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PROTOKÓŁ Nr VIII/2019  

 

z obrad VIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 maja 2019 r., która odbyła się w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10.00 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 13 

Nieobecni – Dorota Mianowicz 

          Urszula Bala  

   

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

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

Sułkowki – z-ca dyrektora SPZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, 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 VIII Sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

P o r z ą d e k   o b r a d: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wystąpienie Dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.  

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 

5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

b) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego 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 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela, 
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c) w sprawie przyjęcie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  na ternie Gminy Sadowne 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji 

Rady Gminy Sadowne, 

e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sadowne na 2019 rok, 

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

2019-2030, 

g) 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 VII Sesji Rady Gminy. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Pan Tomasz Szymanik – przywitał wszystkich zebranych , rozpoczął posiedzenie VIII Sesji 

Rady Gminy, na podstawie listy obecności stwierdził quorum.  Proszę radnych o zalogowanie 

się do systemu. Czy ktoś proponuje zmiany do porządku obrad? 

Pan Waldemar Cyran – proszę o zdjęcie z porządku obrad uchwały  w sprawie przyjęcie 

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na ternie Gminy Sadowne. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  został wybudowany. Przygotowujemy 

się do uchwalenia regulaminu, który  jeszcze dopracować i przygotować jego ostateczną 

wersję . Zostanie on wprowadzony do porządku obrad na  kolejnej sesji Rady Gminy.  

Odbyło się głosowanie imienne w sprawie wycofania uchwały z porządku obrad. 

1. Pan Ryszard Decyk – jestem za 

2. Pani Irena Dębkowska – jestem za 

3. Pan Marek Gajewski- jestem za 

4. Pan Janusz Kibart- jestem za 

5. Pan Zbigniew Kłósek – jestem za 

6. Pani Małgorzata Lipka –Bartosik – 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 
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13. Pani Teresa Wielgat- jestem za 

Odbyło się głosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 

1. Pan Ryszard Decyk– jestem za 

2. Pani Irena Dębkowska – jestem za 

3. Pan Marek Gajewski- jestem za 

4. Pan Janusz Kibart- jestem za 

5. Pan Zbigniew Kłósek – jestem za 

6. Pani Małgorzata Lipka –Bartosik – 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 

 

P o r z ą d e k   o b r a d: 

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3.  Wystąpienie Dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.  

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 

5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

b) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w 

przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez 
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Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji 

Rady Gminy Sadowne, 

d) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sadowne na 2019 rok, 

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

2019-2030, 

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

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

10. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Wiktor Sułkowski – Z-ca Dyrektora SPZOZ   - chcę państwu serdecznie podziękować za 

to, że miałem okazje do państwa przyjechać. Niektórych z państwa może dziwi, co robi tu 

dyrektor  szpitala z Ostrowi Mazowieckiej. Myślę, że choroby nie znają granic. Bardzo dużo 

kobiet  z państwa gminy rodzi w naszym szpitalu. To mieszkańcy decydują gdzie chcą być 

leczeni. Jestem tu dlatego, żeby państwu zaproponować współpracę. Nasz szpital ma dużo  

możliwości, prowadzimy wiele poradni specjalistycznych, mamy odział rehabilitacyjny. 

Możecie państwo skorzystać z programu polityki zdrowotnej, który może być dofinansowany 

przez NFZ.  Jesteśmy gotowi na współpracę. Z naszej strony będziemy chcieli jak najszerzej 

otoczyć  opieką mieszkańców gminy, jak najlepiej zabezpieczyć opieką zdrowotną. Państwo 

również możecie podnieść poziom komfortu np. porodów w naszym szpitalu remontując  np. 
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salę porodową. Widoczna była  by informacja, że zostało to wyremontowane ze środków 

budżetu Gminy Sadowne.  Mm nadzieję, że znajdziemy razem możliwość współpracy.  

Pani Irena Dębkowska – ja wielokrotnie korzystałam z tego szpitala, jakie programy 

profilaktyki  działają na terenie naszej placówki? 

