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PROTOKÓŁ Nr VII/2019  

 

z obrad VII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2019 r., która odbyła się w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 12.00 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 15  

   

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

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

Renik – Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego, Pani Jadwiga Gutowska – Kierownik GOPS, 

Pani Małgorzata Zyśk- Dyrektor Gimnazjum w Sadownem. 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik  – Przewodniczący Rady Gminy -  przywitał wszystkich zebranych i 

rozpoczął obrady VII Sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Proszę o 

zalogowanie się do systemu i potwierdzenie obecności.  

Proszę o przegłosowanie i wprowadzenie do porządku obrad punktu ślubowanie i 

wręczenie zaświadczenia radnej Pani Urszuli Bala. 

 

Odbyło się głosowanie: 

 

1. Pani Irena Dębkowska – jestem za 

2. Pan Marek Gajewski- jestem za 

3. Pan Janusz Kibart- jestem za 

4. Pan Zbigniew Kłósek – jestem za 

5. Pani Małgorzata Lipka –Bartosik – jestem za 

6. Pani Dorota Mianowicz- jestem za 

7. Pan Piotr Olkowski – jestem za 

8. Pan Jarosław Popławski- jestem za 

9. Pani Bożena Rodź- jestem za 

10. Pan Sławomir Rydzewski – jestem za 

11. Pan Krzysztof Sych- jestem za 

12. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

13. Pani Teresa Wielgat- jestem za 

Pan Tomasz Szymanik – kto z państwa jest za obecnym porządkiem obrad proszę podnieść 

rękę i nacisnąć przycisk.  
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P o r z ą d e k   o b r a d: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Ślubowanie i wręczenie zaświadczenia radnej Urszuli Bala. 

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 

5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia od powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne, 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika 

wieczystego, 

c) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, 

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

2019-2030, 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r., 

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

7. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy. 

8. Zamknięcie obrad. 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

Pan Marcin Gręda – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, odczytał i wręczył treść 

zaświadczenia o wyborze na radną Gminy Sadowne. 

Pan Waldemar Cyran – proszę o odczytanie roty ślubowania.  

Pani Urszula Bala – wierna Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców – ślubuję 

Pan Waldemar Cyran – gratuluję i cieszę się, że od dziś Rada Gminy będzie mogła pracować 

w pełnym składzie.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – w związku z tym, że na dzisiejszej sesji mamy Pana Starostę, 

informacja wójta będzie w drugiej kolejności.  

Pan Marek Renik – dziękuje, chcę poprosić Pana Jarosława Popławskiego członka 

ochotniczej drużyny OSP w Zieleńcu, która reprezentowała naszą gminę o odebranie 

dyplomu.  

Dziękuję za współpracę i organizację przy wizycie Pana Premiera Mateusza 

Morawieckiego, panu Wójtowi, strażakom. Takiej wizyty jeszcze w naszej gminie nie było. 

Odwiedził naszą szkołę, przespacerował przez Sadowne. Dziękuję za zorganizowanie tej 

uroczystości. Do 12.04 Powiat Węgrowski ma możliwość złożenia 3 projektów wniosków do 

funduszu dróg samorządowych. Staramy się dokończyć projekt drogi od Sadolesia do 

Morzyczyna, mam nadzieję, że uda się nam zgromadzić wszystkie dokumenty. Zbudujemy 

drogę i most, będzie też chodnik. Jeżeli inna gmina przekaże nam projekt to złożymy 

wniosek, szerokość drogi 6 m, utwardzenie poboczy i chodniki. Gmina Sadowne podpisała z 

powiatem porozumienie na letnie utrzymanie dróg. Chcemy otworzyć drugie okienko 

przyjmujące interesantów w wydziale komunikacji. Drugie rozwiązanie do którego się 

przymierzamy to utworzenie w Urzędzie Miasta w Łochowie punktu, w którym będą 
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przyjmowane wnioski komunikacyjne, które będą przewożone do Węgrowa. Chcemy 

zwiększyć te możliwości dla gminy Sadowne i Stoczek.  

