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Protokół Nr XXXI/2013 
 
 

z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2013r., która odbyła się w 
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 12°° 
 
Skład Rady – 15 
Obecnych według listy obecności – 14 
Nieobecni :     
  Pan Andrzej Rosiński 
   
 
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani 
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marek Renik – radny powiatowy, Pani 
Małgorzata Zyśk – radna powiatowa i Pan Wiesław Rogala – mieszkaniec gminy oraz sołtysi 
zgodnie z załączoną listą obecności. 
 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 
 
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, 
dokonał otwarcia posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam quorum.  
 

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. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2014, 

b) w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
c) w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2013r. 
d) w sprawie uchwalenia uchwały budŜetowej na 2014r.  

6. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy  
8.   Zamknięcie obrad.  

 
 

Pan Waldemar Cyran – składam wniosek, Ŝeby z dzisiejszego porządku obrad usunąć punkt w 
sprawie uchwalenia uchwały budŜetowej na 2014r. Na ostatnim spotkaniu wszystkich komisji 
Rady Gminy Sadowne postanowiliśmy jeszcze raz przejrzeć wydatki bieŜące i jeŜeli uda nam 
się znaleźć oszczędności, nanieść zmiany i wtedy przegłosować uchwalę budŜetową na 2014r. 
Proszę o przegłosowanie wniosku i zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia 
uchwały budŜetowej na 2014r.  
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Odbyło się głosowanie za wnioskiem:  usunięcie z porządku obrad punktu d) w sprawie 
uchwalenia uchwały budŜetowej na 2014r.  
 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
 
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad: 
 
Za – 9 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 2 
 
Podczas głosowanie nieobecnych było 3 radnych: 
Pan Wojciech Daniluk 
Pan Marek Subda  
Pan Piotr Olkowski 
 
P o r z ą d e k   o b r a d: 
 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał: 

a. w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2014, 

b. w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
c. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2013r.  

6. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad. 

 
Na sesje przybył Pan Wojciech Daniluk 
 

Do punktu trzeciego  porządku obrad: 
 
 
Pan Zdzisław Tracz – witam serdecznie wszystkich zebranych. Dziękuje Panu Chilińskiemu 
za piękne prowadzenie strony internetowej „Info Sadowne”, chcę równieŜ podziękować Panu 
Kalacie za pomoc przy remoncie świetlicy wiejskiej. Dziękuję równieŜ Radzie Gminy za 
współpracę. Mieliśmy problemy z kanalizacją, przy pomocy przeprojektowań zostały one 
usunięte. Inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem. Będą jakieś dodatkowe 
wydatki w związku z 2 przepompowniami i odtworzeniem większej nawierzchni asfaltowej w 
związku z większą liczbą przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Podatki są realizowane bardzo 
dobrze. Wysłano tytuły wykonawcze na kwotę około 13 000,00zł. ZGK jest w dobrej 
kondycji. Wymienili hydranty, zasuwy, tych usług było na kwotę 46 000,00 zł.  Były pytania, 
więc wyjaśniam, Ŝe droga do Wilczogąb to koszt 113 000,00zł., ulica Kilińskiego to koszt 
około 40 000, 00zł, następnie podział gruntu pod plac targowy to koszt 3 800, 00zł. W 



 3 

szkolnictwie po likwidacji szkół publicznych i powstaniu stowarzyszeń są oszczędności, w 
tym roku nie są one jeszcze tak zauwaŜalne bo trzeba było wypłacić odprawy. BudŜet jest 
zrealizowany w około 90% 
 
Na sesje przybył Pan Marek Subda. 
 

Do punktu czwartego  porządku obrad: 
 
 

Pan Marek Zasłona – ja po raz kolejny zwracam się o naprawę mojej drogi, tam zapadł się 
asfalt i samochód z mlekiem nie przejedzie, autobus z dziećmi teŜ.  
 
