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PROTOKÓŁ Nr XIII/2019  

 

z obrad XIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 10 października 2019 r., która odbyła 

się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 12.00 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 12  

   

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,  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 

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

rozpoczął obrady XIII Sesji Rady Gminy Sadowne. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. 

Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 
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Do punktu drugiego porządku obrad: 

 

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

zalogowanie się do systemu i potwierdzenie obecności. Czy ktoś chce wnieś zmiany do 

porządku obrad? Nie widzę 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
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3. Informacja z działalności Wójta z okresu między sesjami. 

4. Podjęcie uchwał:  

 

a) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach, 

b) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum 

im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem, 

c) w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia 

inkasentów poboru opłaty targowej, 

d) w sprawie zmiany uchwały r XXXIX /196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 

31 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne, 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

f) w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Wójta Gminy Sadowne do zawarcia 

umowy z Powiatem Węgrowskim  sprawie przyjęci a pomocy finansowej na 

realizację zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego w powiecie Węgrowskim”, 

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

2019-2030 

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

5. Sprawy Różne – zapytania i wolne wnioski. 

6. Przyjęcie protokołu z obrad X, XI i XII Sesji Rady Gminy. 

7. Zamknięcie obrad. 
 
 
 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – witam serdecznie starostów dożynek państwa Biernat i witam nasz 

zespół „Sadowianki” to, że ten zespół jest z nami to nie jest przypadkowe, 15 sierpnia to był 

wyjątkowy dzień dla zespołu jubileusz 40 lecia. Jeździcie po całym Mazowszu, zdobywacie 

nagrody to jest wasza ogromna praca na rzecz naszego społeczeństwa. Dziękuję państwu 

Biernat za pełnienie funkcji starostów podczas dożynek gminnych, w ramach podziękowania 

przyjmijcie symboliczną statuetkę. Przekazuje głos pani Krystynie Wetoszce. 

Pani Krystyna Wetoszka – w imieniu zespołu „Sadowianki” chcemy państwu podziękować za 

zorganizowanie takiego święta, dziękuje panie Wójcie, dziękuję pani Ewie Piórkowskiej . 

Dziękuję również moim koleżankom i kolegom z zespołu. Wyrazem naszych podziękowań 

będą statuetki i chcemy nimi uhonorować państwa radnych. 

Pan Waldemar Cyran – od ostatniej sesji wydażyły się następujące zadania, na ukończeniu są 

zadania w sołectwie Kołodziąż plac zabaw, sołectwo Krupińskie docieplenie ścian, sołectwo 

Płatkownica wymiana dachu, sołectwo Sadoleś budowa siłowni zewnętrznej, sołectwo 
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Sokółka docieplenie ścian, zakup i montaż drzwi. Zakup komputerów i zabezpieczenie 

pracowni komputerowej w Grabinach, koszt około 60 000 zł. Z pozyskanych środków z 

Województwa Mazowieckiego dokonano renowacji boiska w Sadownem, koszt około 

130 000 zł. Remont strażnicy w Morzyczynie Włościańskim. Doposażyliśmy nasze 

Ochotnicze Straże Pożarne w profesjonalny sprzęt za kwotę 155 000 zł. Odbyły się zebrania 

sołeckie w sprawie podziału środków na fundusz sołecki. W miejscowości Złotki, Grabiny , 

Morzyczyn Włóki powstały otwarte strefy aktywności. Z 18 gospodarstw usunięto pokrycia 

azbestowe za kwotę 15 649,20 zł. WFOŚiGW ogłosił ogólnopolski program usuwania azbestu 

i z tego programu skorzystaliśmy i dodatkowo usunęliśmy 75 ton azbestu. Gmina Sadowne 

złożyła dwa wnioski do FDS, gmina Sadowne złożyła dwa wnioski jeden otrzymał pozytywną 

ocenę, jest to droga w miejscowości Złotki - Kolonia Złotki, przyznana wartość 75% kosztów  

zadania, termin realizacji zadania 16.12.2019 r. Złożyliśmy wniosek na przebudowę drogi 

gminnej ul. bł Edwarda Grzymały, ta droga jest na 61 miejscu, jeżeli pojawią się oszczędności 

