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Protokół Nr XXV/2020 

z obrad XXV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 listopada 2020 roku, która odbyła 

się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne o godzinie 10.00 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 11 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik –  witam wszystkich serdecznie, otwieram XXV 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. 



2 
 

 

 

 



3 
 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – proszę o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 17 marca 2020 roku 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 uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i proszę wprowadzenie do porządku obrad uchwały 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.  

Pan Tomasz Szymanik – proszę o przegłosowanie wycofania z porządku obrad uchwały w 

sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 17 marca 2020 

roku 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 uiszczaną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Pan Tomasz Szymanik – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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Pan Tomasz Szymanik – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych in zwolnień w tym 

podatku.  
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Pan Tomasz Szymanik – uchwały te wejdą do porządku obrad w punkcie d) e) kolejność 

pozostałych jest o te pozycje przesunięta. Proszę o przegłosowanie zmienionego porządku 

obrad:  
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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. Przyjęcie stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego. 

5. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie złożonych oświadczeń 

majątkowych za 2019 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 zniesienia pomnika przyrody, 

c) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021, 

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i 

zwolnień w tym podatku.  

f) w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, 

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem, 

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 420W 

Płatkownica - Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowości 

Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włoki” 

i) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2020-2031, 

j) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2020 r. 

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

8. Przyjęcie protokołu z obrad z XXI, XXII, XXIII, XIV Sesji Rady Gminy.  

9. Zamknięcie obrad. 

 

  

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – ostatnie sprawozdanie złożyłem 17 listopada od tego czasu 

podpisaliśmy umowę na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Sadowne. Wartość umowy to 305 655 zł, a termin 

realizacji to 18.12.2020 r. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” wartość dotacji z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych wynosi 204 841 zł .  
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Zakończyliśmy realizację inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy 

OSP Sokółka i OSP Sadowne” w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” W ramach programu 

zamontowania instalacje fotowoltaiczne o mocy 3,34 kW. Wartość zadania 34 00 zł. w tym 

30 000 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie.  

23 listopada podpisaliśmy umowę z firmą „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina na realizację 

inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Orzełek, Zarzetka, Morzyczyn 

Włościański – Morzyczyn Włóki. Wartość zadania 567 837,50 zł. Termin realizacji zadania 

15.12.2020 r. Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID -19 dla gmin i powiatów.  

27 listopada podpisaliśmy umowę z P.W.Wikrusz na realizacje inwestycji „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Zarzetka. Długość odcinka 0,48 km. Wartość zadania 217 669,36 zł. 

Termin realizacji 21.12.2020 r. przy dofinansowaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  

dla gmin i powiatów.  

30..11.2020 r. kończymy realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2020 r. W ramach realizacji zadania 

odebrano 50 ton wyrobów azbestowych. Wartość inwestycji to 19 008 zł. Całość zadania 

została sfinansowana ze środków WFOŚiGW w Warszawie. 

Dziś jest ostatni dzień powszechnego Spisu Rolnego 2020. W gminie Sadowne spisano 913 

gospodarstw rolnych, czyli 97,75%.  

Został przygotowany budżet gminy na 2020 rok, dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy 

tworzeniu tego budżetu.  

Zawiązała się nowa jednostka OSP w Zarzetce,  zwróciliśmy się o pomoc do Urzędu 

Marszałkowskiego i otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 19 000 zł. dla OSP Zarzetka i OSP 

Sadowne.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – kolejny punkt to przyjęcie stanowiska Rady Gminy, na komisjach 

ustaliliśmy, że należy dopisać do wiadomości Prezesa Rady Ministrów.  

Pan Waldemar Cyran – jest pomysł podziału Województwa Mazowieckiego. Z racji tego, że 

rok 2020 był aktywny, jeżeli chodzi o wybory, to cały czas słyszymy w tle, że ten temat nie 

jest zapomniany. Marszałek Strózik zwrócił się do samorządów, żeby wyrazili swoje opinie, 

czy jest potrzeba podziału województwa. W naszym stanowisku mamy zawarte najważniejsze 

punkty. Mamy wiele dowodów i wiemy, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim jest 

nienaganna. Ten punkt powinien być poddany pod rozmowy z samorządami. Na dzisiejszą 

sesję była zaproszona pani Lanc, które niestety ze względu na obowiązki zawodowe nie 

mogła przyjechać.  
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Pani Irena Dębkowska – województwo mazowieckie składa się z miasta stołecznego 

Warszawy i mniej zamożnych gmin.  

Pan Waldemar Cyran – są dydykowane programy dla aglomeracji mniej zamożnych. Zawsze 

byliśmy równo traktowani bez uprzedzeń, mimo tego, że jesteśmy gmina wiejską. Mamy 

takie inwestycje jak budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków , infrastruktura drogowa. 

