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PROTOKÓŁ Nr XXII/2020  

z obrad XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 18 września 2020 r., 

która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 9.00 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 10 

  

   

   

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

Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta. 

Do punktu pierwszego porządku obrad:  

 

Pan Tomasz Szymanik – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich zebranych, 

rozpoczął obrady XXII Sesji Rady Gminy Sadowne. Poprosił radnych o zalogowanie się do 

systemu i potwierdzenie obecności.   

Ogłaszam przerwę w obradach.  
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Do punktu drugiego porządku obrad:  

 

Pan Tomasz Szymanik - wznowił obrady XXII sesji Rady Gminy. 

 

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 : 

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

2020-2031, 

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

c) w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/101/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 

15 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwa „Wykonanie dokumentacji 

technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Kołodziąż oraz 

drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodziąż-Złotki- granica powiatu”. 

4. Zamknięcie obrad. 

 



4 
 

 

 

 

 



5 
 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

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

2020-2031, 

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

 

Pan Tomasz Szymanik – prosimy Panią skarbnik o kilka słów wyjaśnienia 

Pani Anna Rukat – jeśli chodzi o budżet to zostaje on poprawiony o kwotę 505 438,00 zł. 

Dochody i wydatki pozostają na tym samym poziomie więc nie zmienia się nam kwota 

zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również nie zmieniają się nam wolne środki.  

W dochodach mamy zmniejszenie dwóch dotacji, jest to zmniejszenie dotacji na drogę  

w Ociętem w związku z tym, że przetarg poszedł za tańszą kwotę, mamy zmniejszenie o kwotę 

402 578,00 zł. Druga droga, z której zabieramy dotację jest to ul. Grzymały, jest to kwota 

80 000,00 zł. W sumie jeśli chodzi o te 2 dotacje mamy kwotę 467 929,00 zł. W dziale 756 

czyli w naszych podatkach mamy zwiększenie planu dochodów o kwotę 48 000,00 zł, 

zwiększenie to dotyczy przede wszystkim umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.  

W kolejnym dziale mamy zmniejszenie planu dochodów o 855 424,00 zł jest to: fundusz sołecki 

zwrot z 2019r. w kwocie 103 000,00 zł i fundusz inwestycji lokalnych na kwotę 752 000,00 zł. 

W szkołach mamy zmniejszenie planu dochodów o 19 850,00 zł, zmniejszenie to dotyczy wpłat 

za wyżywienie i stołówkę w związku z tym, że od marca szkoły i przedszkola były zamknięte. 

To samo dzieje się jeśli chodzi o specjalistyczne usługi opiekuńcze, też zmniejszamy kwotę 

wpłat z tych usług o 5000,00 zł. Dostaliśmy kolejną dotację na inwentaryzację indywidualnych 

źródeł ciepła, jest to kwota 77 000,00 zł. W sumie w tym dziale zmiany są na kwotę 85 702,00 

zł, są to bieżące tematy. Ogromne pieniądze zwiększamy na kulturę i dziedzictwo narodowe 

czyli 3 690,00 zł i o 4 000,00 zł zwiększamy na kulturę fizyczną i sport. Jeśli chodzi o wydatki 

są one zgodne z załącznikiem inwestycyjnym, rozdzielone są na drogi i jest poprawka w sumie 

o 197 422,00 zł. Są dwie rzeczy, które zadziały się w drogach powiatowych, jest zmniejszenie 

wykonania dokumentacji technicznej drogi w Kołodziążu, a na to miejsce wchodzą 2 drogi, 

rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem, projekt jest na 25 000,00 zł i rozbudowa drogi 

powiatowej Płatkownica-Morzyczyn w granicach powiatu Kiełczew  

w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki też 25 000,00 zł. Jeśli chodzi 

o drogi gminne jest wzrost o 600 000 zł, jest to wprowadzenie dwóch dróg Morzyczyn 

Włościański i Zarzetka, w sumie na kwotę 600 000,00 zł, jest to z funduszu inwestycyjnego. 
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Jeśli chodzi o oświatę mamy wprowadzone 145 000,00 zł na zakup samochodu busa do 

przewozu dzieci niepełnosprawnych, jest to nasz udział, dostaliśmy dotację z powiatu, 

całkowity koszt to 204 000,00 zł. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska mamy 

zwiększenie o 175 000,00 zł na wymianę czynników grzewczych i instalacji oze, jest to kwota, 

której brakuje nam do przetargu. W sumie inwestycje zmieniają się o kwotę 517 422,00 zł.  

