
P R O T O K Ó Ł nr LIV/2022 

  

z obrad LIV sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 15 grudnia 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 LIV sesji Rady Gminy 

Borowie, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskie, 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  LIV sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 

2023-2034. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2023 rok . 

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

lata 2022-2034. 

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

8. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad LIV 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 LIII 

sesji Rady Gminy Borowie. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie 

przyjęcia protokołu z LIII sesji Rady Gminy Borowie. W wyniku głosowania protokół został 

przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, że na wszystkich komisjach został 

omawiany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2023-2034 

oraz projekt uchwały budżet Gminy Borowie na 2023 rok. Projekty uchwał zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez wszystkie komisje. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z prośbą do Pani 

Skarbnik, aby przedstawiła w skrócie projekty uchwał.  

Ad pkt 4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2023-2034. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Borowie na lata 2023-2034. Następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wydanej w sprawie przedłożenia przez Wójta 

Gminy Borowie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. 

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 poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy 

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2023 rok. 

Hanna Ośko przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 

rok. 

Następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Siedlcach wydanej w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Borowie projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. Przewodnicząca Rady Gminy 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 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. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad pkt 7. 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. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad pkt 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia 

oraz podpisane umowy i zlecenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Ad pkt 9. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, że ostatnia sesja w tym roku odbędzie się                     

29 grudnia.  

Wójt Gminy w imieniu swoim, Przewodniczącej Rady Gminy i Wiceprzewodniczącej złożył 

radnym, sołtysom oraz wszystkim obecnym na sesji życzenia z okazji zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia. 

Ad. pkt. 10. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

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

  

Na tym zakończono protokół z LIV sesji Rady Gminy. 
 

  

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 

 


