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PROTOKÓŁ Nr IX/2019  

 

z obrad IX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 18 czerwca 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 – Irena Dębkowska 

          Krzysztof Sych 

   

   

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

Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, 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 IX Sesji Rady Gminy Sadowne. Proszę o zalogowanie się do systemu. 
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Do punktu drugiego porządku obrad: 
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Pan Tomasz Szymanik – porządek obrad państwo otrzymaliście z odpowiednim 

wyprzedzeniem, czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? 

Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 

gminy Sadowne, uchwałę w sprawie rozpatrzenia  petycji w sprawie wykonania generalnego 

remontu dróg gminnych znajdujących się w miejscowości Wilczogęby o numerach 888 i 616 

oraz dwie uchwały finansowe w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sadowne na lata 2019 – 2030 i uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Sadowne na 2019 rok.  

Pan Tomasz Szymanik – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na terenie 

Gminy Sadowne, 
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Pan Tomasz Szymanik – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji wykonania generalnego remontu dróg gminnych znajdujących się w 

miejscowości Wilczogęby o numerach 888 i 616, 
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a) Pan Tomasz Szymanik – kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2019-2030, 
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Pan Tomasz Szymanik  - kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 rok.  
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P o r z ą d e k   o b r a d: 
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1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2018. 

a) przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2018 rok, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Sadowne za 2018 rok. 

a) odczytanie opinii RIO w Warszawie  z dnia 25 kwietnia 2019 roku o wykonaniu 

budżetu Gminy za 2018 rok. 
b) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. 
c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Sadowne, 

d) odczytanie opinii RIO  w Warszawie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. 
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2018 rok, 
f) w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  na terenie Gminy Sadowne, 

g) w sprawie rozpatrzenia petycji wykonania generalnego remontu dróg gminnych 

znajdujących się w miejscowości Wilczogęby o numerach 888 i 616, 

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

2019-2030, 

i) 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 VIII Sesji Rady Gminy. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – od ostatniej sesji rozstrzygnięto przetarg na usuwanie azbestu, z 

naszego terenu zostanie usunięte 145 ton azbestu jest to program, który realizujemy co roku, 

dotacja jest w kwocie około 10 000 zł. 03.06.19 r. wyłoniliśmy wykonawcę na budowę 

siłowni zewnętrznych wartość oferty 90 221,00 zł . Gmina Sadowne otrzymała bon na zakup 

sprzętu do realizacji hot spotu, WiFi. W dniu 02.06 odbył się piknik rodzinny przy 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Odbyły się gminne zawody sportowe 

Ochotniczej Straży pożarnej I miejsce Zieleniec, II miejsce Szynkarzyzna, III miejsc 

Wilczogęby. O 12.30 odbędzie się otwarcie ofert OZE w gminie Liw, będziemy mogli dalej 

porocedować o wyłonienie wykonawcy. Warto wspomnieć o wydarzeniu z 15.06 w Ocięte 

wspaniały pomysł i realizacja dziękuję tu sołtysom sołectwa Ocięte i Krupińskie oraz 

radnemu Panu Piotrowi Olkowskiemu.  

 

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 
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a) 

Pan Waldemar Cyran – przedstawił raport o stanie Gminy Sadowne za 2018 rok. Dziękuję 

wszystkim za uwagę, moim pracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych i 

mieszkańcom, którzy mieli wpływ na działanie Gminy Sadowne.  

b) 

Pan Tomasz Szymanik – nikt z mieszkańców nie zgłosił wniosku o udział w debacie.  

Pan Ryszard Decyk – jaka jest różnica w spłacie kredytów i pożyczek pomiędzy rokiem 

ubiegłym ? 

Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy mamy około 9, 5 mil zadłużenia. Przez rok o 

kwotę około 0,5 mil zł jesteśmy oddłużeni. 

Pan Jarosław Popławski – jaki jest wpływ z użytkowania wieczystego ? 

Pan Waldemar Cyran – 18 243,25 zł są to opłaty, które wnoszą nam mieszkańcy.  

Pan Jarosław Popławski – który podatek jest większy z użytkowania wieczystego, czy 

podatek od prowadzonej działalności gospodarczej? Nadal nie wiem jaka jest kwota za 

działkę po świadkach jechowych? 

Pan Waldemar Cyran – podatek od działalności gospodarczej jest większy. Jeżeli pan tak 

bardzo zależy na szczegółach to poproszę pracownika, żeby każdą pozycję panu rozpisał. 

Poproszę o wniosek na piśmie.  

Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny – podatek od użytkowania wieczystego uzależniony jest 

od wartości nieruchomości. 

Pan Jarosław Popławski – w 2018 roku dwie drogi były dofinasowane 2 drogi na Ociętem 

teraz znów mamy drogę w Ociętem, a co z drogą Sadowne – Krupińskie? 

Pan Waldemar Cyran  - na tę drogę musimy zrobić projekt, obecnie nie możemy bo droga 

leży na terenie prywatnym. 