Pan Waldemar Cyran – witam wszystkich zebranych. Dzień 24.03.2019 r. to był dzień 

wyjątkowy, jest to zasługa naszych przodków, którzy wykazali taką piękną postawę i 

przekazali chleb powszedni potrzebującemu. Na pewno na naszym terenie jest dużo takich 

rodzin. Dziś mogliśmy złożyć hołd rodzinie Lubkiewiczów. Dziękujemy Pani Minister za 

objęcie patronatem uroczystości. Ogromne podziękowania dla Instytutu Pileckiego, Pani 

Marii Koc i wszystkim, którzy brali w tym czynny udział. Podziękowania dla naszych 

wspaniałych gości ministrów, parlamentarzystów dziękuję też przede wszystkim naszym 

mieszkańcom. Dziękuje wszystkim służbom, Straży OSP harcerzom, szkołom. Mam taki 

dyskomfort, że mnie zabrakło i nie mogłem Pana Premiera przywitać. Przyjechał do Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych, nic o tym nie wiedziałem i nie mogłem go osobiście przywitać.  

 Zwracaliśmy się z prośba o pomoc w sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego 

dotyczącego wyjazdu z Wilczogąb na K50. Chcemy budować ścieżkę rowerową od Łochowa 

do Sadownego. Proszę Pana Marka Renika o wsparcie w tej sprawie. Pani Maria Koc też 

deklaruje nam pomoc w tej sprawie. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.  

 Już 1.03.2019 r. złożyliśmy wniosek na Otwarte Strefy Aktywności 2019. W ubiegłym 

roku skorzystaliśmy z tego programu i dostaliśmy dofinansowanie do 3 takich stref 

aktywności. Planujemy 3 siłownie zewnętrzne w Złotkach, Grabiny i Morzyczyn Włóki. 

Wartość zadania 90 000 zł , a dofinansowanie wynosi 45 000 zł. 04.03.2019 r. złożyliśmy 

wniosek na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Sadowne. Szacunkowa wartość 

zadania to 15 000 zł, dotacja to 11 000 zł. 05.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert, droga 

obwodnica CPN. Kosztorysowa wartość zadania 430 000 zł. Do przetargu przystąpiło 6 firm, 

najkorzystniejsza oferta 338 000  zł. Jest zgoda Rady Gminy o przesunięcie środków na tę 

inwestycję. Zakończyliśmy budowę punku Selektywnego Obioru Odpadów Komunalnych. 

Wartość zadania to 821 000 zł. Ku końcowi są prace związane z odbiorem dróg żwirowych. 

W najbliższych dniach ogłosimy przetarg na  żwiru. Kontynuujemy temat OZE, Gmina Liw 

będą liderem prowadzi dokumentację przetargową, optymistyczna wersja zakłada, że jeszcze 

w tym roku rozpoczniemy budowę. Przebudowa drogi gminnej ul. bł. Edwarda Grzymały. 

Przebudowa drogi Kolonia Złotki, będziemy wnioskować o dofinansowanie inwestycji. Do 

12.04.2019 r. składamy wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Ruszają Mazowiecki 

Instrument Wsparci i Aktywizacji Sołectw, prośba do sołtysów pomyślcie co w waszych 

sołectwach chcecie zrealizować zgodnie z tym programem.  

Pan Zbigniew Kłósek – zdaję sobie sprawę, że Powiat jest zawalony pracą,  czy są rozmowy 

odnośnie budowy chodnika w Sokółce? 

Pan Marek Renik – zajmowaliśmy się do tej pory wnioskami o dofinansowanie dróg, 

chodnikami jeszcze się nie zajmowaliśmy.  

Pan Zbigniew Kłósek – do tej pory przy budowie chodnika w Sokółce gmina poniosła koszty 

140 000 zł , a powiat 8 000zł. Było to wbrew zasadzie złotówka do złotówki.  

Pan Marek Renik – jeżeli były wcześniej jakieś ustalenia, to trudno mi o tym teraz mówić. Te 

zasady złotówka do złotówki dotyczy tylko tych inwestycji, które będziemy realizować my 

jako zarząd.  
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Pan Waldemar Cyran – projekt jest zrobiony na 350 m, są ustalenia że 50% finansuje gmina, 

a 50% powiat. Jeżeli powiat wyrazi wolę realizacji 350 m drogi, to my te 50% dofinansujemy.  

Pan Marek Renik – dziękuję za to, że gmina Sadowne zawsze dofinansowuje nasze wspólne 

inwestycje.  

