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Protokół Nr XIX/2020 

z obrad XIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 7 maja 2020 roku, która odbyła się w 

Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne o godzinie 12.00 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 14 

Nieobecna - Małgorzata Lipka – Bartosik 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik –  witam wszystkich serdecznie, otwieram XIX Sesję Rady Gminy 

Sadowne. Na dzisiejszym posiedzeniu nieobecna jest tylko jedna osoba, mamy quorum więc 

wszystkie podejmowane uchwały będą miały moc prawną. 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik - proszę o przegłosowanie porządku obrad: 

Kto z państwa jest za przygotowanym porządkiem obrad? 

1. Irena Dębkowska –   jestem za 

2. Ryszard Decyk  -   jestem za 

3. Pan Marek Gajewski-  jestem za 

4. Pan Janusz Kibart –  jestem za 

5. Paan Zbigniew Kłósek -  jestem za 

6. Pani Dorota Mianowicz-  jestem za 

7. Pan Piotr Olkowski –             jestem za 

8. Pan Jarosław Popłaski-  jestem za 

9. Pani Bożena Rodż-   jestem za 

10. Pan Sławomir Rydzewski -   jestem za 

11. Pan Krzysztof Sych –  jestem za 

12. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

13. Pani Teresa Wielgat –  jestem za 

14. Pani Urszula Bala -   jestem za 

 

 

P o r z ą d e k   o b r a d: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał:  

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami. 
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a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą : „ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 

4205W Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rzece Wielącz”)”,  

b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sadowne na 2020 rok, 

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

2020-2031, 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok. 

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

6. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy . 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – witam państwa serdecznie, trochę powoli sytuacja zaczyna się 

normować, mamy otwarte targowisko gminne, uczulam wszystkich, żeby korzystać z 

targowiska w sposób odpowiedzialny. Jeżeli nie będą przestrzegane zasady bezpieczeństwa 

może być decyzja o ponownym zamknięciu targowiska. Od tego tygodnia zaczynają 

funkcjonować boiska. Złożyliśmy wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 

remont świetlicy w Zieleńcu, uzyskaliśmy maksymalna możliwą do pozyskania kwotę 20 000 

zł. Złożyliśmy do PEFRON wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu dowożącego 

dzieci niepełnosprawne. 27.04.2020 r. zakończyliśmy projekt podnoszenia kompetencji 

cyfrowych w Gminie Sadowne. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu nagrobka  

żołnierza 1930 roku. W dniu 19.03.2020 r. podpisaliśmy umowę na remont drogi Ocięte – 

Sadowne. Nasze dochody drastycznie spadają wpływy do budżetu gminy są bardzo 

zagrożone. Na dzień dzisiejszy prowadzimy trzy inwestycje: 

- budowa ulicy Grzymały w Sadownem zabrakło tam kilka metrów w kierunku budynku 

SKR, wykonanie tego odcinka wcześniej nie było możliwe bo mogliśmy stracić 

dofinansowanie. 

- ogłosiliśmy przetarg na budowę drogi Sadoleś – Płatkownica dofinansowanie do tej 

inwestycji mamy z funduszu dróg samorządowych. 

- droga Ocięte – Sadowne 

W dniu 02.04 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w konkursie grant – sprawna szkoła na 

zakup laptopów. Rozstrzygnęliśmy konkurs na dowóz żwiru, wygrała firma pana Emila 

Filipiaka. W dniu 20.04 wyłoniliśmy wykonawcę na budowę oświetlenia w Kołodziążu tzw. 

Mleczaki. 23.04.2020 r. zawarliśmy porozumienie z Powiatem Węgrowskim na bieżące 

utrzymanie dróg na kwotę  9.000 zł . Wspólnie z Powiatem realizowana jest duża inwestycja 

budowa drogi Sadoleś – Morzyczyn z budową mostu na rzece Wielącz, w związku z tą 

inwestycją na dzisiejsza sesję przygotowana jest uchwała w zakresie pomocy Powiatowi 

Węgrowskiemu.  
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Do punktu czwartego porządku obrad: 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą : „ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 

4205W Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rzece Wielącz”)”,  

 

Pan Marek Gajewski – ja nie rozumiem sensu budowy chodnika raz po jednej raz po drugiej 

stronie. Ja bym rozdzielił tę inwestycje na dwie, teraz zrobił bym jedną część chodnika, a w 

przyszłości drugą.  

