Protokół Nr XXXIV/2014

z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 08 maja 2014r., która odbyła się w
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 14°°
Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 12
Nieobecni : Pan Zbigniew Kłósek
Pan Marek Subda
Pani Katarzyna Maliszewska

Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne.
Do punktu pierwszego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – witam wszystkich serdecznie,
dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek pana Wójta. Otwieram posiedzenie XXXIV Sesji
Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdzam quorum, w związku z tym wszystkie
uchwały podjęte na dzisiejszej sesji będą posiadały moc prawną.
Do punktu drugiego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – czy chce pan panie wójcie jeszcze coś wnieść do porządku obrad?
Pan Zdzisław Tracz – nie
Pan Waldemar Cyran – zapoznaliście się państwo z porządkiem obrad proszę teraz o
przegłosowanie.
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

P o r z ą d e k o b r a d:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na rok 2014 oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
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b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4205W
Sadowne –Morzyczyn w km 2+800 dł. 0,7 km,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W
Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100-0+541 dł.441 mb,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4203W
Sadowne –Wilczogęby w km 0+025-1+825 dł. 1,8 km i w km 3+175-4+696 dł.
1,52 km”.
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W
Sadowne-Sokółka w km 1+570-2+670dł. 1,1 km,
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizacje zadania pod nazwa „ Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr
4206W Sadowne-KołodziąŜ-Złotki-Granica Powiatu od km 0+150 do km 1 +
320, dł. 170 mb”.
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2014-2025,
h) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2014r.

6. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy
8. Zamknięcie obrad.
Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Zdzisław Tracz – witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest złoŜony wniosek na boisko i
parking na ul. Stefanowicza. Trwa przygotowanie umowy w sprawie modernizacji
miejscowości Sokółka. Trwa weryfikacja wniosków na Bojewo, Szynkarzyznę i Sojkówek.
Zlecono dokumentację na most na ulicy StraŜackiej. Przeprowadzono przetarg na dostawę
Ŝwiru, czekamy na podpisanie umowy z Panem Damianem śochowskim z KołodziąŜa. Został
złoŜony wniosek do WFOŚ i GW w Siedlcach na rozliczenie SUW w Złotkach. Został
wybrany sekretarz, człowiek z Sokołowa, Sokołów nam bardzo słuŜy. Pracuje w innej gminie
i przechodzi do nas.
Pan Jacek Rostek – dlaczego przechodzi do nas?
Pan Zdzisław Tracz – tam nie ma kościoła. Były trzy oferty dwie zakwalifikowano, ten
sekretarz miał lepszą ofertę.
Pani Irena Dębkowska – ten pan jest tam sekretarzem i będzie dojeŜdŜał , a od kiedy
przychodzi do nas?
Pan Zdzisław Tracz – od czerwca zaleŜy jak się dogada z tamtym wójtem. Tam jeszcze
będzie miał wypłaconą jubieleuszówkę ja nie biorę człowieka, któremu będę płacił jeszcze
jubileuszówkę. Dostanie umowę na okres próbny, jak się spodoba dostanie na czas
nieokreślony.
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Pan Andrzej Rosiński – ile ten sekretarz będzie zarabiał, jaka to suma?
Pan Zdzisław Tracz – tyle ile pani Sokołowska na początku pracy u nas, to nie ma znaczenia
myślę, Ŝe poniŜej 4 000,00zł.
Pan Marek Gajewski – to w naszej gminie nikt nie mógł zarobić takich pieniędzy.
Pan Zdzisław Tracz – była jeszcze jedna oferta, ale nie odpowiadała warunkom. W maju
mamy jeszcze zrobić ulicę Plac kościelny. Powiat w czerwcu zrobi nam Kościuszki. Miałem
umówionego notariusza na środę w sprawie dzierŜawy placu za kościołem ale ksiądz się
wycofał. Chce Ŝeby razem była przepisana za gratyfikację finansową część 1600m pod ulicę
Plac Kościelny za kwiaciarnią w prawo w stronę pana Szczechury. Dajcie mi uchwałę, to ja z
księdzem dogaduję.
Pan Janusz Kibart – tyle razy mówiliśmy, Ŝe chcemy rozmawiać z księdzem.
