
P R O T O K Ó Ł nr XLV/2022 

  

z obrad XLV sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 04 maja 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 XLV sesji Rady Gminy 

Borowie, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, zastępcę wójta gminy Piotra Zająca, 

Panią skarbnik gminy Hannę Ośko, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek 

podległych, dyrektorów, sołtysów oraz osoby obsługujące dzisiejszą sesję Panią Karolinę Grążka             

i Pana Marcina Ositka.  

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania                        

i potwierdzenia swojej obecności oraz poinformowała, że radna Dominika Gora będzie 

uczestniczyć zdalnie w obradach sesji  z przyczyn niezależnych od siebie. Lista obecności radnej, 

przyjęcie porządku obrad, protokołów oraz głosowanie nad przyjęciem uchwał będzie odbywać się 

według listy imiennej. Potwierdzenie obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany 

porządek sesji: 

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

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

kategorii dróg gminnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.  

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

lata 2022-2034. 

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

9. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

10. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XLV 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 zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu               

z XLIII sesji Rady Gminy Borowie. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła                      

o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XLIII 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 XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym 

poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XLIV 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 Wójta Gminy o przedstawienie projektu 

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

gminnych. 

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że dotyczą miejscowości 

Głosków – działki o nr ew. 162/7, miejscowości Borowie – części działki o nr ew. 195/2, części 

działki o nr ew. 181/3 oraz miejscowości Wilchta działki o nr ew. 50/1. W dalszej kolejności 

przebieg tych dróg został przedstawiony na mapach. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Kowalski zapytał, czy tylko ten kawałek drogi będzie poszerzany? Która 

jest to droga? 

Wójt Gminy poinformował, że droga będzie poszerzana po całej długości, działka o nr 50/1 

znajduje się w istniejącym pasie drogowym, wydzielona została z gruntów prywatnych. Ww. 

działka została już nabyta na rzecz Gminy Borowie. Jest to droga przy której mieszka Pan Stanisław 

Gac.  

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 5 do protokołu. 

 

Ad pkt. 6 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta gminy Piotra Zająca                                 

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. 

Piotr Zając przedstawiając projekt uchwały poinformował, że w dniu 4 marca 2022 r. do Rady 

Gminy Borowie wpłynęła petycja od Cech Zdunów Polskich w sprawie naprawy uchwały                      

Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku w sprawie 

programu ochrony powietrza do stref w województwie mazowieckim, w którym zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.  

W dalszej kolejności przedstawił postulaty wnoszące petycję oraz przedstawił opinię Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodnicząca Rady Gminy  poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Radny Tomasz Metera zwrócił się z prośbą, aby w piśmie przekazania petycji zaznaczyć, że 

Komisja Skarg,  Wniosków i Petycji popiera postulaty zawarte w petycji. 

Piotr Zając poinformował, że taki punkt zostanie zawarty w piśmie przekazującym petycje. 

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 6 do protokołu. 

 

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

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Borowie na lata 2022-2034. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Borowie na lata 2022-2034. 

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

uchwały. 

Pytań nie zadano.  

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny                        

z  głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad pkt. 8 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 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 9 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte 

zarządzenia oraz podpisane umowy i zlecenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad pkt 10. Sprawy różne. 

 Spraw różnych nie wniesiono. 

 

Ad. pkt. 11 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XLV sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XLV sesji Rady Gminy. 

 

 
  

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 

 

 

 


