
 P R O T O K Ó Ł nr LVI/2023 

  

z obrad LVI sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 27 lutego 2023 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 LVI 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  LVI sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w 

domu na lata 2019-2023” 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”    na lata 2019-

2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 

30 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Borowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Borowie z 

dnia 12 października 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2024 roku.  

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. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Borowie za 2022 rok 

15. Przedstawienie sprawozdań z działalności: Rady Gminy Borowie za rok 2022, Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu za rok 2022, Komisji Rewizyjnej 

za rok 2022, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury za rok 2022.  

16. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

17. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad LVI 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. 

Przewodnicząca Rady Gminy powitała przedstawiciela Oddziału Doradztwa Rolniczego w 

Garwolinie Panią Marzannę Nowak a następnie poprosiła o zabranie głosu.  

 Pani Marzanna Nowak przedstawiła informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej w 

ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zaprosiła na 

szkolenia pn: Rachunkowość w gospodarstwie rolnym, Ekoschematy nowym instrumentem 

finansowym WPR 2023-2027 oraz szkolenie online pn. Płatności bezpośrednie – dobrostan 

zwierząt. 

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

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

przyjęcia protokołu z LV 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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Pana Tomasza Majczynę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. 

Tomasz Majczyna poinformował, że program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2023 jest kontynuacją programu prowadzonego na terenie gminy w roku 2022. 

Program składa się z dwóch modułów: 

Moduł I skierowany jest do osób starszych. Pomoc ma polegać na wsparciu seniorów w 

codziennych czynnościach.  

Moduł II polega na wdrożeniu sytemu teleopieki, czyli „opasek medycznych”, pomoc na 

odległość dla starszych osób.  

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 4 do protokołu. 

 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła sekretarz gminy Panią Martę Serzysko o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i 

form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie. 

 Marta Serzysko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że w §2 preferowane 

specjalności i formy kształcenia nauczycieli zostały uzgodnione z dyrektorami szkół z terenu 

gminy. Wysokość środków finansowych planowanych na dokształcanie to 0,8% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W dalszej kolejności 

został przedstawiony plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowie. Sekretarz Gminy 

dodała również, iż projekt przedmiotowej uchwały uzyskał pozytywną opinię Związków 

Zawodowych Zrzeszających Nauczycieli.  

  



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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Pana Tomasza Majczynę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w 

ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 

Tomasz Majczyna poinformował, że z dniem 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana 

kryteriów dochodów w rządowym rozporządzeniu dotyczącym wieloletniego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dotychczasowe kryterium stanowiło 150% kryterium 

dochodowego, które na ten rok wynosi 776 zł na osobę samotnie gospodarującą, 600 zł na osobę w 

gospodarstwie wieloosobowym. Zwiększenie kryterium do 200% w rządowym rozporzadzeniu 

powoduje konieczność podjęcia nowej uchwały. 

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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Pana Tomasza Majczynę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole 

i w domu”    na lata 2019-2023. 

 Tomasz Majczyna poinformował, że zgodnie ze zmienionym kryterium dochodów w 

rządowym rozporządzeniu dotyczącym wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. 

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 7 do protokołu 

Ad pkt 8 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta Piotra Zająca o 

przedstawieni uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 

30 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Borowie. 

 Piotr Zając poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 07.07.2022 roku o zmianie ustawy – 

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 17.11.2022 roku o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadziły obowiązek zmiany dotychczasowej uchwały 

m.in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, celem dostosowania do 

znowelizowanych przepisów. Następnie zostały przedstawione proponowane zmiany w regulaminie 

czystości i porządku na terenie gminy Borowie. 

Zastępca wójta dodał również, że projekt przedmiotowej uchwały uzyskał pozytywną opinie 

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Garwolinie. 

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 8 do protokołu. 

 

Ad pkt 9 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta Pana Piotra Zająca o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy 

Borowie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 



zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Piotr Zając poinformował, że zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o 

zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych uchwał zachodzi  konieczność zmiany uchwały 

podjętej w 2021 roku. Następnie zostały przedstawione propozycje zmiany. 

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 9 do protokołu. 

 Ad pkt 10 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta Pana Piotra Zająca o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 

Piotr Zając poinformował, że zgodnie ze zmianą ustawy Prawo wodne, Rada Gminy w 

terminie 6 miesięcy od dnia wejście w życie niniejszej ustawy musi dostosować uchwałę podjętą na 

podstawie art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 do zmian wynikających z niniejszej ustawy.  

Następnie zostały przedstawione stawki maksymalne, które podmiot świadczący usługi 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy oraz posiadający 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, jakich nie będzie mógł 

przekroczyć za wykonaną usługę. 

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

uchwały. Uwag nie zgłoszono. 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 wójta gminy Pana Wiesława Gąska o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2024 roku. 

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że rada gminy do 31 marca 

poprzedzającego rok budżetowy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody 

na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Następnie dodał, że gmina co roku realizuje 

inwestycje na wielu płaszczyznach. 

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

uchwały. Uwag nie zgłoszono. Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku 

głosowania uchwała została przyjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. 

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 Panią 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 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy Panią Martę Serzysko o 

przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Borowie za 2022 rok. 

Sekretarz Gminy szeroko omówiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Borowie za 2022 rok. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad pkt 15 Przedstawienie sprawozdań z działalności: Rady Gminy Borowie za rok 2022, 

Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu za rok 2022, Komisji 

Rewizyjnej za rok 2022, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury za rok 

2022.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali w materiałach 

poszczególne sprawozdania, z którymi się zapoznali. Następnie zwróciła się z pytaniem o uwagi 

do sprawozdań. Uwag nie wniesiono. Sprawozdania stanowią załącznik nr 15, 16, 17 i 18 do 

protokołu. 

Ad pkt 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, 

podpisane umowy, zlecenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Ad pkt 17. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Wójta, radnych, wszystkich obecny na sesji że 

wpłynęła do Gminy Borowie nominacja Kapituły Redakcji „Polski Metropolii Warszawskiej”, 

„Tygodnika Ostrołęckiego” i „Echa Dnia” do tytułu Osobowość Roku 2022.  W kategorii Polityka, 

samorządność i społeczność lokalna została nominowana radna Marzena Nowak.  

Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowali Pani radnej tak prestiżowej nominacji.  

Ad. pkt. 18. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

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

  

Na tym zakończono protokół z LVI sesji Rady Gminy. 
 

  

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 

 
 