Pani Irena Dębkowska – czy ten skwerek będzie ogrodzony?
Pan Zdzisław Tracz – myślę, Ŝe ogrodzenie to tylko jakiś łańcuszek. Na skwerek przed
kościołem ksiądz dostaje 147 000,00zł, a sam dokłada 37 000,00zł. Kończymy kanalizację
mamy 128 przyłączy, a zostało nam do zrobienia około 15. W maju powinniśmy zakończyć i
rozliczyć kanalizację. Zrobienie ulicy Kościuszki, to kwestia dwóch tygodni.
Pani Irena Dębkowska – co w sprawie państwa Oltonów?
Pan Zdzisław Tracz – papiery są zrobione, przekaŜecie na ten cel 50 000,00zł to robimy.
Do punktu czwartego porządku obrad:

Pan Wojciech Daniluk – odnośnie placu targowego to powinniśmy rozmawiać z radą
parafialną. Ten skwerek przy kościele będzie ogrodzony i zamknięty tak jak plac zabaw dla
dzieci? Czy wykonawca kanalizacji dołoŜy się do asfaltu na ulicy Kościuszki ?
Pan Zdzisław Tracz – za mało w kosztorysie było oszacowana ilość asfaltu. Po prawej stronie
my zrobimy asfalt, a po drugiej stronie wspólnie z powiatem. Projekt był zrobiony za małe
pieniądze i teraz takie są tego skutki.
Pan Marek Zasłona – po raz kolejny musimy poprawiać po projektancie.
Pan Zdzisław Tracz – on wziął za ten projekt małe pieniądze.
Pan Marek Rosiński – za co on wziął pieniądze, niech oferta projektanta będzie tania, ale
naleŜy sprawdzić ten projekt ile tam jest zapisane asfaltu.
Pan Wojciech Daniluk – projektant popełnił błąd, kosztorysant popełnił błąd, ktoś te błędy
zatwierdził, a my musimy do tego dołoŜyć.
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli planuje się rozkopanie dwa metry a technicznie nie jest to
moŜliwe to kto to zrobi?
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Pan Marek Zasłona – panie Wójcie co pan mówi w dzisiejszych czasach problemem jest
wykopanie na metr czy dwa, dziś się nie szaluje deskami. Ten kto podpisał umowę to nie
wiedział z czym przychodzi do roboty.
Pan Zdzisław Tracz – tam jest za mało oszacowane asfaltu.
Pan Marek Zasłona –to niech ponosi koszty ten kto to szacował, myśmy tego nie szacowali.
Pan Zdzisław Tracz – a wy w ogóle umiecie to zrobić
Pani Irena Dębkowska – teraz juŜ nic nie zrobimy trzeba dołoŜyć 50 000,00zł i zrobić
kanalizację państwu Oltonom.
Pan Marek Gajewski – u nas to zrobiło się modne, Ŝ przechodzą tanie przetargi później
wykonawca w tej kwocie nie moŜe zrobić i zmienia się umowę.
Pan Waldemar Cyran – jaka jest sytuacja z doprojektowaniem kanalizacji do państwa
Oltonów?
Pan Zdzisław Tracz – projekt jest zrobiony ale nie ma jeszcze pozwolenia na budowę.
Pani Anna Rukat – do końca maja mamy czas na rozliczenie kanalizacji.
Pan Andrzej Wrzosek – gdzie te chodniki będą przy kościele?
Pan Zdzisław Tracz – będzie zrobiony chodnik na ul. Kościuszki po obu stronach, za
przystankiem autobusowy powiat planuje dwu metrowy chodnik.
Pan Marek Zasłona – czy jest odzew z regionalnej dyrekcji w sprawie drogi do RaŜen, bo
znów się zapada i czy coś wiadomo w sprawie w sprawie drogi do Zarzetki.
Pan Zdzisław Tracz – nie niema.

Do punktu piątego porządku obrad:
a) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na rok 2014 oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Odbyło się głosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4205W
Sadowne –Morzyczyn w km 2+800 dł. 0,7 km,
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Pan Zdzisław Tracz – będzie to robione na odcinku od drogi gminnej do zakrętu na Kocielnik.
