P R O T O K Ó Ł nr XXXV/2021
z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie,
która odbyła się 12 października 2021 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
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 oraz pozostałych osób
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXV sesji Rady Gminy, a
następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Zastępcę wójta Piotra Zająca, Panią skarbnik gminy,
radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz osoby obsługujące
dzisiejsze obrady sesji.
Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenie
swojej obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany porządek sesji:
Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Borowie biorących udział w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Borowie oraz zasad
ich przyznawania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi gminnej o nr ew. działki 514
obręb Gościewicz oraz drogi gminnej o nr ew. działki 275 obręb Dudka, kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Borowie.
10. Podjęcie uchwały 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata
2021-2034.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
13. Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2021 roku.
14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.
15. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
16. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.
1.
2.
3.
4.
5.

Następnie poinformowała, iż wpłynął wniosek Wójta Gminy Borowie o zniesieniu z porządku obrad
punktu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Borowie oraz
zasad ich przyznawania.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do zaproponowanego wniosku Wójta Gminy.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o zniesieniu
punktu z porządku obrad. Wniosek oraz protokół z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu
W wyniku głosowania wniosek o zniesienie punktu został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po
zniesieniu punktu Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy
Borowie oraz zasad ich przyznawania. Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
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16.

Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
Przyjęcie protokołu z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Borowie biorących udział w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi gminnej o nr ew. działki 514
obręb Gościewicz oraz drogi gminnej o nr ew. działki 275 obręb Dudka, kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Borowie.
Podjęcie uchwały 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.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata
2021-2034.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2021 roku.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.
Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady
Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z
XXXIII sesji Rady Gminy.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt 4 Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIV
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie
przyjęcia protokołu z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Borowie biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, że Rada Gminy podjęła w 2008 roku
uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, która
określała wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym – 10 zł,
natomiast za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym – 5 zł.
Następnie Wójt gminy przedstawił nową propozycję wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Borowie biorących udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie
zadano.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad
przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6
do protokołu.

Ad pkt 6 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi gminnej o nr ew. działki 514 obręb Gościewicz oraz drogi
gminnej o nr ew. działki 275 obręb Dudka, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
jako drogi publicznej.
Wójt gminy przedstawiając projekt poinformował, że uchwała zakłada pozbawienia dwóch dróg
gminnych kategorii dróg gminnych jako dróg publicznych. Następnie dodał, że chodzi o drogę gminną o nr
ew. działki 514 położonej w miejscowości Gościewicz. Droga ta służyła jako dojazd do jednej działki. Na
dzień dzisiejszy ta droga jest niepotrzebna i związku z tym najpierw trzeba pozbawić kategorii dróg
gminnych jako dróg publicznych, a później przeznaczyć do sprzedaży przez użytkownika tej nieruchomości.
Druga działka o nr ewidencyjnym 275 położona w miejscowości Dudka. Na dzień dzisiejszy służy
jako droga dojazdowa do dwóch właścicieli oddalonych od drogi głównej gminnej. Obaj właściciele mają
dostęp do drogi głównej gminnej. Następnie Wójt poinformował, że na działce nr 275 wybudowano przed
laty budynek gospodarczy. Właściciel tego budynku zwrócił się z prośbą o sprzedaż tej działki w celu
uregulowania stanu prawnego gruntów znajdujących się pod tym budynkiem. Dodał, że najpierw trzeba
pozbawić tych dróg kategorii dróg gminnych, a później przystąpić do uregulowania stanu prawnego.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie
zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad
przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Ad pkt 7 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta gminy Piotra Zająca o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Piotr Zając przedstawiając projekt uchwały poinformował, że wpłynął wniosek od mieszkańca
sołectwa Laliny o ustanowienie pomnikiem przyrody dębu rosnącego na jego działce o nr ewidencyjnym
532/2 w miejscowości Laliny. Wnioskodawca zaproponował, aby przyszłemu pomnikowi nadano nazwę
,, Dąb Jankiel”. Następnie poinformował, że pracownik Urzędu Gminy przeprowadził ocenę stanu
zdrowotnego drzewa. W ocenie tej określono parametry dębu szypułkowego: Obwód pnia na wysokości
pierśnicy-310 cm, Wysokość drzewa: ok. 25 m, Wiek drzewa: ok. 70 lat.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Radny Grzegorz Kowalski zapytał, kto jest właścicielem nieruchomości, na której znajduje się dąb i
czy nie będzie utrudniony dostęp do pomnika przyrody.
Piotr Zając udzielając odpowiedzi poinformował, że właścicielem nieruchomości jest
wnioskodawca. Wójt gminy dodał, że właściciel nieruchomości nie będzie utrudniał dostępu do pomnika
przyrody. Więcej pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i
poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt 8 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie.
Piotr Zając poinformował, że 30 lipca 2020 roku została przyjęta uchwała w sprawie przyjęcia