Pan Wiktor Sułkowski - w chwili obecnej działają u nas programy zdrowotne , program 

przeciwdziałania gruźlicy . Po to tu jestem, żeby dowiedzieć się jakie są państwa 

oczekiwania. Chcemy dostosowywać się do potrzeb jakie są na terenie danej gminy.  

Pani Irena Dębkowska  -mógłby pan powiedzieć jakie oferujecie usługi ortopedyczne.  

Pan Wiktor Sułkowski - rozwijamy się bardzo mocno pod względem ortopedycznym w 

zakresie wszczepiania endoprotez  stawu kolanowego i biodrowego. Mamy bardzo mało 

powikłań i w związku z tym są u nas kolejki. Uruchomiliśmy soboty ortopedyczne podczas 

których, przeprowadzamy wymiany stawu. Mamy ambicję, żeby  rozwijać się w zakresie 

medycyny paliatywnej . Chcemy stworzyć takie centrum, gdzie za pomocą lekarzy 

anestozjologów będziemy leczyć ból. Mamy swój oddział kardiologii, ze specjalnym 

oddziałem opieki kardiologicznej. Jeżeli państwo chcecie zapraszam wszystko pokarzemy.  

Pan Waldemar Cyran – witam serdecznie panie dyrektorze, dziękuję za tak pozytywną ocenę 

naszej gminy. Ta forma współpracy odnośnie profilaktyki to to, co chcemy dać naszym 

mieszkańcom. Zwracam się do radnych, członków komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych o rozmowę na ten temat. Mamy na terenie powiatu Szpital w Węgrowie 

gdzie na posiedzeniach komisji również zwracano szczególna uwagę na profilaktykę. Ten 

pomysł, który pan przytoczył odnośnie remontu sali porodowej, myślę że przy aprobacie 

Rady Gminy będziemy starali się zrealizować. Dziękuję, że pan dyrektor chciał się z nami 

spotkać.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – kolejny punkt obrad to informacja wójta z okresu między sesjami. 

Wójt wyszedł poproszę zatem Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Łochowie Pan 



 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Tomasza Guzka o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie Gminy Sadowne w 2018 roku.  

Pan Tomasz Guzek – ilość przestępstw w 2018 roku powiat węgrowski 83 , a gmina Sadowne 

68, przestępstwa kryminalne w powiecie 575 w gminie Sadowne 53, przestępstwa 7 kategorii 

216 powiat , a w gminie Sadowne 15. Wykroczenia w kategorii zagrożenie bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym 44, bezprawne wywołanie alarmu 1, kradzież mienia 14. W 2018 roku 

przeprowadzono 545 interwencji policyjnych. Ilość interwencji domowych 124 zakończonych 

założeniem niebieskiej karty 21. Gmina Sadowne jest otoczona lasami , boryka się z 

problemem pożarów. Wyjaśnienie sprawy jest w toku mamy nadzieję, że finał będzie 

szczęśliwy.  

Pan Waldemar Cyran – odnośnie pożarów chcę zapewnić radę i mieszkańców, że jestem w 

stałym kontakcie ze służbami i sprawa zmierza w kierunk,u żeby ten czynnik ludzki wykryć i 

wyeliminować.  

Pan Waldemar Cyran –  4 kwietnia złożyliśmy wniosek w ramach programu WiFI4EU. W 

ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na zakup i instalację sprzętu 

niezbędnego do instalacji hot spotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej. Przyznawanie dotacji 

odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.  

12 kwietnia złożyliśmy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 2 wnioski w ramach naboru 

wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:  

- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały) – 

0,99 km,  

- „Przebudowa drogi gminnej Złotki – Kolonia Złotki” – 0,99 km.  

