
P R O T O K Ó Ł nr XXXI/2021 

  

z obrad XXXI sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 16 czerwca 2021 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.  

  

Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 86,66 % 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 XXXI sesji rady, a 

następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady powiatu 

garwolińskiego, 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  XXXI sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Gminy. 

4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 2020. 

5. Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie wotum zaufania za 

2020 rok. 

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2020 rok. 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za rok 2020. 

9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Borowie za 2020 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie 

do kategorii dróg gminnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Borowie na lata 2021-2034. 

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

15. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami. 

16. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad XXXI 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 XXX sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o 

przegłosowanie przyjęcia protokołu z XXX sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania 

protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta gminy o przedstawienie 

Raportu o stanie Gminy za rok 2020.  

Wójt gminy przedstawiając Raport o stanie gminy Borowie poinformował, że zgodnie 

z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku ma 

obowiązek do dnia 31 maja przedstawić raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 



programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie wójt gminy 

przedstawił szczegółowo Raport o stanie Gminy za rok 2020. Raport o stanie gminy 

stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad pkt 5. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad „Debata nad Raportem 

o stanie Gminy za rok 2020” Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do 

przedstawionego Raportu. 

Pytania oraz wnioski nie wpłynęły. 

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie udzielenia 

wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2020. 

   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 5 do protokołu.  

 

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

przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2020 rok.  

Hanna Ośko przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020 rok oraz 

informację o stanie mienia komunalnego gminy, a następnie zapoznała zgromadzonych z 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej                         o przedłożonym przez wójta 

gminy Borowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego sprawozdania. 

Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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

sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2020 rok. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż sprawozdanie to składa się z następujących 

załączników: bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu samorządowych jednostek 

budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, 

łącznego zestawienia zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych oraz 

łącznej informacji dodatkowej. Następnie Hanna Ośko przedstawiła poszczególne załączniki 

do sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego sprawozdania. 

Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Tadeusza Baranka 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy Borowie  za 2020 rok. 

Tadeusz Baranek przedstawił wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

dla Wójta Gminy za 2020 rok oraz przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy za rok 2020. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu 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. Podjęta uchwała oraz 

protokół z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad pkt 11. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż radni zapoznali się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Borowie za 2020 rok, sprawozdaniem 

finansowym gminy za 2020, opinią RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego, wnioskiem komisji Rewizyjnej w 



sprawie absolutorium dla wójta gminy za 2020 rok oraz opinią RIO o wniosku komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy.  

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała oraz protokół 

z głosowania stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu swoim, wiceprzewodniczącej 

rady jak i radnych rady gminy oraz wszystkich obecnych na sesji pogratulowała wójtowi 

kolejnego 100% absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, jest to wyraz 

uznania za ciężką pracę na rzecz rozwoju naszej gminy.  

Wójt Gminy podziękował przewodniczącej i wysokiej radzie  za udzielenie 

absolutorium.  Podkreślił, że jest to wspólna praca na rzecz samorządu wszystkich 

radnych, sołtysów, kierowników i pracowników jednostek podległych, Pani Sekretarz, Pani 

Skarbnik, wszystkich pracowników Urzędu, dyrektorek   szkół, całej rady  pedagogicznej,  

wszystkich, którzy na co dzień przyczyniali się do rozwoju gminy, do tego aby nam i 

naszym mieszkańcom mieszkało się lepiej. Bardzo serdecznie również podziękował 

instytucjom, które wspierały naszą gminę.  

 

Ad. pkt 12 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta gminy o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do 

kategorii dróg gminnych. 

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że dotyczy zaliczenia 

dwóch wewnętrznych dróg do kategorii dróg gminnych. Powstały drogi poprzez 

przekazanie nieodpłatnie gruntów pod drogi od osób fizycznych. Następnie Wójt 

przedstawił przebieg nowo powstałych dróg.  

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w 

sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych. 

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 11 do protokołu.  

 

Ad pkt 13. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika 

Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034. 

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. Wydruk imienny z 

głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad pkt 14. 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 13 do protokołu. 

 

Ad pkt 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte 

zarządzenia oraz zawarte umowy.  



Następnie wójt gminy poinformował, ze zostały unieważnione dwa przetargi na 

zadanie Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem oraz na zadanie Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Iwowe.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Ad pkt 16. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych o kolejnej sesji Rady Gminy, 

która odbędzie się 23 czerwca 2021 roku. 

Więcej spraw nie wniesiono.  

 

Ad. pkt. 17. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w 

obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXI sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XXXI sesji Rady Gminy. 

  

    

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 

Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 


