Protokół Nr XXXII /2014

z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014r., która odbyła się w
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 15°°
Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 14
Nieobecni :
Pani Katarzyna Maliszewska

Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marek Renik – radny powiatowy, Pani
Małgorzata Zyśk – radna powiatowa i Pan Michał Tontarski – kom. Komisariatu Policji w
Łochowie, Pani Jadwiga Gutowska Kierownik GOPS w Sadownem oraz sołtysi zgodnie z
załączoną listą obecności.
Do punktu pierwszego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych,
dokonał otwarcia posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności
stwierdzam quorum. Czy ktoś chce wprowadzić coś do porządku obrad?
Do punktu drugiego porządku obrad:
Pan Zdzisław Tracz – proszę o przegłosowanie na dzisiejszej sesji wniosku : czy
przystępujemy do Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” Jakie decyzje podejmujemy w
sprawie SUW w Lipkach, czy decydujemy się na sprzedaŜ udziałów gminie Stoczek?
Pan Janusz Kibart – zwracam się do Rady z wnioskiem w sprawie sprzedaŜy działki o nr
381/3 połoŜonej w miejscowości Sadoleś dla Pana Pawła Dąbrowskiego.
Pani Anna Rukat – dostaliśmy umowę na kwotę 227 550 ,00zł ze Starostwa Powiatowego w
Węgrowie, w sprawie zakupu samochodu ze środków PEFRON, jeŜeli w budŜecie będzie
przegłosowana autopoprawka, w której z wydatków bieŜących z dowoŜenia dzieci
przekładamy 50 000,00zl na samochód, wtedy będziemy mogli podpisać umowę.
Pan Waldemar Cyran – proszę o zgłoszenie tych wniosków w sprawach roŜnych porządku
obrad.
Odbyło się glosowanie za zmienionym porządkiem obrad:
Za -13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecny Pan Andrzej Rosiński
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P o r z ą d e k o b r a d:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Gminy za 2013r.
Podjęcie uchwał :
a) w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sadowne na lata 2014-2024,
b) w sprawie uchwalenia uchwały budŜetowej na 2014r.
c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy
Sadowne,
d) w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia
pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „ Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020,
e) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w formie postaci produktów
Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania” na lata 2014-2020,
f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Sadowne 2014r.
g) w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Sadowne na lata 2013-2032
7. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
a) w sprawie przystąpienia do LGD „Bądźmy Razem”,
b) w sprawie odsprzedaŜy Gminie Stoczek udziałów w SUW w Lipkach,
c) w sprawie sprzedaŜy działki nr. 381/3 połoŜonej w miejscowości Sadoleś,
d) w sprawie przesunięcia 50 000,00zł na samochód z PEFRONu
8. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy
9. Zamknięcie obrad.
Pan Waldemar Cyran – chciałbym oddać głos Komendantowi Komisariatu Policji w
Łochowie Panu Michałowi Tontarskiemu.
Pan Komisarz Michał Tontarski – przywitał wszystkich zebranych, złoŜył wszystkim
Ŝyczenia noworoczne. Tak jak juŜ ustaliliśmy z panią Skarbnik, trochę późno wyszła od nas
informacja w sprawie dofinansowania zakupu samochodu słuŜbowego dla policji. Pan
Starosta zobowiązał się, Ŝe do kaŜdej złotówki danej przez samorządy lokalne dołoŜy drugą
złotówkę w związku z czym, kwota ta się podwaja. Chciałbym prosić pana Wójta, panią
Skarbnik i Przewodniczącego oraz całą Radę Gminy o przekazanie na ten cel kwoty
20 000,00zł. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi w związku z tym, Ŝe taką decyzję muszę
przekazać dalej. Mamy deklarację, Ŝe kaŜda gmina daje po 20 000,00zł drugie tyle dokłada
Starostwo i połowę kwoty przeznaczonej na radiowozy dokłada Komenda Wojewódzka.
Pan Waldemar Cyran – ile radiowozów za tę kwotę będzie moŜna zakupić?
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Pan Michał Tontarski – ja nie jestem w stanie powiedzieć państwu ile i jakie to będą
samochody. Beneficjentem tych pieniędzy jest Komenda Powiatowa. Ja jestem dysponentem
tych pieniędzy.
