
Protokół XXX/2021 

z obrad XXX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 08 czerwca 2021 roku, która odbyła się w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 1000 

 

Skład Rady – 15 

Obecnych według listy obecności – 14 

Nieobecni: Małgorzata Lipka-Bartosik  

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

Gręda – Zastępca Wójta, Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne oraz mieszkańcy Gminy 

Sadowne: Pan Tadeusz Zawadzki, Pan Krzysztof Berezowski, Pan Daniel Gierej, Pan Kamil Brzostek, 

Pan Janusz Konik, Pan Szymon Tomasik, Pan Wiesław Tomasik. 

 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

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

obrady XXX Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum. Poprosił 

radnych o zalogowanie się do systemu. 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – czy ktoś z Państwa wnosi zmiany do porządku obrad? 

Pan Jarosław Popławski – chciałbym złożyć wniosek formalny. 

Pan Tomasz Szymanik – (odczytał wniosek w sprawie rozpatrzenia sprawy dotyczącej drogi 

w Sojkówku) ta sprawa będzie rozpatrywana w punkcie piątym Sprawy różne. Zostanie przedstawione 

pismo, a później dyskusja.  

Pan Jarosław Popławski - nie zgadzam się, dlatego chcę żeby wniosek był formalny i formalnie 

przegłosowany, po to, aby mieszkańcy wiedzieli, kto podejmuje jaką decyzję, i który z radnych jest za 

jaką decyzją, bo w chwili obecnej mieszkańcy nie mają świadomości, którzy radni są za jaką koncepcją 

drogi. Wniosek formalny jest złożony po to, żeby mieszkańcy mogli dowiedzieć się jak ta droga będzie 

wyglądała i jak zagłosowali radni. Odbywały się komisje w tej sprawie, brak rzetelnej odpowiedzi w tej 

sprawie.  

Pan Tomasz Szymanik – w tej sytuacji nie widzę możliwości głosowania, ponieważ nie mamy tutaj 

żadnego projektu uchwały. Proszę Pana Mecenasa o wypowiedzenie się w tej sprawie. 

Pan Janusz Pągowski – wniosek Pana Radnego nie dotyczy samej zmiany porządku obrad i dodania 

punktu, tylko dotyczy podjęcia przez Radę Gminy rozstrzygnięcia co do sposobu przebiegu tej drogi. 

i tutaj pojawia się problem prawny, ponieważ to zagadnienie nie należy do właściwości rady gminy, 

tylko do organu wykonawczego. Rada Gminy może podejmować uchwały dotyczące kierunku działania 

wójta, natomiast co do szczegółów jego działania takich uchwał się nie podejmuje. Niezależnie od tego, 

jeśli taki wniosek wpłynął to powinien zostać przegłosowany co do zmiany porządku obrad poprzez 

wprowadzenie nowego punktu. 

Pan Tomasz Szymanik – czyli byłby to punkt piąty „dyskusja nad projektem drogi w miejscowości 

Sojkówek”, punkt piąty staje się punktem szóstym itd. Zgodnie z wnioskiem Pana Radnego i moją 

propozycją ten wniosek wprowadzilibyśmy w punkcie piątym. Kto z Państwa Radnych jest za zmianą 

porządku obrad i wprowadzeniem do punktu piątego wniosku Pana Radnego? 



Odbyło się głosowanie: 

1. Pan Ryszard Decyk – wstrzymuję się od głosu  

2. Pani Irena Dębkowska – jestem za 

3. Pan Marek Gajewski – jestem przeciw  

4. Pan Janusz Kibart – jestem za  

5. Pan Zbigniew Kłósek – jestem przeciw  

6. Pani Dorota Mianowicz – jestem za 

7. Pan Piotr Olkowski – jestem za 

8. Pan Jarosław Popławski – jestem za  

9. Pani Bożena Rodź – jestem za 

10. Pan Sławomir Rydzewski – wstrzymuję się od głosu 

11. Pan Krzysztof Sych – jestem za 

12. Pan Tomasz Szymanik – jestem przeciw  

13. Pani Teresa Wielgat – wstrzymuję się od głosu 

14. Pani Urszula Bala – wstrzymuję się od głosu  

Wniosek został odrzucony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porządek obrad: 

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 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-

2032; 

b) w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2021 rok. 