Pan Marek Renik – jest to jedna z pierwszych inwestycji powiatu zgłoszonych do Funduszu 

Dróg Samorządowych. Projekt ten był w Starostwie, my go trochę dopracowaliśmy. Nie 

mieliśmy za dużo czasu, żeby go przygotować, w związku z tym ten projekt tak wygląda, że 

ma swoje niedoskonałości. Dlatego przygotowana jest ta uchwała o dofinansowanie. Na 

podstawie wniosków mieszkańców, wójta, radnego , radnej powiatowej wprowadzono 

poszerzenie odcinka drogi do 6 m, kolejna kwestia to dodatkowe zjazdy na posesje, trzecią 

największą kwotę stanowi wybudowanie chodnika w stronę mostu. Chodnik przebiega dość 

dziwnie, bo po dwóch stronach ulicy. Warunkiem wykonania tej inwestycji jest 

dofinansowanie ze strony gminy.  

Pan Waldemar Cyran – mam całą korespondencję ze starostwem odnośnie tej inwestycji, 

pierwotna kwota to 430 980,84 zł , a kwota końcowa jest o 135 000 zł wyższa. To też nie jest 

dla mnie zadowalające. Żeby chodnik był poprowadzony raz po jednej, raz po drugiej stronie 

drogi. W grę wchodzi budowa rowu melioracyjnego, co jest obecnie nie wykonalne. Jeżeli 

chcieli byśmy robić chodnik w jednym ciągu, to wcześniej należy pozyskać grunt od osób 

prywatnych , uzyskać pozwolenie wodno-prawne, co bardzo przeciągnie się w czasie. 

Obecnie mamy wykonawcę na drodze i mamy szansę zrealizować to zadanie, może nie do 

końca będziemy z tego zadowolenia ale pozwoli to nam zakończyć pewien etap inwestycji.  

Pani Irena Dębkowska – wysłuchaliśmy Starosty, pana Wójta szanowni państwo to pierwsza 

taka inwestycja dajmy ją dokończyć i dalej zwracamy się do Powiatu i współpracujmy razem. 

Myślmy dalej o wspólnych inwestycjach.  

Pan Marek Gajewski – ja nie rozumiem słów pani Dębkowskiej , że ktoś tu mąci. Moje zdanie 

jest takie, że jak byśmy poczekali to chodnik był by po jednej stronie. Obecnie to nie wiem 

komu ma służyć. Mam pytanie do pana Starosty odnośnie skrzyżowania na K50 z ulicą 

Wiejską, czy coś robione jest w tej sprawie ? 

Pan Waldemar Cyran – pan Gajewski podnosi słuszną kwestię, odnośnie współpracy z 

powiatem tematów jest dużo chciałbym, żebyśmy je wszystkie poruszyli.  

Pan Marek Renik – mieliśmy problem z projektem mostu bo musieliśmy przy budowie 

dołożyć stali, co zwiększyło udział środków własnych gminy. Do tego skrzyżowania z ulicą 

Wiejską musimy wrócić. Wczoraj wyjaśniliśmy sprawę budowy chodnika na Sokółce, mamy 

nie kompletną dokumentację. Dbamy o utrzymanie dróg w związku z tym wykonywaliśmy 

wycinkę krzewów przydrożnych.  
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Pan Jarosław Popławski – ja mam pytanie skąd ta cena 183 zł za 1m² budowy chodnika? 

Pan Marek Renik – w tej chwili nie ma czasu na ogłaszanie przetargu, odbyło się to poprzez 

zapytanie ofertowe.  