Pan Zdzisław Tracz – sprawa wygląda tak, Ŝe budynek po posterunku policji w Sadownem
miał być przekazany Gminie Sadowne. Starosta go sprzedał, a za te pieniądze moŜna było od
Gminy Sadowne kupić radiowóz dla Policji.
Pan Michał Tontarski – ja popieram tę inicjatywę jest to inicjatywa Komendanta
Powiatowego Policji. Pan Wójt chyba nie wyartykułował tego Komendantowi Powiatowemu,
tylko przekazał pan, Ŝe jest za tym Ŝeby te 20 000 zł przekazać Policji. Z tego co słyszę, jest
rozbieŜność pomiędzy tym co pan mówi, a tym co deklarował pan Komendantowi
Powiatowemu. Gdyby pan nie deklarował swojej pomocy, ja nie byłbym w tej sprawie do
państwa delegowany.
Pan Jacek Rostek – czy tylko w Sadownem został sprzedany budynek po posterunku policji?
Pan Michał Tontarski – nie mam na ten temat wiedzy.
Pan Jacek Rostek – moŜe byśmy byli przychylni monitoringowi, jeŜeli ludzie nie byliby
karani za przechodzenie przez jezdnię w innych miejscach niŜ przejście dla pieszych.
Pan Michał Tontarski – ja takiej deklaracji państwu nie dam, Ŝe nie będzie reakcji ze strony
Policji na przestępstwo, czy wykroczenie. Ustanowione prawo będzie przez Policję
egzekwowane niezaleŜnie, czy się nam to prywatnie podoba, prawo stanowi sejm.
Pani Irena Dębkowska – źle się stało, Ŝe starosta sprzedał budynek po komisariacie policji.
Współpraca z Policją układa nam się bardzo dobrze. Chcę, Ŝebyśmy potraktowali powaŜnie
prośbę pana komendanta i w autopoprawkach uwzględnili 20 000,00zł dla Policji.
Pan Jacek Rostek – zwróćmy się z pismem do starosty o zwrot i przekazanie tych pieniędzy
dla Policji.
Pani Irena Dębkowska – to są dwie róŜne sprawy, to dajmy 20 000,00 zł Policji, a następnie
zwróćmy się z pismem do starosty o zwrot pieniędzy za budynek.
Pan Wojciech Daniluk - tak nie moŜe być, Ŝeby za przewinienie starosty płaciła Policja.
Pan Waldemar Cyran – Ŝeby poznać odczucie Rady, chcę poddać pod głosowanie wniosek w
sprawie przekazania 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.
Odbyło się glosowanie:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Pan Waldemar Cyran – tak jak pokazuje głosowanie będziemy powaŜnie brać pod uwagę,
Ŝeby te środki znalazły się dla Policji.
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Pan Michał Tontarski – dziękuję państwu za
tę deklarację. Wszystkie pieniądze
przekazywane na Policję, przekazywane są na rzecz społeczeństwa i jego bezpieczeństwa. Ta
współpraca daje wymierne owoce. JeŜeli są jakieś zastrzeŜenia odnośnie naszej współpracy
zapraszam do mnie na komisariat.

Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Zdzisław Tracz – zadłuŜenie gminy sięga 40% z tego wynika, Ŝe za bardzo nie moŜemy
juŜ budŜetu rozciągać. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie do FOGR (Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych) na drogę w Zarzetce do Wilczogąb, drogę w Złotkach. JeŜeli
będzie dziś przegłosowany budŜet, będzie moŜna podpisać umowę na samochód z PEFRON.
Przygotowujemy wniosek do LGD na boisko w Sadownem i ulicę Polną w Sadownem.
Zlecono wykonanie projektu na drogę w Morzyczynie Włościańskim. Kończymy
przepompownię i kanalizację. ZGK utrzymuje nam drogi gminne w naleŜytym stanie. Ten rok
jest rokiem szczególnym będziemy obchodzić 500 lecie Sadownego i w związku z tym
planujemy dwudniowy festyn.
Do punktu czwartego porządku obrad:
Pan Czesław Głuszak – był pan na spotkaniu LGD, czy będą podpisane umowy?
Pan Zdzisław Tracz – te stare wnioski są juŜ rozpatrzone, to spotkanie dotyczyło nowych
wniosków.
Na sesję przybył pan Andrzej Rosiński.