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

6. Przyjęcie protokołu z obrad z XXIX Sesji Rady Gminy.  

7. Zamknięcie obrad.   

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – 12 maja ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę drogi w miejscowości Kołodziąż Rybie. Otwarcie ofert odbyło się 21 maja, 

została wyłoniona firma, która wykona to zadanie. Wartość umowy wynosi 130 380 zł, termin realizacji 

do 30 września 2022 roku. W skład zadania wchodzi uregulowanie własności gruntów pod budowę 

drogi, przebudowa linii energetycznej oraz rozbudowa już istniejącego wodociągu.  

13 maja ogłosiliśmy przetarg na wykonanie drogi w miejscowości Zarzetka. Na ten cel otrzymaliśmy 

dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 140 000 zł. Przetarg już został rozstrzygnięty. Wartość 

oferty wynosi 358 501 zł. Zadanie zostanie wykonane w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

19 maja zgodnie z decyzją Rady Gminy został zakupiony samochód gaśniczy dla OSP Zarzetka. 

Wartość pojazdu to 123 000 zł. Otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zakup 

wyposażenia do tego samochodu.  

20 maja podpisaliśmy dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim, pierwsza na kwotę 4 mln zł na budowę 

przedszkola w Sadownem. Lokalizacja nowego przedszkola to ul. bł. Edwarda Grzymały. Jeszcze w tym 

roku ruszą prace przygotowawcze. Kolejna umowa na kwotę 4 mln złotych. Jest to projekt realizowany 

we współpracy z powiatem węgrowskim – przebudowa ul. Wiejskiej w Sadownem. Zadanie 

szacunkowo wyceniane na kwotę 7 mln złotych. Realizacja zadania w latach 2022-2023.  

Gmina Sadowne otrzymała dotacje środków finansowych Województwa mazowieckiego w ramach 

zadania „Mazowieckie strażnice OSP 2021”. W tym roku złożyliśmy wniosek na zadanie polegające na 

wymianie bramy garażowej w OSP Zalesie. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30 000 zł, w tym 

otrzymana dotacja 25 000 zł. Ponadto pozyskaliśmy w ramach OSP 2021 dotacje w wysokości 16 950 

zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Zarzetka do nowo nabytego samochodu.  

27 maja do WFOŚiGW w Warszawie złożyliśmy wniosek na dofinansowanie zadania „Usuwanie 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadowne w 2021 roku” w ramach 

ogólnopolskiego programu finasowania usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach wniosku 

zaplanowany odbiór jest 75 ton wyrobów azbestowych, szacunkowa wartość zadania wynosi 30 000 zł, 

100% finansowane ze środków WFOŚiGW.  

Gmina Sadowne otrzymała dotacje ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 z przeznaczeniem na 

dofinansowanie następujących zadań: utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morzyczynie 



Włóki, modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ociętem, remont świetlicy wiejskiej w Sadownem, 

wymiana bramy garażowej i wykonanie ocieplenia sufitu w garażu OSP Zalesie, budowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Złotki. Wysokość dofinansowania na każde zadanie wynosi 10 000 zł. 

Termin wykonania tych zadań upływa 30 września. 

Odnośnie taryf na wodę, mamy zatwierdzone taryfy do 2024 roku. Zgodnie z kalkulacja wzrost stawek 

o 7%.  

Odnośnie dzierżawy gruntów położonych w miejscowości Płatkownica, została zawarta umowa od           

1 czerwca na okres 3 lat. Mieliśmy dwie oferty, najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 4 000 zł za 

rok.  

Pan Jarosław Popławski – chciałbym coś ustalić. Mamy taki punkt, że w przypadku gdy wynik 

głosowania jednego radnego budzi uzasadnione wątpliwości rada może dokonać ponownego 

głosowania – reasumpcji. I wnioskuję o reasumpcję ze względu na to, że radni głosowali w tym samym 

czasie o ten sam wniosek w dwóch różnych sprawach.  

Pan Janusz Pągowski – głosowanie zostało przeprowadzone, każdy z radnych głosował za, przeciw lub 

się wstrzymał. Natomiast skoro taki wniosek formalny o przeprowadzenie reasumpcji głosowania został 

złożony to należy go przegłosować. Z tym, że porządek obrad został już przegłosowany, a taki wniosek 

powinien zostać złożony zaraz po zakończeniu głosowania. W związku z tym w mojej ocenie 

reasumpcja ta będzie bezprzedmiotowa.  