Z zadań bieżących, które zostają poprawione w tym budżecie to jest zwiększenie planu 

wydatków o 50 000,00 zł w ochotniczych strażach pożarnych i w świetlicach wiejskich mamy 

także zwiększenie środków o 50 000,00 zł, głównie chodzi tutaj o fundusz sołecki i mias-y.  

W sumie zmiany opiewają na kwotę 505 438,00 zł. To samo zostało poprawione w wpf na 

2020r., czyli wydatki i dochody dostosowane są do budżetu. Jeśli są jakieś pytania to bardzo 

proszę pytać. 

Pan Waldemar Cyran – myślę, że w tym miejscu wypada powiedzieć o piśmie, które wczoraj 

otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jakiś czas temu składaliśmy 

wniosek na montaż instalacji fotowoltaicznych dla naszych OSP. Były złożone 2 wnioski dla 

OSP Sokółka i OSP Sadowne. Program mówił, że możemy ubiegać się o dofinansowanie do 

kwoty 30 000,00 zł, zadanie jest finansowane w wysokości 89% i otrzymaliśmy pozytywną 

informację, że tę dotację otrzymujemy i myślę, że dobrze byłoby ją wziąć pod uwagę jeśli 

rozmawiamy dziś o budżecie. 

Pani Anna Rukat- w stosunku do tego co państwo otrzymaliście są dwie zmiany, jedna zmiana 

jest techniczna jeśli chodzi o szkoły, zmienia się nazwa, miał być: remont stołówki w Szkole 

Podstawowej w Sadownem a jest Przebudowa części pomieszczeń na rozdzielni posiłków  

w budynku nr 2 przy Szkole Podstawowej w Sadownem, kwota zadania pozostaje ta sama. 

Druga zmiana to budowa sieci wodociągowej Zieleniec- Krupińskie- Złotki- Kolonia  Złotki- 

Morzyczyn- Kiełczew, zabieramy tę inwestycję z działu rolnictwo i łowiectwo i przekazujemy 

do Zakładu Gospodarki Komunalnej w formie dotacji, kwota także nie ulega zmianie. 

Pan Tomasz Szymanik – czyli w pierwszej wersji jest to zmiana nazwy a w drugiej przesunięcie 

między działami. Ja proponuję przegłosować wniosek Pana Wójta o wprowadzenie tej dotacji 

w wysokości 30 000,00 zł na montaż instalacji fotowoltaicznych, o wprowadzenie tego do 

budżetu. 
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Pani Anna Rukat – czyli pierwsza stronach uchwały po zmianach będzie wyglądać następująco: 

plan dochodów 31 871 491,73 zł. dochody bieżące 28 363 534,74 zł i tak samo po stronie 

wydatków 33 250 073,81 zmiana o 535 438,00 zł i ta sama kwota w wydatkach bieżących czyli 

26 877 315,31 zł tak zmieni się pierwsza strona uchwały budżetowej. 

Pan Tomasz Szymanik – rozumiemy, proszę pan radny  

Pan Sławomir Rydzewski – chciałbym zgłosić wniosek formalny o przeniesienie kwoty 

250 000,00 zł z drogi w Zarzetce na drogę w Orzełku.  

Pan Tomasz Szymanik – przegłosujemy wniosek pana radnego. 
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Pani Anna Rukat – w uchwale w załączniku inwestycyjnym, w związku z tym, że jawi się zapis 

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek w kwocie 250 000, 00 zł i przebudowa 

drogi w miejscowości Zarzetka w kwocie 180 000,00 zł. Kwota się nie zmieni tylko nastąpi 

podział. 

Pan Tomasz Szymanik - nie widzę więcej wniosków także możemy przejść do odczytania  

i przegłosowania uchwał. 
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Pani Anna Rukat –powiat przysłał do nas pismo informujące, że nie będzie robił drogi Stoczek 

–Kołodziaż- Złotki i zaproponował 2 inne inwestycje, które państwo otrzymali w budżecie.  