z przetargu jest szansa, że to zadanie zostanie zakwalifikowane. Rozpoczęły się prace przy 

projekcie „Odnawialne źródła energii” w gminie Sadowne. Kolejnym programem 

skierowanym na ochronę środowiska jest wymiana instalacji grzewczej, otrzymaliśmy 

dofinansowanie na realizacje zadania i najważniejsza informacja, że otrzymaliśmy 

dofinansowanie 1 422 000 zł . Kolejny ogłoszony przetarg jest na dostawę oleju i przetarg na 

kredyt na pokrycie wcześniejszych zobowiązań. Ogłosiliśmy konkurs na kierownika ZGK w 

Sadownem , zostały zakupione dwie pompy do SUW. Jest to okres tworzenia budżetów i my 

jako gmina złożyliśmy wnioski do budżetu Powiatu Węgrowskiego. Pierwszym zadaniem to 

jest budowa chodnika przy drodze powiatowej przy ul. Wiejskiej w Sadownem, budowa 

chodnika w Sokółce, budowa chodników przy szkole w Kołodziążu. Wykonanie 

dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej  w Morzyczynie  Włóki, 

Morzyczyn Włościański – Płatkownica, budowa chodnika przy drodze powiatowej od 

targowiska w kierunku cmentarza, wykonanie dokumentacji technicznej na drogę powiatową 

Stoczek –Kołodziąż. Wykonano modernizację oświetlenia na ulicy /strażackiej i Łochowskiej 

wymieniono lampy na ledowe.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – pierwsza uchwała dotyczy powołania ławnika sądowego, proszę 

panią Dębkowską o odczytanie opinii komisji o zgłoszonych kandydatach.  

Pan Tomasz Szymanik – kolejny punk to wybór komisji skrutacyjnej i tu proponuje: czy 

państwo wyrażacie zgodę? 

Marka Gajewskiego – wyrażam zgodę  

Panią Teresę Wielgat – wyrażam zgodę  

Pana Zbigniewa Kłóska – wyrażam zgodę 

Przeprowadzimy głosowanie imienne  

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 
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6. Pani Bożena Rodź - jestem za 

7. Pani Urszula Bala – jestem za 

8. Pan Sławomir Rydzewski – jestem za 

9. Pan Krzysztof  Sych – jestem za 

10. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

11. Pani Teresa Wielgat – jestem za 

 

Pan Tomasz Szymanik – stwierdzam, że liczba głosów 11 komisja została wybrana. Teraz 

komisja musi się ukonstytuować.  

Pani Teresa Wielgat – decyzją komisji skrutacyjnej informuję, że przewodniczącą komisji 

została Pani Teresa Wielgat, a członkami pan Marek Gajewski i Pan Zbigniew Kłósek. 

Odczytała regulamin komisji.  

Pani Teresa Wielgat – odczytała protokół komisji , na ławnika do sądu okręgowego w 

Siedlcach jednogłośnie została wybrana pani Emilia Bogumiła Buczyńska-  Kołodziejek na 

kadencję 2020-2023.  

a) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach, 
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b) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum 

im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem, 
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c) w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia 

inkasentów poboru opłaty targowej, 
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d) w sprawie zmiany uchwały r XXXIX /196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 

31 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
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wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne, 
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e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
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f) w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Wójta Gminy Sadowne do zawarcia 

umowy z Powiatem Węgrowskim  sprawie przyjęci a pomocy finansowej na 

realizację zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego w powiecie Węgrowskim”, 



15 
 

 

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

2019-2030 
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h) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r 
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Do punktu piątego porządku obrad: 

 

Pan Waldemar Cyran – działka w Morzyczynie Włościańskim została zlokalizowana przy 

szkole. Budując ogrodzenie w  latach 70 tych pobudowano go na prywatnej działce, obecnie 

zostało to prawnie uregulowane, a powierzchnia to 10 aro.  

Pan Waldemar Cyran – witam serdecznie pana wicestarostę.  