Pan Sławomir Rydzewski – co z mostkiem na Orzełku, przewróciła się osłona, czy będziemy 

to zrealizowane? 

Pan Marek Renik – zajmiemy się tą sprawą.  

Pani Małgorzata Zyśk – już w styczniu zgłaszałam prośbę o budowę chodnika w Sokółce. 

Jeżeli jest gotowy projekt, to warto to zrealizować i zrobić przy dobrej współpracy z gminą 

Sadowne.  

Pan Tomasz Szymanik – ja korzystając z obecności pana starosty zwracam uwagę na śmieci 

przy drogach powiatowych. Apelujemy o zwrócenie uwagi na ten problem.  

Pan Marek Renik – w tej chwili prowadzimy rozmowy i chcemy wykorzystać do tych prac 

osoby skazane.  

Do punktu piątego porządku obrad: 

a) w sprawie przyjęcia od powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne, 

 

Pan Waldemar Cyran – zwróciliśmy się do Starostwa o zrekompensowanie sprzątania dróg 

powiatowych w Sadownem.  Wracając do chodnika na Sokółce, mamy kosztorys 104 000 zł. 

Myślę, że te 50 000 zł możemy zadeklarować ze strony gminy.  

Pan Marek Renik – zakres współpracy z gminą możemy rozszerzyć. Ta pomoc jest bardzo 

ważna szczególnie jeżeli chodzi o miejscowości leżące na obrzeżach gminy. Przekazuję ten 

kosztorys Panu Staroście.  
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b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika 

wieczystego, 

Pan Waldemar Cyran – grunt jest pod budynkiem sklepu dawniej właścicielem była GSSC, 

aktualnie jest to budynek Sadpol 2. Pan Góral ze stoczka zwrócił się do nas o wykup gruntu, 
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którego jest użytkownikiem wieczystym. Po podjęciu tej uchwały będzie powołany 

rzeczoznawca, który wyceni grunt. Następnie zostanie to sprzedane w trybie 

bezprzetargowym. 

Pan Jarosław Popławski – je jestem przeciwny sprzedaży gruntu bez wcześniejszej wyceny. 

Grunt pod budynkiem dawnej Sali Świadków Jechowy został sprzedany za 6 000 zł, ja tego w  

centrum Sadownego w tej cenie nie chcę sprzedawać.  

Pan Waldemar Cyran – rzeczywiście nie mogę podać ceny bo jej nie znam, jest to kwestia 

porządkowa. Faktycznie nie jest to duża kwota, bo nie jest to też duża powierzchnia gruntu.  

c) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, 

 

Pan Marcin Gręda – obowiązująca uchwała jest do 31.08.2019 r. , obecna wejdzie w życie od 

1.09.2019 r. Obwody szkół podstawowych zostają takie same.  

Pan Tomasz Szymanik – zmienia się adres bo  budynek Gimnazjum staje się Szkołą 

Podstawową. Odczytał opinię Kuratorium Oświaty.  
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d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2019-2030, 

Pan Waldemar Cyran – trzeba tu podziękować panu Olkowskiemu. Który był postulatorem 

budowy tej drogi za wyrozumiałość i wstrzymanie się z inwestycja do 2019 r.  
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e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r., 
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Do punktu szóstego porządku obrad: 

 

Pan Piotr Olkowski – korzystając z okazji chce podziękować wójtowi i szanownej radzie . 

Pani Irena Dębkowska – co jest zrobione odnośnie świateł sygnalizacyjnych na K50, 

skrzyżowanie z ulicą Wiejską ? 

Pan Waldemar Cyran – będzie w tej sprawie rozmawiać i prosimy o wsparcie. Samo 

zamontowanie świateł to za mało. Była koncepcja, żeby ul. Wiejską i do Wilczogąb połączyć.  

Pani Teresa Wielgat – czy można w Zalesiu na przystanku zamontować kosz na śmieci? 

Pan Waldemar Cyran – tak, oczywiście.  

Pan Andrzej Kopacz – co z przejazdem kolejowym w Zieleńcu?  

Pan Waldemar Cyran – nic nie ustalono w tej sprawie. Nie byłem zaproszony na spotkanie z 

PKP i nie wiem co w tej sprawie.  