Pan Tomasz Szymanik – zgłoszony wniosek o reasumpcję głosowania poddaję pod głosowanie. 

Przegłosowujemy wniosek o reasumpcję głosowania nad wprowadzeniem do punktu piątego sprawę 

budowy drogi w Sojkówku. Jeżeli ten wniosek przejdzie przeprowadzimy reasumpcję głosowania.  

Odbyło się głosowanie: 

1. Pan Ryszard Decyk – jestem przeciw  

2. Pani Irena Dębkowska – jestem przeciw  

3. Pan Marek Gajewski – jestem przeciw 

4. Pan Janusz Kibart – wstrzymuję się od głosu 

5. Pan Zbigniew Kłósek – jestem przeciw  

6. Pani Dorota Mianowicz – jestem przeciw 

7. Pa Piotr Olkowski – jestem przeciw 

8. Pan Jarosław Popławski – jestem za 

9. Pani Bożena Rodź – jestem przeciw 

10. Pan Sławomir Rydzewski – jestem przeciw  

11. Pan Krzysztof Sych – jestem przeciw  

12. Pan Tomasz Szymanik – jestem przeciw  

13. Pani Teresa Wielgat – jestem przeciw  

14. Pani Urszula Bala – jestem przeciw  

Wniosek został odrzucony. 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – mamy do przegłosowania dwie uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2021-2032 oraz w sprawie zmian w Uchwale budżetowej. 

Pani Anna Rukat – zmiana wprowadzona do budżetu opiewa na kwotę 156 707 zł. Zmiany te wynikają 

z tego, że podpisaliśmy umowę na środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jest to kwota 140 000 

zł. Otrzymaliśmy 7 707 zł z tytułu zwrotu za dowozy osób na szczepienia Covid. Kwota 4 000 zł jako 

zwrot komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i 5 000 zł z tytułu różnych dochodów. Jeśli chodzi 

o wydatki jest to ta sama kwota 156 707 zł i większość z tych pieniędzy zostaje przeznaczona na drogi. 



Do drogi Zalesie – Zarzetka dokładamy 55 000 zł, do przebudowy drogi gminnej na działce 626 

Sadowne ul. bł. Edwarda Grzymały 80 000 zł. Trzecia zmiana w budżecie dotyczy działu 700 

(Gospodarki mieszkaniowej) dokładamy 20 000 zł na wymianę stolarki okiennej w budynku 

w Szynkarzyźnie. W WPF dokładka dotyczy zadania inwestycyjnego, na które otrzymał powiat kwotę 

4 mln zł – jest to rozbudowa ul. Wiejskiej, gmina Sadowne dokłada do tej inwestycji 1 850 000 zł na 

lata 2022-2023. Druga zmiana dotyczy budowy przedszkola w Sadownem.  

Pan Jarosław Popławski – proszę o wyjaśnienie limitu 2021 na zakup samochodu dla OSP Zarzetka 

130 000 zł i limit 2022 jest 70 000 zł, skoro w tym roku został już zakupiony to skąd jest limit 2022? 

Pani Anna Rukat – przy porządkowaniu budżetu w tym roku ta pozycja będzie na pewno usunięta.  

Pan Jarosław Popławski – a nie powinno być od razu? 

Pani Anna Rukat – nie, ponieważ samochód jest jeszcze niezarejestrowany. W momencie zakończenia 

wszystkich czynności związanych dopuszczeniem pojazdu do użytkowania pozycja ta zostanie usunięta.  

Pan Jarosław Popławski – w WPF na początku roku nie było takiej pozycji (zakup samochodu). Dopiero 

ta pozycja pojawiła się w późniejszym terminie.  

Pani Anna Rukat – pozycja zakup samochodu dla straży była już wcześniej, ale bez wskazania dla której. 

Na jednej z poprzednich sesji zostało ustalone która jednostka otrzyma pieniądze.  

Pan Jarosław Popławski – ale to była mowa o nowym samochodzie. Niejednokrotnie była mowa                 

o zakupie nowego samochodu. 

