowy na 

terenie należącym do parafii oraz pełnić honory gospodarza Dożynek Diecezjalnych w 2018 

roku.  

Wójt Waldemar Cyran jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy działającej przy 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie oraz Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej działającej przy szpitalu w Węgrowie. 

Działalność Wójta charakteryzuje się bardzo dużą otwartością na potrzeby 

mieszkańców, dowodem na to jest to, że  przyjmowanie interesantów odbywa się przez 

cały tydzień, a nie tylko w dzień, który jest wyznaczony w Regulaminie Organizacyjnym 

Urzędu Gminy. Wójt jest zawsze otwarty na potrzeby mieszkańców i stara się służyć na 

rzecz całej gminy. 

Wójt Gminy w 2018 roku odbył kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami w sołectwach, na 

których opiniowane były projekty uchwał dotyczących ilości sprzedaży punktów 

alkoholowych. Czynnie uczestniczył w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu 

sołeckiego. W związku, z tym że rok 2018 był rokiem kończącym kadencję, Wójt Waldemar 

Cyran spotykał się z mieszkańcami na zebraniach, aby dokładnie przedstawić  

i zrelacjonować okres 4- letniej działalności. 

Wójt Waldemar Cyran zawsze stara się informować na bieżąco o swojej działalności 

dlatego na każdej sesji dokładnie relacjonuje poczynania o swojej pracy, problemach, 

złożonych wnioskach, pozyskanych funduszach i wielu innych sprawach ważnych dla 

mieszkańców i gminy Sadowne, tak aby każdy zainteresowany uczestnik życia publicznego, 

zawsze mógł uzyskać potrzebną informację i pomoc.  

 


