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Protokół Nr XXVI/2020 

 

z obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 7 grudnia 2020 r., 

która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 11.00 

 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – przywitał wszystkich, rozpoczął obrady XXVI Sesji Rady Gminy, 

proszę o zalogowanie się do systemu i sprawdzenie listy obecności. 
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Do punktu drugiego porządku obrad: 
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Pan Waldemar Cyran –witam państwa, dziękuję  za przybycie. Chcę wyjaśnić jakie zmiany 

proponuję w budżecie Gminy po to, żeby zrealizować następujące zadania. Chcemy  zrobić 

Ukazy, za Orzełkiem w stronę Złotek 30 00 zł  ze strony powiatu, 30 000 zł z naszej strony. 

Na  drogę Złotki, 50 000 zł na drogę w Ociętem, chciałbym wywiązać się z rozszerzeń 

dotyczące tej drogi. My byliśmy wnioskodawcami tych rozszerzeń. Mamy jeszcze remont 

dachu w Płatkownicy, tam nam brakuje środków na remont. Chcemy zabezpieczyć ten 

budynek, dach jest zdewastowany, woda się leje. 

Pani Irena Dębkowska – na jaka kwotę? 

Pan Waldemar Cyran – myślę, że 100 000  zł trzeba na to zabezpieczyć.  

Pani Anna Rukat – dostaliśmy 76 218 zł subwencji oświatowej.  

Pan Tomasz Szymanik – czy do porządku obrad są jakieś zmiany? 

Pan Waldemar Cyran – tak, proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

dofinansowanie remontu drogi w Złotkach. Porozumienie z powiatem.  
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Pan Tomasz Szymanik - proszę o wprowadzenie w punkcie a) porozumienie z powiatem b) 

WPF c) budżet 
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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. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zada 

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

2020-2031. 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2020 rok 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizację zada 

 

Pan Waldemar Cyran – drogi gminne i powiatowe użytkowane były przez firmę Inter Kor, 

która prowadziła remont linii PKP. Została przeprowadzona inwentaryzacja dróg przed i po 

użytkowaniu ich przez firmę Inter Kor. Firma zobowiązała się dokonać naprawy dróg. Za 

drogi gminne odpowiada Starostwo Powiatowe. W piątek zwróciła się pani starosta w sprawie 

dofinansowania remontu dróg po 30 000 zł  z powiatu i gminy.  Chodzi tu o odcinek drogi 

Kołodziąż - Ukazay i około 0,5 km drogi w Orzełku. Ceny,  które firma zaproponowała są 

bardzo atrakcyjne dlatego chcemy z tego skorzystać i jeszcze w tym roku drogi 

wyremontować. My mieliśmy zapisane w porozumieniu z firma Inter Kor dofinansowanie 

remontu drogi w Złotkach w kwocie 40% , a 60% po stronie firmy.   

Pan Tomasz Szymanik – ja proponuję przyjąć tę uchwałę i wyremontować tę drogę.  
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b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na  lata 

2020-2031 
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Pani Anna Rukat – to, co dzieje się w budżecie ma swoje odzwierciedlenie w WPF. Zmiany 

które macie dotyczą kwoty 76 218 zł . subwencja oświatowa, Jeżeli chodzi o wydatki 171 000 

zł na zadania inwestycyjne, porozumienie z powiatem 30 000 zł. Odbudowa drogi gminnej w 

Złotkach 120 000 zł W dziale 700 zmniejszenie planu wydatków. Dział 754 zmniejszenie 

planu wydatków o 14 000zł , w opiece społecznej zmniejszenie o 62 000 zł. Poprawiony jest 

załącznik dotacyjny , zmniejszenie w szkołach niepublicznych Orzełek i Kołodziąż, mamy 

jeszcze jedną dotację dla szkół w kwocie 50 000 zł.  

Pan Jarosław Popławski – składany był wniosek w sprawie nakładki w Zieleńcu, kiedy 

planowane jest  wykonanie tego przedsięwzięcia?  

Pan Tomasz Szymanik – jeżeli wskaże pan skąd wziąć środki, to proszę składać wniosek.  

Pan Jarosław Popławski – ja nie upominam się o nic dla siebie tylko dla mieszkańców. Już od 

6 lat jest ten wniosek w budżecie gminy.  

Pan Waldemar Cyran -  w Zieleńcu była wykonana  nakładka, te środki finansowe które 

przeznaczamy dla naszych mieszkańców musimy sukcesywnie dzielić . Mieszkańcy w 

niektórych miejscowościach czekają na budowę drogi bitumicznej kilkadziesiąt lat. Na chwilę 

obecną z całym szacunkiem dla pana i mieszkańców, ta droga jest odsunięta w czasie,  bo 

wykonujemy drogi pilniejsze, żwirowe. Nakładki muszą poczekać. W budżecie na 2021 rok 

też mamy zaplanowaną budowę dróg . Są drogi, gdzie mamy problem z własnością gruntów. 

