Protokół Nr IV/2014

z obrad IV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014r., która odbyła się w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 14°° -15³°
Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 13
Nieobecny – Pan Sławomir Matusik
Pan Stanisław Rostek
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pan
Zbigniew Bocian- Sekretarz Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne,
Pani Bogumiła Oniśk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, Pani
Jadwiga Gutowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem, Pan
Marek Renik – radny powiatowy oraz sołtysi i mieszkańcy zgodnie z załączoną listą
obecności.
Do punktu pierwszego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – przywitał wszystkich zebranych, rozpoczął obrady IV Sesji Rady
Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum.
Do punktu drugiego porządku obrad:
P o r z ą d e k o b r a d:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Podjęcie uchwał w następujących sprawach.
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na
lata 2015-2026
b) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015r.
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
7. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.
8. Zamknięcie obrad.

Pan Piotr Olkowski – porządek obrad otrzymaliście państwo z odpowiednim wyprzedzeniem,
czy ktoś z państwa chce wnieść zmiany do porządku obrad?
Pan Waldemar Cyran – dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i proszę o
wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sadowne na lata 2014-2025 i w sprawie zmiany w uchwale budżetowej
gminy na 2014r.
Odbyło się głosowanie za wnioskiem wójta:
Za – 13
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Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Pan Piotr Olkowski – uchwały te, zostaną wprowadzone do porządku obrad w punkcie a) i b)
natomiast ujęte w porządku obrad uchwały będą miały kolejne punkty c) i d).
P o r z ą d e k o b r a d:
1
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Podjęcie uchwał w następujących sprawach.
a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadowne na lata 2014-2025
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r.
c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na
lata 2015-2026
d) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015r.
6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
7. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.
8. Zamknięcie obrad.
Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – zmienił nam się od 01.01.2015r. odbiorca odpadów na firmę MPK Sp
z o.o, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, firma ta wygrała przetarg. Proszę państwa o
wyrozumiałość firma musi poznać nasz teren. Do 15.01.2015r. musimy podpisać umowę.
Został też wyłoniony wykonawca w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego firma Pani
Roguszewskiej, w związku z tym, że firma pozostaje ta sama to komfort obsługi się nie
zmieni. W dniu 22.12.2014r. aneksowaliśmy umowę w sprawie poprawienia wizerunku
miejscowości Sokółka na termin do końca marca 2015.
Ogłosiliśmy przetarg na Forda Transita. Wpłynęła jedna oferta nie spełniająca
wymogów formalnych. Fundusz sołecki realizujemy zgodnie z oczekiwaniami.
W 2014r. podjęta była uchwała w sprawie nagród pieniężnych dla naszych
sportowców w wysokości 1000,00zł. Nagrody otrzymali: Pani Anna Szyszka, Pan Adam
Dobosz i Pan Józef Makarski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Do punktu czwartego porządku obrad:
Pan Marek Renik – drogi powiatowe utrzymywane są w 4 i 5 standardzie. Odczytał i
poinformował zebranych na czym polega utrzymanie dróg w przedstawionych standardach.
Jest prośba do państwa, żebyście monitorowali prace maszyn odśnieżających. Przekazuję
państwu numery telefonów, pod które należy dzwonić w sprawie zimowego utrzymania dróg.
Łochów tel. 6751179 i Węgrów 25 7923823. Nasz teren jest podzielony na dwa odcinki, a
wykonawcą jest Pan ze Zgrzebich. Mam też pytanie, jak wygląda harmonogram odbioru
śmieci na styczeń 2015.
Pan Waldemar Cyran – do jutra firma ma obowiązek dostarczyć nam harmonogram, a my w
trybie pilnym będziemy informować mieszkańców.
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Pani Irena Dębkowska – z jaką częstotliwością będą odbierane odpady.
Pan Waldemar Cyran – nic nie zmienia się w jakości i częstotliwość odbioru odpadów
zmienia się tylko odbiorca.
Pan Tomasz Szymanik – jak wiadomo do tej pory odbiór śmieci był spod domu, czy to się
zmieni. Wiadomo, że są posesje oddalone od drogi głównej, a śmieci wystawione do drogi są
narażone na rozrywanie tych worków przez psy. Jak to będzie obecnie.
Pan Waldemar Cyran – specyfikacja była określona analogicznie do roku ubiegłego i standard
nie powinien się zmienić.
Pan Henryk Wyrobek – czy można byłoby każdemu mieszkańcowi dołączyć woreczek na
odpady niebezpieczne np. baterie.
Pan Waldemar Cyran – regulamin określa jasno odbiór elektrośmieci, jest punktu odbioru w
Sadownem na ulicy Strażackiej.
Do punktu piątego porządku obrad:

Pan Piotr Olkowski – proszę o przegłosowanie wniosku o nie odczytywanie całej treści
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 20142025 i w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2014r.
Odbyło się głosowanie :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadowne na lata 2014-2025.

