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Protokół Nr XXI/2020 

z obrad XXI Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 1 lipca 2020 roku, która odbyła się w 

Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne o godzinie 11.00 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 13 

Nieobecni – Irena Dębkowska 

           Jarosław Popławski 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

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

Sadowne. Na dzisiejszym posiedzeniu mamy quorum, więc wszystkie podejmowane uchwały 

będą miały moc prawną. Proszę o zalogowanie się do systemu i sprawdzenie listy obecności.  
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Do punktu drugiego porządku obrad: 

 

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. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2019. 

a) przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2019 rok. 

b) debata nad raportem. 

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2019 rok. 

a) odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia o wykonaniu budżetu 

Gminy  za 2019 rok. 

b) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego  za 2019 rok. 

c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Sadowne. 

d) odczytanie opinii RIO z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok. 

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 219 rok. 

6. Podjęcie uchwał:  

 

a) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na 

terenie Gminy Sadowne.  

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne 

– Sokółka-Kołodziąż poprzez budowę chodnika  w m. Sokółka o dł. ok.364,5mb” 

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

2020-2031, 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2020 r. 

7. Sprawy różne zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 

8. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy. 

9. Zamknięcie obrad. 
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Pan Tomasz Szymanik – czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?, Nie widzę. Proszę 

o przegłosowanie przygotowanego porządku obrad.  
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Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – ostatnia sesje mieliśmy 25 maja od tamtej pory cały czas 

pracujemy.10.06.2020 r. podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi gminnej Sadoleś – 

Płatkownica wartość inwestycji wynosi 322 380,54 zł, w tym 125 000 zł dotacji ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego.  

17.06.2020 r podpisaliśmy umowę na przebudowę  ul. bł Edwarda Grzymały na 

odcinku 0,99 km. Wartość umowy 512 032,92 zł w tym 307 219 dotacji. 

 Z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

otrzymaliśmy dotację na odbiór 100 ton wyrobów zawierających azbest. Wartość zadania 

wynosi 38 016 zł . 

Z racji pandemii szkoły pracowały w systemie zdalnym, była możliwość pozyskania 

środków na realizację zadań dydaktycznych z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na 

odległość. Gmina Sadowne otrzymała dwa granty, w konkursie Zdalna Szkoła kwotę 60 000 

zł, a w Projekcie Grantowym Zdalna Szkoła 75 000 zł. Z otrzymanych środków zakupiono 47 

laptopów, 20 tabletów i 25 myszy komputerowych. Mamy nadzieję, że od 1 września szkoły 

będą pracowały normalnie. Dziękuję nauczycielom i uczniom za pracę w tym trudnym 

okresie koronawirusa.  

24.06.2020 r. ogłosiliśmy przetarg na „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 

poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne i Kosów 

Lacki. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dotacja wynosi 1 422 320 zł.  

29.06.2020 r. podpisaliśmy umowę na udzielenie pomocy finansowej ze środków 

własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” W ramach projektu wykonane będzie ogrodzenie , 

niwelacja terenu i wysianie trawy przy świetlicy wiejskiej w Bojewie. Remont i docieplenie 

świetlicy wiejskiej w Zieleńcu, Termomodernizacja świetlicy w Rażnach remont wyposażenia 

Sali przedszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku i modernizacja 

oświetlenia ulicznego w Kołodziażu Rybie.  

Z Funduszu Inwestycji Samorządowych Gmina Sadowne otrzymała 752 072 zł na 

zadania inwestycyjne.  

Chciałbym przedstawić jeszcze jeden pomysł, który wczoraj ogłosiłem podczas 

odwiedzinn biskupa, z racji kultu Błogosławionego Edwarda Grzymały, którego imieniem 

nazywa się szkoła, ulica w Sadownem, kult ten cały czas się rozwija, stąd też moja 

propozycja, żeby stał się patronem Gminy Sadowne. Na dzisiejszej sesji przekazuję na ręce 

przewodniczącego projekt uchwały.  
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Pan Tomasz Szymanik – myślę, że będziemy procedować tę uchwałę na najbliższej sesji 

Rady Gminy.  

Pan Sławomir Akonom – chcę podziękować, że ten pomysł, który się zrodził kilka lat temu 

będzie realizowany. Bł. Edward Grzymała urodził się 100 lat temu w naszej gminie, kilka lat 

tu mieszkał. Myślę, że w 2025 roku kiedy będzie rocznica powstania parafii gmina będzie 

miała swojego patrona.  

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – przedstawił raport o stanie Gminy Sadowne za 2019 rok.  

b) debata nad raportem 

Pan Ryszard Decyk – dlaczego do drogi Majdan Kiełczewski nie było dofinansowania? 