Pan Waldemar Cyran – jak podejmowaliśmy uchwałę na sprzedaŜ działki w Sadolesiu
mówiliśmy, Ŝe te środki pójdą na drogę powiatową Sadoleś- Sadowne.
Pan Zdzisław Tracz – w tej sprawie dokumenty jeszcze nie są załatwione.
Pan Janusz Kibart – przy drodze powiatowej po lewej stronie jadąc od Sadownego powinien
być zrobiony rów odprowadzający wodę.
Odbyło się głosowanie:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecny podczas głosowania – Pan Czesław Głuszak
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W
Sadowne ul. Kościuszki w km 0+100-0+541 dł.441 mb,
Odbyło się głosowanie:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecny podczas głosowania – Pan Czesław Głuszak
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4203W
Sadowne –Wilczogęby w km 0+025-1+825 dł. 1,8 km i w km 3+175-4+696 dł.
1,52 km”.
Pan Marek Zasłona – czy ujęta jest poprawa mostu na drodze Sadowne-Wilczogęby?
Pan Zdzisław Tracz – tak, oni to sami zrobią.
Odbyło się głosowanie:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4206W
Sadowne-Sokółka w km 1+570-2+670dł. 1,1 km,

Odbyło się głosowanie:
Za – 12
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Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
realizacje zadania pod nazwa „ Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr
4206W Sadowne-KołodziąŜ-Złotki-Granica Powiatu od km 0+150 do km 1 +
320, dł. 170 mb”.
Odbyło się głosowanie:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecny podczas glosowania – Pan Andrzej Rosiński
Pan Piotr Olkowski – przed dzisiejszą sesją odbyło się spotkanie Komisji Planowania,
BudŜetu, Finansów, Przemysłu i Handlu na której podjęliśmy wniosek, Ŝeby przesunąć
50 000,00zł z drogi gminnej Sadowne-Wilczogęby na połoŜenie nakładki na drodze gminnej
Sadowne – Ocięte.
Pan Waldemar Cyran – uwaŜam, Ŝe to jest bardzo słuszny wniosek bo te środki i tak miałybyć
zdjęte z drogi gminnej Sadowne – Wilczogęby i przekazane na drogę powiatową.
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o przesunięcie 50 000,00zł z drogi gminnej
Sadowne-Wilczogęby na połoŜenie nakładki na drodze gminnej Sadowne – Ocięte.
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecna podczas głosowania - Pani Irena Dębkowska

Do punktu szóstego porządku obrad:
Pani Małgorzata Rowicka – poniewaŜ systematycznie docierają do nas informacje, Ŝe
jesteśmy osobami, które nie pozwalają na budowę parkingu przy ulicy Stefanowicza. To chcę
wyjaśnić, Ŝe to nie jest prawdą. My nie jesteśmy przeciwni budowie parkingu przy ulicy
Stefanowicza, my chcemy tylko prawo do zjazdu z naszej posesji na ulicę Stefanowicza.
Byliśmy w tej sprawie u Pana Wójta dwa razy. Przykro nam, Ŝe w tak prostej sprawie nie
moŜemy porozumieć się z panem Wójtem. W momencie kiedy Pan KsięŜpolski powiedział,
Ŝe zmiany w projekcie i naniesienie zjazdu moŜe zrobić od ręki wtedy pan Wójt powiedział,
Ŝeby mój mąŜ przyjechał. Mój mąŜ przyjechał i wtedy usłyszał bardzo przykre słowa od pana
Królikowskiego, a od Wójta, Ŝe jest to mu na rękę i cieszy się, Ŝe ten parking nie powstanie.
Dostaliśmy pismo z SKO które w całości uchyla decyzje Wójta. Pan Wójt cały czas wykazuje
dwa zjazdy. Zjazd od ulicy Kościuszki jest ustalony bez naszej zgody, a na linii wyjazdu jest
ustawiony słup energetyczny. Myśmy z tego zjazdu na początku jak kupiliśmy działkę od
gminy korzystali. Z naszej działki zrobiony był parking i w związku z tym ogrodziliśmy tę
działkę tzw. gródz i na to nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Przychodziliśmy do pana
Wójta z Panią Dębkowską, z panem Danilukiem i z panem Wrzoskiem, chcieliśmy tę sprawę
załatwić polubownie, ale Pan Wójt nie jest tym zainteresowany. My nie mamy nic w sprawie
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budowy parkingu, ale chcemy Ŝeby teŜ uwzględnić nasz interes i uzyskać pozwolenie na
zjazd od ulicy Stefanowicza jako najlepszy i najbardziej bezpieczny dla nas.
