
P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2022 

  

z obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 08 kwietnia 2022 roku 
 

 

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 stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLIV nadzwyczajnej sesji 

Rady Gminy Borowie, a następnie powitała Zastępcę Wójta Gminy Piotra Zająca, Panią Skarbnik 

Gminy Hannę Ośko, radnych rady gminy Borowie, sołtysów oraz osoby obsługujące dzisiejszą 

zdalną sesję Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositka.  
Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenia 

swojej obecności oraz poinformowała, że dwóch radnych: Krystyna Belkiewicz i Grzegorz Kowalski 

będą uczestniczyć w obradach nadzwyczajnej sesji zdalnie z przyczyn niezależnych od siebie. 

Sprawdzenie listy obecności radnych, przyjęcie porządku obrad oraz głosowanie nad przyjęciem 

uchwał będzie odbywać się według listy imiennej. Potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. 

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany 

porządek sesji: 

1. Otwarcie XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Borowie 

na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

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

5. Zamknięcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag 

nie stwierdzono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Lista z 

głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Borowie na 

rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że został opracowany na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

W dalszej kolejności przedstawiła zakres pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli 

Ukrainy. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.  

Radny Krzysztof Kowalski zapytał, czy wszystkie poniesione wydatki są finansowane z 

budżetu gminy. 

 Hanna Ośko poinformowała, że do obecnej chwili wydatki finansowane są z rezerwy 

kryzysowej, środków zebranych ze zbiórek społecznych. Poniesione przez gminę wydatki są 

zaewidencjonowane i rozliczone. Następnie poinformowała, że gmina ma otrzymać środki 

pieniężne od Wojewody za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na sfinansowanie kosztów 

pobytu obywateli Ukrainy w strażnicy OSP w Głoskowie. 

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 3 do protokołu. 

 



 

Ad pkt. 4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie 

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

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 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XLIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

 
  

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 