Pan Marek Gajewski – wspomniał pan panie wójcie, Ŝe za te pieniądze przeznaczone na plac
targowy za kościołem zrobi się asfalt przy cmentarzu.
Pan Zdzisław Tracz – robić komuś nie moŜemy, tylko w ramach odszkodowania.
Pan Zbigniew Kłósek – to my mamy odkupić teren na drogę od księdza i jeszcze zrobić asfalt
koło cmentarza?
Pan Zdzisław Tracz – czy wysoka rada da na to pieniądze, to ja nie wiem.
Pani Irena Dębkowska – jak pan panie wójcie rozmawiał z księdzem w sprawie placu.
Pan Zdzisław Tracz – do 10 lat dzierŜawy ksiądz nic nie chce, jeŜeli powyŜej dziesięciu lat
trzeba będzie dać jakiś ekwiwalent pienięŜny.
Pani Irena Dębkowska – czy to będzie grunt utwardzony?
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli będzie taka moŜliwość będziemy składać wniosek do LGD i
będziemy chcieli to utwardzić.
Pan Marek Zasłona – parafia to my i gmina to my, to mi się wydaje Ŝe grunt pod tę drogę
powinien być przekazany za przysłowiową złotówkę.
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Do punktu piątego porządku obrad:
Pani Irena Dębkowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za 2013r. ,co stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Piotr Olkowski – Przewodniczący Komisji Planowania , BudŜetu, Finansów, Przemysłu i
Handlu przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2013r., co stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Ryszard Decyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy
komisji za 2013r., co stanowi załącznik do protokołu.
Pan Marek Gajewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony PrzeciwpoŜarowej i Ochrony Środowiska przedstawił sprawozdanie z pracy komisji
za 2013r., co stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu szóstego porządku obrad:

a) w sprawie uchwalenia WPF Gminy Sadowne na lata 2014-2024,
Pan Waldemar Cyran – po ostatnim spotkaniu komisji udało nam się znaleźć około
80 000,00zł i wprowadziliśmy do budŜetu:
- remont mostu na Bojewce na ulicy StraŜackiej,
- nakładkę na drogę w Ociętem,
- wprowadzono pozycję budowy ulicy Polnej w Sadownem
W dziale 600 transport i łączność – 643 000,00zł
W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – 9 000,00zł
W dziale 750 administracja publiczna – 76 000,00zl
W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne – 13 000,00zł, które przesunęliśmy na inwestycje w
straŜach
W dziale oświata i wychowanie i w dziale pomoc społeczna gdzie przekazaliśmy środki na
doŜywianie uczniów. Udało nam się pozyskać 65 000,00zł i przekazaliśmy to na inwestycje.
Pani Anna Rukat – ewentualne przeniesienie z dowoŜenia uczniów na zakup samochodu z
PEFRON. 50 000,00zł
Pani Irena Dębkowska – 22.01.2013r. na komisji oświaty omawiana była modernizacja mostu
na ulicy StraŜackiej. W Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych jest w
budŜecie przeznaczona kwota 65 000,00zł na tę inwestycję. Inwestycja ta zostanie zrobiona,
jeŜeli z naszej strony zostanie zwiększone światło przepływu wody. Stawiam wniosek o
znalezienie na zasadzie autopoprawki środków na poprawę mostu na Bojewce na ulicy
StraŜackiej.
Pan Waldemar Cyran – jeŜeli ta inwestycja będzie realizowana będziemy szukać w budŜecie
na to środków. śadna inwestycja wpisana w budŜecie, nie ma wystarczającej kwoty jaka jest
na nią potrzebna.
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Pan Marek Zasłona – ja w tej autopoprawce do budŜetu nie widzę drogi w Zarzetce. Mam
pytanie, ile Ŝeśmy z funduszu zwanego „schetynówkami” ściągnęli na te drogi. Co się stało z
obiecaną drogą w Zarzetce bo i ta droga i mostek w Zarzetce zniknęły z budŜetu.
Pani ElŜbieta Olton – planuje się remont mostu w Sadownem, a u nas mostek w Zarzetce nie
jest uwzględniony w budŜecie, a to u nas się wszystko blokuje. Mojej drogi w Lipieńcu nie
ma w budŜecie.