Pan Waldemar Cyran – jeśli chodzi o zapis w budżecie pierwotnie był to zapis w wysokości 100 000 zł 

na zakup samochodu. W momencie tworzenia budżetu nie wiedzieliśmy jak będzie wyglądał montaż 

finansowy zakupu nowych samochodów. Żaden samorząd nie kupuje z własnych środków nowych aut 

tylko stara się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych. Te źródła to WFOŚiGW, MSWiA, Urząd 

Marszałkowski, Środki z komendy Wojewódzkiej. W tym roku również wnioskowaliśmy o zakup 

nowego samochodu. Niestety Urząd Marszałkowski zrezygnował z możliwości dofinansowania zakupu 

samochodów średnich, a o takim samochodzie myśleliśmy. Więc jedno źródło finansowania nam 

umknęło. W momencie kiedy złożyliśmy wnioski do WFOŚiGW nie zostaliśmy ujęci na liście, 

podobnie jak inne samorządy z powiatu węgrowskiego. W tej sytuacji nie ma szans na zakup samochodu 

za niespełna 1 mln z budżetu gminnego. Stąd też ta zmiana.  

Pan Jarosław Popławski – odnośnie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach. Jeszcze 

w tym roku z komisją oświaty rozmawialiśmy z Panią Dyrektor (SP Orzełek) odnośnie warunków jakie 

mają na boisku, a raczej o braku warunków, jest to po prostu łąka. Jeżdżą na zawody powiatowe, sam 

zwróciłem uwagę, że to nie są warunki dla dzieci, które uczą się w naszej gminie. Zawnioskowałem, 

żeby Pani Dyrektor razem z Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty wystosowała pismo odnośnie 

wybudowania boiska, aby poprawić dzieciom uczącym się w tej szkole byt. A tutaj kolejne pieniądze 

są przeznaczane na budowę boiska w Grabinach, gdzie boisko jest, nie wiem w jakim stanie, ale jest. 

Na inwestycje w Grabinach i Zarzetce poszły duże pieniądze.  

Pan Tomasz Szymanik – jeżeli chodzi o szkołę w Orzełku, jest to szkoła niepubliczna. Wszyscy 

uczniowie z Orzełka mają zapewnione miejsca w Szkole Podstawowej w Sadownem, tutaj mają stadion. 

To, że założyli stowarzyszenie i sami prowadzą szkołę, to się chwali, jest to inicjatywa mieszkańców. 

Gmina nie tylko przekazuje subwencje na każdego ucznia, ale również sponsoruje niektóre remonty. 

Tak naprawdę to powinna być podpisana umowa użyczenia budynku i wtedy stowarzyszenie, które 

prowadzi szkołę samo powinno się zatroszczyć o to co tam się dzieje. 



Pan Jarosław Popławski – jeśli chodzi o przebudowę drogi DK-50 i wybudowanie ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż tej drogi w kierunku Ostrów Mazowiecka. Czy nie należałoby zrobić tej drogi od 

miejsca w którym jest już zaczęta i połączyć? 

Pan Waldemar Cyran – jeśli chodzi o przebudowę tego skrzyżowania to mieszkańcy proszą o to już od 

wielu lat. Nie tylko do mnie kierują pisma, ale również GDDKiA. Niestety w tej kwestii nie wiele mogę 

zrobić, ponieważ jest to teren GDDKiA. Jeszcze w roku 2018, a nawet 2017 wnioskowaliśmy o ścieżkę 

pieszo-rowerową na odcinku z Sadownego od ulicy Partyzantów do ulicy Wiejskiej. Zostało postawione 

jasno stanowisko GDDKiA, że jeżeli nie zaprojektujemy tego skrzyżowania to nie zrobią nic na tym 

terenie. Projekt tego skrzyżowania został już złożona w GDDKiA. Jesteśmy już po kilkukrotnych 

rozmowach m.in. z GDDKiA, aby przy okazji modernizacji ulicy Wiejskiej, wrócić do tematu ścieżek 

rowerowych i przebudowy tego skrzyżowania. I to się udało, mamy porozumienie z GDDKiA, które 

mówi jasno, że projektujemy to skrzyżowanie. Jesteśmy po rozmowach z projektantem, koncepcja 

została Państwu przedstawiona. Zróbmy najpierw coś co pokaże, że przy współpracy z GDDKiA 

możemy to zrealizować i wtedy będziemy myśleć o kolejnych kilometrach ścieżek rowerowych. Wiem, 

że są bardzo potrzebne, ale zróbmy to co na chwilę obecną jesteśmy w stanie. 

a) w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032 

 

 

  



b) w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2021 rok 

 

  



Do punktu piątego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – zaczniemy od pisma, które wpłynęło od Pana Janusza Konika w sprawie 

budowy drogi w Sojkówku.  