Odbyło się głosowanie za uchwałą:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014r.

Odbyło się głosowanie za uchwałą:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
e) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na
lata 2015-2026.
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Pan Piotr Olkowski - jest wniosek z komisji budżetowej wprowadzający zmiany do projektu
budżetu na 2015r. Proszę o odczytanie wniosku komisji budżetowej.
Pani Anna Stawiarz - Wniosek Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Przemysłu i Handlu
z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej na 2015r. zdjęcia z
rozdziału 14 § 6300 kwoty 65 000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 60016 § 6050 z
inwestycji drogi powiatowej na inwestycję droga gminna na odcinku od drogi powiatowej na
działce nr 2 w miejscowości Płatkownica w km 0-547m.
Odbyło się głosowanie za wnioskiem :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu - 0
Pan Piotr Olkowski – stwierdzam, że wniosek o przeniesienie między paragrafami został
przyjęty jednomyślnie. Odczytał treść uchwały WPF Gminy Sadowne na lata 2015-2026
Odbyło się głosowanie za uchwałą:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
f) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015r.
Pani Anna Rukat – odczytała pozytywną opinię RIO w sprawie budżetu na 2015r.
Pan Waldemar Cyran – ten projekt budżetu przedstawiony państwu przez mojego
poprzednika nie ulega zmianie. Nie było potrzeby burzenia tego projektu. Zadania
inwestycyjne są na kwotę 3 mil zł. Priorytetowe zadnia to budowa wodociągu OrzełekKolonia Złotki, kanalizacja w Sadownem, budowa dróg, realizacja umów podpisanych z
Urzędem Marszałkowskim.
Odbyło się głosowanie za uchwałą:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
Do punktu szóstego porządku obrad:
Pan Krzysztof Samsel - wiemy, że odśnieżanie dróg gminnych nie jest zadowalające moja
propozycja jest, żeby podzielić gminę na mniejsze okręgi i przekazać to rolnikom, którzy
mają odpowiedni sprzęt i na bieżąco by te drogi odśnieżali.
Pan Waldemar Cyran – sprawdzimy to wszystko w kwestii prawnej i oczywiście w zależności
od możliwości finansowych gminy. Możemy usiąść do rozmowy podzielić pieniądze
znajdujące się w budżecie i wtedy okaże się, czy ta kwota będzie zadowalająca dla
usługodawcy. Dziękuję wysokiej radzie za przegłosowanie projektu budżetu na 2015r.
Pan Paweł Styś – prezes Sadowieńskiego Klubu Rowerowego w Sadownem, chcę państwu
przedstawić sprawozdanie z działalności klubu, żebyście państwo wiedzieli na co pieniądze,
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które dostajemy też od gminy są wykorzystywane. Pokonaliśmy na rowerach 1600 km w
ciągu 27 dni w sumie udział brało 200 osób. Były to 3 obozy wędrowne - 6 dniowe i 2
wycieczki rowerowe - 2 dniowe, 4 wycieczki jednodniowe i jeden spływ kajakowy. Dziękuję
byłemu wójtowi za pomoc i wsparcie dla klubu i liczę, że obecne władze również będą nas
wspierać.
Pan Marek Robak – sołtys Zalesia – zwracam uwagę, że drogi powiatowe nie są posypywane
piachem. Pobocza są dużo wyższe niż asfalt, jest to niebezpieczne.
Pan Krzysztof Królikowski – wpłynęła jedna oferta w sprawie sprzedaży Forda Transita ale
niestety wadium nie wpłynęło. Teraz państwa decyzja, czy pozostaje ta kwota, czy
zmieniamy.
Pan Waldemar Cyran – myślę, że zdecydujemy się obniżyć tę cenę.
Wniosek Pana Janusza Kibarta o upoważnienie wójta do obniżenia ceny sprzedaży
Forda Transita o 10% od kwoty z pierwszego przetargu.
Odbyło się głosowanie :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu - 0
Pan Emil Filipiak – prezes „Wicher Sadowne” chcę podziękować w imieniu naszych
sportowców za nagrody, które zostały im przyznane za wybitne zasługi sportowe i
promowanie naszej gminy.
Pan Waldemar Cyran – wymienił wszystkie osiągnięcia sportowe nagrodzonych sportowców.
Złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne.
Pan Piotr Olkowski – złożył podziękowania w imieniu nagrodzonej pani Anny Szyszka dla
wszystkich zgromadzonych życzenia pomyślności w nowym 2015r.
Pan Marek Renik – życzę dobrej współpracy, żeby udawało się wspólnie budować.
Współpracy która przyniosłaby efekty.

Do punktu siódmego porządku obrad:

Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0
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Do punktu siódmego porządku obrad:
Pan Piotr Olkowski – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach.
Zamknął posiedzenie IV Sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Olkowski
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