
P R O T O K Ó Ł nr XLVIII/2022 

  

z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 20 lipca 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 XLVIII 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 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  XLVIII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczania 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. 

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

7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy. 

 

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

obrad sesji Rady Gminy Borowie dodatkowych punktów:  

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

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Iwowe. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do wniosku Wójta Gminy. Uwag nie zgłoszono. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie 

dodatkowych punktów do porządku obrad sesji Rady Gminy Borowie. Wniosek oraz protokół z głosowania 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowych punktów został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem przyjęcia porządku obrad z   

dodatkowymi  punktami. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, lista z głosowania stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.  

Porządek obrad brzmi następująco: 
1. Otwarcie  XLVIII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczania 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Iwowe  



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 XLVIII sesji Rady Gminy. 

 

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

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

o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Borowie. W wyniku głosowania 

protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Ad pkt 4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy o przedstawienie projektu   
uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Sekretarz Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że  nie zmienia się wysokość 

prowizji inkasentów. Następnie dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wnioskowała, aby 

wskazać imiennie inkasentów. 

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

uchwały. 

Radny Krzysztof Kowalski zapytał się, czy prowizja inkasenta obliczana jest od kwoty brutto. 

Sekretarz Gminy udzielając odpowiedzi poinformowała, że obliczana jest od kwoty brutto. 

Więcej pytań nie wniesiono.  

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 stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy o przedstawienie projektu   
uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. 

Sekretarz gminy poinformowała, że przedmiotowa uchwała została podjęta na sesji                        

w czerwcu br. Następnie dodała, że nadzór prawny wnioskował, aby nie dzielić benzyny na 

benzynę Pb98 oraz benzynę  Pb95, tylko wprowadzić ogólny zapis benzyna. Wprowadzamy nową 

uchwałę a nie zmieniającą, ponieważ jest to prawo miejscowe, które podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckie.  Będzie to jedyna uchwała obowiązująca na przyszły 

rok. 

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 stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad pkt 6 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy o przedstawienie projektu   
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Iwowe. 

 Sekretarz Gminy poinformowała, że nadzór prawny poprosił, aby wykreślić paragraf 2                     

z uchwały podjętej na poprzedniej sesji. Według nadzoru jest to przekroczenie ustawowe, ponieważ 

przeprowadzenie przetargu uregulowane jest na  podstawie prawnej. 



   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 stananowi 

załącznik nr 7 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 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 8. 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 9 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 10 do protokołu.  

 

Ad pkt 10. Sprawy różne. 

 

 Członki Zarządu Rady Powiatu Garwolińskiego Pani Marta Serzysko poinformowała                   

o inwestycjach powiatowych jakie będą realizowane na drogach powiatowych na terenie gminy 

Borowie w tym roku: droga w Lalinach w stronę Radzyńskiego oraz droga z Iwowego w stronę 

Jamielnego.  

 

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

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

  

Na tym zakończono protokół z XLVIII sesji Rady Gminy. 

 

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 

 


