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PROTOKÓŁ Nr XVI/2019  

 

z obrad XVI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2019 r., która odbyła się w 

Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10.00 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 14 

 

Nieobecni : Dorota Mianowicz  

   

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

Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,  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, Pani Jadwiga Gutowska 

– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 

 

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

rozpoczął obrady XVI Sesji Rady Gminy Sadowne. Proszę o zalogowanie się do systemu i 

potwierdzenie obecności.  

 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

 

 

Pan Tomasz Szymanik - Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Proszę 

o przegłosowanie przygotowanego porządku obrad.  
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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 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, 

b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z 

pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, 

c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie 

Sadowne na 2020 rok, 

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

2019-2030 

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

f) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2020-2031, 

g) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2020 r. 

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

6. Przyjęcie protokołu z obrad z XV Sesji Rady Gminy.  

7. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad:  
 

Pan Waldemar Cyran – przywitał wszystkich zebranych, w dniu 05.12.2019 r. został złożony 

do Urzędu Marszałkowskiego wniosek w sprawie przebudowy drogi Sadoleś  – Płatkownica.  

 

Przystąpiliśmy w tym roku do realizacji projektu z gminą Liw i Korytnica.  

Zakupiono wyposażenie PSZOK, była to niezbędna inwestycja dla mieszkańców Gminy 

Sadowne. Otrzymaliśmy dotację i zrealizowaliśmy już to zadanie. W ramach instrumentu 

aktywizacji sołectw wykonano: 

- doposażenie siłowni w Kołodziążu 

- plac zabaw 

- docieplenie świetlicy w Krupińskim 
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- remont dachu na świetlicy w Płatkownicy 

Otrzymaliśmy dofinansowanie na siłownie zewnętrzne i powstały one w Złotkach, 

Morzyczynie i Grabinach. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 42 000 zł na remont 

pracowni językowej w Grabinach. Przeprowadziliśmy modernizację boisk w Sadownem, to 

koszt 95 000 zł. Kolejne zadanie mamy rozłożone na 3 lata jest to rozbudowa świetlicy w 

Zarzetce. Wykonaliśmy remont świetlicy OSP w Morzyczynie. Dokonaliśmy przebudowy 

drogi gminnej Złotki, Kolonia Złotki. Ze środków własnych dokonaliśmy przebudowy drogi 

gminnej tzw. Majdan. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 30 000 zł dla OSP w 

Sadownem. Wszystkie jednostki OSSP otrzymały po 5 szt. nomeksów. Skorzystaliśmy z 

programu odnawialne źródła energii i zostało zamontowanych 95 kolektorów słonecznych. W 

2016 r. niektórzy twierdzili, że jest to marzenie, że te instalacje nie powstaną, dziś jest to 

faktem. Oczekiwałem większego zainteresowania ze strony mieszkańców, mam nadzieję, że 

te projekty będą się jeszcze powtarzały. Złożyliśmy projekt o dofinansowanie i wymianę 54 

piecy. Dostaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Ocięte – Sadowne odcinek o 

długości około 4 km, dofinansowanie 1 432 760 zł., termin realizacji 31.07.2020 r. 

Podsumowując to rok 2019 był bardzo pracowitym i bardzo dobrym rokiem. Oceniam rok 

2019 za bardzo dobry dla Gminy Sadowne w imieniu własnym jak i mieszkańców dziękuje 

pani Marszałek Elżbiecie Lanc za wsparcie.  

Pani Elżbieta Lanc – sprawozdanie wójta oddaje staranie się wójta jak i państwa radnych, jest 

to efekt zgodnej państwa pracy. Odnawialne Źródła Energii ten projekt był bardzo trudny i 

tylko kilkanaście samorządów skorzystało z tego projektu, to jest wynik państwa pracy. 

Kolejny projekt to wymiana piecy. Kolejny duży projekt to droga Sadowne – Ocięte. Jestem 

dumna z tego, że jestem jedną z was i z tego miejsca mogę te aktywności wspierać. Cieszę 

się, że składacie dobre wnioski. Bardzo cieszę się że korzystacie z projektów Ochrony 

Środowiska, cieszę się z tej aktywności społecznej z tego wszystkiego co tu się dzieje.  

Ważny program z którym pan Wójt wystąpił to to jest program modernizacji przedszkola. 