12 kwietnia dokonaliśmy otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na „Dostawę żwiru 

gruboziarnistego na potrzeby bieżącego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Sadowne w 

2019 r.” – 4 200 ton. Oferty złożyło 2 wykonawców, jednak postępowanie zostało unieważnione, 

ponieważ pierwsza ze złożonych ofert nie odpowiadała treści SIWZ (wykonawca nie wskazał 

jednego z kryteriów stanowiących podstawę oceny ofert), zaś druga złożona oferta przewyższała 

kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zadania (160 000 zł). Postępowanie 
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zostało powtórzone. Otwarcie ofert nastąpiło 29 kwietnia. Wpłynęło 2 oferty. Korzystniejszą 

ofertę złożyła firma GRAVEL Tomasz Choromański ze Starej Maliszewy. Wartość oferty 

wynosiła 149 841 zł. Cena za tonę żwiru – 35,67 zł. Jednak ze względu na nie dostarczenie 

wymaganych dokumentów przez Wykonawcę, oferta została odrzucona i wybrano ofertę złożoną 

przez EF Trading Emil Filipiak z Sojkówka. Wartość oferty wynosi 159 991,02 zł. Cena za tonę 

żwiru – 38,09 zł. Umowa została podpisana 27 maja. Podczas dostaw żwiru sołtysi zobowiązani 

są do podpisania oświadczeń potwierdzających realizację usługi.  

16 kwietnia złożyliśmy wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw:  

- Sołectwo Kołodziąż – „Aktywnie po zdrowie” (doposażenie siłowni zewnętrznej, zakup 

urządzeń na plac zabaw i ogrodzenie terenu),  

- Sołectwo Krupińskie – „Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej i wykonanie 

elewacji”,  

- Sołectwo Płatkownica – „Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Płatkownicy”  

- Sołectwo Sadoleś – „Kompleksowa budowa parku sportowo- rekreacyjnego dla mieszkańców 

sołectwa Sadoleś w gminie Sadowne” (budowa siłowni zewnętrznej),  

- Sołectwo Sokółka – „Świetlica wiejska naszym miejscem spotkań” (wykonanie ocieplenia 

poddasza, wydzielenie sali gier z kącikiem zabaw w świetlicy wiejskiej – zakup i montaż drzwi 

wraz z zabudową).  

Wnioskowane dotacje – 10 000 zł na każdy wniosek.  

16 kwietnia ogłosiliśmy przetarg na „Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy 

wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzetka”.  

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 etapy:  

- I etap obejmuje: fundamenty, ściany nadziemia, strop, wieńce i podciągi, przygotowanie i 

montaż zbrojenia, konstrukcję dachu i pokrycie, tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i 

posadzki; termin realizacji do 29.11.2019 r.  

- II etap obejmuje: stolarkę drzwiową, malowanie, docieplenie ścian, roboty rozbiórkowe, ściany 

nadziemia i zamurowanie otworów, stropy, schody, wieńce i nadproża, przygotowanie i montaż 

zbrojenia, podłoża i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach i obróbki blacharskie, obsługę 

geodezyjną; termin realizacji do 30.11.2020 r.  
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- III etap obejmuje: tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i posadzki, dach i obróbki blacharskie, 

roboty ślusarskie, malowanie, docieplenie ścian, roboty elektryczne i sanitarne, opaskę wokół 

budynku; termin realizacji do 30.11.2021 r.  

Otwarcie ofert zaplanowano na 7 maja, jednak w tym terminie nie wpłynęła żadna oferta.  

25 kwietnia złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o przyznanie pomocy 

finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie „MAZOWIECKIE 

STRAŻNICE OSP-2019”. W ramach programu zaplanowano remont strażnicy OSP w 

Morzyczynie Włościańskim – wykonanie elewacji. Szacunkowa wartość zadania wynosi 25 000 

zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania – 20 000 zł.  

25 kwietnia złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o przyznanie pomocy finansowej z 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania 

Pracowni Informatycznych i Językowych”. We wniosku uwzględniono modernizację pracowni 

informatycznej w Szkole Podstawowej w Grabinach: remont sali, montaż drzwi i rolet 

antywłamaniowych, założenie instalacji, zakup oraz montaż sprzętu komputerowego i 

multimedialnego (komputery, laptop, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę 

3D), a także zakup biurek i foteli. Szacunkowa wartość zadania wynosi 68 500 zł, w tym 

wnioskowana dotacja 47 950 zł (30% wartości zadania).  