Pan Waldemar Cyran –  koncepcja drogi w Sojkówku była konsultowana z mieszkańcami na zwołanym 

zebraniu wiejskim. Zdaję sobie sprawę, że nie ma możliwości zapewnienia interesu wszystkim 

mieszkańcom. Rozumiem, że każdy może mieć inna wizję przebiegu tej drogi. Odbywały się rozmowy 

z mieszkańcami i wydawało się, że sprawa jest jasna, zrozumiała. Nie wiem kto jest inicjatorem tego 

konfliktu. W momencie kiedy koncepcja została przedstawiona przeprowadziłem rozmowę 

z Nadleśnictwem w Łochowie. Lasy Państwowe nie miały żadnych uwag co do tego. W roku 2019 do 

projektu budżetu został wprowadzone zadanie budowy drogi w Sojkówku. Projekt budżetu została 

zaakceptowany i zostałem zobligowany do włączenia zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy, 

który będzie procedował całą decyzję ZRID. Ta sprawa toczy się bardzo długo, dziwi mnie, że gdy 

dochodzi do sytuacji, kiedy chcemy uregulować coś dla dobra mieszkańców, a też ponosimy koszty, 

musimy mierzyć się ze sprzeciwem. Patrząc na to wszystko obiektywnie uważam, że tę sprawę należy 

doprowadzić do końca. Jeżeli będzie konieczne dalsze rozwijanie tej sieci, a wiadomo, że jest bo są 

mieszkańcy tej miejscowości, którzy nie mają prawnego dojazdu do swoich działek. Pytanie dlaczego 

do tej pory nikt się tym nie zajął, a jak już się zajęliśmy to według Państwa robimy to źle. Procedura 

jest już na takiej drodze, że my z tej drogi nie zejdziemy. Decyzja ZRID mówi jasno, że jeżeli grunt 

zostanie wydzielony, a takiej decyzji nie wydaje wójt tylko starosta, otrzymają Państwo odszkodowanie 

za utratę gruntu. Chcemy zrobić tę drogę dla dobra mieszkańców tamtych okolic, żebyście mogli tam 

Państwo normalnie funkcjonować. W momencie, kiedy powstanie tam droga otworzą się przed Wami 

perspektywy. Nie do końca rozumiem Państwa niezadowolenia. Decyzje zapadły, były one 

konsultowane, znaliście je wcześniej, więc to nie czas na burzenie tego co do tej pory zostało zrobione. 

Państwo przedstawiliście wariant, który przesuwa tę drogę o jakieś 100 m. Należy zwrócić uwagę, że 

w tym momencie droga byłaby poprowadzona „za plecami” wszystkich mieszkańców, to skutkowałoby 

przebudową wjazdów na posesje. Poza tym wszystkie media wodociągowe są zlokalizowane po drugiej 

stronie. 

Pan Ryszard Decyk opuścił posiedzenie. 

Pan Marek Gajewski – biorąc pod uwagę koncepcję przedstawioną w Państwa piśmie przede wszystkim 

zwiększyłby się koszt podziału działek (więcej działek). Kolejna sprawa przy tej koncepcji mieszkańcy 

musieliby przebudowywać wjazdy, poza tym wiele działek w dalszym ciągu nie miałoby dojazdu. 

Pan Daniel Gierej – da się nie pozbawiając wjazdu do pierwszych zabudowań, mijamy tylko jedną 

posesje.  

Pan Waldemar Cyran – ta droga praktycznie w 70% biegnie w miarę po istniejącej drodze. 

Pan Szymon Tomasik – nie było żadnych konsultacji na etapie, kiedy było planowanie, właściciele 

gruntów we wsi Sojkówek nie wiedzieli nic. Tereny Natura 2000 – po co niwelować teren, wywozić 

górki, po co to niszczyć, skoro idzie po równym (koncepcja z pisma). 

