
P R O T O K Ó Ł nr XLI/2022 

  

z obrad XLI sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 25 lutego 2022 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.  

  
Stan radnych 15, obecnych na sali 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, że 

podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLI sesji Rady Gminy Borowie,            

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

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

Następnie poinformowała, że nowym sołtysem wsi Iwowe został Pan Zbigniew Kopa, w dalszej 

kolejności podziękowała w imieniu swoim, Wójta Gminy byłemu sołtysowi wsi Iwowe Tadeuszowi Świątek 

za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, trud, pełną poświęcenia pracę oraz wysiłek włożony na rzecz 

rozwoju sołectwa Iwowe jak i całej Gminy Borowie. 

 

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenia 

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  XLI sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami 

rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników ochotniczych straży pożarnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które 

przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Borowie. 

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

realizację Systemu Monitoringu Położniczego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w gminie Borowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Borowie programu osłonowego 

„Korpus Wsparcia Seniorów na terenie gminy Borowie” na 2022 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia uchwał umożliwiających 

podjęcie działań ratowniczych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku. 

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

2022-2034. 

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

15. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

16. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad XLI 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 XXXIX sesji Rady 

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

protokołu z XXXIX 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 zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XL nadzwyczajnej 

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

przyjęciem protokołu z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie. 

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

załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta gminy Pana Piotra Zająca o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi 

lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. 

Z-ca wójta Piotr Zając przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż 29 października 2021 roku została 

podjęta ustawa, która postuluje że gmina powinna wyznaczyć miejsce handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników. W dalszej kolejności poinformował, że zorganizowano targowisko gminne                

w piątki i soboty w godz. 6-12 przy ul. Kasztanowej w Borowiu. 

Następnie dodał, że na chwilę obecną gmina nie planuje prowadzić handlu, ale jeżeli wystąpi potrzeba to 

zostanie wprowadzony handel. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez 

Komisje Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu. W dalszej kolejności poprosiła o pytania 

do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem 

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

protokołu. 

 

Ad pkt 6 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały                         

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży 

pożarnych. 

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że 2021 roku została podjęta nowa ustawa                  

o ochotniczych strażach pożarnych, z której wynika o obowiązku  podjęcia uchwały o ustaleniu wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do końca czerwca. 

W dalszej kolejności poinformował, że Rada Gminy podjęła taką uchwałę w 2021 roku oraz proponuje się 

nie zmieniać wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków. 

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

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

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

 

Ad pkt 7 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy Panią Martę Serzysko o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane 

jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Borowie. 

Marta Serzysko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż zgodnie z ustawa z dnia 26 

stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela organ prowadzący wyodrębnia środki finansowe na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% od aktualnych środków wydatkowanych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli. Preferowane specjalności oraz formy kształcenia nauczycieli zostały uzgodnione z 

dyrektorami szkół na podstawie diagnozy oraz faktycznych potrzeb. Marta Serzysko dodała również, iż 

projekt przedmiotowej uchwały uzyskał pozytywną opinię Związków Zawodowych Zrzeszających 

Nauczycieli.  

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

uchwały. Pytań nie zadano. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz 

specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie. Następnie poprosiła o głosowanie 

nad przyjęciem uchwały. 

 

Ad pkt 8 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały                      

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację Systemu Monitoringu 

Położniczego 



Wójt Gminy poinformował, że Starostwo Powiatowe wystąpiło do wójtów, burmistrzów                                 

z propozycją w wzięciu udziału w realizacji programu System Monitoring Położniczego (KTG). Program 

skierowany jest do kobiet od 30 tygodnia ciąży, zamieszkałych na terenie Powiatu Garwolińskiego                        

i powiatów sąsiednich, które zadeklarują chęć porodu w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie. W dalszej 

kolejności przedstawił na czym polega program.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 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 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 9 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Radni otrzymali wszystkie materiały, z którymi 

się zapoznali. Następnie zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Pani Marzeny Nowak o przedstawienie w skrócie Program Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Marzena Nowak przedstawiła Program Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w gminie Borowie. 

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 9 

do protokołu. 

 

  

Ad pkt 10 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Tomasza Majczynę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę 

Borowie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na terenie gminy Borowie” na 2022 rok. 

