
P R O T O K Ó Ł nr XXXIX2021 

  

z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 30 grudnia 2021 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.  

  
Stan radnych 15, obecnych na sali 13 radnych, 1 radny uczestniczy zdalnie z przyczyn niezależnych 

od siebie, 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 XXXIX sesji Rady Gminy,            

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

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

oraz osoby obsługujące dzisiejsze obrady sesji Panią Karolinę Grążka oraz Pana Marcina Ositek.  

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenia 

swojej obecności. Potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu, w tym lista 

obecności radnego Tomasza Metery.  

 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Borowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. 

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

2034. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-

2034 

10. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy. 

 

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

następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do zaproponowanego wniosku Wójta Gminy. Uwag nie 
zgłoszono. 

W dalszej kolejności 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. 

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  XXXIX sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Borowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. 

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

2034. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-

2034. 



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

11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy. 

 

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

Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie nad przyjęciem 

protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy. 

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

załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad pkt 4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy stałych komisji Rady Gminy Borowie. Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały. 

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała 

została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

Pan Tadeusz Baranek przedstawił plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Przewodnicząca 

Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego planu pracy. Pytań nie zadano 

Następnie odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku 

głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad pkt 6 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 7 do protokołu 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radny Tomasz Matera do chwili obecnej uczestniczył 

zdalnie, natomiast teraz jest już na sali i będzie głosował nadal według listy imiennej. 

 

Ad pkt 7 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 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 8 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy 

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że w wykazie wydatków, które 

nie wygasają z upływem 2021 roku jest ujęte zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg 

gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka.” 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad przyjęciem 

w/w 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2034. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 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 10 do 

protokołu 

 

Ad pkt 10 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o 

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

Skarbnik Gminy 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. 

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 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. 

Wójt Gminy poinformował, że została podpisana na 2 lata umowa na odbiór odpadów 

komunalnych. Opłata oraz termin odbioru odpadów komunalnych nie uległ zmianie. Zwrócił się z 

prośbą, aby zwracać uwagę co się oddaje na PSZOK. Poinformował, iż folie rolnicze nie są 

odpadem komunalnym. Poprosił, aby składać wnioski do Urzędu Gminy, a folie składować i czekać 

na ich odbiór po otrzymaniu dotacji na w/w zadanie. 

  

Sołtys wsi Filipówka Leon Zawadka zapytał, czy taki wniosek trzeba składać co roku. 

Z-ca wójta gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że mieszkańcy, którzy są 

zainteresowani odbiorem foli rolniczych powinni złożyć wniosek do Urzędu Gminy. Mają taki 

obowiązek składania wniosku co rok, aby gmina mogła wystąpić z wnioskiem na dotacje odbioru 

foli rolniczych. 

 

Ad pkt 12 Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Gminy szeroko omówiła sprawozdanie Rady Gminy Borowie za rok 

2021. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

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

z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2022. 

Więcej pytań nie zadano. 

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

Gminy, po czym zamknęła XXXIX sesję Rady Gminy. 

  
Na tym zakończono protokół z XXXIX sesji Rady Gminy. 

  

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 

Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
  