W związku z tym, musimy tą uchwałę uchylić 

Pan Waldemar Cyran – chciałbym wyjaśnić, nie chodzi o to, że powiat nie chce robić tej drogi 

i nie uchyla się od tego, powiat na pewno by chciał ale ze względu na to, że odbywały się 

kilkukrotnie przetargi na wyłonienie wykonawcy, ponad pół miliona wyniosła sama 

dokumentacja, ostatecznie firma, która wnioskowała o to zrezygnowała i nie było wykonawcy 

tego zadania. Oczywiście my ze strony gminy prowadzimy rozmowy aby ta droga była 

remontowana, przynajmniej konserwowana w takim standardzie jakim życzyli sobie 

mieszkańcy. Na pewno będę wnioskował, już rozmawiałem z panią starostą, aby w przyszłym 

roku przynajmniej na odcinku Kołodziąż – Ukazy wykonać jakąś nakładkę asfaltową, po prostu 

żebyśmy coś zrobili, żeby mieszkańcy nie myśleli, że zapomnieliśmy o tej drodze. Chciałbym 

uspokoić, że na pewno z powiatem będziemy rozmawiać o tej drodze i będziemy ją 

remontować, trochę w mniejszym zakresie bo tam wchodzi w grę kwestia wykupienia gruntów, 

także będzie to robione wg starego pasa drogowego. 

Pani Anna Rukat – w związku z tym, że zmienia się inwestycja na dwie, nie przygotowaliśmy 

jeszcze tych uchwał, musimy uzgodnić z powiatem jak będą one finansowane i wówczas 

przygotujemy uchwały. 
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Pan Tomasz Szymanik - Pan wójt prosił o kilka słów, z racji, że jest to sesja nadzwyczajna nie 

przewidujemy dyskusji tylko w formie informacji 

Pan Waldemar Cyran – w związku z tym, że mieliśmy długą przerwę odnośnie sesji, czuję się 

zobowiązany, żeby przedstawić państwu informacje co się dzieje w naszej gminie. Bardzo 

dziękuję za zwołanie tej sesji nadzwyczajnej panie przewodniczący. Spotkaliśmy się głównie 

dlatego, że dzisiaj o godz. 11.00 będziemy podpisywać umowę na wymianę piecy w Gminie 

Sadowne i w Kosowie Lackim, musieliśmy zwiększyć środki w budżecie, żebyśmy mogli tą 

umowę podpisać i za to bardzo dziękuję. Przypomnę, że łącznie z Gminą Kosów Lacki 

będziemy wymieniać łącznie 48 kotłów, będzie zamontowanych 23 instalacji fotowoltaicznych 

oraz 21 instalacji kolektorów słonecznych. Firma, która wygrała przetarg to FlexiPower Group 

sp. z o.o. z Pabianiac, wartość zadania to 2 187 275,64 zł, termin wykonania zadania do końca 

2020 r. Wspominałem już o wniosku, który złożyliśmy na OSP wartość 30 000,00 zł na  montaż 

instalacji fotowoltaicznych, podzieliliśmy to na 2 OSP gdzie jest największe zużycie energii, 

będą to dwie instalacje po 3 kilowaty na strażnicach. Podpisaliśmy umowę na dostawę oleju 

opałowego na okres grzewczy 2020/2021 dla Urzędu Gminy i dla wszystkich podległych 

jednostek, cena za 1 m³ 2343,15 zł. 29 lipca złożyliśmy wniosek o uzyskanie funduszu na 

przeciwdziałania covid-19 dl gminy i powiatu, są to te środki, które dzisiaj na tej sesji 

podzieliliśmy na cele inwestycyjne. Wartość środków otrzymanych z rządowego  funduszu 

inwestycji lokalnych wynosi 752 072,00 zł. 10 sierpnia podpisaliśmy umowę na zaciągnięcie 

kredytu długoterminowego, który był zaplanowany w projekcie budżetu, wysokość kredytu to 

2 miliony zł, wartość zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Halinowie to 136663,10 

zł. Kolejny wniosek złożyliśmy 10 sierpnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych na  drogi gminnej ul. Kuźnica w Sadownem, wartość zadania 

inwestycyjnego wynosi 418 785,45 zł. 10 sierpnia podpisaliśmy umowę z Meritum 

Competence na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła  na terenie Gminy Sadowne. Za 

tą inwentaryzację nie dokładamy z budżetu Gminy Sadowne, inwentaryzacja ta jest konieczna 

nie tylko w naszej gminie ale w całym kraju. 10 września podpisaliśmy umowę na odbieranie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadowne oraz  

z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od 01.11.2020 r. do 31.12.2021 r. będzie 

to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Węgrowie więc mamy zmianę 

wykonawcy. Opłaty pozostają bez zmian. 15 września podpisaliśmy umowę na dowożenie 

naszych dzieci do placówek oświatowych, będzie to wykonywała firma PKS Sokołów Podlaski. 

