PROTOKÓŁ Nr XIV/2019

z obrad XIV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 05 listopada 2019 r., która odbyła się w
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10.00
Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 15
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, Pan Janusz
Chaber – Kierownik ZGK w Sadownem i Pani Ewa Piórkowska – Dyrektor GOK w Sadownem.

Do punktu pierwszego porządku obrad:
Pan Tomasz Szymanik – Przewodniczący Rady Gminy - przywitał wszystkich zebranych i
rozpoczął obrady XIV Sesji Rady Gminy Sadowne. Proszę o zalogowanie się do systemu i
potwierdzenie obecności. Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?
Do punktu drugiego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad 2 uchwał: w sprawie
ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia poboru inkasentów poboru opłaty targowej, a
drugą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Pan Tomasz Szymanik - proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem
porządku obrad, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
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P o r z ą d e k o b r a d:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sadowne w roku szkolnym
2018/2019,
5. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie złożonych
oświadczeń majątkowych za 2018 rok,
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2019-2030
c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.
d) w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru
opłaty targowej,
e) w sprawie zbycia nieruchomości
7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
8. Przyjęcie protokołu z obrad z XIII Sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad
Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – witam serdecznie wszystkich zebranych, chcę państwu przedstawić i
przywitać kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem – Pana Janusza
Chabera.
Pan Janusz Chaber- witam serdecznie, cieszę się, że będziemy razem pracować. Podaję panu
mój adres email, jeżeli będziecie mieli do mnie sprawę, uwagi proszę pisać.
Pan Waldemar Cyran – 17.10.2019 r. podpisaliśmy umowę z firmą „Czystość „ z Wołomina
na przebudowę drogi gminnej nr 42061 1W Złotki –Kolonia Złotki, odcinek o długości 0,99
km, wartość inwestycji 610 327,00 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg
Samorządowych, wysokość dofinansowania 75%.
30.10.2019 r. podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na
dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Ocięte – Sadowne” , odcinek o
długości 4 km, dotacja z PROW 63,63%.
31.10.2019 r. odbyło się otwarcie ofert w sprawie inwestycji „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki”, odcinek o długości 1,25 km. Wartość oferty
547 377,06 zł , termin realizacji do 16.12.2019 r.
Kończymy realizacje inwestycji montażu kolektorów słonecznych i instalacji
fotowoltaicznych na terenie gminy w ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą
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poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim”. W ramach projektu
zamontowano 95 instalacji kolektorów słonecznych i 59 instalacji fotowoltaicznych.
Do 15.11.2019 r rolnicy z terenu gminy Sadowne zainteresowani odbiorem folii i
odpadami pochodnymi ,mogą składać informację o w/w odpadach. Na podstawie zebranych
danych przygotowana zostanie inwentaryzacja, która będzie załącznikiem do wniosku do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o
dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej. Informację należy złożyć do Urzędu Gminy pokój nr
18.
Pan Tomasz Szymanik – o głos prosił przedstawiciel policji, proszę udzielam Panu głosu.
Pan Tomasz Guzek – jestem tu w imieniu komendanta, jeżeli macie państwo pytania, uwagi,
bardzo proszę.
Pani Antoniewska – przy wyjeździe z ulicy Targowej w kierunku ulicy Kościuszki reklamy
umieszczone na płocie ograniczają widoczność.
Pan Tomasz Guzek – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Łochowie- ja
porozmawiam z dzielnicowym, żeby zajął się sprawą. Jeżeli chodzi o podpalenia nie zostało
to jeszcze wyjaśnione, podjęliśmy nowe kroki w celu wyjaśnienia sprawy.
Do punktu czwartego porządku obrad:
Pan Jarosław Popławski – chcę poinformować, że dokumenty o tej komisji docierają do mnie
po komisji. Jak ja mam brać udział w komisji?
Pan Waldemar Cyran – jaka była data stempla ?
Pan Jarosław Popławski – 17.10 było zaproszenie pisane i 17.10 i było wysłane tego samego
dnia, natomiast dotarło do mnie 25.10. Proszę o zmianę sposobu informacji o komisji i o sesji
Rady Gminy. Statut na stronie Urzędu Gminy jest stary, nie aktualizowany.
Pan Marcin Gręda – wszystkie informacje są na stronie, każda uchwała dotycząca zmian w
statucie również jest umieszczona na stronie.