Pan Waldemar Cyran – jeżeli nawet będziemy drogę budować po równym to i tak najpierw będziemy 

musieli rodzimy grunt wywieźć. Niestety, na tym co jest nie da się budować, to jest normalne jeżeli ma 

powstać dobra droga. Jeżeli buduje się w takim terenie to niestety koszty trzeba ponieść. Powinniśmy 

przerwać tę farsę i pozwolić działać. 

Pan Marek Gajewski – Pan Tomasik zarzuca nam, że nic o tej sprawie nie wiedział. Niejednokrotnie 

rozmawialiśmy razem z Radą Sołecką, Powiadomienia o zebraniach były umieszczane na tablicach 

informacyjnych. Zgadzam się z Panem Wójtem, że powinniśmy przerwać tę farsę. Cały czas chodzi 

o to, żeby zamienić grunt przez który ma przebiegać droga na tzw. ziemię sołtyską, ale jest to 



niemożliwe ponieważ grunt ten nie należy do gminy. Na zamianę tych gruntów musiałby się zgodzić 

wieś. Prośba od mieszkańców Sojkówka, aby chociaż zaznaczyć którędy ta droga będzie przechodziła. 

Pani Irena Dębkowska – wydaję mi się, że jeśli chodzi o budowę tej drogi to już od dawna się o tym 

mówi. Myślę, że zebraliśmy się tutaj po to aby dojść do jakiegoś konsensusu. Jeżeli jest możliwość 

zmiany na jakimś odcinku trasy, tak żeby był lepszy dojazd dla kogoś z mieszkańców do tej drogi, 

myślę, że można by to było rozważyć. Uważam, że po to tu Państwo przyszliście żeby ten spór 

zakończyć. Chodzi tu o dobro wspólne. 

Pan Szymon Tomasik – w pierwszym piśmie w roku 2018 do Pana Wójta napisaliśmy, że jeżeli grunt 

na drogę zostanie od nas zabrany to w zamian chcieliśmy grunt o tej samej powierzchni z działki 

wiejskiej. Nie utrudnialiśmy, w piśmie wszystko zostało uargumentowane. 

Pan Daniel Gierej – to Wy nie chcecie żeby ta droga przechodziła przez Waszą działkę? 

Pan Szymon Tomasik – może iść przez naszą działkę, jeżeli wieś Sojkówek odda nam tyle samo. 

Pan Marcin Gręda – ale prawnie nie da się tego zrobić. 

Pan Daniel Gierej – mówię to przy wszystkich, to co gmina weźmie od Was oddam wam ze swojej 

ziemi. Oddam Wam 20 arów w Sojkówku.  

Pan Tomasz Szymanik – przysłuchując się dyskusji widzę tutaj co najmniej 3 koncepcje – gminna, 

koncepcja z pisma i trzecia ominięcia lasu. Zamiana gruntów na te, które Państwo się upierają jest 

niemożliwa, ponieważ nie są to grunty należące do gminy. Proszę o wyrozumiałość i o porozumienie 

się między sobą, bo w tej chwili to do niczego nie dojdziemy. Jak wygląda kwestia dojazdu do działek 

Pana Konika? 

Pan Janusz Konik – w tej chwili nie ma żadnego dojazdu. 

Pan Tomasz Szymanik – ale jest możliwość, gdyby Pan Berezowski i Pan Zawadzki oficjalnie zrzekli 

się z części swoich działek na rzecz drogi dojazdowej. 

Pan Tadeusz Zawadzki – zrzec się na rzecz gminy i niech to będzie droga gminna.  

Pan Zbigniew Kłósek – tak jak już zostało powiedziane, nasza dobra wola Rady, że chcemy budować 

tę drogę, bo wyznaczyć ją to jest dopiero początek, wybudowanie jej spadnie na nasze barki. 

Przysłuchując się tutaj tej rozmowie to jedyny interes mają Państwo, którzy chcą zamiany tych gruntów 

i nie mogą zrozumieć, że nie da się tego zrobić. Podoba mi się postawa pozostałych Państwa, którzy 

chcą się porozumieć. Róbmy tę drogę tak jak była zaplanowana. Proszę o zakończenie tej dyskusji.  

Pan Szymon Tomasik – w naszej całej dyskusji argumentów było kilka m.in., że te koncepcje nie dają 

drogi tym innym działkom.  