26 kwietnia wysłaliśmy do Wojewody Mazowieckiego wniosek o udzielenie wsparcia 

finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i 

opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Realizacja projektu ma na celu 

doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w szkole podstawowej 

w Sadownem oraz w Grabinach. Wartość szacunkowa inwestycji w Sadownem wynosi 24 775 zł, 

w tym wnioskowana dotacja 19 820 zł (80% wartości zadania) Natomiast w Grabinach wartość 

wynosi 80 000 zł, w tym 64 000 zł wnioskowana dotacja (80% wartości zadania).  

29 kwietnia wysłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej 

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. Zadanie polega na modernizacji boiska ze 

sztuczną nawierzchnią za Szkołą Podstawową w Sadownem: demontaż istniejącej nawierzchni 
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poliuretanowej i montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, remont ogrodzenia oraz zakup i 

montaż sprzętu sportowego (siatki, bramki) i stojaków rowerowych. Boisko będzie przeznaczone 

do gry w piłkę koszykową, piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego. Szacunkowa wartość 

zadania wynosi 137 804,32 zł, w tym wnioskowana dotacja 100 000 zł (73% wartości zadania).  

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dotacji dla konkursu o dofinansowanie 

wymiany pieców. Dzięki tej decyzji, wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie 

zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie 

Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” doczeka się realizacji. Na terenie Gminy Sadowne 

zaplanowano 54 kotłowni.  

Wartość projektu wynosi 1 923 403,80 zł, wnioskowana dotacja w ramach RPO WM na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

wynosi 1 422 320 zł (dla Gminy Sadowne 835 680 zł).  

23 maja podpisaliśmy umowę na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocięte”. Wartość inwestycji wynosi 

338 103,63 zł, w tym otrzymana dotacja 170 000 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie 

rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2019 r.”. Wysokość przyznanej 

dotacji 11 025 zł, co stanowi 70% wartości zadania (15 750 zł). Zaplanowano odbiór 45 ton 

azbestu. 21 maja wysłaliśmy zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców. Termin 

składania ofert upływa 31 maja o godz. 12.00.  

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 

charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 na realizację 

inwestycji pn. „Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowościach Złotki, Grabiny 

oraz Morzyczyn Włóki”. Na terenie inwestycji planujemy umieścić następujące obiekty małej 

architektury: orbitrek, twister, wyciskanie siedząc, motyl, biegacz, trenażer ramion (dla 

niepełnosprawnych), wioślarz i podciąg nóg. Ponadto zamontujemy: grę kółko i krzyżyk, stół do 



 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

gry w szachy, 4 ławki, tablicę z regulaminem i kosz na śmieci. Szacunkowy koszt zadania to 90 

000 zł.  

 

 

Do punktu piątek porządku obrad: 

a) w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 

Pan Tomasz Szymanik – do Rady Gminy wpłynął wniosek o obniżenie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wniosek ten został skierowany do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. Komisja podjęła uchwałę, która jest podstawa do podjęcia stosownej 

uchwały przez Radę Gminy Sadowne.  
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b) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego 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 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

 

Pani Katarzyna Kalbarczyk – uchwała przedstawiona szanownej radzie dotyczy zmian dla 

nauczycieli 5 – 6 latków. W obecnej uchwale uwzględniliśmy terapeutę pedagogicznego. 

Nauczyciele przedszkolni maksymalna liczba godzin 25. Pozostałe paragrafy nie zostały 

zmienione. 

Pan Tomasz Szymanik – uchwał uzyskała pozytywną opinię Związków Zawodowych 

Solidarność i Związeku Nauczycielstwa Polskiego.  
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c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji 

Rady Gminy Sadowne, 

 

Pan Janusz Pągowski – dla formalności należy zapytać pani Urszula Bala, czy wyraża zgodę 

na udział w komisjach. 

 

Pan Tomasz Szymanik – czy wyraża pani Urszula Bala zgodę na udział w przedstawionych 

komisjach? 

 

Pani Urszula Bala – tak, wyrażam zgodę   
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d) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sadowne na 2019 rok, 
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e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2019-2030, 
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f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r., 
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Do punktu szóstego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem w 

sprawie prośby o nieodprowadzanie do budżetu gminy nadwyżki środków budżetowych, a 

przekazanie ich na inwestycje w ZGK.  