Pan Marek Renik – chcę tylko powiedzieć, że powiat węgrowski uczestniczy w tym 

projekcie, wkład powiatu do instalacji na budynku internatu to kwota 42 000 zł. do instalacji 

na budynku szkoły 9 000 zł.  

Pan Waldemar Cyran – ta inwestycja była rozpoczęła się w 2016 r za wcześniejszego starosty 

i zarządu.  

Pan Waldemar Cyran – ta uchwała była już procedowana na komisjach. Jest wniosek 

pracowników  ZGK o przesunięcie 15 000 zł na zakup piaskarki. Jest prośba do państwa o 

zgodę na przesunięcie tej kwoty na zakup piaskarki.  

Pan Tomasz Szymanik – odczytał pismo od ZGK w sprawie dofinansowania w kwocie 

15 000 zł zakup piaskarki.  

Pan Marek Renik – dziekuje zespołowi „Sadowianki”, który wziął udział w spotkaniu z panią 

premier Beatą Szydło, miało to miejsce w miejscowości Liw. Wczoraj mieliśmy spotkanie z 

prezesami OSP, każda ze straży mogła pozyskać 5 000 zł. Chciałbym też przypomnieć, że jest 

też możliwość pozyskania środków dla Kół Gospodyń Wiejskich. Angażujemy środki na 

instalację fotowoltaiczną na budynku szkoły i internatu. Duże środki będą przeznaczone na 

budowę drogi w Sadolesiu. W tym roku ma być wykonane 20% z tych robót, zakończenie 

prac jest na 30.07.2020 r.  w ramach projektu będzie 6 m droga, chodnik jednostronny i most. 

Kwota inwestycji 3 500 000 zł. Na ukończeniu jest przetarg na wykonanie dokumentacji na 

drogę Stoczek – Kołodziąż – Złotki. Wystąpiliśmy do samorządów na zabezpieczenie 

środków na tę inwestycję. Powiat węgrowski zakupił dwa samochody i dwa ciągniki, które 

będą służyły do posypywania dróg w okresie zimowym. Zakupilismy e koparkę, którą w 

sezonie zimowym będziemy wykorzystywać do załadunku mieszaniny, a w sezonie letnim do 

konserwacji poboczy i rowów. Zakończyły się remonty dróg. W tej chwili będą wykonywane 

prace przy wycince zakrzaczeń. Jeżeli są pytania to proszę. 

Pan Janusz Kibart – jaka jest planowana długość chodnika w Sadolesiu. 

Pan Marek Renik – chodnik będzie tylko przy zabudowaniach. 

Pan Janusz Kibart – jeżeli przetarg przeszedł w niższej cenie, to może za pozostałe środki 

można przedłużyć chodnik.  

Pan Marek Renik – rozumiem, że dobrze było by dalej zbudować chodnik i zrobić szerzej 

drogę ale bardziej niż ładnie to trzeba to zrobić bardziej racjonalnie, po gospodarsku.  

Pan Marek Renik – razem z komisją i panem wójtem zrobiliśmy przegląd tej drogi i 

uważamy, że droga jest w złym stanie, sukcesywnie będziemy te zadania realizować.  

Pan Zbigniew Kłósek – już od roku wnioskuję do powiatu o budowę chodnika w sokółce, my 

jako gmina zadeklarowaliśmy środki.  
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Pan Marek Renik – my obecnie jesteśmy na etapie porządkowania budżetu. Dziękuję za 

zaangażowanie gminy w te inwestycje. Sporo inwestujemy w drogi. Jeżeli chodzi o chodniki 

to postanowiliśmy, że zrobimy tylko dwie zaległe inwestycje w Miedznej i Trzebuczy. Na 

pewno chodnik w Sokółce w przyszłym roku zrobimy.  

Pan Waldemar Cyran wspomniał pan panie starosto o naprawie dróg w Stoczku, ja widzę 

potrzebę poprawy pobocza w Sadolesiu. Czy są jakieś wnioski z przeglądu dróg 

powiatowych, czy będziemy z nimi zapoznani. Mam olbrzymią prośbę, jesteśmy na etapie 

tworzenia budżetów zachęcam do współpracy.  

