
P R O T O K Ó Ł nr XXXII/2021 

  

z obrad XXXII sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 23 czerwca 2021 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.  

  
Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 86,67 % 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 XXXII sesji rady, a 

następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, radnych rady gminy Borowie, kierowników 

jednostek podległych, dyrektorów, 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.  

 

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

sesji: 

 

1. Otwarcie  XXXII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.  

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Borowiu za rok 2020. 

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK oraz GBP w Borowiu za rok 2020. 

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Borowiu za rok 2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  w gminie. 

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

11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy. 

 

 W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z 

głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

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

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

protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad pkt 4 - 6. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali w materiałach 

sprawozdania, z którymi się zapoznali. Następnie Przewodnicząca zwróciła się o pytania do 

sprawozdań. Pytań nie wniesiono. 

Sprawozdanie z realizacji zadań przez GOSP w Borowu za rok 2020 stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Sprawozdanie z działalności GOK oraz GBP w Borowiu za rok 2020 stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Borowiu za rok 2020 stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 



Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 

2020 rok. 

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała oraz protokół z 

głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie oceny 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu 

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

Pytań nie zadano. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała oraz protokół z 

głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta gminy o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  w gminie 

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały  poinformował, iż wystąpiliśmy do wszystkich 

przedsiębiorstw z terenu gminy, które sprzedają paliwa o podanie ceny paliwa w celu ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa. Następnie Wójt przedstawił średnią cenę jednostki paliwa na rok 

szkolny 2021/2022. 

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

uchwały. 

Radny Grzegorz Kowalski, zapytał ile osób otrzymuje zwrot kosztu dowozu dzieci do szkół. 

Wójt udzielając odpowiedzi poinformował, że jest dużo takich osób, ponieważ dotyczy to 

wszystkich dzieci niepełnosprawnych, które dowożone są do szkół i placówek oświatowych przez 

rodziców. Następnie dodał, że z rodzicami zawierana jest umowa i zwracany jest koszt każdego 

przejechanego kilometra do szkoły i ze szkoły. 

Więcej pytań nie wniesiono. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały. Następnie poprosiła o głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół z 

głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Hannę Ośko o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 

2021 rok. 

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

uchwały. 

Pytań nie zadano.  

Następnie 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 10 do protokołu. 

 

Ad pkt 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte 

zarządzenia.  

Następnie Wójt Gminy poinformował, że została zwolniona rezerwa budżetowa na potrzebę 

zadań bieżących 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  



 

Ad pkt 12. Sprawy różne. 

Radny Tomasz Metera zwrócił uwagę o nazewnictwo starego kościółka, gdyż na poprzedniej 

sesji wystąpiło sformułowanie  „po byłym kościele”, czy zmienił się jego statut, czy jest to skrót 

nazewnictwa. 

Wójt poinformował, że jest to skrót myślowy, władze parafialne mówią że jest to budynek 

po byłym kościele, który został przekazany przez kurie i parafię na inne cele niż na działalność 

kościoła.  

Więcej spraw nie wniesiono.  

 

Ad. pkt. 13. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXII sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XXXII sesji Rady Gminy. 

  

    

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 

Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 