Gratulując państwu i życzę dalej takich udanych projektów.  

Pani Emilia Buczyńska – Kołodziejek – jak już mowa, że jest o dowodach to moje życzenie 

też się spełniło, mieszkańcy mojej miejscowości poczuli się tak jak pozostali mieszkańcy 

gminy Sadowne. Dziękujemy za budowę drogi wójtowi i całej Radzie Gminy, że byli zgodni i 

poparli tę inwestycję.  

Pan Waldemar Cyran – pani sołtys należy jeszcze wspomnieć o  budowie wodociągu w 

Złotkach. Kolonia Złotki wielokrotnie nie wierzyła, że tego czarnego szczęścia mogą się 

doczekać.  

 

 

Do punktu czwartego porządku obrad:  
 

 

a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, 
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b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z 

pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci 
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produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, 
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c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Sadowne na 2020 rok, 
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d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2019-2030 
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e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r. 
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f) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2020-2031, 
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g) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2020 r. 

 

Pan Waldemar Cyran – szanowni państwo, tak jak mówiłem wiele pozycji nie znalazło się w 

budżecie. Droga Krupińskie nie znalazła się w budżecie, musimy dopracować projekt o rowy, 
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które będą odprowadzały wodę z lasu. Na dzień dzisiejszy nie jest zasadnie, żeby to umieścić 

w budżecie. Jeżeli będą środki na te inwestycję to znajdzie się ona w budżecie. Basen w 

Sadownem został zamknięty ze względów bezpieczeństwa, jest on nieszczelny i ciężko jest w 

sezonie znaleźć ratownika. W najbliższych latach trzeba się nad tym pokłonić. Obecnie nie 

zrezygnujemy z budowy drogi, czy przedszkola na koszt budowy basenu.  

 

Pan Jarosław Popławski – zadłużenie wynosi 9 mil zł. 

 

Pan Tomasz Szymanik -  zadłużenie 9 mil zł do budżetu, który jest dwa razy większy.  

 

Pani Irena Dębkowska – za wójta Tracza mieliśmy pretensje, że nie pozyskuje środków. Jeżeli 

mamy robić byle jak drogi to ciągle będą one poprawiane. Jeżeli mamy wójta, który pozyskuje 

środki zewnątrz to trzeba za tym głosować. W latach 50 tych ten basen był super inwestycją, 

obecnie nie spełnia on wymagań. Obecnie mamy ważniejsze inwestycje niż budowa basenu jest 

to budowa przedszkola.  

 

Pani Anna Rukat – budowa basenu jest w WPF na 2021 rok.  
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Pan Waldemar Cyran – dziękuje wysoka rado za głosowanie, dziękuję za wyrozumiałość. Nie 

rozumiem aktu sprzeciwu pana Popławskiego bo w budżecie są też inwestycje na Zieleńcu.  

Pani Elżbieta Lanc – dziękuję radzie za zgodne głosowanie. Budżet jest elastyczny i w razie 

potrzeby można go zmienić. W budżecie jest budowa ulicy bł. E.Grzymały, budowa 

przedszkola. Nie da się robić inwestycji nie mając wkładu własnego. Widzę, ze kolejny 

budżet będzie krokiem rozwojowym. W kolejnej perspektywie znajda się też inwestycje 

drogowe. Życzę wójtowi radnym owocnej współpracy. 

 

Do punktu piątego porządku obrad:  
 

Pan Janusz Kibart – chce podziękować wójtowi i radzie gminy za drogę Kocielnik – Majdan. 

Jest to droga o standardach unijnych, ma porobione zjazd, droga jest bardzo dobrze 

wykonana. Dziękuje w imieniu swoim jak i mieszkańców.  

Pani Małgorzata  Lipka – Bartosik – ja również w imieniu własnym jak i mieszkańców 

dziękuje za drogę w Złotkach.  

Pan Waldemar Cyran – z okazji nowego roku składam państwu najserdeczniejsze życzenia, 

zdrowia, wszelkiej pomyślności, owocnej współpracy, która będzie prowadziła do rozwoju 

naszej gminy. 

 

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

Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach, zamknął 

posiedzenie XV Sesji Rady Gminy. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 

        Tomasz Szymanik 