Pan Jarosław Popławski- podejrzewam, że jest to na podsypce betowej ale to i tak jest za 

drogo, nie stać gminy na takie koszty.  

Pan Tomasz Szymanik – wszyscy zgodzicie się z tym, że nie jest to dla nas super rozwiązanie 

ale z tego co mówił Wójt, pani Dębkowska wykup działek od prywatnych właścicieli będzie, 

ogłoszenie nowego przetargu, nie widomo ile to będzie trwało i jakie to będą koszty.  

Pan Waldemar Cyran – wkład własny gminy to koszt około 30 000 zł. 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymał się od głosu – 3 

 

      1.Irena Dębkowska –   jestem za 

      2. Ryszard Decyk  -             wstrzymuję się od głosu 

      3. Pan Marek Gajewski-             wstrzymuję się od głosu 

4. Pan Janusz Kibart –  jestem za 

5. Pan Zbigniew Kłósek -  jestem za 

6. Pani Dorota Mianowicz-  jestem za 

7. Pan Piotr Olkowski –             jestem za 

8. Pan Jarosław Popłaski-  wstrzymuję się od głosu 

9. Pani Bożena Rodż-   jestem za 

10. Pan Sławomir Rydzewski -   jestem za 

11. Pan Krzysztof Sych –  jestem za 

12. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

13. Pani Teresa Wielgat –  jestem za 

14. Pani Urszula Bala -   jestem za 

 

 

b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sadowne na 2020 rok, 

 

Pan Jarosław Popławski – bierzemy kredyt, żeby spłacić wcześniejszy kredyt, kiedy zaciągnie 

pani kolejny kredyt? 
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Pani Anna Rukat – spłata tego kredytu zaczyna się od grudnia, przez kolejne 10 lat.  

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 1 

Wstrzymał się od głosu – 1 

      1.Irena Dębkowska –   jestem za 

      2. Ryszard Decyk  -   wstrzymuję się od głosu 

      3. Pan Marek Gajewski-             jestem za 

8. Pan Janusz Kibart –  jestem za 

9. Pan Zbigniew Kłósek -  jestem za 

10. Pani Dorota Mianowicz-  jestem za 

11. Pan Piotr Olkowski –             jestem za 

12. Pan Jarosław Popłaski-  jestem przeciw 

13. Pani Bożena Rodż-   jestem za 

14. Pan Sławomir Rydzewski -   jestem za 

15. Pan Krzysztof Sych –  jestem za 

16. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

17. Pani Teresa Wielgat –  jestem za 

18. Pani Urszula Bala -   jestem za 

 

 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-

2031, 

 

Pani Anna Rukat – zmiany w WPF i uchwale budżetowej są na kwotę 60 000 zł składają się 

na to dochody bieżące i majątkowe. Poszczególne wydatki macie państwo opisane w 

uzasadnieniu.  

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymał się od głosu – 1 

 

      1.Irena Dębkowska –   jestem za 

      2. Ryszard Decyk  -   jestem za 

      3. Pan Marek Gajewski-             jestem za 

4.Pan Janusz Kibart –  jestem za 
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5. Pan Zbigniew Kłósek -   jestem za 

6. Pani Dorota Mianowicz-   jestem za 

7.  Pan Piotr Olkowski –  jestem za 

8.Pan Jarosław Popłaski-   wstrzymuję się od głosu 

9. Pani Bożena Rodż-   jestem za 

10.Pan Sławomir Rydzewski -    jestem za 

11.Pan Krzysztof Sych –   jestem za 

12.Pan Tomasz Szymanik –  jestem za 

13.Pani Teresa Wielgat –   jestem za 

14. Pani Urszula Bala -   jestem za 

 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok. 