Obecnie wnioskowaliśmy do Kancelarii Premiera o dofinansowanie budowy Przedszkola w 

Sadownem. Siedzibą nowego województwa miał być Radom. Jeżeli nie ma sposobu na to, 

żeby wygrać wybory to przychodzą takie pomysły. W ostatnim czasie w kraju były 

podejmowane takie decyzje, które wywoływały  protesty tj. ustawa o uboju rytualnym , 

sprawa aborcji. Szanowni państwo to jest bardzo ważne, żeby w obecnej sytuacji podjąć 

stanowisko w tej sprawie, sąsiednie gminy już takie stanowiska podjęły. Apeluje do państwa, 

żeby takie stanowisko podjąć, bo jest to w interesie każdego mieszkańca Gminy Sadowne. 

Nie ma miejscowości, która by wsparcia z Urzędu Mazowieckiego nie otrzymała, 

wybudowaliśmy w Sadownem 3 boiska, teraz będziemy wnioskować o wsparcie budowy 

boiska w Grabinach. Obecnie realizowany jest program wymiany pieców. Zwracam się do 

państwa abyście się w tej sprawie wypowiedzieli.  

Pan Tomasz Szymanik – jednym z argumentów podziału województwa jest przekazanie 

środków finansowych biedniejszym, co już ma miejsce.  

Pan Waldemar Cyran – podział statystyczny Województwa Mazowieckiego już powstał, 

jesteśmy w tej wschodniej części gdzie podział środków dla tych biedniejszych ma być 

większy.  

Pan Tomasz Szymanik – czy macie państwo pytania odnoście stanowiska ? Ja również nie 

widzę potrzeby podziału województwa, ten podział, który już powstał jest wystarczający.  
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Do punktu piątego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – Oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie i nie 

stwierdzono w nich nieprawidłowości.  

 

Pan Tomasz Szymanik – wszystkie oświadczenia majątkowe wpłynęły w terminie, w 

złożonych oświadczeniach stwierdzono drobne nieprawidłowości, o czym poszczególne 

osoby zostały indywidualnie poinformowane.  

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,  

 

Pan Marcin Gręda – nadzór prawny zarzucił nam, że przygotowany regulamin jest za bardzo 

obszerny i powiela przepisy aktów wyższego rzędu, w związku z tym został przygotowany 

nowy projekt uchwały.  
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b) w sprawie zniesienia pomnika przyrody 
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c)  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021, 
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d)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
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e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

i zwolnień w tym podatku.  
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f) w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 

rok 
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g)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem, 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na     

realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 420W 

Płatkownica - Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowości 

Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włoki” 

 

Pan Waldemar Cyran – jest już przygotowana koncepcja przebudowy ulicy Wiejskiej , 

starosta chce się spotkać i przedstawić projekt przebudowy. Kolejną z dróg , która jest bardzo 

zaniedbana to droga od K50 na odcinku od budynku byłej Szkoły w Morzyczynie przez 

Morzyczyn Włóki.  

 

Pan Zbigniew Kłósek – dziwię się bardzo panu Decykowi, który jest przeciwny podnoszeniu 

podatków,[p ale drogę przez Morzyczyn chce robić. Wiadomo, że tylko dzięki wpływom do 

budżetu możemy te inwestycje realizować.  
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h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem”  
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i) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na 

lata 2020-2031, 

 

 

 

Pani Anna Rukat – w uchwale budżetowej mamy wcześniejszą spłatę kredytów, zwiększenie 

wydatków, jeżeli chodzi o odbiór śmieci, w tej chwili dokładamy 126 000 zł.  Dostaliśmy 

dwie dotacje dla OSP Sadowne i OSP Zarzetka oraz dotację na usuwanie azbestu w kwocie 

19 000zł. Zmniejszeniu uległy kwoty majątkowe ze sprzedaży majątku.  
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j) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2020 r. 
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Do punktu siódmego porządku obrad: 

Pan Zbigniew Kłósek – co z wymiana pieców? 

Pan Waldemar Cyran – w związku z COVID-19 był utrudniony kontakt z mieszkańcami. 

Mieliśmy spotkanie z firma i jest z ich strony deklaracja, że już w grudniu będzie montaż. W 

projekcie jest też dużo zmian dokonywanych przez mieszkańców.  

 

Do punktu ósmego porządku obrad: 
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Do punktu dziewiątego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – dziękuję wszystkim za przybycie i udział w obradach, zamykam 

posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Sadowne.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz    Przewodniczący Rady Gminy 

     Tomasz Szymanik  