Pan Zdzisław Tracz – czy grodząc gródź uwzględniliście to zemną .
Pani Małgorzata Rowicka – proszę o podstawę prawną która mówi, Ŝe grodząc gródź
powinnam to uwzględnić z panem. Czy wszyscy mieszkańcy grodząc gródź uzgadniają z
panem. SKO uchyliła pana decyzję. Kto weźmie odpowiedzialność za te dzieci przechodzące
przez ulicę.
Pan Zdzisław Tracz – nie mamy o czym rozmawiać, sąd nas czeka.
Pan Jacek Rowicki – radny - a co mają powiedzieć mieszkańcy przy ulicy Kościuszki?
Pani Małgorzata Rowicka – ci mieszkańcy nie mają wyboru, ale jeŜeli jest moŜliwość wyboru
to najpierw wydaje się pozwolenie na drogę gminną, a jeŜeli nie ma takiej moŜliwości to na
drogę powiatową.
Pan Andrzej Wrzosek – państwo Rowiccy rezygnują z dwóch zjazdów, a chcą jeden na ulicę
Stefanowicza to dajmy im. Nam to w niczym nie blokuje.
Pan Zdzisław Tracz – było ustalone, Ŝe macie wyjazd na ulicę Stefanowicza. Mimo, Ŝe
projekt nie przewidywał ja mówiłem, Ŝe obniŜę krawęŜnik i będziecie mieli wyjazd. To
państwu nie wystarcza, chcecie mieć wydzielony z projektu wyjazd. Dla mnie jest on
niekorzystny bo państwo wyjeŜdŜając na parking jak spowodujecie wypadek to odemnie
będziecie chcieli odszkodowanie. Korzystniejsze jest, Ŝebyście wy wyjeŜdŜając na parking
uwaŜali, Ŝeby nie spowodować wypadku.
Pani Małgorzata Rowicka – jeŜeli występujecie państwo o środki unijne to wiedzcie o tym, Ŝe
kaŜda zmiana w inwestycji nie uwzględniona w projekcie skutkuje tym, Ŝe nie dostaniecie
dofinansowania.
Pan Zdzisław Tracz – ja państwu powiedziałem, Ŝe jeŜeli chcecie to sformalizować zmieńcie
projekt, zapłaćcie za to. Ja trzymam ogólny interes gminy i po raz kolejny nie będę zmieniał
projektu. Szedłem wam na rękę, nie chcecie to trudno. Państwo macie jeden wyjazd do ulicy
powiatowej, który uwaŜacie za niebezpieczny, kolejny do ulicy Polnej bardzo bezpieczny, a
wy chcecie trzeci do ulicy Stefanowicza.
Pan Waldemar Cyran – czy jeŜeli wyda pan pozwolenie na wyjazd od ulicy Stefanowicza to
blokuje to budowę parkingu?
Pan Krzysztof Królikowski – pozwolenie na budowę jest z sierpnia 2013r. odnosząc się od
decyzji SKO pozwolenie zasługuje na uchylenie jednak nie z powodów, o których wy
rościcie.
Pani Małgorzata Rowicka – skoro tak waŜny jest parking i macie pozwolenie na budowę
parkingu to jakie pieniądze są na to zabezpieczone w budŜecie. Pan KsięŜpolski potwierdził,
Ŝe jeŜeli wydałby pan decyzje zezwolenie na zjazd to pan KsięŜpolski naniósł by te zmiany w
projekcie. Mój mąŜ przyjechał do pana, a pan zmienił decyzję.
