
P R O T O K Ó Ł nr XLII/2022 

  

z obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 03 marca 2022 roku 
 

 

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 stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLII zdalnej 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, 

Panią Skarbnik Gminy Hannę Ośko, radnych rady gminy Borowie, sołtysów oraz osoby 

obsługujące dzisiejszą zdalną sesję Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositka.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawdzenie listy obecności Radych,    

przyjęcie porządku obrad oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały będzie odbywać się według 

listy imiennej. Następnie sprawdzono listę obecności.  

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany 

porządek sesji: 

1. Otwarcie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2022. 

4. Zamknięcie obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag 

nie stwierdzono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Lista imienna 

z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

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

2022. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.  

Radny Krzysztof Kowalski zapytał się, czy tylko do gminy Borowie wpłynęła prośba od 

Powiatowej Straży Pożarniczej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego. 

Hanna Ośko odpowiedziała, że prośba wpłynęła do wszystkich samorządów z Powiatu 

Garwolińskiego. 

Wójt Gminy dodał, że ze względu na sytuację w jakiej się znajdujemy część wyposażenia 

oraz samochodów strażackich, które były na stanie straży pożarnej w Garwolinie zostały 

przekazane w darowiźnie  na Ukrainę.  

Radny Krzysztof Kowalski zapytał, ile samochodów strażackich zostało przekazanych 

Ukrainie. 

Wójt Gminy poinformował, iż w darowiźnie zostały przekazane trzy samochody strażackie 

przez OSP oraz Komendant Wojewódzki rozkazem przekazał na Ukrainę dwa samochody.  

Więcej Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie 

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

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wójt Gminy zwrócił się do radnych z apelem w sprawie zbiórki darów rzeczowych, jako 

pomoc dla Ukrainy. Następnie poinformował, co można przynieść  na zbiórkę oraz gdzie można 

przekazać dary.  



Następnie dodał, że w piątek w godzinach nocnych OSP Borowie chce wyruszyć na 

Ukrainę,  w celu przekazania darów oraz paliwa osobom stojącym w kolejce na granicy. 

W dalszej kolejności poinformował, że Urząd Gminy ewidencjonuje miejsca, lokale, które 

zgłaszają mieszkańcy z chęcią przyjęcia uchodźców. Uchodźcy z Ukrainny przebywają obecnie w 

dwóch miejscach na terenie gminy a na terenie powiatu garwolińskiego uchodźcy głównie znajdują 

się w hotelu w Miętnym oraz w ośrodku w Wildze.  

Dodał, że w gminie Borowie na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby tworzenia lokali dla 

uchodźców z Ukrainy a utworzone lokale na terenie powiatu chwilowo są wystarczające. 

Wójt Gminy zwrócił się z apelem do radnych i osób chętnych o wsparcie gotówką 

finansową dla OSP Borowie. Środki, które zostaną zebrane, będą  przeznaczone na zakup paliwa 

dla osób stojących w kolejce na granicy.  

Radna Marzena Nowak zapytała się, czy od soboty i następne dni będzie można przynosić 

dary. 

Wójt Gminy odpowiedział, że zbiórka trwa cały czas, a rzeczy zebrane do tej pory zostaną 

przekazane  w piątek.  

Ad. pkt. 4. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XLII zdalną nadzwyczajną sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XLII zdalnej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

 
  

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 

 


