
P R O T O K Ó Ł nr XLVII/2022 

  

z obrad XLVII sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 20 czerwca 2022 roku 
 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 86,66% 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 XLVII sesji Rady Gminy 

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

rady powiatu garwolińskiego Martę Serzysko, skarbnik gminy Hannę Ośko, radnych rady gminy 

Borowie, sołtysów, kierowników jednostek podległych, dyrektorów 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. Potwierdzenie obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany 

porządek sesji: 

1. Otwarcie  XLVII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za rok 2021. 

6. Debata nad  Raportem o stanie Gminy za rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie wotum zaufania za 2021 

rok. 

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2021 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2021 rok. 

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Borowie za 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z obiektów sportowych na 

terenie gminy Borowie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Iwowe. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 2021 rok. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy 

Borowie za rok 2021. 

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

lata 2022-2034. 

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

21. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Borowie                           

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 

2021 rok. 



22. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

23. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

24. Zamknięcie obrad XLVII 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 XLV sesji Rady Gminy Borowie. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła                      

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

poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XLVI 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 Raportu                

o stanie Gminy za rok 2021. 

Wójt gminy przedstawiając Raport o stanie gminy Borowie poinformował, że zgodnie z art. 

28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt co roku ma obowiązek do dnia  

31 maja przedstawić raport o stanie gminy. Następnie Wójt gminy przedstawił szczegółowo Raport 

o stanie Gminy za rok 2021.  

Przewodnicząca Rady Gminy powitała Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Woźniaka, Pana 

Łukasza Rosłaniec – byłego dzielnicowego gm. Borowie oraz Pana Kamila Soszkę – obecnego 

dzielnicowego gm. Borowie. 

Następnie głos zabrał Łukasz Rosłaniec, który podziękował za zaproszenie oraz za 11 lat 

współpracy. Przedstawił nowego dzielnicowego gm. Borowie P. Kamila Soszkę.  

W dalszej kolejności głos zabrał Kamil Soszka, również podziękował za zaproszenie, wyraził 

nadzieje, że współpraca będzie układać się pomyślnie.  

 

Ad pkt 6. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad „Debata nad Raportem o stanie 

Gminy za rok 2021” Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego 

Raportu. 

Pytania oraz wnioski nie wpłynęły. 

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2021. 

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali w materiałach 

sprawozdania, z którymi zapoznali się oraz przypomniała, że na wszystkich komisjach rady 

sprawozdania zostały szczegółowo omówione. Następnie poprosiła Hannę Ośko skarbnika gminy o 

przedstawienie sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2021 rok.   



Hanna Ośko przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2021 rok oraz informację                

o stanie mienia komunalnego gminy, a następnie zapoznała zgromadzonych z opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta gminy Borowie sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego sprawozdania. Uwag 

nie zgłoszono.  

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Hannę Ośko o przedstawienie 

sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2021 rok. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż sprawozdanie to składa się z następujących załączników: 

bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego 

rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian                  

w funduszach samorządowych jednostek budżetowych oraz łącznej informacji dodatkowej. 

Następnie Hanna Ośko przedstawiła poszczególne załączniki do sprawozdania finansowego Gminy 

Borowie za 2021 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego sprawozdania. Uwag 

nie zgłoszono.  

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Tadeusza Baranka Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Borowie  

za 2021 rok. 

Tadeusz Baranek przedstawił wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla 

Wójta Gminy za 2021 rok oraz przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na 

temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2021. 

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad pkt 11. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2021 rok.  

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół    

z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad pkt 12. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż radni zapoznali się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Borowie za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym 

gminy za 2021, opinią RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją                    

o stanie mienia komunalnego, wnioskiem komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta 

gminy za 2021 rok oraz opinią RIO o wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla wójta gminy.  

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała oraz protokół                    

z głosowania stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu swoim, Pana Posła na Sejm RP, 

radnych rady gminy oraz wszystkich obecnych na sesji pogratulowała Wójtowi kolejnego 100% 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok w trudnym czasie panującej pandemii.         

Następnie złożyła Panu Wójtowi życzenia.   

Wójt Gminy podziękował przewodniczącej i wysokiej radzie  za udzielenie absolutorium.    



Następnie podziękował radnym, Panu Posłowi na Sejm RP, sołtysom, dyrektorkom, 

kierownikowi SP ZOZ, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Z-ca Wójta oraz wszystkim 

pracownikom urzędu za wspólną prace. Następnie poinformował o nowych inwestycjach. 

Ad pkt 13 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy o przedstawienie 

uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy 

Borowie.  

Sekretarz Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że projekt uchwały dotyczy 

zmian w regulaminie korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Borowie przyjętym 

uchwałą w 2014 roku. W dalszej kolejności zostały przedstawione proponowane zmiany                          

w Regulaminie. 

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 

korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Borowie.   

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                      

z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad pkt 14 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Z-ca wójta Piotra Zająca o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Iwowe. 

Z-ca wójta przedstawiając projekt uchwały poinformował, że dotyczy wyrażenia zgody na 

sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Iwowe, oznaczonej w ewidencji 

nr. działki 221/2 o pow. 0,2131 ha. W dalszej kolejności poinformował, że do Urzędu wpłynął 

operat szacunkowy, w którym rzeczoznawca wycenił wartość w/w nieruchomości na kwotę 

308 000,00 zł. Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu. 

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 

we wsi Iwowe. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół            

z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

  

Ad pkt 15 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie  z  art.39a ust.3  ustawy  z  dnia  14  grudnia  

2016  roku  -  Prawo  oświatowe,  średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok 

szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Do  wyliczenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  gminie  na  rok  szkolny  2022/2023,  

przyjęto  średnie  ceny   paliw:  oleju  napędowego, benzyny  i  autogazu  przypadające  na  dzień  

08  czerwca  2022  roku,  obowiązujące  w  czterech  stacjach  benzynowych  i  jednej  gazowej  na  

terenie  gminy  Borowie. 

W dalszej kolejności przedstawiła proponowaną średnią cenę dla poszczególnych rodzajów 

paliw. 

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                    

z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 



Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawozdanie finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 2021 rok, ocena ekonomiczno-finansowa 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu, oraz ocena zasobów pomocy 

społecznej dla Gminy Borowie za rok 2021 zostały szczegółowo omówione na poszczególnych 

komisjach. 

 

Ad pkt 16 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 

2021 rok 

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół     

z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Ad pkt 17 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie oceny 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu. 

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół       

z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Ad pkt 18 Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2021. 

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół  

z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Ad pkt 19. 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 15 do protokołu. 

 

Ad pkt 20. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Hannę Ośko o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 

2022 rok. 

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 16 do protokołu. 

 

Ad pkt 21. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do sprawozdania z realizacji 

Programu Współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,                 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na 2021 rok. 

Pytań nie wniesiono. 

 



Ad pkt 22. 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 17 do protokołu.  

 

Ad pkt 23. Sprawy różne. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Woźniaka                    

o zabranie głosu.  

Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak podziękował za zaproszenie na sesję oraz pogratulował Panu 

Wójtowi, Z-ca wójta, Radzie Gminy oraz sołtysom i wszystkim mieszkańcom kolejnego dobrego 

roku działania. Następnie Poseł na Sejm RP wręczył Panu Wójtowi statuetkę z okazji Dnia 

Samorządu Terytorialnego z podziękowaniem za współpracę. 

 

Ad. pkt. 24. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

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

  

Na tym zakończono protokół z XLVII sesji Rady Gminy. 

 

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 

Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 

 


