PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014
z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014r., która odbyła się
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 12°°

Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 15
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pan
Zbigniew Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne,
Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik ZGK w Sadownem, Pani Małgorzata Koroś – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Sadownem, Pani Małgorzata Zyśk – Dyrektor Gimnazjum w
Sadownem, Pan Marek Renik – radny powiatowy, Pan Mariusz Okulus – Komendant
Komisariatu Policji w Łochowie, Pan Wiesław Rogala 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 XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne na podstawie
listy obecności stwierdził quorum.
Do punktu drugiego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran - Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?
Odbyło się głosowanie za porządkiem obrad:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Nieobecny podczas głosowania – Pan Wojciech Daniluk

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.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sadowne za 2013/2014,
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6. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach
majątkowych.
7. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2014-2015,
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r.
8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
9. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
10. Zamknięcie obrad.
Do punktu trzeciego porządku obrad:

Pan Zdzisław Tracz – została przeprowadzona modernizacja świetlic w Bojewie, Sojkówku i
Sokółce oraz budowa placu zabaw w Sokółce. Przeprowadzana jest wymiana oświetlenia na
Zarzetce, Zrobiona i odebrana jest droga w Złotkach, została wykonana nakładka w Ociętem,
zrobiona jest droga w Krupińskim, ale jeszcze nie odebrana. Zadłużenie gminy jest 40,03% na
koniec roku będzie około 43%. Wszystkie inwestycje gminne to kwota około
19 000 000,00zł. Wychodzi średnio po 5 000 000,00zł na rok. Mamy 16 km kanalizacji.
Zrobiono drogi gminne i powiatowe: Sadowne – Krupińskie, Sadoleś, Krupińskie, Sokółka –
Kołodziąż Rybie, ul. Bohaterów, ul. Mazowiecka, Sosnowa, Kościuszki, Ocięte –Krupińskie,
Wilczogęby. Myślę, że państwo widzą, że zmienia się na lepsze. Posiadamy jeszcze 16%
rezerwy zadłużenia i w następnym roku będziemy coś robić. Miałem zarzuty, że zadłużyłem
gminę to nie jest prawdą , co roku zadłużamy gminę na około 1,5%

Do punktu czwartego porządku obrad:
Nie mam pytań

Do punktu piątego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – informację z realizacji zadań oświatowych wszyscy otrzymaliśmy w
terminie i szczegółowo omówiliśmy je na komisji oświaty. Jeżeli są pytania to proszę.
Pan Wiesław Rogala – proszę o wyjaśnienie dlaczego nie wszyscy nauczyciele dostali
nagrody, a tylko nagrodę otrzymał dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Pan Zdzisław Tracz – wszyscy dyrektorzy z placówek oświatowych podlegających pod gminę
dostali nagrody, a oni z kolei nagradzają nauczycieli.
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Do punktu szóstego porządku obrad:
Pan Zdzisław Tracz – wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie i bez uwag.
Pan Waldemar Cyran – oświadczenia majątkowe które wpływają do Przewodniczącego Rady
Gminy zostały złożone w terminie, po sprawdzeniu przez Urząd Skarbowy zostały
wyszczególnione drobne uwagi, które proszę zweryfikować.

Do punktu siódme porządku obrad:
Pani Anna Rukat – wyjaśniła wszystkie zmiany w uchwale budżetowej i Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sadowne, zmiany te dotyczą kwoty 16 000 00zł.
Odbyło się głosowanie o nie odczytywanie całej treści uchwały budżetowej i WPF
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2014-2015,
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r.
Odbyło się głosowanie za uchwałą :
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Podczas głosowania nieobecna – Pani Irena Dębkowska
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Do punktu ósmego porządku obrad:
Pan Andrzej Wrzosek – proszę o wyjaśnienia, czy sytuacja finansowa gminy jest faktycznie
taka dobra jak nam wójt przedstawił?
Pani Anna Rukat – jeszcze jest jeden kredyt nie uruchomiony, myślę, że kiedy go
uruchomimy to zadłużenie gminy będzie w okolicy 45%
Pan Zbigniew Bocian – chcę państwa poinformować i proszę o rozpowszechnienie tej
informacji, że podczas wyborów konieczny jest dowód osobisty.
Pan Waldemar Cyran – odczytał pismo skierowane do wójta i przekazane do rozpatrzenia na
sesję Rady Gminy od mieszkańców bloku przy ulicy Czesława Wycecha z prośbą w sprawie
położenia asfaltu i zrobienie oświetlenia ulicznego.
Rada Gminy przegłosowała wniosek o umieszczeniu w/w prośby jako wniosek do
budżetu na 2015r.
Odbyło się głosowanie:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 4

