
P R O T O K Ó Ł nr LII/2022 

  

z obrad LII sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 27 października 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 LII sesji Rady Gminy Borowie,                

a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, zastępcę wójta Piotra Zająca, skarbnik gminy Hannę 

Ośko, radnych rady gminy Borowie, sołtysów, kierowników jednostek podległych, dyrektorów oraz osoby 

obsługujące dzisiejszą sesję Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositka.  

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenia 

swojej obecności. Potwierdzenie obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie  LII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Borowie”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 

2022-2034. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.  

9. Przedstawienie informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Borowie  w roku 

szkolnym 2021/2022. 

10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2022 roku. 

11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad LII 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 z głosowania stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

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

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

z LI sesji Rady Gminy Borowie. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk 

imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad pkt 4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta gminy Piotra Zająca o krótkie 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie                           

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, ponieważ projekt uchwały 

został szczegółowo omówiony na komisjach.        

Piotr Zając poinformował, iż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania programu. 

Celem programu współpracy jest określenie jasnych i czytelnych zasad w zakresie wspierania przez 

gminę działań organizacji pozarządowych polegających na zlecaniu tym organizacjom realizację 

ustawowych zadań publicznych. 



Wymienione w programie zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku 

publicznego, które zostały wymienione w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego                            

i o wolontariacie. 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone zgodnie                   

z uchwałą Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i  podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                  

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych 

organizacji, w terminie od 9 września do 1 października 2022 roku. W wyznaczonym terminie nie wniesiono 

żadnych uwag i wniosków do zaproponowanego projektu programu współpracy.  

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

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy               

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

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

z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały                 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Borowie”.  

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Borowie” 

oraz „Regulamin  nadawania  tytułu  „Zasłużony  dla  Gminy  Borowie”  stanowiący  załącznik  do  wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

     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 podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                        

z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta o przedstawienie projektu uchwały 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Piotr Zając poinformował, że w dniu 01 sierpnia 2022 roku do Rady Gminy Borowie wpłynęła 

petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 27 października 2022 roku 

zapoznała się z przedmiotową petycją i ustaliła, że w myśl art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                             

o samorządzie gminnym Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy                      

z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta bądź podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska. 

Z treści petycji wynika, że wnoszący petycję zwrócił się do Rady Gminy Borowie                                 

o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy we własnym imieniu i nie reprezentuje żadnego środowiska 

zainteresowanego utworzeniem w Gminie Borowie młodzieżowej rady gminy, w szczególności organizacji 

pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Borowie czy samorządu 

uczniowskiego z terenu gminy Borowie. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że dotychczas młodzież                      

z terenu gminy Borowie nie zgłosiła potrzeb utworzenia młodzieżowej rady gminy,  a w związku z tym 

komisja uznała petycję za bezzasadną. 

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

Pytań nie zadani. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy                                 

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na 

lata 2022-2034. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Borowie na lata 2022-2034. 

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. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad pkt 8. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały                  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 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. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 9 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie informacji  o stanie 

realizacji zadań oświatowych w gminie Borowie  w roku szkolnym 2021/2022. 

Wójt Gminy szczegółowo przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie 

Borowie  w roku szkolnym 2021/2022. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do ww. informacji. Pytań nie zadano. 

  Informacja w/w stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad pkt 10 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że informacja o przebiegu wykonania budżetu 

oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 

2022 roku została szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji, następnie zwróciła się z prośbą do Pani 

Skarbnik o krótkie przedstawienie ww. informacji. 

Hanna Ośko poinformowała, że Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 106/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku 

przekazał informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

która wydała pozytywną opinię. W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy odczytała opinie RIO. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o  pytania do przedstawionej informacji. Pytań nie zgłoszono.  

 

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

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia 

oraz podpisane umowy i zlecenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Ad pkt 12. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych przez 

Wójta, Przewodniczącą Rady oraz radnych. 

Przewodnicząca Rady Gmina  poprosiła o pytania do przedstawionej analizy świadczeń majątkowych. 

Radny Grzegorz Kowalski poinformował, że PIT-37 dołączył do oświadczeni majątkowego. 

Przewodnicząca Rady Alicja Szaniawska poinformowała, że PIT-37 nie został dołączony.  

 

Więcej spraw nie wniesiono.  

 

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

Rady Gminy, po czym zamknęła LII sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z LII sesji Rady Gminy. 

 

  

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 