Proszę o przegłosowanie imienne wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

nadwyżki budżetowej na inwestycje w ZGK 

1.Pani Irena Dębkowska – jestem za 

2. Pani Irena Dębkowska – jestem za 

3. Pan Marek Gajewski- jestem za 

4. Pan Janusz Kibart- jestem za 

5. Pan Zbigniew Kłósek – jestem za 

6. Pani Małgorzata Lipka –Bartosik – 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 

 

Pani Bogumiła Oniśk – serdecznie dziękuję za wyrażenie zgody, przekażemy je na inwestycje 

w ZGK.  

Pan Tomasz Szymanik – odczytał petycję od mieszkańców Wilczogąb w sprawie generalnego 

remontu i położenia nawierzchni asfaltowej dróg gminnych o nr 888 i 616. Petycja ta została 

przekazana do Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej 

i Ochrony Środowiska w sprawie zaopiniowania.  

Na dzisiejszej sesji otrzymali radni raport o stanie gminy. 

Pan Janusz Pągowski – Radca Prawny – jest to kolejna nowość, wójt jest zobowiązany 

każdego roku do 31maja przedstawić Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy za 2018 rok. 

Będzie w związku z tym podejmowana jeszcze jedna uchwała o udzielenie wójtowi wotum 

zaufania.  
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Pan Waldemar Cyran – jest to wiedza o pracy gminy, wójta i wszystkich jednostkach 

organizacyjnych. Przedstawiona jest informacja o pracy Rady Gminy. Jest to raport o tym jak 

wypełniam obowiązek, który został na mnie nałożony. Jest pani sołtys z Kołodziąża Rybie 

chcę poinformować, że na dzień dzisiejszy mamy podpisaną umowę z PGE, o przesunięcie 

słupów. Zapraszam wszystkich mieszkańców na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 

02.06.2019 r.  

Pani Małgorzata Zyśk – radna powiatowa – szanowni państwo chcąc dobrze wypełniać 

obowiązki radnej powiatowej, chce wiedzieć jakie są potrzeby mieszkańców. 

Pan Waldemar Cyran – do tej pory nie podpisaliśmy jeszcze porozumienia z powiatem.   

Pani Małgorzata Zyśk –  mimo tego, że deklaracje ze strony gminy już poszły realizowane są 

inne zadania, których wcześniej nie było. 24.05 odbyła się komisja w sprawie dróg 

powiatowych, nie byłam i nie wiem jakie są wnioski.  

Pan Ryszard Decyk - co z drogą Sadowne – Morzyczyn? 

Pani Małgorzata Zyśk – na obecną chwilę mamy informacje, że na tę drogę złożono wniosek 

na dofinansowanie, nie wiemy czy ten wniosek przejdzie.  

Pan Tomasz Szymanik – mam prośbę w sprawie usunięcia zakrzaczeń na drodze powiatowej 

od  k 50 do Morzyzyna. Mieszkańcy na własny koszt sprzątali drogę, a teraz prosimy o 

usunięcie zakrzaczeń.  

Pani Małgorzata Zysk – 19.06. zakończenie roku szkolnego, z racji tego, ze gimnazjum jest 

wygaszane chcemy tak uroczyście to podkreślić  o 12.00 będzie msza święta, później część 

artystyczna, wręczenie świadectw i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.  

Pan Waldemar Cyran – to historia 20 lat gimnazjum, nie jest to dla pani dyrektor łatwy temat. 

Kadra nauczycielska znajdzie zatrudnienie w naszych placówkach. Skutek tej decyzji dla 

samorządów jest negatywny.  

Pani Małgorzata Zyśk – cieszymy się, że wójt widzi tego typu problemy. Nauczyciele mają 

po kilka godzin w różnych szkołach. To nie jest tak, że wszyscy maja zatrudnienie. 3 osoby 

maja możliwość skorzystania z emerytury.  

Pani Barbara Laska – jaka jest sytuacja z droga w Krupińskiem ? 