Pani Katarzyna Kalbarczyk – tak jak przewodniczący wspomniał na Komisji oświaty
szczegółowo omówiliśmy to, co dzieje się w szkołach. Wszyscy nauczycie po reformie
oświaty znaleźli zatrudnienie w naszych szkołach, 3 nauczycieli odeszło na emeryturę. Jeżeli
chodzi o wyniki egzaminu w szkołach podstawowych najlepiej wypadła szkoła podstawowa
w Grabinach i Szkoła Podstawowa w Kołodziążu. Szkoła Podstawowa w Sadownem nie była
zadowolona z wyniku egzaminu. Cały czas pracujemy na wyposażeniem klas, żeby spełniały
standardy. Jedno nad czym trzeba się pochylić to Przedszkole. W tym roku około 10 dzieci
szukało miejsca w Przedszkolu. Mamy wyprawkę szkolną dla uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych. Wójt przyznaje nagrody Wójta.
Pani Małgorzata Koroś – dziękuję Wójtowi i Radzie Gminy za obecność na uroczystości
nadania imienia Szkole Podstawowej w Sadownem.
Pan Tomasz Szymanik – odnośnie wyników Sadowne słabiej nam wypada.
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Pani Małgorzata Koroś – były to klasy gdzie była duża grupa dzieci z orzeczeniem o
niepełnosprawności w związku z czym, wyniki są trochę słabsze.

Do punktu piątego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – przedstawił informację ze złożonych oświadczeń majątkowych przez
pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek. Były drobne uwaga do oświadczeń
majątkowych, które już zostały usunięte.
Pan Tomasz Szymanik – do Przewodniczącego Rady wpłynęło 14 oświadczeń majątkowych,
były drobne uchybienia, o których radni zostali poinformowani.
Do punktu szóstego porządku obrad:
a) w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego,
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b)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2019-2030
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Pani Anna Rukat – zmiana w budżecie dotyczą zwiększenia dotacji w GOK w Sadownem w
związku z tym, że zwiększyły się godziny pracy GOK. Wzrost dotacji na GOPS w
Sadownem. Zwiększamy wydatki na fotowoltaikę i solary. Zmiany w załączniku
inwestycyjnym dotyczące budowy drogi Majdan Kiełczewski i ulica Piekarska w Sadownem.
Pani Ewa Piórkowska – w tym roku zwiększyliśmy godziny pracy GOK w Sadownem w
związku z tym, była potrzeba zatrudnienia 2 pracowników. Koszt roczny zatrudnienia
pracowników to 98 000 zł. Pojawiły się też nowe wydarzenia kulturalne, na które potrzebne
były środki. Przygotowaliśmy pomieszczenie biurowe, co też generowało koszty.

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.
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d) w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru
opłaty targowej,
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e) w sprawie zbycia nieruchomości
Pan Tomasz Szymanik – wpłynęło do nas pismo od Pani Małgorzaty Antoniewskiej w
sprawie dzierżawy gruntu położonego w Płatkownicy na okres 10 lat. W związku z tym
pismem odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, która negatywnie zaopiniowania przedłużenie
dzierżawy. Przedstawiła wniosek do Rady Gminy o przygotowanie na najbliższą sesję
uchwały dotyczącej dzierżawy w/w nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego.
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Do punktu siódmego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców Ociętego, Grabin
wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w
sprawie dofinansowania budowy drogi Ocięte - Grabiny.
Pani Irena Dębkowska – ja w imieniu mieszkańców ulicy Strażackiej dziękuję za budowę
oświetlenia na tej ulicy i proszę o uwzględnienie budowy wodociągu na tej ulicy.
Pan Janusz Kibart – dziękuję Wójtowi i Radzie Gminy w imieniu własnym i mieszkańców za
budowę drogi Majdan Kiełczewski.
Pan Waldemar Cyran – tę podziękowania należą się wam, jeżeli jest zgoda w Radzie Gminy
to wtedy razem możemy decydować o potrzebach naszej gminy. Na przyszły rok również
zabezpieczymy środki na budowę linii energetycznej Rażny – Zarzetka. Dobudowana będzie
sieć wodociągowa Złotki- Kolonia Złotki.
Pan Sławomir Rydzewski – co z drogą na Zachoinę?
Pan Waldemar Cyran – w swoim czasie sukcesywnie będziemy realizować to zdanie.
Pani Małgorzata Lipka – Bartosik – dziękujemy za wodociąg i drogę na Złotkach.
Pani Irena Dębkowska – chcę państwa prosić, żebyście nie zapomnieli o ulicy bł. Edwarda
Grzymały, żeby w przyszłym roku powstała tam ulica bitumiczna.