Pan Zdzisław Tracz –dla mnie ta droga jest przejezdna, chcecie to pojedziemy i sprawdzimy. 
 
Pan Ryszard Decyk – co w sprawie projektu dróg w Morzyczanie? 
 
Pan Zdzisław Tracz  - zaraz zadzwonię i się dowiem. 
 
Na sesje przybył Pan Piotr Olkowski. 
 
 

Do punktu piątego  porządku obrad: 
 

 
a. w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2014, 

 
Odbyło się glosowanie za uchwałą: 
 
Z – 14 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

b. w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
 

Pani Anna Rukat  - wyjaśniła zmiany w uchwale budŜetowej i WPF na 2013r.  
 
Pani Irena Dębkowska – jak będzie wyglądała naprawa nawierzchni ulic po kanalizacji skoro 
w WPF 2011-2016r.  jest kwota 0 zł. 
 
Pani Anna Rukat – Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Sadowne był na lata 2007-2013r., 
dlatego te kwoty wynoszą zero, bo będziemy uchwalać nowy Plan Rozwoju Lokalnego. 
 
Pan Zdzisław Tracz – trzeba będzie oczywiście po kanalizacji poprawić ulice i chodniki 
potrzeba na to około 1 miliona złotych. Potrzeba około 3 lata, Ŝeby poprawić ulice w 
Sadownem. 
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Odbyło się glosowanie za nie odczytywaniem całej treści uchwały budŜetowej i WPF  
 
Za – 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 
 

c. w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2013r.  
 
Odbyło się głosowanie za uchwałą: 
Za 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1 
 

Do punktu szóstego  porządku obrad: 
 

 
Pan Waldemar Kalata – podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za przekazane środki na 
remont świetlicy wiejskiej. 
 
Pan Wiesław Rogala – obserwując działania Pana Wójta i Rady Gminy widać, Ŝe gmina 
pracuje. Z uznaniem patrzę na drogę do Sokółki. Została zrobiona droga do Wilczogąb. 
Bardzo cieszy fakt, Ŝe Wójt chce dokończyć ulice w Sadownem. Nowo wybudowanych dróg 
na terenie gminy jest coraz więcej. Chcę poprosić Wójta i Radę Gminy, Ŝeby GOK był 
otwarty w soboty czy niedziele, a nie tylko w tygodniu.  
 
Pan Janusz Kibart – to słuszna uwaga jak przychodzi sobota czy niedziela, to ta młodzieŜ nie 
ma co ze sobą zrobić. 
 
Pan Wiesław Rogala – pobocza przy trasie nr 50 są niebezpieczne, naleŜałoby pomyśleć o 
ścieŜce rowerowej. Na odcinku od Toporu do Broku ze strony policji naleŜałoby pomyśleć o 
ograniczeniu prędkości. W okresie pomiędzy sesjami odbyła się piękna uroczystość 50 lecie 
poŜycia małŜeńskiego. Zwracam się do państwa z prośbą, Ŝeby bardziej pomóc zespołowi 
„Sadowianki”, który szerzy naszą lokalna kulturę. Do radnego powiatowego Pana Renika 
zwracam się z prośbą o zrobienie godnego parkingu w Węgrowie. Na kolejny 2014r. składam 
wszystkim Ŝyczenia noworoczne.  
 
Pani Irena Dębkowska – podziwiam pana Rogalę, Ŝe widzi tylko plusy.  Bo rzeczywiście do 
Sadownego przyjeŜdŜa coraz więcej samochodów, a parkingu na ulicy Polnej jak nie było, tak 
nie ma. Pani skarbnik powiedziała, Ŝe ulice i chodniki na przyszły rok są w WPF, a okazuje 
się, Ŝe ich tam nie ma. Będziemy robili imprezę z okazji 500 lecia Sadownego, a nie mamy 
ulic. Środki finansowe w ubiegłym roku były na ten cel zarezerwowane, a w tym roku zostały 
zdjęte z budŜetu. W Sadownem mamy ulice piaszczyste takie jak: 11 Listopada, Polna, 
Stefanowicza i Kardynała Wyszyńskiego, gdzie kanalizacja jest zrobiona. Chciałabym, Ŝeby 
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Pan Wójt się do tego ustosunkował. Proszę porozmawiać z panią dyrektor GOK, Ŝeby w 
soboty i niedziele GOK był otwarty. 
 