Tomasz Majczyna poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zaproponowało wszystkim gminom przyjęcie Program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program skierowany 

jest do Seniorów po 65 roku życia, osób starszych, samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych. 

Program składa się z dwóch modułów: 

I. Wsparcie społeczne i psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego oraz ułatwienie 

dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz spraw urzędowych itp. 

II. Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania 

osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Następnie wspomniał, iż moduł I był już od 2020 r. skutecznie realizowany przez GOPS w Borowiu 

w ramach programu „Wspieraj Seniora” oraz program jest w całości finansowany ze środków budżetu 

państwa.  

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

uchwały. Pytań nie zadano. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały. Następnie poprosiła o głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

 

Ad pkt 11 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy Martę Serzysko o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie 

działań ratowniczych. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu 21 grudnia 2021 roku do Rady Gminy Borowie wpłynęła 

petycja Fundacji  im. Nikoli Tesli reprezentowanej przez P. Mariusza Najdę dotycząca uchwalenia uchwał 

umożliwiających podjęcie działań ratowniczych, która została uzupełniona dnia 22 grudnia 2021 r. 

Następnie poinformowała, że Przewodnicząca Rady Gminy przekazała przedmiotową petycję do Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy opinii w sprawie, 

której petycja dotyczy: zakazu stosowania: „maseczek ochronnych” oraz wydanie komunikatów w mediach 

o szkodliwości maseczek, zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, zakazu stosowania 

„szczepionek” mRNA oraz podjęcia "Działań Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką 

medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych 

komunikatów w tej sprawie w mediach. 

W dalszej kolejności przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie, której petycja dotyczy. 

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



uchwały. Pytań nie zadano. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały. Następnie 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 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

w 2023 roku. 

 Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż Rada Gminy ma obowiązek co 

rocznie podejmować uchwałę o nie wyodrębnianiu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. Następnie dodał, że gmina co roku realizuje inwestycje na wielu płaszczyznach. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Kowalski zapytał, jakie drogi będą modernizowane z Polskiego Ładu. 

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że ul. Szkolna w Głoskowie, ul. w Łętowie od drogi powiatowej 

do Goździka, droga od Borowia do Kamionki oraz droga  od Starej Brzuzy do Gościewicza. 

Więcej 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 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 13 do protokołu 

 

Ad pkt 14 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 14 do protokołu. 

 

Ad pkt 15 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 15 do protokołu. 

 

Ad pkt 16 Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta gminy o przedstawienie sprawozdania                  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                       

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021. 

Zastępca wójta gminy szeroko omówił sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2021.  

Sołtys wsi Łętowa Krystyna Mikulska zapytała, jak będą poinformowani Seniorzy o możliwości 

skorzystania z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Tomasz Majczyna poinformował, że uchwała 

została podjęta w dniu dzisiejszym i Seniorzy będą powiadomieni między innymi przez sołtysów, ogłoszenia 

itp.  

Sołtys wsi Łętów zaproponowała, aby informacje o możliwości skorzystania z programu „Korpus 

Wsparcia Seniorów” zostały przedstawione w formie ulotek oraz plakatów. 

Wójt dodał, że uchwała została podjęta w dniu dzisiejszym, umowa została podpisana i program 

będzie realizowany, z Panem p.o. Kierownikiem GOPS-u zostaną opracowane takie środki komunikacji, aby 

dotrzeć do dużej grupy Seniorów, którzy potrzebują pomocy. W dalszej kolejności poinformował, iż na dzień 



dzisiejszy jest trudno powiedzieć w jakiej formie będą informowani Seniorzy. 

Radny Tomasz Metera zapytał, kiedy światłowód będzie prowadzony przez wieś Chromin. 

Z-ca wójta odpowiedział, że  inwestycje światłowodu nie są prowadzone przez samorząd i ciężko jest 

się wypowiadać na temat tej inwestycji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że odpowiednią firmą jest Orange, do której trzeba zgłaszać chęć podłączenia 

do światłowodu. Firma Orange udzieli odpowiedzi kiedy będzie możliwość podłączenia, bądź kiedy będzie 

prowadzona inwestycja przez daną wieś. 

Więcej pytań nie zadano. 

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

po czym zamknęła XLI sesję Rady Gminy Borowie. 

  

Na tym zakończono protokół z XLI sesji Rady Gminy Borowie. 

  

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 

  


