
P R O T O K Ó Ł nr XXXVIII/2021 

  

z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 20 grudnia 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 stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXVIII sesji Rady Gminy,                

a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Zastępcę Wójta Gminy Piotra Zająca, Sekretarz Gminy 

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

osoby obsługujące dzisiejsze obrady sesji.  

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenie 

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

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany porządek sesji: 
1. Otwarcie  XXXVIII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. 

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Borowie do kategorii dróg 

gminnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Borowie do kategorii dróg 

gminnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2022 rok. 

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

2034. 

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

10. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy. 

 

Następnie poinformowała, iż wpłynął wniosek Wójta Gminy Borowie o dodanie do porządku obrad 

następującego punktu: Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych w gminie  Borowie 

w  roku  szkolnym  2020/21. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do zaproponowanego wniosku Wójta Gminy. Uwag nie 

zgłoszono. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o dodanie punktu 

do porządku obrad. Wniosek oraz protokół z głosowania stanowią załącznik nr 2 do protokołu. W wyniku 
głosowania wniosek o wprowadzeniu dodatkowego punktu został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad                           

z dodatkowym punktem. Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco: 
1. Otwarcie  XXXVIII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. 

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Borowie do kategorii dróg 

gminnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Borowie do kategorii dróg 

gminnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2022 rok. 

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

2034. 

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



10. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Borowie w roku szkolnym 2020/21. 

11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy. 

 

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

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

z XXXVII sesji Rady Gminy. 

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad pkt 4-5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektów uchwał                  

w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Borowie do kategorii dróg gminnych.  
 Wójt gminy przedstawiając projekty uchwał poinformował, że dotyczą miejscowości Głosków,                

ul. Cegelnia – działki o nr ew. 172/44, 172/77  oraz miejscowości Dudka działki o nr ew. 195/2, 195/3, 

193/2, 1987/2, 198/1. Przebieg tych dróg został przedstawiony na mapach. 

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

zadano. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwał. W wyniku głosowania uchwały 

zostały przyjęte jednogłośnie i stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, że na wszystkich komisjach bardzo 

szczegółowo był omawiany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 

oraz budżetu Gminy Borowie na 2022 rok, zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik, aby 

przedstawiła w skrócie projekty uchwał. 
 

Ad pkt 6 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały                 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034. 

Skarbnik Gminy  poinformowała, że projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Borowie na lata 2022-2034 oraz budżetu Gminy Borowie na 2022 rok zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez wszystkie komisje i nie wniesiono żadnych uwag. 
 Następnie poinformowała, że z dniem 17 grudnia Zarządzeniem Nr 141/2021 Wójta Gminy 

Borowie został dokonany wybór długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczania relacji 

określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - przyjęto okres trzech lat.  

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034. 

Następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Siedlcach wydanej w sprawie  przedłożenia przez Wójta Gminy Borowie projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. 
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 7 do protokołu 

 

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

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2022 rok. 

  Hanna Ośko przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 

rok.  

W dalszej kolejności przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Borowie projektu 

uchwały budżetowej na 2022 rok. 

   Przewodnicząca Rady Gminy 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 8 do protokołu. 
 

 

Ad pkt 8 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 9 do protokołu 

 

Ad pkt 9 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 10 do protokołu. 

 

Ad pkt 10 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy o przedstawienie informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych w gminie  Borowie w  roku  szkolnym  2020/21. 

Pani Marta Serzysko szeroko przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

w gminie Borowie w roku szkolnym 2020/21.  

Informacja w/w stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad pkt 11 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 12 do protokołu. 

 

Ad pkt 9 Sprawy różne. 

Wójt gminy w imieniu swoim, Przewodniczącej Rady Gminy, Zastępcy Wójta                               

i Wiceprzewodniczącej złożył radnym, sołtysom oraz wszystkim obecnym na sesji życzenia 

z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

  Więcej pytań nie zadano. 

 

Ad. pkt. 10 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady 

Gminy, po czym zamknęła XXXVIII sesję Rady Gminy. 

  
Na tym zakończono protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

  

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 

Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 

  


