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Protokół Nr XVIII/2020 

z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 17 marca 2020 roku, która odbyła się 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne o godzinie 12.00 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 12 

Nieobecni – Irena Dębkowska 

 Małgorzata Lipka – Bartosik 

 Jarosław Popławski 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

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

Sadowne.  Proszę o zalogowanie się do systemu i potwierdzenie obecności. 
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Do punktu drugiego porządku obrad: 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 

4. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń, 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i 

Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne,  

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Sadowne, 

7. Podjęcie uchwał:  

a) w sprawie rozpatrzenia wniosku o doprowadzenie drogi w miejscowości Sadoleś 

do należytego stanu, 

b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sadowne na 

2020 rok, 

c) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 12 

grudni 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 

grudnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Sadowne na 2020 rok, 

e) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Sadowne,  

f) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Sadowne w 2020 roku, 

g) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na 

terenie Gminy Sadowne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

h) w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskie zadań z zakresu bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne, 

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania od nazwą „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W 

Sadowne- Kołodziąż – Złotki- Granica Powiatu (Sokółka)”, 

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

2019-2030 

k) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r. 
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8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 

9. Przyjęcie protokołu z obrad z XVI i XVII Sesji Rady Gminy.  

10. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – na dzisiejszej sesji nie będzie informacji wójta z okresu między 

sesjami.  

Pan Marcin Gręda -  dzień dobry państwu, chcę wyjaśnić  że sprawozdanie wójta z okresu 

pomiędzy sesjami zrobimy dokładnie na najbliższej sesji. Cała Polska żyje korona wirusem. 

Mamy ograniczony dostęp do urzędu, w sprawach pilnych załatwiamy naszych mieszkańców, 

większość spraw prosimy załatwiać telefonicznie. Troszczmy się o wspólne zdrowie 

pracowników, mieszańców. W piątek mieliśmy spotkanie w powiecie i mieliśmy informację, 

że nasz powiat jest bezpieczny, kwarantanną objętych jest 8 osób. Prosimy o informację o 

osobach, które potrzebują pomocy. Mam prośbę do mieszkańców, żeby nie wychodzić jak to 

nie jest konieczne. Dbajmy o naszą gminę, żeby u nas przypadków korona wirusa nie było.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał informację z realizacji uchwał i zarządzeń, szczegółowo 

radni dostali informację w materiałach.  

Do punktu piątego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – informacja ta została państwu przesłana razem z materiałami na 

sesję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę.  

Do punktu szóstego porządku obrad:  

 

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdanie z pracy komisji za 2019 

rok, co stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu siódmego porządku obrad:  

 

 

a) w sprawie rozpatrzenia wniosku o doprowadzenie drogi w miejscowości Sadoleś 

do należytego stanu, 
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b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sadowne na 

2020 rok, 
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c) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 12 

grudni 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 
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d) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 

grudnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Sadowne na 2020 rok, 
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e) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Sadowne,  
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Pan Marcin Gręda – te uchwały odnośnie utrzymania czystości porządku są już po ustaleniach 

z nadzorem prawnym.  
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f) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Sadowne w 2020 roku, 
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g) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na 

terenie Gminy Sadowne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 
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h) w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskie zadań z zakresu bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne, 
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i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania od nazwą „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W 

Sadowne- Kołodziąż – Złotki- Granica Powiatu (Sokółka)”, 
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Pani Anna Rukat – mieliśmy rozstrzygnięcie dwóch przetargów na budowę ulicy bł E. 

Grzymały  najtańsza była firma z w Wołominai na dowóz żwiru na kwotę 150 000 zł. W 

uchwale budżetowej wprowadzamy wolne środki na drogę Sadoleś, ul. Bł E. Grzymały. W 

związku z wyborami wprowadzamy dotację 13 000 zł. Zwiększamy w strażach na remont 

samochodu w Szynkarzyźnie.  

Pan Ryszaed Decyk – czy jest poprawiony w budżecie fundusz sołecki? 

Pani Anna Rukat – tak, zostało to już poprawione.  

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

2019-2030 
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k) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r. 
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Do punktu ósmego porządku obrad:  

 

Pan Marcin Gręda – w związku z tym, że tydzień temu mieliśmy święto sołtysów to ja w 

imieniu wójta, chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia, dziękujemy za ich pracę, 

zaangażowanie i dziękujemy, że są takimi liderami.  

Do punktu dziewiątego porządku obrad:  
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Do punktu dziesiątego porządku obrad:  

 

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

XVIII Sesji Rady Gminy.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 

 

     Tomasz Szymanik 

 

 


