
P R O T O K Ó Ł nr XXXVI/2021 

  

z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 09 listopada 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 XXXVI sesji Rady Gminy, a 

następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Zastępcę Wójta Gminy Piotra Zająca, Radną Rady 

Powiatu Garwolińskiego Panią Martę Serzysko Panią Skarbnik Gminy Hannę Ośko,  radnych rady gminy 

Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów oraz osoby obsługujące dzisiejsze 

obrady sesji Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositka .  

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  XXXVI sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Borowie oraz zasad ich 

przyznawania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną 

jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2022. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2022. 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi gminnej o nr ew. działki 26 obręb 

Słup Pierwszy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy oraz nadania nazw ulicy we wsi 

Borowie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Borowie. 

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

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na 

dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Miętnem. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-

2034. 

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

18. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

19. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad XXXVI 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 XXXV sesji Rady 

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

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 poinformowała, że Trzy lata temu obecna rada obniżyła 

maksymalnie wynagrodzenie Wójta Gminy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Dodała, że 

obniżenia wynagrodzenia Wójta  żaden sposób nie wpłynęło na rozwój gminy.. W okresie ostatnich trzech 

lat, było prowadzonych dużo inwestycji  między innymi: kolejne miejscowości były podłączone do 

kanalizacji, budowa wodociągu,  remonty szkół, rozbudowa szkoły w Głoskowie, Iwowem, powstawały 

nowe odcinki dróg i wiele innych. 

Następnie poinformowała, że radni otrzymali dziś szczegółowy projekt uchwały wynagrodzenia Wójta.  

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 4 do protokołu. 

 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali szczegółowy projekt uchwały w 

materiałach, z którymi się zapoznali.  

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

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała podstawę prawną i poprosiła o głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

 

Ad pkt 6 -10  Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszystkie podatki były szczegółowo 

omówione przez Panią Danutę Bielak Baran Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych na 

wszystkich komisjach, w związku z tym nie będą ponownie omawiane. Dodała, że podatki są na wysokości 

podatku z 2021 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionych projektów uchwał. Pytań nie zadano. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwał. W wyniku 

głosowania uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10 do protokołu. 

 

Ad pkt 11 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi gminnej o nr ew. działki 26 obręb Słup Pierwszy kategorii 

drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. 

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że zaliczenie do kategorii dróg gminnych 

następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Następnie 

dodał, że pismem z dnia 15 października 2021 roku wystąpił do Zarządu Powiatu Garwolińskiego z 

wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej pozbawienia drogi gminnej o nr ew. działki 26 obręb Słup 

Pierwszy, gmina Borowie, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej. Zarząd Powiatu Garwolińskiego 21 października 2021 roku zaopiniował pozytywnie wniosek. 

Potrzeba pozbawienia kategorii ww. drogi gminnej poprzez wyłączenie jej  z użytkowania wynika z faktu, że 

działka o nr ew. 26 w miejscowości Słup Pierwszy jest użytkowana przez osoby fizyczne na cele rolne. Teren 

nie jest utrzymywany jako droga i nie ma innych znamion użytkowania terenu jako droga. Zaznaczyć należy, 

że przedmiotowa droga nie stanowi jedynej komunikacji dla sąsiednich właścicieli działek. 

Podjęcie przez Radę Gminy w Borowiu przedmiotowej uchwały umożliwi pozbawienie dotychczasowej 

drogi gminnej kategorii drogi gminnej wraz z wyłączeniem jej z użytkowania. 

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 11 do protokołu 

  

Ad pkt 12 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy oraz nadania nazw ulicy we wsi Borowie. 

 Wójt Gminy przedstawiając projekt poinformował, że dotyczy przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy „ulicy 

Leśna” o działkę nr ew. 430, o nadanie drodze publicznej zlokalizowanej w miejscowości Borowie w granicach 

działek nr ew. 343/3, 342/11, 342/3 nazwę „ulica gen. Stanisława Maczka”. Poinformował, że wpłynął wniosek od 

mieszkańca Garwolina, który zabiegał o to aby pamięć po gen. Stanisławie Maczku nie zaginęła. W dniu 

składania wniosku nie było drogi bez nazwy. Następnie Wójt Gminy dodał, że wniosek zasługuje na 

uwzględnienie i nadanie nazwy „ulicy gen. Stanisława Maczka”. Kolejna droga publiczna zlokalizowana w 

miejscowości Borowie w granicach działki nr ew. 341/7 nazwę „ul. Łąkowa” jest równoległa do „ul. gen. 

Stanisława Maczka”. 



Następnie Wójt Gminy przedstawił usytuowanie ulic na mapie. 

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 12 do protokołu 

  

Ad pkt 13 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że szczegółowo na komisjach były przedstawione 

zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borowie. Następnie 

poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania 

uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu 
 

Ad pkt 14 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Państwo radni otrzymali w materiałach projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2022, z którymi radni mieli możliwość zapoznania się. Następnie dodała, że Pani 

Sekretarz Marta Serzysko  szczegółowo omówiła na komisji, na czym polega współpraca oraz zasady współpracy 

Gminy z innymi organizacjami pozarządowymi.  
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 14 do protokołu 

 

Ad pkt 15 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem. 

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że w dniu 4 października br. do Urzędu gminy 

wpłynął wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miętnym, z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na 

dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestniczących w zajęciach 

prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnym. Nadmienić należy, że w zajęciach uczestniczą 

również osoby z terenu gminy Borowie. Uczestnicy dowożeni są przez samochód należący do dyrekcji 

Warsztatów Terapii Zajęciowej na zajęcia oraz odwożeni są do domu.  

Mając na uwadze pomoc osobom niepełnosprawnym w spełnianiu swoich potrzeb, aby mogły uczestniczyć w 

życiu społecznym na równi z innymi osobami Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do Państwa radnych o podjęcie 

stosownej uchwały w celu udzielenia pomocy finansowej w wysokości 5000 zł. 

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 15 do protokołu. 
 

 

Ad pkt 16 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 16 do protokołu 

 

Ad pkt 17 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 17 do protokołu. 

 

Ad pkt 18 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 18 do protokołu. 

 



 

Ad pkt 19 Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych 

przez Wójta, Przewodniczącą Rady oraz radnych. Poprosiła o szczegółowe zapoznanie się z analizą 

oświadczeń majątkowych za 2020 rok w biurze rady u Pani Karoliny Grążka. 
 

Ad. pkt. 20 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, 

po czym zamknęła XXXVI sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XXXVI sesji Rady Gminy. 

  

     

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 