Pan Waldemar Cyran – uważam, że jeżeli mamy środki to możemy realizować inwestycję ze 

środków własnych i tak było w przypadku tej drogi. Nie na wszystkie inwestycje możemy 

uzyskać dofinansowanie. Nie wszystkie inwestycje mogą uzyskać taką ocenę punktową, że 

otrzymają dofinansowanie. Mieszkańcy na realizację zadania czekali od 2009 roku. 

Gdybyśmy czekali na dofinansowanie to nigdy byśmy nie zrealizowali tego zadania. Jest pan 

przewodniczącym Komisji Budżetowej, wieloletnim radnym i powinien pan wiedzieć skąd te 

środki.  

Pan Tomasz Szymanik – panie Decyk, czy jeżeli była by możliwość budowy inwestycji w 

Morzyczynie, czy byłby pan za? Ja, jeżeli była by możliwość budowy innej drogi na terenie 

gminy był bym za, rada też tak zagłosowała.  

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne. 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się do głosu – 0 
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Pan Waldemar Cyran – dziękuję wysoka Rado za zaufanie, którym obdarzyliście stan 

realizacji zadań na terenie gminy Sadowne. Realizacja tych zadań to nasza wspólna decyzja. 

Dziękuje za ten rok współpracy.  

Do punktu piątego porządku obrad: 

a) odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia o wykonaniu budżetu 

Gminy  za 2019 rok. 

 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

wykonania budżetu gminy za 2019 rok.  

b) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego  za 2019 rok. 

 

Pani Anna Rukat – sprawozdanie finansowe otrzymaliście państwo w wersji elektronicznej i 

papierowej, czy są jakieś pytania? Nie widzę . 

 

Odbyło się głosowanie za uchwałą : 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu - 0 
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c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do RIO w sprawie 

udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Sadowne.  

 

d) odczytanie opinii RIO z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok. 

 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał opinię RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Sadowne za 2019 rok.  

 

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 219 rok. 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu szóstego porządku obrad: 

a) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na 

terenie Gminy Sadowne.  

 

Pani Jadwiga Gutowska – według nowych zaleceń pokontrolnych trzeba zmienić obecnie 

obowiązujący regulamin, który był zarządzeniem wójta, teraz będzie jako załącznik do 

uchwały.  

 

Odbyło się głosowanie za uchwalą : 

Za  13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne 

– Sokółka-Kołodziąż poprzez budowę chodnika  w m. Sokółka o dł. ok.364,5mb” 

 

 

Pani Anna Rukat – jest to trzecia uchwała podejmowana sprawie, mamy zmniejszoną dotację 

o 50 000 zł.  

Pan Zbigniew Kłósek – w związku z oszczędnościami po przetargu, proszę o przeznaczenie 

zaoszczędzonych środków dla OSP w Sokółce.  

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2020-2031, 

 

 

Pani Anna Rukat – na ostatniej komisji mówiliśmy o tym, że będzie poprawiana jedna strona 

projektu uchwały budżetowej, dziś ją państwo otrzymaliście. W budżecie jest wprowadzona 

kwota na wybory, zmniejszyła się subwencja o 15 000 zł. Plan wydatków w drogach zmniejszył 

się o 63 000 zł.  

 

Pan Waldemar Cyran – nie tak dawno wpłynęło pismo od OSP w Sokółce w sprawie pomocy 

finansowej. Jak widać czasami warto wykazać się cierpliwością, żeby dofinansowanie 

otrzymać. Staramy się pomagać wszystkim, a aktywność nasza odnośnie pozyskiwania 

środków jest dość duża.  

 

Odbyło się głosowanie: 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 1 
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d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2020 r. 

 

Odbyło się głosowanie za uchwalą: 

Za 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 0 
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Do punktu siódmego porządku obrad: 

Pan Marek Zasłona – czy umowa na wykonanie projektu drogi w Sojkówku jest podpisana? 

 

Pan Waldemar Cyran – tak, jest podpisana i realizowana.  

 

Pan Sławomir Rydzewski – co z drogą na Zachoinę , czy jest realizowana? 

 

Pan Waldemar Cyran – tu proszę o cierpliwość.  

 

Pani Bożena Rodź – a co z drogą na Kołodziąż Rybie? 

 

Pan Waldemar Cyran – przynajmniej od strony Kołodziąża będziemy mieli własność gruntów.  

 

Pani Teresa Wielgat – czy coś wiadomo co z oświetleniem ulicznym w Zalesiu i odcinkiem 

drogi około 700 m? 