Pan Marek Renik – mieliśmy tylko projekt na most na Wielączy, my rozwinęliśmy ten 

projekt. 

Pan Waldemar Cyran – idzie czas na wycinanie drzew przy drogach powiatowych spadają 

potężne konary przy drodze Sadowne – wilczogęby.  

Pan Marek Renik – w miarę możliwości się staramy. 

Pan Ryszard Decyk – droga powiatowa do K50 jest w stanie złym, jest to droga z dużym 

natężeniem ruchu. Na budynku OSP zrobiono nową elewację i ściana  budynku jest 

ochlapywana. W niektórych miejscowościach myśli się o chodnikach, a tam niedługo nie 

będzie można przejechać.  

Pan Sławomir Rydzewski – co z drogą powiatową Orzełek – Prostyń? Przypominam tez o 

przepustach.  

Pan Marek Renik – mamy umowę z PKP i po zakończeniu inwestycji będziemy to 

egzekwować. Myślę, że ta droga czeka na swoja kolejkę.  

Pan Marek Gajewski – panie starosto,  co z rozwiązo do tego tematu będziemy wracać. aniem 

skrzyżowania ulicy Wiejskiej z K50 za pana pośrednictwem skierowane były nasze prośby.  

Pan Marek Renik – trochę się dzieje, zmienił się dyrektor oddziału GDDKiA, na pewno 

będziemy o tym rozmawiać, trzeba też pociągnąć ścieżki rowerowe przy K50.  

Pani Małgorzata Zyśk – powiedział pan, że przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo 

–kosztorysowej będzie rozstrzygnięty kiedy Stoczek zadeklaruje swój wkład. Są gminy, gdzie 

są inwestycje w trakcie realizacji, gdzie gmina nie zadeklarowała wkładu własnego, a jednak 

zadanie się wykonuje.  

Pan Marek Renik – są to inwestycje, które były w trakcie realizacji, ponieważ były na to 

środki zewnętrzne. Chodzi tu o gmina Liw, która nie miała informacji o tej inwestycji.  

Pan Tomasz Szymanik – mamy pismo od Pani Małgorzaty Antoniewskiej dotyczące 

dzierżawy działek na okres 10 letni położonych w miejscowości Płatkownica. Pismo zostało 

skierowane do rozpatrzenia przez komisję.  

Pan Tomasz Szymanik – kolejne pismo dotyczy SPZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie 

dofinansowania zakupu laktatorów. Myślę, że możemy zabezpieczy środki na ten cel w 

budżecie gminy na przyszły rok.  

Pan Tomasz Szymanik – odczytał pismo od mieszkańców sołectwa Zalesie , Zarzetka, 

Grabiny w sprawie umożliwienia dostępu do internetu w przestrzeni publicznej.  
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Pan Marcin Gręda – jest taki program, nie zdecydowaliśmy się wejść w taki program ze 

względu na koszty, żeby wejść w program musimy zapewnić odpowiednią przepustowość i 

zapewnić łącze, którego koszt utrzymania jest około 1 000 zł miesięcznie. Koszt utrzymania 

takiego łącza łącznie jest to około 1000 000 zł rocznie. Stwierdziliśmy że jest to za duży koszt 

dla gminy.  

Pan Tomasz Szymanik – każdy  z nas ma telefon komórkowy  z dostępem do internetu i 

myślę, że ponoszenie tych kosztów przez gminę jest zbędne.  

Pan Tomasz Szymanik – mamy pismo , które wpłynęło w dniu dzisiejszym w sprawie 

budowy oświetlenia ulicznego na odcinku drogi przedłużenie ulicy Wiejskiej. Pismo to, też 

przekieruje do Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej 

i Ochrony Środowiska.  

Pan Andrzej Kopacz – co z drogą która jest dzierżawiona od Lasów Państwowych w 

Zieleńcu? 

Pan Waldemar Cyran – rozpoczęliśmy proces i na pewno dalej sprawa jest procedowana.  

Do punktu szóstego porządku obrad: 
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Do punktu siódmego porządku obrad: 
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Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. 

Zamknął posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz  Przewodniczący Rady Gminy 

   Tomasz Szymanik 


