PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014
z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 03 października 2014r., która
odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 14°°

Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 13
Nieobecni :

Pan Zbigniew Kłósek
Pani Katarzyna Maliszewska

Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pan
Zbigniew Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne,
Pan Jerzy Derlicki – Nadleśnictwo Łochów, Pan Mariusz Okulus – Komendant Komisariatu
Policji w Łochowie oraz sołtysi i goście zgodnie z załączoną listą obecności.
Do punktu pierwszego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich
zgromadzonych, otworzył posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy na podstawie listy
obecności stwierdził quorum. Chciałbym wprowadzić do porządku obrad uchwałę w sprawie
zasad i trybu przyznawania nagród i wyróŜnień dla sportowców za osiągnięte wyniki.
Do punktu drugiego porządku obrad:

Odbyło się głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie zasad
i trybu przyznawania nagród i wyróŜnień dla sportowców za osiągnięte wyniki.
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecna była Pani Irena Dębkowska
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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 wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości,
b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec,
c) w sprawie ustanowienia uŜytku ekologicznego „Wydmy zielenieckie”,
d) w sprawie powszechnego udostępnienie boiska piłkarskiego wraz z bieŜnią
sportową,
e) 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,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2014-2025,
g) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2014r.
h) w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróŜnień dla sportowców za
osiągnięte wyniki.
6. Sprawy róŜne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy
8. Zamknięcie obrad.
Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – przekazuję głos Panu Mariuszowi Okulusowi Komendantowi
Komisariatu Policji w Łochowie
Pan Mariusz Okulus – dziękuję za zaproszenie na sesję, chętnie będę z tych zaproszeń
korzystał, odpowiem na państwa pytania i wysłucham sugestii. Chcę państwa poinformować,
Ŝe zmieniły się przepisy prawo o ruchu drogowym i osoby przemieszczające się nocą muszą
korzystać z odblasków. We wrześniu mieliśmy zakwaterowanych w internacie przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych policjantów z Płocka i Radomia. Pełnili oni słuŜby w porze nocnej
na terenie gminy Stoczek, Sadowne i Łochowa. W okresie letnim na terenie gminy Sadowne
pełnione były słuŜby ponadnormatywne, na które gminy dały pieniądze, za co serdecznie
dziękuję. Na terenie gminy Sadowne do września odnotowaliśmy 96 przestępstw, na terenie
powiatu 918 przestępstw. To wszystko z mojej strony, jeŜeli są do mnie pytania bardzo
proszę chętnie odpowiem, podam państwu numer telefonu na komisariat do Łochowa.

Pan Zdzisław Tracz – Wójt Gminy Sadowne – witam państwa serdecznie, podam kilka
najwaŜniejszych informacji dotyczących spraw gminnych. Spodziewamy się 350 000,00zł na
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boisko sportowe i parking na ulicy Polnej. Będą robione ulice Sosnowa i Mazowiecka, droga
w Złotkach i w Zarzetce. W dniu dzisiejszym będą teŜ robione skarpy na skwerku. W sprawie
mostu na ulicy StraŜackiej zdecydowałem się , Ŝeby dokonać ekspertyzy. To co nam w tej
chwili sugerują to koszt 1500 000,00zł. Szkoły z terenu gminy uczestniczą w projekcie „Moja
przyszłość”. Został zgłoszona do odbioru świetlica w Sokółce, świetlica w Sojkówku jest juŜ
odebrana, a na Bojewie wykonawca rozpoczyna prace remontowe. Od grudnia będzie u nas
nowy gabinet stomatologiczny. 25.10.2014r. będą w gminie uroczystości 50 lecia poŜycia
małŜeńskiego. Na koniec grudnia będzie otwarty dom opieki w Sdolesiu.
Do punktu czwartego porządku obrad:

Pan Andrzej Rosiński – gdzie ta pani dentystka będzie przyjmowała?
Pan Zdzisław Tracz – w NZOZ w Sadownem jest podpisana umowa z NFZ.
Pan Janusz Kibart- czy będzie robiona droga w Sadolesiu? W sytuacji, jeŜeli droga będzie
robiona proszę wszystkich radnych o przychylność w sprawie zrobienia przy drodze rowu
odprowadzającego wodę.
Pan Zdzisław Tracz – w poniedziałek firma wchodzi z robotą, a kosztorys na odbudowę rowu
opiewa na kwotę 13 000,00zł. Pan Starosta potwierdza, Ŝe wyraŜa zgodę na odbudowę rowu.
Pan Waldemar Cyran – jak będą rozliczane przepusty przy drogach dojazdowych do
mieszkańców.
Pan Zdzisław Tracz - rów będzie usytuowany po lewej stronie jadąc do Sadolesia. Przepusty
będą z rury PCV następnie będzie to pokryte Ŝwirem. Woda będzie odprowadzona do rowu
który idzie przed szkołą.
Pan Piotr Olkowski – kiedy zaczynamy nakładkę na Ociętem?
Pan Zdzisław Tracz – przy okazji robienia drogi na Krupińskiem zrobimy nakładkę na
Ociętem.
Pan Waldemar Cyran – czy udało się ustalić osoby, które na Płatkownicy nie podpisały
stosownych dokumentów.
Pan Zdzisław Tracz – myślę, Ŝe w sprawach róŜnych poprosimy Pana Królikowskiego o
wyjaśnienia.
Pan Marek Subda – czy w Orzełku będzie robiona droga asfaltowa?
Pan Zdzisław Tracz – wszystko zaleŜy od tego jak wyborcy zareagują na moją osobę.
Przedstawię sprawę na zebraniu i mieszkańcy wypowiedzą się , który odcinek jest
najwaŜniejszy.
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Pan Andrzej Wrzosek – wspomniał pan o naprawie ulicy Sosnowej i Mazowieckiej, co
konkretnie będzie tam robione?
Pan Zdzisław Tracz – będą tak zrobione jak ulica Kościuszki.
Do punktu piątego porządku obrad:
a) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości,
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecna była Pani Irena Dębkowska
b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec,
Pan Zbigniew Bocian – ta uchwała jest konsekwencją na działania firmy, która na terenie
gminy byłych sylikatów chce utworzyć wysypisko śmieci, Ŝeby tę inwestycję zablokować
trzeba na terenie gminy utworzyć plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze 150ha.
NaleŜy wziąć pod uwagę moŜliwość prowadzenia na tym terenie innej działalności
gospodarczej nie zagraŜającej gminie.
Na sesję przybyła pani Irena Dębkowska
Pan Adam Wiliński - dzień dobry państwu, studium zagospodarowania przestrzennego jest
polityką zagospodarowania przestrzennego gminy i kaŜda gmina go ma, ale nie jest on aktem
prawa miejscowego. Natomiast plan miejscowy sporządza się dla mniejszych obszarów i
szczegółowo określa zasady zagospodarowania przestrzennego, zabudowy gminy na danym
terenie. Musi on być zgodny ze studium zagospodarowania przestrzennego. Gwarantuje on
szybki i jasny rozwój zagospodarowania gminy. Tak samo plan miejscowy moŜe ograniczyć
rozwój. MoŜna nakazać przebudowę, rozbudowę. Katalog ograniczeń w obszarze planu
przestrzennego jest bardzo duŜy. Zakaz moŜe dotyczyć instalacji związanych z odzyskiem,
magazynowaniem odpadów, gospodarowaniem odpadów.
Pan Jerzy Derlicki – jeŜeli powstanie jakieś opracowanie na pewno Państwo nam je prześlecie
i nie sądzę, Ŝeby to spowodowało kolizję między nadleśnictwem, a gminą. Właścicielem tych
działek jest Skarb Państwa, a Lasy Państwowe tym zarządzają, to co wy tu podejmujecie musi
być kompatybilne z prawem obowiązującym w Polsce.
Pan Zbigniew Bocian – plan po przygotowaniu będzie przedstawiony mieszkańcom i kaŜdy
będzie mógł wnieść do niego swoje uwagi.

Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 13
Przeciw – 0
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Wstrzymało się od głosu – 0
c) w sprawie ustanowienia uŜytku ekologicznego „Wydmy zielenieckie”,
Pan Zbigniew Bocian – dziś otrzymaliście zmienioną uchwałę o paragraf 3, otrzymaliście teŜ
pozytywną opinię uchwały przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecny Pan Janusz Kibart
Przerwa – 11.20
Po przerwie 11.45
d) w sprawie powszechnego udostępnienie boiska piłkarskiego wraz z bieŜnią
sportową,
Pani Anna Rukat – w związku z przystąpieniem do projektu dotyczącym modernizacji boiska
konieczne jest podjęcie tej uchwały.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecny Pan Janusz Kibart
e) 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,
Pani Anna Rukat – jest kolejna uchwała w sprawie porozumienia z Powiatem Węgrowskim w
tej uchwale zdejmujemy z kosztów 621,00zł.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecny Pan Janusz Kibart
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2014-2025,
Pani Anna Rukat – zmienił się załącznik inwestycyjny zostało zdjęte z kanalizacji ul. Drak i
Gaj 20 000,00zł zdjęto z mostku na ul. StraŜackiej 10 378,31zł, dodano do drogi w
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Krupińskim o kwotę 13 000,00zł zmniejszamy na drodze od K50 do Agroli 20 000,00zł i z
ulicy Polnej 10 000,00zł i 2 000,00zł z regulacji dróg i ulic z informatyzacji urzędu zabrano
5 000,00zł i 5 000,00zł z przedszkola. Pojawiły się nowe wydatki na oświetlenie publiczne w
Zarzetce PGE demontuje oświetlenie i w związku z tym potrzeba 18 000,00zł zdjęliśmy to z
obsługi kredytów i poŜyczek. W szkole niepublicznej brakuje nam 23 000,00zł i tam
dokładamy.
Odbyło się glosowanie za nie odczytywaniem całej treści uchwały WPF i budŜet.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecny Pan Janusz Kibart

Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecny Pan Janusz Kibart
a) w sprawie zmian w uchwale budŜetowej gminy na 2014r.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecny Pan Janusz Kibart

b) w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróŜnień dla sportowców za
osiągnięte wyniki.
Pan Zbigniew Bocian – Rada Gminy ustaliła nagrody dla sportowców z naszej gminy i w
związku z tym potrzebna jest ta uchwała, która reguluje zasady i tryb przyznawania nagród.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecny Pan Janusz Kibart
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Do punktu szóstego porządku obrad:

Pani Daniela Ogonowska – kiedy ruszy budowa wodociągu na Orzełku?
Pan Zdzisław Tracz– na koniec listopada odbieramy SUW w Złotkach. Mamy pozwolenie na
budowę wodociągu kwestia kiedy wygospodarujemy pieniądze w budŜecie. Na wiosnę
2015r. ta inwestycja ruszy.
Pani Daniela Ogonowska – dlaczego jak były zakładane lampy w Orzełku, nie załoŜono
lampy na początku i na końcu, zostały pominięte. To były pieniądze z funduszu sołeckiego.
Dlaczego została zabrana lampa spod szkoły przecieŜ to jest budynek gminny.
Pan Zdzisław Tracz – na tyle lamp starczyło pieniędzy, będą załoŜone te brakujące lampy.
Pan Edmund Dębkowski – było pismo Ŝe w Morzyczynie będzie robiony asfalt, ale nic nie
widać.
Pan Zdzisław Tracz – jest w budŜecie 50 000,00zł i za tyle będzie zrobione.
Pan Wiesław Rogala – analizowałem osoby nagrodzone medalami zasłuŜonych dla
Sadownego i uwaŜam, Ŝe zostały pominięte panie z zespołu „Sadowianki” i Ochotnicze
StraŜe PoŜarne. Pan Wójt zadziałał sprawnie i zrobił drogę utwardzoną w stronę cmentarza i
dobrze byłoby połoŜyć tam asfalt.
Pan Zdzisław Tracz – drogę do cmentarza sam zrobiłem i jeszcze dołoŜę tak, Ŝe bez asfaltu w
szpilkach będzie moŜna chodzić.
Pan Waldemar Cyran – zespół „Sadowianki” dostał te wyróŜnienie. Nie dało się wszystkich
uhonorwać myślę, Ŝe będzie to początek dobrej tradycji i takie wyróŜnienia zasłuŜonych dla
Sadownego co roku będą przyznawane. Planujemy ustanowić uchwalą rady gminy medal
honorowego mieszkańca Sadownego.
Pan Sławomir Chyliński – jak będą kontynuowane w przyszłym roku prace związane z
kanalizacją po drugiej stronie ulicy Łochowskie? Kiedy jest przewidziana realizacja?
Pan Zdzisław Tracz – wkrótce będą robione podkłady geodezyjne na ulicę Wiejską i
Partyzantów, a następnie Drak i ulica Słoneczna. ZaleŜy to od tego jakie środki uda nam się
pozyskać na ten cel. W kolejnym roku naleŜy dokończyć drogę w Krupińskim, Zarzetce do
Wilczogąb i KołodziąŜ Rybie oraz budowa nowego przedszkola w Sadownem.
Pani Irena Dębkowska – czy zlecił pan wykonanie podkładów na ulicę Wiejską i
Partyzantów?
Pan Zdzisław Tracz – prowadzę rozmowy z projektantem Zawadzkim, prace rozpoczęły by
się w 2015r.
Pan Waldemar Cyran – czy uwzględnił pan podłączenie do kanalizacji państwa Oltonów i
Puścionów.
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Pan Zdzisław Tracz – koszt zrobienia kanalizacji dla tych państwa to 75 000,00zł, proponuję
zrobienie tym mieszkańcom oczyszczalni przydomowych.
Pani ElŜbieta Olton – firma, która robi energetykę wyłamała zabezpieczenie koło hydrantu,
przekopując się pod asfaltem robią nam wysepki.
Pan Zdzisław Tracz- tego nie będzie przy odbiorze, ja przekaŜę do ZGK i oni to sprawdzą.
Pan Marek Robak – ile zostało przeznaczone na drogę w Zalesiu?
Pan Waldemar Cyran – 150 000,00zł.
Pan Zbigniew Bocian – chcę podziękować pani dyrektor GOK w Sadownem, Pani dyrektor
Gimnazjum, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i dyrektorowi muzeum za
pomoc i zaangaŜowanie w przygotowaniu uroczystości 500 lecia Sadownego. Jednocześnie
wyraŜam Ŝal , Ŝe zabrakło pocztów sztandarowych straŜy OSP.
Pan Ryszard Decyk – straŜacy ochotnicy pracują zawodowo i w środku tygodnia trudno było
ich zebrać na tę uroczystość.
Pan Henryk Rolek – za 3 lat będziemy obchodzili 100 lecie OS P w Sadownem, proszę o tym
pamiętać planując budŜet.
Pan Waldemar Cyran – chcę tu podziękować panu sekretarzowi za piękne przygotowanie
uroczystości. Wpłynęło do nas pismo od Krajowego Związku AK w sprawie umieszczenia
tablicy pamiątkowej upamiętniającej zrzut na terenie Wilczogąb. Mieszkańcy Wilczogąb teŜ
chcą umieścić swoją tablicę i upamiętnić akcję. Powstał konflikt dotyczący umieszczenia tych
tablic. Proponuję przekazać sprawę do komisji oświaty, która zapozna się i wyjaśni
konfliktową sprawę.
Odbyło się glosowanie za przekazaniem sprawy do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 1
Podczas głosowania nieobecny Pan Janusz Kibart

Do punktu ósmego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach.
Zamknął posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy
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Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Ann Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Cyran
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