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Protokół Nr XXVII/2020 

 

z obrad XXVII  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 r., która odbyła się 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10.00 

 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął obrady XXVII sesji 

Rady Gminy Sadowne.  Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Proszę o 

zalogowanie się do systemu i potwierdzenie obecności.  

Do punktu drugiego 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. Podjęcie uchwał:  

 

a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 

2021-2025; 

b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Sadowne na 2021 rok; 

c) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Sadowne na lata 2021-2030; 

d) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Sadownem, 

poprzez przeniesienie jego siedziby, 

e) w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Sadownem,  

f) w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków,  

g) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV/141/2020 z dnia 30 

listopada 2020 roku w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok,  

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Sadowne, 

i) w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na lata 

2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028, 

j) w sprawie przyjęcia „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Sadowne” 

k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sadowne na lata 2020-2031,  

l) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok. 

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

2021-2032, 

- odczytanie opinii RIO 

- dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032, 

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032 

n) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2021 r.  

- odczytanie projektu budżetu,  

- odczytanie opinii RIO 
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- dyskusja nad projektem budżetu 

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Sadowne na 2021 rok, 

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

6. Przyjęcie protokołu z obrad z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy.  

7. Zamknięcie obrad.     

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

Pan Waldemar Cyran – ostatnia sesja odbyła się 7 grudnia. 15.12 zakończyliśmy 

inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sadowne , wykonawcą 

zadania była spółka Meritum. Wartość zadania 77 000 zł.  Zapewnia nam poprawę powietrza 

na najbliższe lata. Uczestniczymy w programie wymiany źródeł ciepła i już pierwsze piece 

zostały zamontowane.  W dniu 16.12.2020 r. złożyliśmy wniosek o dotację ze środków 

Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg pn. Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Zarzetka. 18 .12 2020 r. dokonaliśmy odbioru inwestycji pn. 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka, wykonawcą była firma Wikrusz. 

Pozyskane środki były z funduszu przeciwdziałania Covid-19. 18.12.2020 r. dokonaliśmy 

odbioru samochodu zakupionego przy wsparciu z PEFRON do przewozu osób 

niepełnosprawnych.  21.12.2020r. dokonaliśmy odbioru inwestycji pn.  Przebudowa dróg 

gminnych w miejscowościach: Orzełek, Zarzetka, Morzyczyn Włościański i Morzyczyn 

Włóki finansowana z funduszu przeciwdziałania Covid-19.. Rozpoczął się montaż kotłów  w 

ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników 

grzewczych i insnalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki”. Gmina 

Sadowne jak wszystkie gminy w Polsce miała możliwość złożenia wniosku o środki z 

funduszu przeciwdziałania covid-19 dla jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety tego wsparcia z kancelarii Premiera nie 

otrzymaliśmy. Nie rezygnujemy i wierzymy, że w kolejnym naborze nasza gmina zostanie 

uwzględniona. Składaliśmy wniosek o modernizację stacji uzdatniania wody, kolejną 

potrzebą jest budowa Przedszkola w Gminie Sadowne wnioskowaliśmy o dofinansowanie. 

Kolejny wniosek dotyczył drogi Armii Krajowej  

 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

 a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sadowne na lata 

2021-2025; 

Pani Jadwiga Gutowska – Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

podejmowany jest na 5 lat. Ten program, który został państwu przedstawiony będzie 

obowiązywał na lata 2021-202 

Pan Piotr Olkowski – dołączył do sesji  
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b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Sadowne na 2021 rok; 

Pani Jadwiga Gutowska – gminny program profilaktyki uchwalany jest na rok, jest 

konieczność opracowania kolejnego programu na 2021r. dotyczy to pracy z osobami 

uzależnionymi, zadania wynikają z ustawy, a program określa szczegółowe działania.  

Pani Anna Rukat – kwota w budżecie na zadania profilaktyki alkoholowej to kwota 107 000 

zł.  
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c) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Sadowne na lata 2021-2030; 
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Pani Jadwiga Gutowska – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 17 

ustawy o pomocy społecznej , przygotowana jest na perspektywę 2021-2030. Strategia została 

uaktualniona o 500+, dobry start. 500 zł dla emeryta. Strategia jest spójna z programem 

przeciwdziałania przemocy i przeciw działania alkoholizmowi.  
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d) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Sadownem, 

poprzez przeniesienie jego siedziby, 

Pan Marcin Gręda – uchwała dotyczy zmiany siedziby Przedszkola w Sadownem. 