Pani Dorota Mianowicz- chcę poruszyć sprawę Orlika młodsze dzieci nie mogą z niego 

korzystać 

Pani Małgorzata Koroś – w trakcie zajęć lekcyjnych jest otwierany.  

Pan Waldemar Cyran – jeżeli nie będzie kontroli zostanie zniszczony, na tym boisku, nie 

można grać w korkach.  

Pani Małgorzata Zyśk – jest boisko o nawierzchni czerwonej, które nie jest zamykane. Jeżeli 

chodzi o boisko o nawierzchni zielonej nie może być zniszczone bo stracimy na niego 

gwarancję. 

Pan Daniela Ogonowska – czy można zmobilizować pana Gałązkę, żeby posprzątał przy 

swoim budynku w Orzełku? 

Pani Agat Jakubowska – czy coś ruszyło w sprawie przesunięcia słupów w Kołodziążu Rybie. 

W miejscu gdzie było przyłącze wody jest dół.  

Pan Waldemar Cyran –  sprawa przesunięcia słupów jest w toku. Dół po przetargu zostanie 

zasypany.  

Pan Wiesław Grądzki – co z mostkiem w Kocielniku? 

Pan Waldemar Cyran – ZGK podjedzie i naprawi. 

Pani Irena Dębkowska – w momencie kiedy będzie dobudowa linii energetycznej prosimy o 

dobudowę oświetlenia na ulicy bł. Edwarda Grzymały.  

Pan Waldemar Cyran – proszę o wyrozumiałość, musimy dokończyć projekty, które już 

powstały. Wymieniamy stare lampy n nowe.  

Pan Ryszard Decyk – czy jest rozpoczęta procedura sprzedaży budynku po szkole w 

Morzyczynie? 

Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy jesteśmy właścicielem gruntu. Wystąpiliśmy o 

wycenę budynku i po raz kolejny wystawimy budynek na sprzedaż.  
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Pan Zbigniew Kłósek – po raz kolejny poruszam temat oświetlenia na stacji PKP. 

Pan Waldemar Cyran – jest to kolejny temat do realizacji. 

Pani Izabela Wasielewska – czy jest wsparcie ze strony gminy na zakup tablicy 

informacyjnej? 

Pan Waldemar Cyran – jak jest potrzeba środki się znajdą.  

Pan Waldemar Kalata – pan Grądzki poruszył temat drogi na Jegiel w Kocielniku. Przez x lat 

mieliśmy umowę, że sołectwa Morzyczyn Sadoleś i Kocielnik przeznaczają część żwiru na tę 

drogę. Tę drogę trzeba koniecznie poprawić. Ja mogę poszukać środków finansowych na 

zakup rury- przepustu.  

Pan Marek Gajewski – ja proponuję, żeby zrobić na każde sołectwo jednakowe tablice z 

herbem Sadownego.  

Pan Waldemar Cyran – jeżeli jest taka wasza wola, to takie naklejki i tablice możemy 

zakupić.  

Pan Tomasz Szymanik – odczytał pismo w sprawie stanowiska Rady Gminy w sprawie 

obowiązującego w Polsce obowiązującego w Polsce sytemu ubezpieczeń roślin i zwierząt.  

Rada Gminy Sadowne jest takie, żeby zostawić dobrowolność rolnikom, którzy sami 

zdecydują czy chcą się ubezpieczyć, czy nie. 

Pan Tomasz Szymanik- odczytał pismo od mieszkańców Sadownego w sprawie budowy 

chodnika na ulicy Mazowieckiej w Sadownem .  

Pan Marcin Gręda – ulica Mazowiecka oznaczona jest tablicą strefa zamieszkania i w 

związku z tym, to kierujący pojazdem muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. Maksymalna 

prędkość tj. 20km/h. 

Pan Henryk Rolek – na tej ulicy nie ma gruntu na którym można zbudować chodnik.  

Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy nie ma możliwości technicznych.  

Pan Tomasz Szymanik - odczytał pismo od mieszkańców wsi Zalesie w sprawie budowy 

remizy strażackiej.  

Rada Gminy podjęła decyzję o możliwości dokupienia gruntu i odbudowie świetlicy 

wiejskiej. 

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

Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za udział w sesji, zamknął posiedzenie VII 

Sesji Rady Gminy Sadowne. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Tomasz Szymanik 

        