Pan Tomasz Szymanik – co do tych rozwiązań, które tutaj padły, tych dróg i ewentualnego pozyskania 

gruntów na rzecz miny, proszę spotkać się z Panem Wójtem, porozmawiać, ustalić szczegóły, dowiemy 

się jak to wygląda od strony prawnej i my jako radni dołożymy wszelkich starań, jeżeli trzeba będzie 

dołożyć jakiś kosztów na rozwiązanie tych problemów to dołożymy.  

Pan Zbigniew Kłósek – temat parkingu przy PKP w Sadownem. 

Pan Waldemar Cyran – co do parkingu przy PKP na chwilę obecną nie mam żadnych informacji. 

Wszystko będzie zależało od samej lokalizacji wiaduktu. Myślę, że na dzień dzisiejszy PKP nie wyrazi 

zgody na jakąkolwiek próbę organizowania tam parkingu. Na chwilę obecną odcinek sadowieński został 

jakby zamrożony co do projektowania. Mamy koncepcję tych założeń, które nam PKP przesłało. 

Jakiekolwiek ruchy w tej naszej przestrzeni PKP to jest rok 2025, taka otrzymałem informację.  



Pan Zbigniew Kłósek – może chociaż otrzymalibyśmy zezwolenie na wyrównanie tego terenu, żeby 

samochody nie stały na ulicy. Nie byłby to duży nakład ze strony gminy.  

Pan Sławomir Rydzewski – czy wiadomo już coś w sprawie drogi na Zachoinie? 

Pan Waldemar Cyran – zostały zabezpieczone w Funduszu Sołeckim środki na ten cel. Rozmawialiśmy  

z geodetą, ma już przygotować wznowienie granic, gdzie nam wskaże istniejący pas drogi gminnej 

i ewentualne koncepcje przebudowy tej drogi i wtedy będziemy mogli rozmawiać z mieszkańcami.  

Pan Szymon Tomasik – kilka lat temu na terenie gminy został wykonana inwestycja oczyszczalnia 

ekologiczna. Korespondowałem z gminą w tej sprawie kilkukrotnie, zgłaszałem awarie. Firma 

zajmująca się naprawą usterek przyjeżdża po 2-3 miesiącach od zgłoszenia. Proszę zająć się tą sprawą. 

Pan Waldemar Cyran – każda firma ma do wykonania zadanie, wykonano zadanie zgodnie 

z zamówieniem. Później jest tzw. okres gwarancji, każda firma „zostawia” też gminie, albo wpłatę 

gotówkową gwarancji lub często jest to firma ubezpieczeniowa, która wystawia ubezpieczenie na czas 

okresu gwarancyjnego na poczet ewentualnych napraw. Tak też stało się z ta firmą. Już od pewnego 

czasu nie przyjeżdżają do nas. Wystąpiliśmy do funduszu gwarancyjnego o to, żebyśmy mogli 

uruchomić tę gwarancję. Ostatnie wizyty ludzi, którzy byli na przeglądach tych instalacji realizujemy 

już z własnych środków. Fundusz gwarancyjny udowadnia nam, że to nasza wina, a my, że ich.  

Pani Bożena Rodź – chciałabym podziękować w imieniu mieszkańców Kołodziąż Rybie za informacje 

odnośnie drogi.  

Pani Dorota Mianowicz – jak wygląda sprawa z ul. Leśną? 

Pan Waldemar Cyran – co do ulicy Leśnej niestety nie mogę powiedzieć, że już jesteśmy na jakimś 

etapie realizowania tego zadania. Jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu.  

Pan Tomasz Szymanik – Otrzymaliśmy pismo od mieszkańców ul. Wiejskiej w sprawie budowy 

oświetlenia.  

Pan Jarosław Popławski opuścił posiedzenie. 

Pan Waldemar Cyran – ze względu na podziały geodezyjne działek przy przebudowie ul. Wiejskiej 

musimy wstrzymać się z wydaniem decyzji lokalizacyjnej ze względu na prawdopodobne zmiany 

w numerach działek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do punktu szóstego porządku obrad: 

 

 

  



Do punktu siódmego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – zamykam XXX Sesję Rady Gminy Sadowne zwołaną na dzień dzisiejszy. 

Dziękuje Państwu za przybycie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokolant:                    Przewodniczący Rady Gminy  
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