
P R O T O K Ó Ł nr L/2022 

  

z obrad L sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 08 września 2022 roku 
 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 86,67% składu rady, oznacza to, 

że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów stanowi 

załącznik do protokołu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Nowak otworzyła obrady L sesji Rady Gminy 

Borowie, następnie przywitała wszystkich zebranych na posiedzeniu Rady Gminy Borowie. 

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 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany 

porządek sesji: 

1. Otwarcie  L sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Borowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie 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 L sesji Rady Gminy. 

 

Następnie poinformowała, iż wpłynął do Przewodniczącej Rady Gminy wniosek Wójta Gminy 

Borowie o wprowadzenie do porządku obrad L sesji Rady Gminy Borowie następującej sprawy:  

  - Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicom. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do wniosku Wójta Gminy. Uwag nie 

zgłoszono. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem 

wniosku o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad L sesji Rady Gminy Borowie.  

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu został przyjęty 

jednogłośnie. Wniosek oraz protokół z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku 

obrad z dodatkowym punktem. 

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

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Porządek obrad brzmi następująco: 

 

1. Otwarcie  L sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy. 



4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Borowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Borowie na 

lata 2022-2034. 

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

7. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicom. 

8. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy. 

 

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

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

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

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

protokołu. 

 

Ad pkt 4 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy o przedstawienie projektu   

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego               

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Borowie. 

Sekretarz Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że w związku                             

z rozszerzeniem przez ustawodawcę katalogu nauczycieli specjalistów o pedagoga specjalnego 

zachodzi konieczność ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na tym 

stanowisku. Proponuje się, by tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów 

specjalnych wynosił 22 godziny. Następnie poinformowała, że Związki Zawodowe Nauczycieli 

wydali pozytywną opinie w/w sprawie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały. Pytań nie zadano. 

Następnie odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Borowie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania 

nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad pkt 5. Wiceprzewodnicząca 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. 

Wiceprzewodnicząca 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 6 do protokołu. 

 

Ad pkt 6. Wiceprzewodnicząca 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. 

Wiceprzewodnicząca 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 7. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom. 

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że w podjętej uchwale z dnia  

17 sierpnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicom wkradł się błąd. Chodzi o ulice Graniczną, 

zostały wskazane dwie działki o nr ew. 435/2 i 438/1. Część działka 438/1 będzie wchodziła                  

w skład ul. Granicznej, natomiast część działki 438/1 wchodzi w skład ul. Szkolnej. W/w działka 

została wykupiona i ma szerokość około 1,5m, biegnie od ul. Kościelnej, aż do granic z gminą 

Mistków Kościelny. W dalszej kolejności Wójt Gminy odczytał poprawny zapis §1. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego 

projektu uchwały. Pytań nie zadano. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom.  

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. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami. 

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie pomiędzy sesjami, przedkładając podjęte 

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

 

Ad pkt 10. Sprawy różne. 

 Radna Ewa Wielgosz zapytała się, czy wiadomo kiedy będzie robiona ścieżka rowerowa. 

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy będzie 

robiona.  

 Radny Grzegorz Kowalski zapytał się jaki jest przewidziany zakres robót w obiekcie 

sportowym w miejscowości Głosków.  

Wójt Gminy poinformował, że będzie remont podłóg w budynkach, będzie robiona opaska 

wokoło boiska, aby woda nie spływała na boiska z góry i częściowy drenaż boisk sportowych. 

Radny Tomasz Metera zwrócił się z prośbą o poprawienie drogi w miejscowości Jaźwiny. 

Wójt Gminy poinformował, że w niedługim czasie z Polskiego Ładu będzie robiona nowa 

nawierzchnia na drodze. 

 

Ad. pkt. 11. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje                    

w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła L sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z L sesji Rady Gminy. 

 

 

  

Protokolant Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Marzena Elżbieta Nowak 
 

 

 

 


