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PROTOKÓŁ Nr X/2019  

z obrad X Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 3 lipca 2019 r., która odbyła się w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10.00 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 10 

Nieobecni – Irena Dębkowska 

          Zbigniew Kłósek 

          Piotr Olkowski 

          Jarosław Popławwski 

          Sławomir Rydzewski 

   

   

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, 

Pani Bogumiła Oniśk -  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, Marcin 

Sylwestrzak – Komendant Komisariatu Policji w Łochowie, Pani Małgorzata Koroś – Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Sadownem.  

Do punktu pierwszego porządku obrad:  

 

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

rozpoczął obrady X Sesji Rady Gminy Sadowne. W dzisiejszej sesji bierze udział 10 radnych 

w związku z czym podjęte uchwały będą miały moc prawną. Proszę o zalogowanie się do 

systemu. 
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Do punktu drugiego porządku obrad:  

 

Pan Tomasz Szymanik – czy ktoś chce coś wnieść zmiany do porządku obrad, nie widzę. 

Proszę o przegłosowanie 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. Podjęcie uchwał:  
a) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne  

b) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy 

Sadowne instrumentem płatniczym  

c) w sprawie likwidacji Gimnazjum im. bł Edwarda Grzymały w Sadownem 

d) w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem  

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. 

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

6. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy. 

7. Zamknięcie obrad. 
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Do punktu trzeciego porządku obrad:  

 

 Pan Waldemar Cyran - Otrzymaliśmy dofinansowanie 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).  

Otrzymane dotacje – 10 000 zł na każdy wniosek.  

Termin realizacji zadań do 30 września.  

Z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy 42 950 zł dofinansowania w ramach 

„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. 

Dotacja zostanie przeznaczona na 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. Termin realizacji zadania do 15 października.  

Otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 95 

000 zł 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 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. Termin realizacji zadania do 31 października.  

18 czerwca z Firmą Remontowo-Budowlaną Azkel Krystian Kamiński z Sokołowa 

Podlaskiego podpisaliśmy umowę na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Sadowne w 2019 r.”. Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość zadania wynosi 

15 649,20 zł, w tym dotacja 10 954,44 zł. Zaplanowano odbiór 45 ton azbestu. Odbiór 

planowany jest do 13 września. Wykonawca będzie kontaktował się z mieszkańcami w celu 

ustalenia terminu odbioru.  

18 czerwca w Urzędzie Gminy Liw dokonano otwarcia ofert w ramach projektu pn. 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie 

węgrowskim”. W postępowaniu wpłynęło 3 oferty na część I zamówienia – dostawę i montaż 

wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji kolektorów słonecznych oraz 3 oferty na 

część II zamówienia – dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji 

fotowoltaicznych. Obecnie trwa ocena złożonych ofert.  
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19 czerwca podpisaliśmy umowę z MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości pn. „Budowę 

siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowościach Złotki, Grabiny oraz Morzyczyn 

Włóki”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Inwestycja obejmuje 

następujące obiekty małej architektury: orbitrek, twister, wyciskanie siedząc, motyl, biegacz, 

trenażer ramion (dla niepełnosprawnych), wioślarz i podciąg nóg. Ponadto: grę kółko i 

krzyżyk, stół do gry w szachy, 4 ławki, tablicę z regulaminem i kosz na śmieci. Wartość 

zadania wynosi 90 220,50 zł, w tym dotacja 45 000 zł. Termin realizacji do 30 września.  

24 czerwca z PHU BRUBUD Grzegorz Wiśniewski z Wyszkowa podpisaliśmy umowę 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.  

- 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.  

Wartość umowy wynosi 870 171,70 zł, w tym:  

- I etap: 169 566,26 zł  

- II etap: 331 274,41 zł  

- III etap: 369 331,03 zł.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór 

wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach programu 

priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających 

azbest” na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym do 10 lipca można 

w pokoju nr 18 można składać o usunięcie wyrobów azbestowych. 

