
P R O T O K Ó Ł nr LV/2022 

  

z obrad LV sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 29 grudnia 2022 roku 
 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 12 radnych, co stanowi 80% 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 LV sesji Rady Gminy 

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

skarbnik gminy Hannę Ośko, radną rady powiatu garwolińskiego Martę Serzysko, 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  LV sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borowie. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu oraz szczegółowych zasad 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i 

Piece” 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Borowie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 

2022-2034. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 

2023-2034. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. 
14. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

15. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 
16. Zamknięcie obrad LV 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 LIV 

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

przyjęcia protokołu z LIV 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 poprosiła zastępcę wójta Pana Piotra Zająca o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania. 



Piotr Zając poinformował, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o 

drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest 

organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. W dalszej kolejności poinformował, że 

Wójt Gminy wystąpił do Zarządu Powiatu Garwolińskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii 

dotyczącej pozbawienia drogi gminnej o nr ew. działki 1048 obręb Iwowe,  kategorii drogi gminnej 

poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. Zarząd Powiatu Garwolińskiego 

zaopiniował pozytywnie wniosek.  

Potrzeba pozbawienia kategorii drogi gminnej o nr ew. działki 1048 w miejscowości Iwowe 

poprzez wyłączenie jej z użytkowania wynika z faktu, że ww. działka jest użytkowana przez osoby 

fizyczne na cele rolne. Teren nie jest utrzymywany jako droga. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. Wójt Gminy poinformował, że jest to droga w Iwowem w sąsiedztwie Pana 

Rogowskiego. Ta droga zostanie wyłączona z kategorii dróg i przeznaczona do sprzedaży. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i 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 sekretarz gminy Martę Serzysko o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borowie. 

Sekretarz Gminy Marta Serzysko poinformowała, że w dniu 09 grudnia 2022 roku wpłynęła 

skarga na działalność Wójta Gminy i przedstawiła zarzuty. Następnie przedstawiła jak wygląda 

udostępnienie informacji publicznej w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w 

Gminie. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Tomasza Meterę o przedstawienie stanowiska Komisji w ww. sprawie. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Metera poinformował, że 

Komisja uznała skargę w całości bezzasadną. 

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

uchwały. Uwag nie zgłoszono. Następnie odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała 

oraz protokół z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Ad pkt 6 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Tomasza Majczynę o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu oraz 

szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat. 

Tomasz Majczyna poinformował, że procedowana uchwała została podjęta przez radnych w 

2020 roku. W dalszej części poinformował, że zmiana dotyczy stawek opłat za jedną godzinę usług 

opiekuńczych oraz stawki opłaty za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych i 

przedstawił proponowane stawki godzinowe.  

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

uchwały. Uwag nie zgłoszono. Następnie odczytała projekt uchwały i 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 zastępcę wójta o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” 

Piotr Zając poinformował, że w dniu 3 listopada 2022 r. wpłynęła do Rady Gminy Borowie 

petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie 

programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, dla których zostały przekroczone 

poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu w zakresie możliwości eksploatacji nowoczesnych 

urządzeń na drewno spełniających wymogi ekoprojektu.  



Następnie poinformował, że Przewodnicząca Rady Gminy przekazała przedmiotową petycję do Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia swojego stanowiska Radzie Gminy 

w sprawie, której dotyczy petycja.  

W dalszej kolejności przedstawił stanowisko Komisji w sprawie ww. petycji, która uznała petycję za 

zasadną. 

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

Pytań nie zadano. Następnie poinformowała, ze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za 

zasadną. Odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

„Kominki i Piece”. 

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 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Pana Tadeusza Baranka o przedstawienie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023. 

Tadeusz Baranek przedstawił plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023. 

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

pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023. Poprosiła o głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

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

z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 9 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczącą Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Panią Elżbietę Rybicką  

o przedstawienie Planu Pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu na 

rok 2023. 

Elżbieta Rybicka przedstawiła plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, 

Finansów i Budżetu na rok 2023. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do planu pracy. 

Uwag nie zgłoszono.  

W dalszej kolejności poprosiła przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, 

Oświaty i Kultury Pana Krzysztofa Kowalskiego o przedstawienie planu pracy Komisji Zdrowia, 

Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury. 

Krzysztof Kowalski przedstawił plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i 

Kultury na 2023 rok. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do planu. Uwag nie 

zgłoszono. Odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 

Gminy Borowie i poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

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

z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad pkt 10. 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 10 do protokołu. 

Ad pkt 11. 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 11 do protokołu. 

Ad pkt 12. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy                                 

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Borowie na lata 2023-2034. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Borowie na lata 2023-2034. 

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 12 do protokołu. 

Ad pkt 13. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Hannę Ośko o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2023 rok. 

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

2023 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 13 do protokołu. 

Ad pkt 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, 

podpisane umowy, zlecenia oraz wykonane inwestycje w 2022 roku. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu.  

Ad pkt 15. Sprawy różne. 

Wójt Gminy w imieniu swoim, Zastępcy Wójta, Przewodniczącej Rady Gminy i 

Wiceprzewodniczącej złożył radnym, sołtysom oraz wszystkim obecnym na sesji życzenia z okazji 

nadchodzącego Nowego Roku 2023. 

Ad. pkt. 16. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

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

  

Na tym zakończono protokół z LV sesji Rady Gminy. 
 

  

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 

 
 