Przeniesienie spowodowane jest dostosowaniem warunków lokalowych do wytycznych 

głównego inspektora sanitarnego, w związku z tym musieliśmy przenieść przedszkole, żeby 

można było pomieścić 50 dzieci.  
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e) w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Sadownem,  

Pan Janusz Chaber – Kierownik ZGK w Sadownem - obecnie do ścieków gmina dotuje 2,40 

zł do każdego metra³. 

Pan Jarosław Popławski – bardzo ładnie zostało to ujęte, że jest to dopłata to jest podwyżka 

dla mieszkańca i to trzeba powiedzieć.  

Pan Tomasz Szymanik – tylko żadna z gmin ościennych tego nie czyni, planujemy inwestycje 

na oczyszczalni, dlatego trzeba mieć na to środki.  

Pan Waldemar Cyran – wszystkie opłaty drożeją, wszystkie instalacje wymagają remontu, 

trzeba wziąć to pod uwagę. Ta dopłata do ścieków to był wielki ukłon ze strony gminy dla 

mieszkańca. W tym roku dobudowaliśmy odcinek na ulicy Wiejskiej, trzeba te środki, które 

gmina włożyła rozłożyć też równomiernie na mieszkańca.  

Pan Tomasz Szymanik – otrzymałem od pana kierownika symulacje i tu cena ścieków w 

innych gminach jest znacznie wyższa, jedynie Brok miał tańsze ścieki, wszyscy nasi sąsiedzi 

mają ścieki droższe.  

Pan Jarosław Popławski – słyszeliśmy że społeczeństwo się starzeje – podwyżka 

proponowana jest o 40 % jest to znaczny skok dla naszych mieszkańców, dochody dla 

mieszkańców nie idą w górę o 40%, ucierpią najbiedniejsi. 

Pan Jarosław Chaber – od stycznia rosną nam płace minimalne i koszt odbioru osadów.  

Pani Anna Rukat – w przyszłorocznym budżecie do czerwca dopłata dla mieszkańca wynosi 

2,40 zł od czerwca 1,40 zł . Całkowicie z dopłaty będziemy rezygnować w kolejnym roku.  
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f) w sprawie ustalenia dopłaty do wszystkich taryf dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków,  

 

Pan Janusz Chaber – uchwała ta mówi o tym, w jakiej kwocie ustalacie państwo dotację dla 

ZGK.  
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g) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV/141/2020 z dnia 30 

listopada 2020 roku w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok,  

 

Pani Anna Stawiarz – na sesji w dniu 30 listopada podjęty był program współpracy Gminy 

Sadowne  z organizacjami pozarządowymi. Po sprawdzeniu chwały przez nadzór prawny 

zwrócono się do nas o wykreślenie z rozdziału XII §12 punktu 7) i 8), w związku z tym 

przygotowana została uchwała uchylające te dwa punkty.  
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h) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Sadowne, 

 

Pan Tomasz Szymanik- odczytał treść uzasadnienia do uchwały.  

Pan Jarosław Popławski – czy została sporządzona dokumentacja ? Chciałbym się z nią 

zapoznać.  

Pan Waldemar Cyran – takie dokumenty oczywiście posiadamy. 

Pan Jarosław Popławski – proszę o udostępnienie  

Pan Tomasz Szymanik – jesteśmy tu obradujemy z pośród radnych mamy członków komisji i 

komisja podjęła uchwała na podstawie której przygotowana była uchwała Rady Gminy.  

Pan Janusz Kibart  - komisja pracowała nad tym , zapoznała się z dokumentami skarżącego, 

na podstawie przedstawionych dokumentów skarga została uznana za niezasadną.  
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i) w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na lata 

2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 

Pan Marcin Gręda –  na podstawie ustawy Wójt Gminy Sadowne musi sporządzić program 

ochrony środowiska dla Gminy Sadowne na lata 2021-2024 
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j) w sprawie przyjęcia „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Sadowne” 

 

Pan Marcin Gręda – przynajmniej raz na 15 lat sporządza się dla Gminy plan zaopatrzenia w 

ciepło, energię. 
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k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sadowne na lata 2020-2031,  

 

Pani Anna Rukat – z tego roku usuwamy z budżetu kwotę 1 000 000 zł  pozostałe rzeczy 

zmienione w budżecie to zmniejszenie planu podatku,  
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l) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok 
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Przerwa – 11.30 

Po przerwie 11.55 

 

 

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

2021-2032, 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Pani Anna Rukat – wyjaśniła pomyłki,które zaistniały w projekcie WPF. Dostaliście państwo 

poprawkę do budżetu dotyczącą projektu wymiany pieców. Podpisaliśmy 2 umowy dotyczące 

dróg powiatowych, umowy te są niższe o kwotę 4 000 zł i te zmiany zostały naniesione do 

budżetu.  