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymał się od głosu – 2 

      1. Irena Dębkowska –   jestem za 

      2. Ryszard Decyk  -   wstrzymuję się od głosu 

3. Pan Marek Gajewski-             jestem za 

4.Pan Janusz Kibart –  jestem za 

5. Pan Zbigniew Kłósek -  jestem za 

6. Pani Dorota Mianowicz-  jestem za 

7. Pan Piotr Olkowski –             jestem za 

8. Pan Jarosław Popłaski-  wstrzymuję się od głosu 

9. Pani Bożena Rodż-   jestem za 

10. Pan Sławomir Rydzewski -   jestem za 

11. Pan Krzysztof Sych –  jestem za 

12. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

13. Pani Teresa Wielgat –  jestem za 

14. Pani Urszula Bala -   jestem za 

 

 

Do punktu szóstego porządku obrad: 

Pan Zbigniew Kłósek- czy jest możliwość złożenia wniosku na budowę drogi Stoczek – 

Kołodziąż-Sokółka 

Pan Marek Renik – nie mogliśmy zgłosić wniosku o dofinansowanie tej drogi bo nie mamy 

projektu. Jutro będziemy ogłaszać przetarg na budowę chodnika w Sokółce.  
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Pan Waldemar Cyran – wczoraj otrzymaliśmy pismo odnośnie projektu tej drogi, zadanie jest 

rozłożone na dwa lata. My mamy w WPF zabezpieczona kwotę 70 000 zł. Czy ta inwestycja 

jest faktycznie rozłożona na dwa lata? Chcemy włączyć się w przygotowywanie projektu tej 

drogi, żeby uniknąć tego co mamy w Sokółce. Czy mamy zrobiony kosztorys, jaka to jest 

kwota? 

Pan Marek Renik – droga w Sadolesiu powstawała w ekspresowym tempie stąd taki tryb.  

Pan Marek Gajewski – chciałbym podziękować za wycinkę drzew na drodze powiatowej do 

Wilczogąb. Jeżeli robimy takie super standardy na Sadolesiu, to trzeba pomyśleć o moście na 

drodze do Wilczogąb, obecnie jest on do 10 ton. Na drodze do Wilczogąb są 2 mosty i 3 

przepusty.  

Pan Sławomir Rydzewski – ja również chcę podziękować powiatowi za wycinkę drzew, mam 

pytanie co z drogą Kolonia Złotki-Złotki-Stoczek.  

Pan Marek Renik – za dwa miesiące wszystko będzie w tej sprawie jasne.  

Pan Ryszard Decyk – co było powodem opóźnienia wydania decyzji w sprawie wycinki 

drzew przy drodze w Morzyczynie? 

Pan Marek Reniuk – zwracaliśmy się do gminy Sadowne o pozwolenie na wycinkę drzew, 

dostaliśmy decyzje odmowna.  

Pan Waldemar Cyran – mam pytanie do pana Starosty, dlaczego gmina wydała negatywna 

decyzję ? My w tej sprawie zwracamy się do Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych o pozwolenie, dostaliśmy decyzję odmowna więc my nie mogliśmy wydać 

innej.  

Pani Irena Dębkowska- bardzo się cieszę, że pan starosta zajmie się sprawą skrzyżowania na 

ulicy Wiejskiej, ulica Wiejska jest drogą powiatową a kiedy ujmiecie ją w planie 

inwestycyjnym ? 

Pan Marek Renik – nie wiem, nie mamy jej w planie, na pewno ta droga wymaga budowy 

chodnika, przynajmniej po jednej stronie.  

Pan Tomasz Szymanik – na drodze powiatowej Morzyczyn – Płatkownica w kierunku 

Prostyni przeprowadzono wycinkę drzew ale zniszczono nasyp i trzeba to poprawić. Na 

wysokości Kolonia – gać powstał transformator, po drugiej stronie drogi zapadła się droga. 

Moja sugestia jest, że jeżeli będziecie myśleć o remoncie tej drogi to trzeba poprawić ją  do 

K50.   

Pan Piotr Olkowski –cieszę, że widzi pan potrzebę poprawy skrzyżowania przy K50 tzw 

Krzyżówki. Kolejna sprawa tj. most na rzece Wielącz, droga została przebudowana a most 

został pominięty. 