Pan Zdzisław Tracz – nie wszystko da się od razu zrobić. My mamy w budŜecie rezerwę
105 000,00zł jeŜeli byłaby sytuacja kryzysowa, to na to się znajdą pieniądze. Ten most był
poprawiony woda na razie idzie, jeŜeli będzie konieczność bo się zblokuje to zrobimy.
Awaryjnie będziemy robić, ale budowa nowych jest niemoŜliwa.
Pan Marek Zasłona – co z drogą Zalesie - Wilczogęby?
Pan Zdzisław Tracz – na tę drogę jest złoŜony wniosek do FOGR i jeŜeli otrzymamy no to
pieniądze to będziemy robić. To jest zaleŜne od pozyskanych środków.
Pan Sławomir Samsel – problem naszej drogi jest co roku w budŜecie. Zawsze na naszej
drodze są robione przesunięcia i droga schodzi z budŜetu.
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli ja tu będę, to ta droga na odcinku 850 m będzie zrobiona.
Pan Marek Zasłona – z powiatem mamy umowę , Ŝe inwestycje robimy 50 do 50 to dlaczego
róŜne kwoty na te trzy drogi są wstawione w budŜecie, nie zawsze jest to 50%.
Pani Anna Rukat – to pytanie naleŜy skierować do powiatu, od nich dostajemy wytyczne
dotyczące kwoty dofinansowania.
Pani Małgorzata Zyśk – radna powiatowa- muszę przyznać, Ŝe jestem zaskoczona pytaniem.
Musze się dowiedzieć i państwu odpowiem.
Pan Waldemar Cyran – proszę o przegłosowanie autopoprawki do budŜetu w wersji ustalonej
na komisji z przesunięciem 50 000,00zł na samochód z PEFRON.
Odbyło się glosowanie:
Za – 10
Przeciw – 3
Wstrzymało się od głosu – 1
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść uchwały WPF Gminy Sadowne na 2014-2024.
Odbyło się glosowanie za uchwałą:
Za – 9
Przeciw – 4
Wstrzymało się od głosu – 1
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b) w sprawie uchwalenia uchwały budŜetowej na 2014r.
Odbyło się glosowanie za uchwałą:
Za – 8
Przeciw – 4
Wstrzymało się od głosu – 2
c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy
Sadowne,
Odbyło się glosowanie za uchwałą:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecny podczas glosowania – Andrzej Wrzosek
d) w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia
pienięŜnego na zakup posiłku lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „ Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020,
Pan Waldemar Cyran – co się działo w tym czasie styczeń 2014r. kiedy nie była podjęta
jeszcze uchwała.
Pani Jadwiga Gutowska – za styczeń osoby korzystające z posiłków musiały pokryć we
własnym zakresie lub nie korzystały. Po podjęciu tej uchwały więcej osób będzie mogło
korzystać z doŜywiania.

Odbyło się glosowanie za uchwałą:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

e) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w formie postaci produktów
Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania” na lata 2014-2020,
Odbyło się glosowanie za uchwałą:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
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f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Sadowne 2014r.
Odbyło się glosowanie za uchwałą:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecni byli: Pan Wojciech Daniluk i Pan Andrzej Rosiński
g) w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Sadowne na lata 2013-2032
Pani Anna Kowalska-Krasuska – program poprzedzony jest przeprowadzoną inwentaryzacją,
która odbywała się w roku ubiegłym. Przyjęcie tego programu jest konieczne do złoŜenia
wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
pozyskanie dotacji, Ŝebyśmy mogli usunąć azbest z Gminy Sadowne. Na terenie gminy jest
4 121 946 kg azbestu. Najwięcej znajduje się w Sadownem, najmniej w Koloni Złotki.
Odbyło się glosowanie za uchwałą:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Do punktu siódmego porządku obrad:
Pani Małgorzata Zyśk - przeanalizowałam zakres wykonywanych robót na drogach
powiatowych w 2013r.Ta róŜnica w cenie za 1km wykonanej drogi o której mówiliście
państwo wynika z tego, czy jest to wymiana nawierzchni, czy są to robione pobocza,
chodniki. W tym roku w ramach robót inwestycyjnych koszt remontu drogi wynosił od
150 000 do 750 000 za 1 km, za naprawę od 90 000 do 300 000 za 1 km. Była jedna droga do
której gmina nie dołoŜyła. Była to droga w Toporze potraktowana jako kataklizm na którą
całość środków była z zewnątrz.