Pan Waldemar Cyran – WPF mówi o planach na najbliższy rok, ale i na lat przyszłe. 
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n) uchwała budżetowa na 2021 rok.  

Pan Tomasz Szymanik – odczytał projekt budżetu i opinię RIO w sprawie uchwały 

budżetowej gminy na 2021 rok.  

Pani Anna Rukat – w budżecie mamy zmiany związane z montażem pieców. Pojawiły się 

dochody i wydatki unijne związane z wymianą pieców. Zmienia się nam dotacja , dotacja dla 

ZGK zmniejszyła się o 40 000 zł., zmniejszyliśmy dotację jeżeli chodzi o dwie drogi 

powiatowe , droga w Morzyczynie i  ulica „Wiejska o kwotę 4 00 zł. Poprawiony jest 

załącznik inwestycyjny, 3466 000zł . Mamy zmiany dotyczące naszych podatków w sumie 

zmiany są na kwotę 1 200 000 zł .  

Pan Waldemar Cyran – dochody są w kwocie 30 029 133,00 zł mamy pozytywna opinię RIO, 

wydatki mamy przewidziane na kwotę 30 581 633,00 zł. Myślę, że powinniśmy przed 

uchwaleniem nowego budżetu wspomnieć o roku 2020. Podsumowując 2020 rok wykonaliśmy 

9,5 km wykonania nawierzchni bitumicznej. Ocięte – Sadowne, ul. Bł E. Grzymały 1  km, 

droga Sadoleś – Płatkownica  700 m, droga Zarzetka  1 km, Morzyczyn 500 m ,  

W ostatnim tygodniu przed świętami udało się wybudować drogę w Złotkach i Orzełku na 

warunkach wynegocjowanych z firma INTERCOM. Droga Sadoleś – Morzyczyn  

wybudowana wspólnie z powiatem. Rok 2020 skupił się wokół pandemii, musieliśmy 

dostosować nasze placówki, pisaliśmy wnioski o dofinasowanie zakupu komputerów, 

pozyskaliśmy 70 komputerów i 40 tabletów. Pozyskaliśmy środki dla strażnic OSP . 

modernizowaliśmy i budowaliśmy nowe oświetlenia uliczne. Wspólnie z powiatem 

przygotowujemy projekt modernizacji K50 z ulica Wiejską. Budowa świetlicy wiejskiej w 

Zarzetce będzie w kolejnym roku kontynuowana. Pozyskaliśmy od mieszkańców 150 ton 

azbestu. Został zakupiony na potrzeby osób niepełnosprawnych autobus. Rozpoczęliśmy 

modernizacje kotłowni, wymiana pieców u naszych mieszkańców 84 piece i 23 instalacje 

fotowoltaiczne i 23 instalacje solarne. Przez pandemię zamarł nam trochę GOK w Sadownem, 

udało nam wyremontować pomnik nieznanego żołnierza 1920 roku. Pomimo tego, że szkoły 

pracowały zdalnie my wykonaliśmy .. za 70 000 zł Planujemy modernizacje SUW w Ociętem. 

Połączyliśmy wodociąg z gminą Małkinia. Jako nieliczna gmina obroniliśmy się przed 

podwyżką odpadów.  

Jak ma wyglądać 2021 rok, mamy zabezpieczone 200 000 zł na zwodociągowanie gminy, 

chcemy połączyć wodociąg Krupińskie – Zieleniec i remont SUW. Myślimy o współpracy z 

powiatem w sprawie remontu drogi Morzyczyn Włóki i ulica Wiejska w Sadownem. Są już 

wyłonieni wykonawcy jest to dobra forma współpracy z powiatem. Nasze drogi gminne 

zaplanowane na przyszły rok. Staramy się rezygnować z dróg żwirowych. Mamy 

zaplanowaną budowę drogi w miejscowości Sojkówek, gdzie mieszkańcy nie mają 

praktycznie drogi. Dojazdowej. Nie zapominamy o projektach dróg gminnych będziemy 

przygotowywać kolejne projekty. Droga Sadowne – Krupińskie i droga w Kołodziażu Rybie 

będą miały szczęśliwy finał realizacji. Mamy zapisane 50 000 zł na drogę w miejscowości 

Płatkownica, przebudowa drogi w miejscowości Zarzetka. Mamy zapisane w budżecie 

200 000 zł na budowę ulic w Sadownem, mam nadzieję że wniosek który złożyliśmy będzie 

rozpatrzony pozytywnie i uzyskamy dofinansowanie na ulicę Armii Krajowej i 11 Listopada, 

ulica Leśna i Prymasa Tysiąclecia, planujemy remont przepustu na ulicy Strażackiej, 
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wcześniej musimy dokonać przesunięcia linii energetycznej. Kolejna inwestycja to projekt 

chodnika w Sokółce. W przyszłym roku mamy zapisane 50 000 zł na remont budynku przy 

ulicy Kuźnica 1. Mamy zabezpieczone 100 000 zł na informatyzację urzędu gminy. 100 000 

zł na Bezpieczeństwo Publiczne – zakup samochodu strażackiego. Zmagamy się z problemem 

budowy przedszkola mamy zabezpieczone 150 000 zł w przyszłym roku zrobimy projekt. 