 Pan Marek Renik – to wszystko zależy od tego jakimi środkami będzie dysponował powiat. 

Na pewno będę działał w tym kierunku, żeby to załatwić .  
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Pan Jarosław Popławski – cieszę się, że padło pytanie odnośnie wycinki drzew w 

Morzyczynie.  

Pan Waldemar Cyran – nie rozumiem działania radnego Decyka i Popławskiego jeżeli robimy 

inwestycję na waszym terenie, a wy jesteście przeciwni, z czego mamy to dofinansować. Z 

racji tego, że robimy inwestycję na terenie Morzyczyna to nie rozumiem pana sprzeciwu.  

Pan Jarosław Popławski –  na pierwszym naszym spotkaniu powiedział pan, że nie widzi 

naszej współpracy cieszę się, że widzi pan potrzebę remontu świetlicy OSP w Zieleńcu. Tak, 

wstrzymuje się od głosu, nie należy brać kredytu w dobie koronawirusa, jest to drugi kredyt w 

pierwszej połowie roku.  

Pan Waldemar Cyran – ja nie uważam, że pan nie chce przykładać ręki do kredytu, pan unika 

odpowiedzialności. Te kredyty były przegłosowane w uchwale budżetowej na 2020 rok. 

Gdybyśmy tego kredytu nie zaciągnęli nie mogli byśmy prowadzić inwestycji bo spłacamy 

też wcześniejsze zobowiązania. Cieszę się, że większość rady rozumie i zna tę rzeczywistość. 

Zarzuca pan nam nie szanowanie publicznych pieniędzy, zwracałem się do pana, żeby na 

razie wstrzymać się z remontem samochodów, a pan dziś dostarczył nam fakturę za 

konserwację wozu strażackiego na kwotę 3100 zł  

Pan Tomasz Szymanik – odczytał pismo od pani Antoniewskiej w sprawie dzierżawy gruntu 

znajdującego się w miejscowości Płatkownica. W tej kwestii decyzję podejmuje pan Wójt.  

Pan Tomasz Szymanik – kolejne pismo to prośbą OSP w Sokółka w sprawie sfinansowania 

wymiany orynnowania i wymiany elektryki. Jest propozycja, żeby podzielić to zadanie na 

dwa etapy, w pierwszej kolejności zająć się elektryką, a następnie orynnowaniem.  

Pan Waldemar Cyran – trzeba podziękować druhom za ich pracę ale środki które ponosimy 

na utrzymanie poszczególnych jednostek są bardzo duże. Ja całym sercem jestem z druhami z 

Sokółki ale obecnie nie jesteśmy w najlepszej kondycji finansowej.  

Pani Anna Rukat – OSP w Sokółce ma przyznane środki z funduszu sołeckiego 11 000 zł na 

zakup nomeksów, może należy zmienić finansowe.  

Pan Waldemar Cyran – w ubiegłym roku gmina pozyskała nomeksy dla każdej jednostki po 6 

nomeksów. Trzeba wybrać co jest ważniejsze.  

Pani Bożena Rodż – my potrzebę remontu instalacji elektrycznej widzieliśmy wcześniej. 

Uzyskaliśmy z gminy informację, ze sołectwo może przekazać środki dla OSP tylko na 

mundury stad taka decyzja. Jeżeli będzie możliwość to na pewno Kołodziaż jako sołectwo 

przekaże te środki.  

Pani Anna Rukat – jeżeli chodzi o OSP w Sokółce budynek jest gminny, przekazany umową 

użyczenia dla OSP i jak najbardziej można przekazać środki dla OSP w Sokółce.  

Pan Zbigniew Kłosek – na zebraniu wiejskim odnośnie funduszu sołeckiego strażacy zgłaszali 

potrzebę zakupu mundurów, nie zgłaszali potrzeby remontu. 
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Pani Bożena Rodź – taką mieli wiedzę i na to chcieli.  

Pan Tomasz Szymanik – jeżeli znajdziemy wolne środki, to na pewno postaramy się pomóc 

OSP w sokółce, być może podzielimy to na etapy.  