Pan Andrzej Rosiński – dlaczego powiat wziął pieniądze za budynek po Posterunku Policji.
Pani Małgorzata Zyśk – nie wziął, powiat tylko współuczestniczył.
Pani Daniela Ogonowska – dlaczego nie są posypywane piachem drogi powiatowe?
Pani Małgorzata Zyśk – powiat węgrowski przeznaczył 500 000zł na utrzymanie dróg. Za
naszą gminę odpowiedzialne są 4 firmy. Władze powiatu robią wszystko, w grę wchodzi tu
nierzetelność firm. Najlepiej byłoby, Ŝeby środki finansowe przekazywane były gminom ale
na konwencie wójtów, wójtowie się na to nie zgodzili. Z moich wyliczeń wynika, ze
dostalibyśmy 58 000zł
Przerwa – 13.00
Po przerwie – 13.30
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Pan Wojciech Daniluk – na ostatniej sesji radny pan Zasłona zgłosił, Ŝe jest wyrwa w drodze.
Pan Wójt w międzyczasie zorganizował grupę remontową , która pojechała i zrobiła drogę.
Jak pojechaliśmy na miejsce, wyry juŜ nie było. Bus który w tym czasie powinien rozwozić
dzieci był zarezerwowany wozić radnych.
Pan Zdzisław Tracz – robota jest zrobiona, dziura załatana. Jak trzeba to ja koszty przejazdu
busa zwrócę, wyceniam to na 30, 00zł.
Pan Janusz Kibart – zgłaszam wniosek o wyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości połoŜonej
we wsi Sadoleś dla powstającego tam Domu Opieki. Chcemy oddzielić część działki na
której stoi świetlica wiejska. Pieniądze ze sprzedaŜy mieszkańcy chcą, Ŝeby były
przeznaczone na nakładkę na drogę powiatową Sadoleś – Sadowne.
Odbyło się glosowanie za wnioskiem:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecny Pan Zbigniew Kłósek
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od pani Sylwii Filipiak w sprawie prośby o
wydzierŜawienie 200m² placu targowego pod pawilon handlowy na okres 10 lat.
Pan Zdzisław Tracz – ta dzierŜawa jest moŜliwa po przeniesieniu targu na plac za Kościołem.
Pan Janusz Kibart – postawmy jeszcze ze 4 pawilony i juŜ nie będzie miejsc parkingowych a
przecieŜ po to przenosimy plac targowy, Ŝeby na terenie Sadownego był parking. Parkujące
tam samochody będą zasłaniały wejście do sklepu. Postawienie pawilonu handlowego w tym
miejscu, nie będzie ładnie wyglądało. Jaki to będzie budynek trwały, przenośny?
Pan Zdzisław Tracz – zgłosił się do mnie właściciel działki przy ul. Kościuszki z propozycją,
Ŝe chce ją wynająć. MoŜe ta lokalizacja byłaby dobra dla państwa Filipiaków.
Pan Wojciech Daniluk – ja się z tym nie zgodę, Ŝe wizualnie będzie to źle wyglądało.
Wniosek w sprawie wydzierŜawienia 150 m placu targowego na okres 10 lat dla pani
Sylwii Filipiak przy ulicy Kościuszki obok pawilonu Pana Osmana, nie niszcząc
istniejącej infrastruktury asfaltowej, po przeniesieniu placu targowego.
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 2
Dwie osoby nie obecne podczas głosowania.
Pani Irena Dębkowska – pismo do informacji dla Rady Gminy od państwa Oltonów,
zamieszkałych w Sadownem na ulicy Łochowskiej 31.
Pani Ann Kowalska-Krasuska – w planie nie jest ujęty pan Olton i pan Puścion. Projektant
powiedział, Ŝe jest niemoŜliwe podłączenie tych posesji dlatego, Ŝe nie ma tam spadku.
Jedynym rozwiązaniem jest postawienie dodatkowej przepompowni. Od tych domów jest
większa odległość. Robimy kanalizacje juŜ kilka lat wywieszaliśmy ogłoszenia, Ŝeby osoby
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zainteresowane zgłaszały się. Państwo Olton zgłosili się dopiero teraz. Projektant ma
obowiązek zebrać oświadczenia od osób, które chcą się przyłączyć.