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Pan Jacek Rowicki – my nie moŜemy się zgodzić na słowne zapewnienie pana wójta, my na
to musimy mieć decyzję bo w sytuacji jeŜeli będziemy chcieli zrobić bramę wjazdową, to nie
dostaniemy pozwolenia z powiatu. My jesteśmy za parkingiem na ulicy Stefanowicza, ale
chcemy mieć zjazd do ulicy Stefanowicza.
Pan Zdzisław Tracz – czy jak państwo wyjeŜdŜaliście do ulicy Stefanowicza to ja to państwu
utrudniałem. Ale jak teraz chcecie mieć sformalizowany zjazd to proszę zmienić projekt.
Pan Jacek Rowicki – nie utrudniał pan.
Pani Irena Dębkowska – w momencie kiedy gmina robiła dokumentację pod parking
zorientowaliście się państwo i zaczęliście protestować. Byłam z państwem u Wójta i
powiedział, Ŝe nieformalnie zrobi państwu ten zjazd. W tej chwili sprawa ciągnie się latami
bo państwo się odwołujecie i parkingu się nie buduje. Pozyskując środki z zewnątrz wszystko
musi być zgodnie z literą prawa. Ostatnio jak byłam z panem Rowickim u pana Wójta
powiedział, Ŝe jeŜeli państwo zmienicie dokumentację pod parking to będziecie mieli zjazd
udokumentowany.
Pan Zdzisław Tracz – ja nic nie zmieniam, jak będzie trzeba pójdę do sądu.
Pan Waldemar Cyran – tu od początku jest brak dobrej woli.
Pan Wojciech Daniluk – jeŜeli wójt udostępni ten zjazd nielegalnie to państwo Rowiccy nie
zrobią tam bramy. Ten zjazd dla państwa Rowickich jest najbardziej korzystny. Tu ze strony
wójta jest typowa złośliwość.
Pani Małgorzata Rowicka – mówi pan wójt, Ŝe z posesji nie moŜe być zjazdów na parking. Ja
blisko mojej pracy mam takie przykłady, Ŝe są zjazdy z posesji na parking.
Pan Zdzisław Tracz – czy państwo chcecie zjazd?
Pani Małgorzata Rowicka – tak, ale sformalizowany.
Pan Krzysztof Królikowski – na sesji Rady Gminy było powiedziane, Ŝe wszystko jest
uzaleŜnione od decyzji wojewody. JeŜeli wojewoda przekazałby sprawę do ponownego
rozpatrzenia staroście węgrowskiemu pozwolenia na budowę, wtedy wójt rozwaŜyłby zmianę
projektu. Wojewoda podtrzymał decyzję starosty udzielającą pozwolenia na budowę więc
zmiana projektu w tym momencie byłaby działaniem ze strony wójta na niekorzyść gminy i
poniesieniem zbędnych wydatków.
Pan Zdzisław Niegowski – przyszedłem dziś do państwa w sprawie drogi prowadzącej do
mojej firmy. Jest to odcinek od drogi powiatowej w kierunku Morzyczyna do mojej firmy.
Chcę tę drogę dokończyć sposobem gospodarczym. Jest moŜliwość połoŜenia na tym odcinku
natrysku następnie destruktu i to uszczelni tę drogę. Jest to koszt około 50 000,00 zł. Dalszy
odcinek drogi około 300 m zobowiązuję się odpowiednio utwardzić.
Pan Piotr Olkowski – ile do dnia dzisiejszego kosztowało utwardzenie tej drogi?
Pan Zdzisław Niegowski – dokumenty są tu w gminie. Koszty, które poniosła gmina są duŜo
większe niŜ te które ja poniosłem.
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Pan Janusz Kibart – pan zobowiązuje się zrobić podbudowę na tym odcinku do zakrętu.
Pan Marek Zasłona – czy w tej chwili mamy w budŜecie zabezpieczone środki na tę drogę?
Pan Waldemar Cyran – na chwilę obecną w budŜecie są środki na odcinek drogi od trasy nr
50 do pana posiadłości.
Pan Zdzisław Niegowski – nie chcę odchodzić od państwa z niczym i liczę Ŝe znajdą się
środki finansowe na tę drogę. Czuję się przez państwa traktowany niepowaŜnie.
Pan Waldemar Cyran – na dzień dzisiejszy nic konkretnego nie mogę panu obiecać.