Pani Irena Dębkowska – jeżeli fundusz sołecki nie był wydatkowany można zmienić jego 

przeznaczenie.  

Pan Tomasz Szymanik – odczytał pismo z ZGK w Sadownem z prośbą o przeznaczenie 

nadwyżki budżetowej na wydatki inwestycyjne w roku 2020.  

Pan Janusz Chaber – Zgodnie z przypisami możemy przeznaczyć te środki tylko na zakup i 

chcemy kupić zamiatarkę ulic.  

Pan Popławski – ja takie urządzenie posiadam zakupione nowe i  w cenie 20 000 zł. 

Pan Janusz Chaber – te pieniądze tak będziemy starali się zagospodarować z pożytkiem dla 

gminy.  

Pan Tomasz Szymanik – czy  w momencie jeżeli ta zamiatarka była by kupiona w mniejszej 

kwocie, czy pozostałość może być przeznaczenia na inny cel? 

Pani Anna Rukat – jest taka możliwość. 

Pani Irena Dębkowska – uważam, że ZGK ma dużo innych remontów zostawcie im te środki. 

Uważam, że OSP można dofinansować z funduszu sołeckiego. 

Pan Tomasz Szymanik – panie mecenasie, czy my możemy zmienić przeznaczenie tych 

środków w budżecie.  

Pan Janusz Pągowski – trzeba zmienić przygotowaną uchwałę budżetowa.  

Pani Anna Rukat – jeżeli ZGK tych środków nie wykorzysta wtedy będzie miał za zadanie 

zakupu innych środków. 

Pan Jarosław Popławski – panie przewodniczący to nie ta kolejność, dyskutujemy nad czymś 

co jest już w budżecie. Skoro to jest w budżecie, to nie ma racji to pismo być głosowane. 

Pan Tomasz Szymanik – na wczorajszej komisji odbyła się dyskusja na ten temat. 

Pani Irena Dębkowska – jeżeli ktoś kradnie to uważa, że wszyscy kradną ,jeżeli ktoś jest 

nieuczciwy to myśli, że wszyscy są nieuczciwi. Ja uważam panie Popławski, że nie wszystko 

robi pan uczciwie w swojej firmie skoro tak pan myśli.  

Pan Jarosław Popławski – powiem pani że oczerniła mnie pani publicznie mówiąc rzeczy na 

temat których nie zna pani prawdy. Jeżeli ktoś chce dociec kontroli albo prawdy, to nie jest 

człowiekiem nie uczciwym, uważam wręcz odwrotnie jeżeli człowiek jest uczciwy, taką 

kontrolę podejmie. Jestem rozczarowany pani postawą. Powinna pani ważyć troszkę słowa, 

nie znaczy że jak jestem człowiekiem młodszym, to nie znaczy że upośledzony umysłowo.  
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Pan Tomasz Szymanik – panie Popławski czy zgłasza pan wniosek w sprawie kontroli ZGK? 

Pan Jarosław Popławski – ja wczoraj taki wniosek zgłosiłem, podtrzymuję swoje zdania.  

Pan Tomasz Szymanik – wczoraj taki wniosek nie był wiążący. 

Pan Janusz Pągowski – ja rozumiem wniosek radnego, że składa wniosek w sprawie kontroli 

kompleksowej nie objętej planem, trzeba taki wniosek przegłosować i zakończyć dyskusję . 

Pan Jarosław Popławski – jeżeli uważa pan, że wczorajsze głosowanie było nieprawne niech 

pan wznowi głosowanie, konsekwencjami będzie pan obarczony. 

Pan Tomasz Szymanik – wczoraj były to obrady komisji , nie sformułował pan jaka to ma być 

kontrola i czego ma dotyczyć, w którym roku. Proszę sformułować taki wniosek, jeżeli pan 

tego nie zrobi ja nie poddaje tego pod głosowanie.  