Chcemy wybudować boisko przy szkole podstawowej w Grabinach. Współpracujemy ze 

szpitalem w Ostrowi Mazowieckiej i mamy zabezpieczone na pomoc 10 000 zł .  1 300 000 zł 

zabezpieczone na wymianę  piecy modernizację linii energetycznej. Mamy zabezpieczone 

370 000 zł na budowę świetlicy w miejscowości Zarzetka. Uzupełniając załącznik 

inwestycyjny trzeba pamiętać o funduszu sołeckim, który jest na kwotę 476 000 zł. Czas 

pokarze, ale założenia budżetowe mamy naprawdę bardzo dobre, myślę że ta wspólna praca 

wychodzi nam bardzo dobrze. Szanowna rado wnioskuje o przyjęcie budżetu na 2021 rok w 

przedstawionej formie.  

Pan Tomasz Szymanik – czy są jakieś pytania odnośnie projektu budżetu? Bardzo proszę. 

Mogę przejść do odczytania i przegłosowania budżetu na 2021 rok.  
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Pan Waldemar Cyran – dziękuję za przyjęcie uchwały budżetowej. 
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Do punktu piątego porządku obrad: 

 

Pan Sławomir Rydzewski – dziękuje Wójtowi, pracownikom Radzie Gminy za budowę drogi 

Pani Teresa Wielgat – dziękuje  

Pan Decyk   - dziękuję  

Pani Małgorzata Lipka - Bartosik – dziękuje w imieniu mieszkańców za remont drogi w 

Złotkach.  

Pan Jarosław Popławski – wstrzymałem się od głosu przy głosowaniu co do budżetu i WPF, 

myślą o lepszy budżet na kolejny rok. Dziękuje za realizacje oświetlenia i dachu na strażnicy 

OSP w Zieleńcu. 

Pan Waldemar Cyran – ja się cieszę jak budujemy coś dla naszych mieszkańców, te słowa 

podziękowania są bardzo miłe. Tylko dzięki współpracy z Państwem udało nam się to 

wszystko zrealizować, oczywiście liczymy na środki zewnętrzne. Z nadzieją patrzę na 

wnioski, które złożyliśmy do kancelarii Pana Premiera liczę, że te środki do nas trafią. 

Szanowni państwo ten miniony rok był bardzo doby dla Gminy Sadowne. Chciałbym 

wspomnieć o dwóch miłych dla mnie akcentach, dostałem głosami państwa tytuł 

samorządowca roku Tygodnika Siedleckiego, takim miłym akcentem dla mnie i dla Sadolesia 

i zespołu Sadowianki było reprezentowanie u Prezydenta w dożynkach województwa 

Mazowieckiego. Wierzę, że 2021 rok będzie rokiem przełomowym i będziemy mogli wrócić 

do normalności. Należą się podziękowania wszystkim, którzy stoją na pierwszej linii frontu. 

Jestem mocno zbudowany postawą mieszkańców w sprawie pomocy dla Michasia 

Boguckiego. Zebraliśmy 42 worki nakrętek. Ogłosiliśmy licytacje na imię dla naszego 

nowego auta. Na tę chwilę mamy 180 zł. Powstała inicjatywa partnerstwa Samorządu – 

Dolina Liwca jest to inicjatywa dotycząca strategii rozwoju doliny Liwca, na naszej stronie 

będzie funkcjonowała ankieta, proszę o  jej wypełnienie.  

Pan Tomasz Szymanik – dziękujemy za życzenia panu wójtowi życzymy również zdrowi i 

odwagi w działaniu. Dziękuję również radnym za mądrość i rozsądek w działaniu.  

Pan Piotr Olkowski – ja w imieniu mieszkańców Ociętego, Krupińskiego i wszystkich innych 

miejscowości dziękuje za drogę w Ociętem  

 

 

Do punktu szóstego porządku obrad: 
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Pan Tomasz Szymanik – dziękuję wszystkim za przybycie i udział w obradach. Zamykam 

posiedzenie XXVII Sesji Rady gminy Sadowne.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

Tomasz Szymanik   

 