Pan Zdzisław Tracz – na te ulice, które pani wymieniła potrzeba 300 tysięcy. Tu w 
Sadownem w ostatnich latach poszło w ziemię 10 milonów złotych. Nieprawdą jest, Ŝe nie ma 
parkingu. Wiecie dlaczego nie mamy parkingu na ulicy Polnej, bo mamy tak opornych ludzi, 
którzy nie pozwalają robić. Przenosimy rynek za Kościół, a plac rynkowy będzie miejscem do 
parkowania. BudŜet jest nieprzegłosowany, proszę wskazać skąd wziąć środki na te 
ulice.13.12.13r. byłem na spotkaniu z wojewodą, na którym mówiono, Ŝe trasa nr 50 będzie 
robiona. Toczone są rozmowy o zrobieniu ścieŜki rowerowej na odcinku od Sadownego do 
Zieleńca. Jest inicjatywa policji, Ŝeby w Sadownem na trasie nr 50 był radar, a przy przejściu 
na ulicę Wiejską migające światło. Dla bezpieczeństwa bardzo duŜo jest zrobione tj 
oświetlenie. W 2014r ulicę 11 Listopada, Polna , Stefanowicza moŜna zrobić. Myśmy z panią 
skarbnik analizowali, Ŝe dla Sadownego juŜ duŜo zostało zrobione, ale jeŜeli uwaŜacie inaczej 
to ja to wykonam.  
 
Pan Waldemar Cyran – te zmiany w budŜecie, o których mówiliśmy na komisji nie dotyczą 
ściągnięcia środków z sołectw i innych inwestycji, a ściągnięcia ich do Sadownego. My 
mówiliśmy o oszczędnościach w wydatkach bieŜących.  
 
Pani Małgorzata Zyśk – chcę wyjaśnić, Ŝe teren parkingu przy Starostwie w Węgrowie naleŜy 
do miasta Węgrowa i to oni decydują, co gdzie będzie robione. Ten teren jest przeznaczony 
pod budowę, a nie pod parking. 27.12.2013r. Rada Powiatu uchwaliła budŜet, w którym 
znalazły się 3 drogi, które będą robione wspólnie z powiatem tj. droga Sadoleś – Sadowne, 
Wilczogęby i Sadowne – KołodziąŜ. Rozmawialiśmy jeszcze o ulicy Kościuszki, ale te środki 
zamieszczone będą na bieŜąco. 
 
Pan Marek Renik – na wstępie składam państwu Ŝyczenia noworoczne, Ŝeby ten budŜet, który 
uchwalicie spełniał Państwa oczekiwania. Chce równieŜ podziękować za owocną współpracę 
z powiatem. Czy w budŜecie są umieszczone środki na remont mostu na Bojewce i Lipieńcu?  
Jest złoŜony projekt, który mówi o poszerzeniu Bojewki od strony ulicy  Czesława Wycecha i 
o wymianie prefabrykatów co zwiększyło by przepustowość na Bojewce. W przyszłym roku 
będziemy obchodzić 500 lecie Sadownego. Jest to okazja, Ŝeby Sadowne mogło się pokazać. 
My ze strony stowarzyszenia złoŜyliśmy wniosek do budŜetu powiatu, Ŝeby zaprosić na te 
uroczystości ludzi wybitnych, którzy promowali by Sadowne. Kolejna sprawa to chcemy 
zorganizować konferencję naukową. Planujemy wydanie publikacji poświęconej Sadownemu 
i koncert poświęcony Bolesławowi Szabelskiemu.  
 