Pan Jarosław Popławski – czy ta droga była utwardzana? 

Pan Waldemar Cyran – tak, były robione bieżące remonty.  

Pan Jarosław Popławski – naprawiać na terenie prywatnym można, a asfaltu zrobić nie 

można. 

Pan Waldemar Cyran – ja muszę ją utrzymać w standardzie żeby była przejezdna.  

Pan Jacek Nieścior – jeżeli jest robiona rozbudowa, przebudowa potrzebne jest pozwolenie na 

budowę. 
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Pan Waldemar Cyran –  jest operat szacunkowy , który przedstawia, że za działkę  o 

powierzchni 0,0433 ha  po świadkach jechowy wzięliśmy około 5 tyś zł. Na taką kwotę 

została wwyceniona.Do tej pory nie mieliśmy dochodów od prowadzonej pod tym adresem 

działalności gospodarczej.  

Pan Jarosław Popławski – to przychód dla Urzędu Gminy to tylko 5 000 zł.  

Pan Jacek Nieścior – nie bardzo rozumiem do czego pan radny zmierz, jest zgoda organów, 

decyzja rady gminy , a wójt ją wykonał, a dziś dostaje po głowie, że wykonał decyzję Rady 

Gminy. 

c) 
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Do punktu piątego porządku obrad: 

a) odczytanie opinii RIO w Warszawie  z dnia 25 kwietnia 2019 roku o wykonaniu 

budżetu Gminy za 2018 rok. 
 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

b) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 r. 
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c)  
odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Sadowne, 
Pan Tomasz Szymanik – odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne.  
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d) odczytanie opinii RIO  w Warszawie z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. 
e)  
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f) w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  na terenie Gminy Sadowne, 
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g) w sprawie rozpatrzenia petycji wykonania generalnego remontu dróg gminnych 

znajdujących się w miejscowości Wilczogęby o numerach 888 i 616, 
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h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2019-2030, 

 
 

i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r., 
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Do punktu szóstego porządku obrad: 
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Pan Sławomir Rydzewski – co z w wodociągiem w Orzełku, wiem że  jest problem z jedną 

działką.  

 

Pan Waldemar Cyran – jest problem z właścicielką jednej działki, która nie wyraziła zgody na 

wejście na jej działkę. Szukamy na to rozwiązania. Apeluję do państwa w obecnej sytuacji o 

oszczędzanie wody. 

 

Pani Bogumiła Oniśk – nie używajmy tej wody do podlewania ogrodów, mycia samochodu, 

oszczędzajmy wodę. Osoby przyjezdne się tym nie interesują.  

 

Pan Ryszard Decyk w ubiegłym roku na posesji w Morzyczynie Włościańskim był pożar, 

działka do dziś jest zaniedbana. Mieszkańcy maja prośbę, żeby odnaleźć właściciela i 

posprzątać działkę.  

 

Pan Robert Karczmarczyk – mam pytanie o drogę w Ociętem o nr 788, rozpoczęto działalność 

na tej drodze i nie została ona zakończona. Wysypałem drogę żwirem, a obecnie jest na niej 

piach, skąd on się tam wziął? 

 

Pan Waldemar Cyran – na tej drodze rosły sosny, zostały one usunięte a droga została wysypana 

żwirem, pan woził czarnoziem i zniszczył drogę.  

 

Pan Piotr Olkowski – droga biegła 5-10 m po lesie, wytyczyliśmy ją geodezyjnie, usunęliśmy 

drzewa, karpy, wysypaliśmy ją żwirem do posesji pana Karczmarczyka. , pan tę drogę 

zniszczył. 

 

Pan Robert Karczmarczyk – ja chcę, żeby rada gminy wywiązała się z pisma, które mi przesłała 

w 2013 roku.  

 

Pan Waldemar Cyran – w piśmie jest napisane, że droga będzie dalej realizowana, w zależności 

od środków finansowych w budżecie gminy.  

 

Pan Marek Gajewski - jestem przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska i nie słyszałem, że ta droga 

jest w tak złym stanie. Jest sołtys i radny trzeba się do nich zwrócić bo na każde sołectwo jest 

100 ton żwiru, proszę z nimi rozmawiać.  

 

Pan Jacenty Biernat – zapraszam na uroczystości 100 lecie OSP w Wilczogębach w dniu 

30..06.2019 rok.  

 

Pan Piotr Olkowski – chcę gorąco podziękować za realizacje drogi w Ociętem. Dziękuję 

wszystkim serdecznie za udział w inscenizacji wesela, dziękuję wszystkim tym, którzy dołożyli 

starań, żeby to się odbyło. 

 

 

 

 

 

Do punktu siódmego porządku obrad: 
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Do punktu ósmego porządku obrad: 
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Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za owocny udział w obradach, zamknął 

posiedzenie IX Sesji Rady Gminy Sadowne. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Tomasz Szymanik  