Szanowny panie radny zawsze jest problem z tym czy robić nakładki na istniejących 

asfaltach, czy budować nowe drogi asfaltowe na drogach żwirowych. 

Pan Tomasz Szymanik – w przyszłorocznym budżecie są środki na wykup drogi od lasów 

państwowych w Zieleńcu i zrobienie mieszkańcom drogi, bo tam nie mają wyjazdu.  

Pan Jarosław Popłwski w Zieleńcu jest około 100 domów i około 10 przedsiębiorców i myślę 

że oni zasługują na to, żeby w zamian za oddawane podatki udostępnić im dojazd. 

Pan Marek Gajewski – niedawno była robiona nakładka w Zieleńcu. 

Pan Jarosław Popławski – zapraszam komisję, żeby pojechała i oceniła stan tej drogi. 

Pan Marek Gajewski – dobrze pojedziemy i ocenimy.  

Pan Jarosław Popławski – nadal nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi 

Pan Waldemar Cyran – tej odpowiedzi musi pan oczekiwać od rady gminy, dobrze pan 

zaczął, że w pierwszej kolejności powinna odbyć się komisja drogowa, i jeżeli Rada wskaże 

środki i tak będzie wnioskować do Rady Gmin, a Rada wyrazi zgodę nakładka zostanie 

wykonana. Przypomnę  panie radny, że na przyszły rok w Zieleńcu ze środków sołeckich 

będzie dokończona strażnica. Na przyszły rok chcemy połączyć wodociąg Krupińskie- 

Zieleńcu. Nie można powiedzieć, że Zieleniec jest pomijany.  

Pan Jarosław Popławski - panie wójcie to jest 18 000 zł  

Pan Waldemar Cyran – 18 000 zł to jest prognoza.  

Pan Waldemar Cyran – panie Popławski dziś jest to kwota 18 000 zł  , a może być 180 000 zł 

jeżeli będzie taka potrzeba. To że pozycja znajduje się w budżecie,  to już dużo znaczy.  
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Pan Tomasz Szymanik – są drogi, które w danym czasie są pilniejsze, my tę drogę też w 

budżecie widzimy. Ja skupiał bym się na tych drogach, gdzie mieszkańcy nie mają wyjazdu.  

Pan Jarosław Popławski – była robiona nakładka po tej stronie, gdzie zniszczyła to firma i to 

firma powinna odbudować tę drogę. Chcieliście państwo to wykonaliście tę nakładkę ze 

środków budżetu gminy. Jeżeli ktoś niszy mienie to jest zobowiązany, żeby tę szkodę 

naprawić.   

Pan Tomasz Szymanik – co do wcześniejszych porozumień, my ich nie zawieraliśmy.  

Pan Jarosław Popławski – jeżeli nie przewidzieliśmy czegoś to ponosimy konsekwencje. 

Jeżeli firma zniszczyła, to firma powinna to naprawić, składamy wniosek do sądu i firma 

będzie musiała to naprawić.  

Pan Waldemar Cyran – nakładka w Zieleńcu robiona była w 2017 roku.  

Pan Jarosław Popławski – pan nie może odpowiedzieć, że pan o tym nie wiedział i za to nie 

odpowiada.  

Pan Tomasz Szymanik – skoro gmina podpisała porozumienie z dofinansowaniem 40 % po 

stronie gminy i 60 %  po stronie firmy. Obecnie mamy porozumienie z powiatem, gdzie 

powiat też dokłada do firmy, która zniszczyła drogi.  

Pan Waldemar Cyran – ja nie ingeruję w to co powiat wynegocjował, my rozszerzamy 

zadanie, żeby rozszerzyć inwestycję . 1,5 km drogi robimy za 120 000 zł Firma Inter Kor 

robiła inwentaryzację i wiemy, że te drogi nie były uszkodzone. Były drogi, które w ogóle nie 

były przejezdne a zostały zrobione przez firmę Inter Kor. 

Pani Irena Dębkowska – obowiązuję pewne zasady współżycia miedzy ludźmi, jeżeli były 

podpisywane umowy trzeba je realizować . Wcześniej umowy były podpisywane z 

wcześniejszym panem wójtem, wyznawał on zasadę, że lepiej zrobić więcej nie koniecznie 

lepiej.  
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c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2020 rok 
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 Do punktu czwartego  porządku obrad: 

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

posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Staw8iarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Tomasz Szymanik 