Pan Waldemar Cyran – w tym roku ulica była poprawiana i została poszerzona. Złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie tego zadania i mamy deklarację otrzymania środków.
Pani Teresa Wielgat – proszę pana Wójta i Radę Gminy o przychylenie się do budowy drogi
Zarzetka – Rażny, droga ta jest w bardzo złym stanie.
Pan Tomasz Szymanik – od jakiegoś czasu nurtuje mnie spawa, że na jednym z portali
społecznościowych zostało zamieszczone zdjęcie z opisem, które dotyka mnie osobiście,
poczułem się urażony, że ktoś porównuje mnie do barana.
Pan Jarosław Popławski – panie Przewodniczący, czy pan się rozpoznał? Każdy z nas może
dopasować siebie do tego zdjęcia.
Pani Bożena Rodź – panie radny, ja się czuję obrażona tym zdjęciem, ja tu zostałam wybrana
żeby współpracować, a pan się ciągle obraża i nie chce z nami współpracować. Ja czuję się
obrażona.
Pani Irena Dębkowska – jest mi przykro, że w naszym społeczeństwie mieszkańcy gminy
uważają , że my i nasi wyborcy są baranami. Każdy mierzy miarką jaką jest sam, jeżeli ktoś
jest uczciwy to i innych postrzega za uczciwych. Bardzo przepraszam, ja nie życzę sobie tego
typu porównań.
Pan Waldemar Cyran – jeżeli pan Popławski odczytuje siebie na umieszczonym zdjęciu jako
tę ciemną postać, to ja razem z radnymi jesteśmy baranami. Zbyt wiele się mówiło o hejcie o
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mowie nienawiści i wiecie do czego to doprowadziło. Jestem oburzony tym, że osoby
pełniące funkcje publiczne Pan Marek Renik, Pani Anna Kaszuba pozytywnie podpisują się
pod pana zdjęciem. Pan się nadal uśmiecha , jestem oburzony pana postępowaniem i żądam
od pana przeprosin.
Pan Jarosław Popławski – ci co chcieli to się odnaleźli na tym zdjęciu. Ja nie opisałem zdjęcia
tylko swoje odczucia. Odczucia moje są takie, jak się tu czuję, a wy możecie się doszukiwać i
doprawiać do tego teorię. Informację o sesji i komisji dostarczane są do mnie z opóźnieniem.
Pan Tomasz Szymanik – jeżeli dokumenty były do pana dostarczane nie właściwie, po
terminie to według mnie jest to nie właściwe i ja to sprawdzę. Ta forma krytyki jest dla mnie
niedopuszczalna, po to mamy komisje i sesje, żeby swoje zdanie wyrazić.
Pan Jarosław Popławski – biorę pełną odpowiedzialność za to zdjęcie i za odczucia, które
wyraziłem.
Pan Ryszard Decyk – są rzeczy, które nam nie pasują, ale rozmawiamy na tej sali. Pan w
swoim zachowaniu przeszedł samego siebie. Nigdy w naszej radzie nie było takiej osoby
która, zamiast merytorycznie rozmawiać musi szkalować.
Pani Małgorzata Antoniewska – złożyłam pismo w sprawie dzierżawy działki w Płatkownicy,
pismo zostało skierowane do komisji, nie poinformowano mnie o posiedzeniu komisji.
Dostałam pismo z informacją , że komisja swoją opinię przekazała do rady gminy. Dlaczego
ja jestem izolowana?
Pan Tomasz Szymanik - pani złożyła pismo, które zgodnie z procedurą zostało przekazane do
komisji. Osobiście spotkaliśmy się na tej Sali i rozmawialiśmy, rozmawiała Pani z
przewodniczącym komisji telefonicznie, nie rozumiem jak pani była izolowana. Na
poprzedniej sesji był udzielony pani głos i miała pani szansę się wypowiedzieć.
Pan Waldemar Cyran – właścicielem ziemi jest gmina, za mojego poprzednika
wydzierżawiony był grunt pani Antoniewskiej, umowa obowiązuje do 31.12.2019 r. Rada
Gminy może się przychylić i przedłużyć umowę, albo ogłosić przetarg. Nie rozumiem,
dlaczego dzierżawca rości sobie większe prawa niż właściciel gruntu. Proszę uszanować
decyzję Rady Gminy. Zbliża się 11 listopada Święto Niepodległości, serdecznie na nie
zapraszam.
Do punktu ósmego porządku obrad:
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Do punktu dziewiątego porządku obrad:
Pan Tomasz Szymanik – podziękował za owocny udział w obradach, zamknął posiedzenie
XIV Sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Szymanik
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