 

Do punktu czwartego porządku obrad:  

 

 
a) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne  
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b) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy 

Sadowne instrumentem płatniczym  
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c) w sprawie likwidacji Gimnazjum im. bł Edwarda Grzymały w Sadownem 
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d) w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem  
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e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030 
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w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r 
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Do punktu piątego porządku obrad:  

 

Pan Marek Renik – witam serdecznie, dzisiejsza uchwała w sprawie zmiany imienia Szkoły 

Podstawowej w Sadownem, pokazuje, że komunizm tak symbolicznie skończył się w gminie 

Sadowne. Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku w sprawie remontu drogi Sadowne – 

Morzyczyn. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji na remont drogi Stoczek – 

Kołodziąż. Będziemy rozmawiać z samorządami powiatu Węgrowskiego na temat 

zapewnienia komunikacji. Na naszym terenie realizowane jest to przez Sokołów Podlaski.  

Pani Teresa Wielgat – mam prośbę o usunięcie starych konarów z drzew przy drodze 

powiatowej Sadowne- Grabiny.  

Pan Waldemar Cyran – to samo dotyczy drogi w Szynkarzyźnie.  

Pan Tomasz Szymanik – ja zwracam się o usunięcie zakrzaczenia na drodze Sadowne – 

Morzyczyn.  

Pani Bożena Rodź – zwracam się z prośbą o usuniecie zakrzaczenia przy drodze Kołodziąż – 

Bojewo.  

Pani Małgorzata Zyśk – czy zarząd Powiatu zajmuje się już sprawami chodników, chodzi mi 

o chodnik na Sokółce i w Sadownem ulica Wiejska? 

Pan Marek Renik – rozmawialiśmy z panem wójtem na temat chodnika na Sokółce, ale 

obecnie zajmujemy się sprawami interwencyjnymi. Proszę się kierować do zarządu dróg 

powiatowych, te dzisiejsze sprawy ja przekażę.  

Pan Marcin Sylwestrzak – Komendant Komisariatu Policji w Łochowie – dziękuje gminie 

Sadowne za przekazanie środków na służby ponad normatywne. Ponieważ teraz możemy 

dodatkowe siły i środki zabezpieczyć na gminę Sadowne. Szczególnie w zakresie pożarów w 

miejscowości Zieleniec. Jest to tendencja spadkowa. Póki nie zatrzymamy sprawcy to 

zagrożenie jest. Jeżeli są pytania to bardzo proszę. 

Pan Waldemar Cyran – w godzinach wieczornych mamy problem z ciśnieniem wody 

dostarczanej do gospodarstw domowych. Mamy więcej nowych odbiorców są też tacy, którzy 

korzystają weekendowo. Mamy zabezpieczone środki na modernizację przepompowni.  

Pan Tomasz Szymanik – pismo od pani sołtys Violetty Tytman i radnej pani Bożeny Rodź w 

sprawie utworzenia nowego przystanku autobusowego. 

Pan Waldemar Cyran – zarządcą tej drogi jest powiat, dlatego przekażemy to pismo do 

zarządcy drogi.  

Pan Tomasz Szymanik – kolejne pismo od pani Sylwii Czaczkowskiej w sprawie przyłącza 

wodociągowego w Kolonii Złotki. 



14 
 

Pan Waldemar Cyran – z naszej strony jest chęć przyłączenia nowych odbiorców. Tu jest 

sytuacja, że mieszkaniec nie wyraża zgody na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez 

jego działkę.  

Pan Janusz Pągowski – Radca Prawny – jeżeli właściciel nie wyraża zgody na 

przeprowadzenie wodociągu. Można ustanowić służebność przesyłu przez sąd, za 

wynagrodzeniem. Gmina realizuje wodociągi tam gdzie mieszkańcy rozumieją słuszność 

celu. Jeżeli raz zaczniemy ustanawiać służebność przesyłu to później następuje eskalacja 

takiego zjawiska.  

Pan Tomasz Szymanik – sugeruję, żeby przekazać pismo do komisji skarg, wniosków i 

petycji.  

Do punktu szóstego porządku obrad:  
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Do punktu siódmego porządku obrad:  

 

Pan Tomasz Szymanik – Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w 

sesji. Zamknął posiedzenie X Sesji Rady Gminy.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Błażej Rukat      Przewodniczący Rady Gminy 

        Tomasz Szymanik 