 

Pan Waldemar Cyran – tam był problem z własnością gruntów. Na nasz wniosek PGE 

doprojektowało oświetlenie. Co do zadań inwestycyjnych dotyczących PGE, nie mogę się 

wypowiadać. Przy projektowaniu budżetu PGE zapowiedziało, że będzie realizowało tę 

inwestycję. Zasadne jest, żeby poczekać z budowa drogi, bo kabel idzie przez drogę.  

 

Pani Małgorzata Zyśk – na ostatniej sesji zadałam pytania odnośnie inwestycji w Sadolesiu 

kiedy, będzie koniec? I ile kosztowała? Powiedziano mi, że zakończenie inwestycji będzie w 

czerwcu, jest już lipiec i nie mam odpowiedzi.  

 

Pan Waldemar Cyran – moje oczekiwania odnośnie tej inwestycji było zrobienie nakładki, 

zostało tam zrobione poszerzenie drogi.  

 

Pan Ryszard Decyk – co z innymi drogami jak w Morzyczynie (Podczeżnie , Zadworze), co 

ludziom powiedzieć? Wójt ma gadane to niech odpowie. 

 

Pan Waldemar Cyran – tu nie chodzi o gadane tylko o pieniądze. W 2015 r. robiliśmy drogę w 

Morzyczynie. Na drogę na Podczeżnie nie mamy projektu.  
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Pan Zbigniew Kłósek – przypominam o odcinku drogi przy stacji PKP na Sokółce.  

 

Pan Krzysztof Sych – czy odbył się spotkanie odnośnie skrzyżowania na K50? 

 

Pan Marcin Gręda – mieliśmy takie spotkanie w tej sprawie w starostwie z Panią Marią Koc w 

związku z covid kolejne zostało odwołane. Będziemy starali się ustalić kolejny termin 

spotkania.  

 

Pan Piotr Olkowski – co z drogą Krupińskie – Sadowne? 

 

Pan Waldemar Cyran – pracujemy nad dokumentami, przeprowadzamy podział działek.  

 

Pan Ryszard Decyk – przez budowę linii kolejowej, droga w Morzyczynie została zniszczona 

przez ciężki sprzęt, prosimy o przyjrzenie się tej sytuacji i remont drogi.  

 

Pan Waldemar Cyran – w momencie powstania problemu z drogą w Złotkach zacząłem 

rozmowy z wykonawcą inwestycji. Mamy zaplanowane na 10.07.2020 r. spotkanie z działem 

inwestycyjnym z Powiatu, Starostą w sprawie inwestycji na terenie Gminy Sadowne.  

 

Pani Małgorzata Zyśk – składaliśmy wniosek do projektu budżetu odnośnie budowy chodnika 

na Sokółce.  

 

Pan Marek Gajewski –rozmawiamy o chodniku na Sokółce, a co z chodnikiem na ulicy 

wiejskiej w stronę cmentarza i zatoczce koło cmentarza? 

 

Pani Dorota Mianowicz – ja widzę potrzebę budowy chodnika na Drak, czy nie można tam 

zrobić progów zwalniających? 

 

Pan Waldemar Cyran – mamy taki jeden próg zwalniający i dla osób starszych okazał się 

niebezpieczny.  

 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał pisma skierowane do Rady Gminy od firmy BOMAR 2 

Tomasz Gajewski. Jedno z pism dotyczy zwrotu podatku, to nie leży w kompetencji Rady 
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Gminy. Kolejne pismo dotyczy budowy wodociągu do firmy Bomar 2, wnioskowałem w tej 

sprawie do wójta i apelujemy, żeby ten wodociąg powstał. Jeżeli chodzi o kanalizacje jest to 

droga inwestycja, nie mamy obecnie projektu na kanalizację . Kolejne pismo dotyczy ścieżki 

rowerowej przy K50, to droga krajowa i pisma w tej sprawie należy kierować do GDDKiA, my 

jako Rada Gminy będziemy tę inicjatywę wspierać.  

 

Pan Waldemar Cyran – w większości adresatem tych pism jest wójt. Wszystkich 

przedstawionych zadań nie jesteśmy w stanie zrealizować. Odpowiedzieliśmy, że bierzemy się 

za budowę wodociągu. Połączymy wodociąg z ulica Wiejską od strony cmentarza. Mam 

nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się zrealizować inwestycję.  

 

Do punktu ósmego porządku obrad: 

 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. 
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Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z XX Sesji Rady Gminy. 
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Do punktu dziewiątego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za udział w obradach. Zamknął posiedzenie 

XXI Sesji Rady Gminy.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokolant: 

Anna Stawiarz     Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Tomasz Szymanik 