Pan Zdzisław Tracz – jeŜeli po przetargach na drogi zostaną nam jakieś pieniądze wtedy
moŜemy coś panu obiecać.
Pan Marek Zasłona – skoro jest 35 000,00zł na odcinek drogi od trasy nr 50 to moŜna to
przenieść na ten odcinek do pana Niegowskiego.
Pan Waldemar Cyran – ja bym tak szybko nie podejmował takich decyzji o przesunięciu tych
środków dlatego, Ŝe ten odcinek od trasy nr 50 trzeba zacząć od wytyczenia tej drogi
następnie zrobić projekt a na to teŜ są potrzebne pieniądze. Przy tej drodze teŜ mieszka duŜo
mieszkańców.
Pan Zdzisław Niegowski – jeŜeli jest te 35 000,00zł to naleŜy dokończyć tę drogę. Czuję się
przez państwa traktowany niepowaŜnie juŜ od kilku lat mam tę drogę od państwa
obiecywaną. Jestem przedsiębiorcą który daje ludziom pracę. Ja juŜ więcej nie będę do
państwa przychodził i prosił.
Pan Andrzej Wrzosek ile by nas ta droga kosztowała?
Pan Zdzisław Niegowski – około 100 000,00zł a ze strony gminy 64 000,00zł.
Pani Irena Dębkowska – stawiam wniosek o zaciągnięcie 120 000,00zł kredytu na drogę do
pana Niegowskiego i przyłącza kanalizacyjne do państwa Oltonów i Puścionów.
Wniosek o umieszczenie w budŜecie 65 000,00zł na budowę drogi Płatkownica –
Sadowne od drogi powiatowej do firmy Agrola.
Odbyło się glosowanie:
Za -12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Wniosek o umieszczenie w budŜecie kwoty 50 000,00zł na budowę kanalizacji do pana
Oltona i Puściona.
Odbyło się glosowanie :
Za – 9
Przeciw – 0
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Wstrzymało się od głosu – 3
Pan Waldemar Cyran – wpłynęło pismo od Pana Krzysztofa Leszczyńskiego zamieszkałego
Płatkownica 40 z prośbą o sfinansowanie przyłącza wody.
Podjęto decyzję o przekazaniu/w pisma do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sadownem.
Pan Waldemar Cyran – kolejne pismo wpłynęło od Pana Zbigniewa Szczechury w sprawie
umorzenia zaległości za odpady komunalne.
Podjęto decyzję o przekazaniu w/w pisma do Wójta Gminy Sadowne w celu rozpatrzenia
zgodnie z kompetencjami.
Pan Waldemar Cyran – odczytał pismo od mieszkańców wsi Szynkarzyzna (Czaplowizna),
którzy zwracają się z prośbą o zrobienie do ich miejscowości drogi asfaltowej.
Pan Andrzej Rosiński – są zrobione mapy na 700 m drogi. Droga ta jest tam bardzo
potrzebna dlatego, Ŝe dzieci z tej miejscowości dowoŜone są do szkoły, ludzie dojeŜdŜają do
pracy. JeŜeli moŜna wziąć kredyt na inne drogi to moŜna i na tą. Stawiam wniosek o
zaciągnięcie kredytu na tę drogę. Proszę o przegłosowanie tego wniosku.
Pani Anna Rukat – absolutnie nie moŜe pan przewodniczący poddać wniosku pod głosowanie
dlatego, Ŝe droga ta nie jest umieszczona w budŜecie.

Pan Zdzisław Tracz – są chętni, którzy chcą wydzierŜawić szkołę w Morzyczanie. Powstała
by tam ośrodek dla dzieci mających problemy z nauką.
Pan Marek Gajewski – co w sprawie państwa Sołtysiaków?
Pan Zdzisław Tracz – ta pani zgadzała się sprzedać część działki za 20 000,00zł. Te strony
sporu raczej się nie dogadają.

Do punktu siódmego porządku obrad:
Odbyło się glosowanie:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu - 0
Do punktu ósmego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – podziękował wszystkim za przybycie
i owocny udział w obradach. Zamknął posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
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Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Cyran
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