Pan Waldemar Cyran – odczytał pismo od firmy Sad-Pol w sprawie umorzenia raty podatku.
Pani Anna Rukat – nie ma tu zaległości podatkowych jest do uregulowania rata bieżąca.
Pan Waldemar Cyran – kolejne pismo dotyczy firmy Nowe Teologie Budowlane w sprawie
rozłożenia na raty zaległości podatkowych
Pani Anna Rukat – firma NTB nie płaci nam podatku od początku roku były tam wystawione
upomnienia obecnie komornik zablokował im konto i w związku z tym wpłynęło pismo o
rozłożeniu im zaległości na raty.
Pan Zdzisław Tracz – ta firma zmienia nazwy i właściciela to jest dla nas korzystne bo wtedy
wpłacają nam zaległości podatkowe. Ja bym się przychylał do tego, żeby rozłożyć im na raty
zaległości podatkowe. Lepiej żeby firma pracowała i dawała ludziom zatrudnienie.
Pani Katarzyna Bumer – reprezentuję zakład silikaty w Sadownem. Firma bardzo odczuła
kryzys w branży budowlanej, dlatego bardzo proszę o rozłożenie na raty naszych zaległości
podatkowych. Chcielibyśmy żebyście wsparli nas i naszych pracowników. Planujemy też
rozszerzenie działalności i zatrudnienie większej liczby pracowników. Nie prosimy o
umorzenie, a rozłożenie na raty naszych zaległości podatkowych.
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Pan Jacek Rostek – czy to prawda, że będzie ciepło pozyskiwane ze spalania śmieci.
Pani Katarzyna Bumer – opcja spalania śmieci nie jest brana pod uwagę . Inny podmiot
gospodarczy planuje w przyszłości pozyskiwanie energii z przetwarzania śmieci, ale nie
będzie emisji do środowiska. Są to bardzo dalekie plany.
Pan Jacek Rostek – nas przeraża samo składanie śmieci, a nie mówimy o dalszej produkcji.
Pani Katarzyna Baumer – nie znam dokładnie tej technologii przekażę te informacje firmie,
która chce to wprowadzić, a na pewno chętnie się spotkają i wszystko państwu wyjaśnią.
Odbyło się głosowanie za wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowych firmie
Nowe Technologie Budowlane:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 1
Pani Małgorzata Zyśk – w związku z tym, że jest to ostatnia ja również ze swojej strony chcę
podziękować Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy jak również całej Radzie
gminy za to, że łaskawym okiem patrzyli na naszą współprace i przychylali się do naszych
próśb.
Pan Waldemar Cyran – ja również ze swojej strony chcę podziękować za pracę i współpracę
wszystkim, wójtowi, radnym, urzędnikom urzędu gminny, dziękuję dyrektorom jednostek
organizacyjnych, dyrektorom szkół, kierownikowi GOPS, kierownikowi ZGK, kierownikom
jednostek OSP, Panu Markowi Zasłonie za pracę w Gminnej Spółce Wodnej za to co zrobił
przez te 4 lata, dziękuję Policji za dobrą współpracę , radnym powiatowym Pani Zyśk, Panu
Danajowi, Panu Renikowi uważam , że współpraca układała się nam bardzo dobrze.
Pan Zdzisław Tracz – szanowni państwo, wysoka rado, wszyscy tu obecni, co byśmy nie
robili to potrzeba doświadczenia, odwagi ale najważniejsze w tym wszystkim to żeby się
dogadywać i nam się to udało.
Pani Małgorzata Zyśk – ja w swoim imieniu i pana Danaja dziękuję za współpracę z wójtem i
radą gminy i uważam że w tej kadencji udało nam się bardzo dużo zrobić, bo około 10 km
dróg powiatowych.
Pan Zdzisław Tracz – zostało jeszcze do zrobienia około 17 km dróg powiatowych.
Pan Marek Renik – od czasu kiedy zostałem radnym powiatowym dążyłem do tego żeby była
współpraca, chcę w swoim imieniu jak i rady powiatu podziękować za współpracę. Udało
nam się dużo pozyskać i wspólnymi siłami dużo zrobić.
Pan Mariusz Okulus – jestem komendantem w Łochowie od czerwca tego roku i uczę się
współpracy z samorządem. Spotkałem się z dużą życzliwością i wsparciem za co serdecznie
dziękuję.
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Pan Waldemar Cyran – chcę podziękować tutaj panu sekretarzowi, który jest z nami od
niedawna, a dał się poznać jako człowiek zaangażowany w pracę w naszej gminie.
Pan Zbigniew Bocian – ja dziękuję bardzo za ciepłe przyjęcie, które ułatwia współpracę.

Pan Zdzisław Tracz – dziękuję również za współpracę i prowadzenie strony Infosadowne
panu Sławomirowi Chylińskiemu.

Do punktu dziewiątego porządku obrad:

Odbyło się głosowanie :

Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu- 0
Do punktu dziesiątego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – zamykam XXXIX Sesję Rady Gminy Sadowne

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Cyran
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