Pani Irena Dębkowska – w pierwszym projekcie projektant chodził i jeŜeli kogoś nie zastał w
domu to pomijał.
Pan Zdzisław Tracz –to wszystko jest technicznie moŜliwe tylko za jakie koszty.
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od mieszkańców wsi Zalesie w sprawie budowy
drogi asfaltowej Zalesie – Wilczogęby.
Pan Zdzisław Tracz – ja tę drogę do 16 listopada 2014r. zrobię.
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od mieszkańców wsi Zarzetka, w sprawie
poprawy mostu na rzece Bojewce.
Pan Zdzisław Tracz – chociaŜ 10m drogi trzeba zrobić bo plany przepadną.
Pan Marek Robak – my mamy obowiązek płacić za odbiór śmieci, a firma nie ma obowiązku
odbioru śmieci. Ode mnie śmieci do tej pory były dwa razy odebrane.
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli więcej mieszkańców będzie zgłaszało do nas takie problemy to
zmienimy odbiorcę.
Pani Irena Dębkowska – w budŜecie mamy wprowadzone duŜo inwestycji, na które nie mamy
wystarczającej ilości środków. Najpierw powinniśmy przebudować most, a później budować
drogi, Ŝeby woda nam tych dróg nie niszczyła.
Pan Jacek Rostek – tam są płoty mieszkańców postawione w rzece. Jak tam ma wejść
maszyna , która wykosiłaby zbocze rzeki, gdzie tam usypać ten wał na płotach w ogródkach
mieszkańców.
Pan Zdzisław Tracz – woda przy stanach średnich opadów w korycie rzeki się mieści w
sytuacjach kryzysowych tak jak miało to miejsce w tamtym roku (oberwanie chmury) woda
się nie mieści. W sytuacjach kryzysowych trzeba będzie działać i poprawiać.
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od mieszkańców Sojkówka, Wilczogąb i
Płatkownicy w sprawie remontu drogi powiatowej Sadowne – Wilczogęby.
Pan Zdzisław Tracz – jest ujęte w budŜecie i za te środki ujęte w budŜecie się zrobi.
Pan Waldemar Cyran – odczytał treść pisma od mieszkańców Morzyczyna Włościańskiego i
Morzyczyna Włóki, w sprawie budowy drogi asfaltowej w Morzyczanie Włościańskim do
Morzyczyna Włóki przez tzw. Zadworze.
Pan Ryszard Decyk – nie wiem kto zebrał te podpisy. Mówione było o zrobieniu odcinka
drogi od Pan Robaka w kierunku Morzyczyna Włóki.
Pani Anna Kowalska-Krasuska – proszę się przejechać i zobaczyć ilu mieszkańców jest na
odcinku drogi przez pana proponowanym, a ilu jest przy drodze przez tzw. Zadworze. Projekt
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jest na odcinek drogi z Morzyczyna Włóki przez tzw. Zadworze do Pana Robaka jest to
ostatni dom , który tam się znajduje. Projekt jest przygotowany do zgłoszenia.
Pan Waldemar Cyran – na czyj wniosek było wykonanie zlecenie projektu.
Pani Anna Kowalska-Krasuska – projekt był zrobiony na podstawie wniosku z komisji
Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony PrzeciwpoŜarowej i Ochrony Środowiska.
Pan Ryszard Decyk – na ten odcinek gdzie jest zrobiony projekt jest bardzo niski teren. Ta
droga będzie zalewana i się rozmyje.
Pan Zdzisław Tracz – odczytał treść pisma od LGD ”Bądźmy Razem” z Łochowa w sprawie
propozycji przystąpienia do stowarzyszenia. Proszę o przegłosowanie wniosku, czy Gmina
Sadowne przystępuje do Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”
Odbyło się glosowanie przeciw przystąpieniu do LGD „Bądźmy Razem”
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 3
Pan Zdzisław Tracz – czy w momencie pobudowania SUW w Złotkach odprzedajemy
swoje udziały w SUW w Lipkach gminie Stoczek:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

Do punktu ósmego porządku obrad:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 1

Do punktu dziewiątego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach.
Zamknął posiedzenie XXXII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Cyran
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