Pan Zbigniew Kłósek – zwracam się do radnych powiatowych, czy byłaby moŜliwość 
namalowania pasów przejścia dla pieszych na drodze powiatowej. Opiekunka nie 
wyprowadza dzieci z autobusu, a gdyby były pasy samochody zwalniały by przed przejściem. 
 
Pan Marek Renik – myślę, Ŝe jest to do zrobienia proszę sformułować pismo ze strony Rady 
Gminy, a ja ze swojej strony przedstawię ten wniosek na Komisji Bezpieczeństwa. 
 
Pani Małgorzata Zyśk – samochody mają obowiązek zwolnić przy oznakowanym przystanku 
autobusowym. JeŜeli autobus zatrzymuje się w innych miejscach i jeŜeli by coś się stało 
dziecku odpowiada za to kierowca, opiekun i gmina, Opiekunka nie ma obowiązku i 
moŜliwości przeprowadzić dziecko przez ulice, ona ma obowiązek pomóc dziecku wysiąść, a 
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z przystanku rodzic ma obowiązek odebrać dziecko. Rodzice Ŝądają, Ŝeby autobus 
zatrzymywał się w róŜnych innych miejscach jak wyznaczony do tego przystanek autobusowy 
 
Pani Daniela Ogonowska – co z wodociągiem na Orzełku. 
 
Pan Zdzisław Tracz – SUW jest w budowie. Jest zrobiony projekt na wodociąg. Na wiosnę 
2014 r. ruszamy z budową SUW, a na jesieni z budową wodociągu.  
 
Pan Marek Renik – czy realizacja remontu przepustu na Bojewce przy ulicy StraŜackiej jest 
zapisane w budŜecie i czy oświetlenie na ulicy Kościuszki jest juŜ naprawione, bo tam  na 
pewnym odcinku przez jakiś czas nie było oświetlenia. 
 
Pan Zdzisław Tracz – ta linia oświetleniowa powinna być zmodernizowana, my w tej chwili 
swoimi siłami naprawiamy.  
 
Pan Waldemar Cyran – jeszcze raz przejrzymy budŜet na 2014r. i przemyślimy dokładnie 
sprawę remontu przepustu. 
 
Pani Barbara Laska – czy w 2014r. będzie robiona dalsza część drogi Sadowne-Krupińskie?  
 
Pan Waldemar Cyran – w załączniku inwestycyjnym ta pozycja się znajduje. 
 
Pan Zbigniew Kłósek – na drodze gminnej w Sokółce jest dziura w asfalcie trzeba to 
naprawić.  
 
Pan Waldemar Cyran – jaka jest powierzchnia wydzielona na parking i plac rynkowy za 
kościołem. 
 
Pan Zdzisław Tracz – jest to powierzchnia  5300 m² 
 
Pan Stanisław Małetka – pan radny Rostek zgłaszał wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew 
przy szkole w Zieleńcu, co w tej sprawie? 
 
Pan Zdzisław Tracz – zwróciliśmy się w tej sprawie do Powiatu, dostaniemy decyzje to 
wydamy pozwolenie.  
 
Pan Marek Gajewski – chce tu podziękować radnym powiatowym za zrobienie drogi do 
Wilczogąb i prosić o zrobienie dalszego etapu jak równieŜ usunięcie krzaków z tej drogi. 
 
Pan Zdzisław Tracz – chcę Ŝyczyć wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku, Ŝebyśmy się 
wzajemnie rozumieli i dogadywali.  
 

Do punktu siódmego  porządku obrad: 
 
 
Odbyło się głosowanie: 
Za 13 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się od głosu – 1sdrf 
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Do punktu ósmego  porządku obrad: 
 
 
Pan Waldemar Cyran – złoŜył wszystkim zebranym śyczenia Noworoczne, podziękował 
sołtysom, radnym  za dobra i owocną współpracę.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Protokolant: 
 
Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Waldemar Cyran 
 
        