Pan Waldemar Cyran – dopóki nie jesteśmy właścicielami gruntu nie możemy wchodzić na 

drogę.  
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Pani Irena Dębkowska – proszę o dostawienie słupa oświetleniowego na ulicy Piekarskiej i na 

ulicy Grzymały i Armii Krajowej. Kiedy ulica Piekarska będzie robiona? 

Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy nie ma oferty na realizacje zadania.  

Pan Sławomir Rydzewski – czy będzie regulowana droga na zachoinę? 

Pan Waldeamr Cyran – tak 

Pani Małgorzata Lipka – Bartosik – czy można odnowić pasy na drodze gminnej? 

Pan Waldemar Cyran – tak , zajmiemy się ty.  

Pan Jarosław Popławski – czy jest zrobiona wycena zbycia nieruchomość pod Sadpol 2  

Pan Waldemar Cyran – zajmuje się tym kierownik, na dzień dzisiejszy nie umiem panu 

odpowiedzieć. 

Pan Jarosław Popławski – nie bardzo chcę się zgodzić z tym zamykaniem boiska. Nie 

wszystkie dzieci należą do Wichera – Sadowne. Nie wszystkie dzieci stać na opłatę.Chętnie 

dzieci chciały by z tego korzystać. Jest odpowiedź od pani Zyśk,, że stracimy gwarancje. 

Utrzymanie gwarancji jest ważniejsze od naszych dzieci. To po co my budujemy te boiska. 

Pani Małgorzata Zyśk – tam przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo dzieci, tam 

nie można chodzić w kolcach. W tym kontekście to zostało powiedziane.  

Pan Waldemar Cyran – panie Popławski nie może nam pan wkładać w usta takich słów, że 

gwarancja jest ważniejsza od naszych dzieci. Nie widzę takiego problemu, który pan stwarza, 

że tam jest coś zabraniane. Musimy brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i tę 

inwestycję. Jeżeli państwo wskażecie w budżecie środki na taki cel jak zatrudnienie 

pracownika, który będzie dbał o bezpieczeństwo 

Pan Jarosław Popławski – problem jest z tym, że go zamykamy.  

Pani Małgorzta Zyśk – gro dzieci przychodzi na boisko bez opieki i jeżeli coś stało by się 

dziecku odpowiada za to administrator.  

Pan Jarosław Popławski – mam pytanie do raportu o stanie gminy, czy są instytucje 

zwolnione z podatku od środków transportu?, skąd taka kwota.  

Pan Waldemar Cyran – na najbliższej sesji odbędzie się debata na temat raportu o stanie 

gminy, wtedy udzielę wyczerpującej odpowiedzi. Pani Irena Dębkowska – panie Popławski 

jeżeli chodzi o korzystanie z boisk, to wszystko jest dobrze dopóki nie wydarzy się wypadek 
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dlatego trzeba szukać środków na zatrudnienie takiej osoby do opieki. Co z wodociągiem na 

ulicy Strażackiej i kanalizacją do państwa Olton. 

Pan Waldemar Cyran - Klub „Wicher” otrzymuje około 50 000 zł z organizacji 

pozarządowych na organizacje zajęć i korzystanie z boiska. Jeżeli są osoby, których nie stać 

na opłatę proszę o kontakt ze mną będziemy szukać rozwiązania. Jeżeli GDDKiA wyrazi 

zgodę na umiejscowienie przepompowni na ich terenie, będziemy dalej procedować. 

Pan Tomasz Szymanik – oczyszczalnie przydomowe po wymianie sterowników, modernizacji 

funkcjonują gorzej. 

Pan Waldemar Cyran – urządzenia są jeszcze na gwarancji, podejmiemy kroki, żeby te 

urządzenia doprowadzić do stanu kiedy zaczną pracować.  

Pan Marcin Gręda – zapraszam osoby chętne do zgłaszania się do Izb Rolniczych. 

Potrzebujemy 5 osób.  

 

Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach.  

Zamykam posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant:   

Anna Stawiarz      

Przewodniczący Rady Gminy 

        Tomasz Szymanik 
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