
P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2021 

  

z obrad XXIX sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 27 kwietnia 2021 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.  
  

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że 

podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych 

osób stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXIX sesji Rady Gminy 

Borowie, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu 

garwolińskiego, Hannę Ośko skarbnik gminy, radnych rady  gminy Borowie,  Jolantę Branowską 

głównego autora opracowania studium uwarunkowań oraz kierowników jednostek podległych, 

sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.  
Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i 

potwierdzenie swojej obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. Spowodowałoby  

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  

sesji: 

 Otwarcie  XXIX sesji Rady Gminy. 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.  

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Borowie na lata 2021-2034. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  

 Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

 Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

 Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy. 
 

 

 

Następnie poinformowała, iż wpłynął wniosek Wójta Gminy Borowie o wprowadzenie do porządku 

obrad dodatkowego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Gminnego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego dla gminy Borowie na lata 2021-2025. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do zaproponowanego wniosku Wójta Gminy. 

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o 

wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad. Wniosek oraz protokół z głosowania stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu 

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowych punktów został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad łącznie 

z dodatkowym punktem. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco: 

 Otwarcie  XXIX sesji Rady Gminy. 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.  

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie. 



 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Borowie na lata 2021-2034. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  

 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla gminy Borowie na lata 2021-2025. 

 Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

 Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

 Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy. 
 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny                           

z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXVIII sesji 

Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia 

protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. 

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Jolantę Bronowską głównego autora o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie. 

Jolanta Bronowska przedstawiając studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminny Borowie poinformowała, że 10 listopada 2014 roku Rada Gminy Borowie 

przechylając się do złożonych wcześniej wniosków o przeznaczeniu części działek w Borowiu oraz                

w Głoskowie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań                        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie.  

Studium zostało sporządzone zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zgodnie z wszystkimi rozporządzeniami 

dotyczącymi planowania przestrzennego.  

Studium uwzględnia materiały i dokumenty wyższego rzędu, w tym głównie plan 

zagospodarowania Województwa Mazowieckiego oraz programu wyższego rzędu, w tym modernizację 

linii kolejowej przebiegającą przez gminę Borowie. 

Projekt studium został przedstawiony dwa razy Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej.  Studium zostało uzgodnione i zaopiniowane przez stosowne do tego instytucje oraz 

wyłożone do publicznego wglądu. Następnie zorganizowana była dyskusja publiczna. W czasie 

wyłożenia studium wpłynęły dwie uwagi – zostały odrzucone, ponieważ dotyczyły terenów zbyt daleko 

położonych od istniejącej oraz projektowanej zabudowy. Uwzględnienie uwag spowodowałoby 

fragmentację obszaru rolnego. 

Nadrzędnym celem studium jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wskazanie terenu 

pod rozwój poszczególnych funkcji – zabudowy mieszanej, jednorodzinnej, usługowej, przemysłowej, 

rekreacyjnej. Największa część terenu gminy pozostaje terenem rolnym. 

Podjęta uchwała przyjmująca studium wraz z pełną dokumentacją zostanie przesłana do 

Wojewody, który stwierdzi zgodność z prawem. Następnie będzie można przystąpić do opracowywania 

planów miejscowych.  

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały. 

Pytań nie zadano. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, 

Finansów i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia studium. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z 

głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

 



 Ad pkt 5 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2021-2034. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie 

zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W 

wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

 

Ad pkt 6 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

Skarbnik Gminy Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Borowie na rok 2021. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie 

zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W 

wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad pkt 7 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie uchylenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Borowie na lata 

2021-2025. 

Wójt gminy poinformował, że nadzór Wojewody uznał podstawę w zakresie zdrowia 

psychicznego dla mieszkańców gminy Borowie – to znaczy Krajowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego i dlatego  nie ma potrzeby tworzenia lokalnych programów. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań 

nie zadano. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 8 Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami. 

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia 

oraz umowy. Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad pkt 9 Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała radnym, że termin składania oświadczeń 

majątkowych mija 30 kwietnia 2021 roku. 
 

 

Ad. pkt. 10 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji 

rady gminy, po czym zamknęła XXIX sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XXIX sesji Rady Gminy. 

  

 

    

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 

Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 