Cena biletu miesięcznego na 1 ucznia wynosi 46,55 zł. Przy tym zadaniu Gmina Sadowne 

uzyskała dotację w wysokości 204 841,00 zł, za pośrednictwem PCPR-u w powiecie 

złożyliśmy wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z tej 

instytucji otrzymujemy tą dotację. Całość zadania szacujemy na kwotę 348 914,10 zł, będzie 

to zakup busa w postępowaniu przetargowym. Będzie to nowe auto, które służyło będzie 

osobom niepełnosprawnym. Zakończyliśmy realizację zadania dofinansowanie ze środków 

własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020. W tym roku skorzystały z tego zadania następujące 

miejscowości: Bojewo, Zieleniec, Rażny, Orzełek, Kołodziąż Rybie, wartość zadania do każdej 

miejscowości to10 000,00 zł a kolejne 10 000,00 zł z zostało dołożone z budżetu gminy 

Sadowne. Zakończyliśmy zadanie usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Sadowne na 2020r, kolejne 100 ton zostało wywiezione z naszego 
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terenu prze specjalistyczna firmę. Skorzystały z tego 43 gospodarstwa, wartość inwestycji tego 

zadania 38 016,00 zł, całość zadania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakończyliśmy zadanie 

polegające na remoncie dachu w OSP w Zieleńcu, zostało to dofinansowane z województwa 

mazowieckiego w ramach Mazowieckie strażnice 2020, wartość tej inwestycji wyniosła 

niespełna 30 000,00 zł, przyznana dotacja to 20 000,00 zł. W dniu dzisiejszym otwieramy oferty 

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynku do Urzędu Gminy i podległych jednostek. 

Jeszcze jedna ważna informacja a mianowicie od 1 września 2020r. w całej Polsce rozpoczął 

się powszechny spis rolny. Co 10 lat odbywa się taki spis rolny. Uczulam, że jest to spis 

obowiązkowy, dla rolnika, który się nie spisze przewidziane są sankcje i kary pieniężne. Mamy 

trzy sposoby spisania się, pierwszy jest internetowy, każdy posiadacz gospodarstwa rolnego 

otrzymał z GUS-u zawiadomienie, jest tam informacja jak się spisać. Jeżeli rolnik nie ma 

możliwości spisania się  przez internet w gminie Sadowne jest wyodrębnione stanowisko  

i można z niego skorzystać. Można również spisać się w formie wywiadu telefonicznego lub 

bezpośrednio z rachmistrzem spisowym. Proszę o przekazywanie tych informacji wszystkim 

rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne. Informacje o spisie są na naszej stronie 

internetowej, kto ma taką możliwość proszę o udostępnianie tych informacji. Jutro odbędą się 

dożynki prezydenckie w Pałacu prezydenta Andrzeja Dudy i gmina Sadowne reprezentuje 

województwo mazowieckie. Urząd Marszałkowski zdecydował, że miejscowość Sadoleś 

będzie nas reprezentować. Pojedzie również Zespół Sadowianki w okrojonym składzie. 

Dożynki są dwudniowe, w sobotę będzie konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy 

natomiast w niedzielę będzie msza św. z udziałem pary prezydenckiej. Dziękuję wszystkim za 

udział w tegorocznych gminnych dożynkach, które odbyły się w dniu 15 sierpnia b.r. 

Pan Tomasz Szymanik – otrzymaliśmy opinię z RIO odnośnie budżetu za 1 półrocze 2020r., 

jest ona pozytywna  

Pan Janusz Chaber - pewnie Państwo pamiętacie, że na początku tego roku pozwoliliście nam 

wykorzystać nadwyżkę budżetową zakładu na cele inwestycyjne, zostały one zrealizowane,  

w tej chwili mamy już szczotkę do zamiatania ulic, dzisiaj odbywają się próby i z nadwyżki, 

która nam została zakupiliśmy samochód dostawczy, z którego będą korzystali panowie 

zajmujący się wodociągami. 

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

 

 

Pan Tomasz Szymanik – podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie XXII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.  

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Agata Wyrobek                                                
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                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Sadowne 

                         Tomasz Szymanik 