Pan Waldemar Cyran – pan mecenas przedstawia ścieżkę jak doprowadzić do takiej kontroli 

w ZGK w Sadownem,. My się nie uchylamy od żadnej kontroli, przeżyliśmy już różne 

kontrole, żadnej się nie boimy, bo wszystko robimy zgodnie z literą prawa. Żeby doprowadzić 

do takiej kontroli ze wszech miar możliwej do zrealizowania trzeba przedstawić wniosek i go 

przegłosować .  

Pani Bożena Rodź – każda komórka działająca na terenie gminy składa sprawozdanie 

finansowe, z którym my się zapoznajemy. Taka dyskusja to jest tylko bicie piany. Dla mnie 

taka kontrola jest niepotrzebna. Jeżeli ZGK ma za zadanie zabezpieczać nas w wodę i odbiór 

ścieków, a nie generować zyski. Jeżeli mają być zyski, to trzeba podnieść stawkę za wodę  i 

ścieki. Te 30 000 zł to jest kwota wypracowana przez ZGK.  

Pan Jarosław Popławski – dlaczego ZGK nie wygeneruje takich zysków, które może 

zainwestować .  

Pan Tomasz Szymanik – jeżeli pan radny nie zgłasza wniosku, to ja nie widzę potrzeby żeby 

podawać wniosek pod głosowanie. Głosowanie komisji  nie jest wiążące.  

Pani Irena Dębkowska – chce podziękować za zrobienie ulicy bł. Grzymały i dokończenie 

małego odcinka i oczywiście jeżeli będzie możliwość to zrobienie oświetlenia.  

Pan Zbigniew Kłósek – kiedy będzie wymiana kotłów grzewczych, czy będzie dobudowa 

oświetlenia w kierunku PKP, były podjęte rozmowy odnośnie parkingu przy peronach, co w 

tej sprawie? 

Pan Waldemar Cyran – jeżeli będzie możliwość zrobimy opracowanie i zrealizujemy, co do 

oświetlenia to kolejny etap do realizacji.  Mamy kilka takich projektów, proszę o 

wyrozumiałość. Co do projektu wymiany kotłów pracujemy nad tym cały czas, przez 

koronawirusa wszystko się opóźniło, żyjemy nadzieją że w tym roku zrealizujemy zadanie. 

Mieliśmy rozmowy z PKP co do modernizacji linii kolej myśli o podniesieniu prędkości i 

wtedy będzie konieczność zamknięcia kilku przejazdów. Miało się odbyć kolejne spotkanie w 
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związku z sytuacją na świecie wszystko to się rozwiało. Będziemy rozmawiać z firmą w 

sprawie ewentualnych napraw dróg.   

Pani Dorota Mianowicz – czy coś wiadomo na temat światłowodów.? 

Pan Waldemar Cyran – jest możliwość dostarczenia internetu pod konkretne adresy.  

Pan Janusz Kibart – dziękuję za budowę drogi  w Sadolesiu, powstała dzięki staroście panu 

Krzysztofowi Federczykowi.  

Do punktu siódmego porządku obrad 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymał się od głosu – 0 

      1.Irena Dębkowska –   jestem za 

      2. Ryszard Decyk  -   nieobecny podczas głosowania 

      3. Pan Marek Gajewski-             jestem za 

15. Pan Janusz Kibart –  jestem za 

16. Pan Zbigniew Kłósek -  jestem za 

17. Pani Dorota Mianowicz-  jestem za 

18. Pan Piotr Olkowski –             jestem za 

19. Pan Jarosław Popłaski-  jestem za 

20. Pani Bożena Rodż-   jestem za 

21. Pan Sławomir Rydzewski -   jestem za 

22. Pan Krzysztof Sych –  jestem za 

23. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

24. Pani Teresa Wielgat –  jestem za 

25. Pani Urszula Bala -   nieobecna podczas głosowania 

 

Do punktu siódmego porządku obrad 

 

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

XIX Sesji Rady Gminy.  

Na tym protokół zakończono i podpisano : 

Protokolant : 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Tomasz Szymanik 
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