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie, w której był zapis
odnoszący się do objazdowych zbiórek wielogabarytowych, natomiast od stycznia 2021 roku nie są
zabierane odpady wielkogabarytowe z pod posesji tylko należy wywieźć do punktu PSZOK.
Związku z tym zwrócił się z prośbą do Państwa radnych o przyjęcie niniejszej uchwały w celu
zaktualizowania regulaminu.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie
zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad
przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
Ad pkt 9 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały
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 z Ustawa z dnia 13 września l 996r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek określenia, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Następnie dodał, że taka uchwała została podjęta w 2016 roku, gdzie w przeciągu
5 lat zaszły zmiany. Projekt uchwały określa nowy szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie
zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie nad
przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Ad pkt 10 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2034.
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 11 do protokołu
Ad pkt 11 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
Skarbnik Gminy Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na
rok 2021.
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 12 do protokołu.
Ad pkt 12 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Państwo radni otrzymali w materiałach
sprawozdania, z którymi radni mieli możliwość zapoznania się. Następnie zwróciła się z prośbą do Pani
Skarbnik o krótkie przedstawienie informacji przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2021 roku.
Skarbnik gminy poinformowała, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów
i Budżetu szczegółowo zapoznała się z informacją, następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Ad pkt 13 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za rok 2020.
Pytań nie wniesiono.
Ad pkt 14 Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.
Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz
umowy.
Wójt gminy wyjaśnił dlaczego zostało przesunięte zadanie budowy świetlicy w miejscowości
Kamionka na 2022 rok. Następnie poinformował, że zastępca wójta przygotowuje wniosek dotyczący
zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości wykonania oczyszczalni przydomowych, tam gdzie nie ma
możliwości wybudowania kanalizacji. Piotr Zając zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby poinformowali
mieszkańców, że będzie możliwość złożenia takiego wniosku.
Wójt gminy dodał, że jest wstępna lista mieszkańców do których nie można było dotrzeć z
kanalizacją. Następnie poinformował, że aby wybudować oczyszczalnie przydomową trzeba spełnić jeden
warunek, czyli warunki glebowe musza pozwolić na wybudowanie takiej oczyszczalni.
Radny Tadeusz Świątek zapytał jakiej formie będzie budowana oczyszczalnia przydomowa czy
zbiornikowa czy z wykorzystaniem rur?
Wójt gminy na chwilę obecną nie udzielił odpowiedzi, ponieważ projektant będzie decydował jaką
formę zastosować.
Radna Ewa Wielgosz, zapytała się czy w Słupie Drugim u Państwa Grzegrzółków jest kanalizacja.
Wójt gminy poinformował, że nie ma.
Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad pkt 15 Sprawy różne.
Sołtys wsi Filipówka Leon Zawadka zapytał się w jaki sposób mieszkańcy będą informowani o
możliwości złożenia wniosku dotyczącego wybudowania oczyszczalni przydomowej.
Wójt gminy poinformował, że zostanie poproszony ksiądz proboszcz o ogłoszenie.
Leon Zawadka zapytał się jaki jest stan wody z ujęcia Starej Prawdy?
Wójt gminy poinformował, że otrzymaliśmy od zakładu gospodarki komunalnej w Stoczku
Łukowskim komunikat o wynikach braku w wodzie bakterii coli.
Radny Tomasz Metera zapytał się, jak długo utrzymuje się bakteria coli między innymi w bojlerach
itp.
Wójt gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że nie w całym wodociągu stwierdzono bakterię. W
jednym punkcie stwierdzono bakterię. Punkt ten został już wykluczony. Cała sieć jest codziennie czyszczona
tabletkami chloru.
Tomasz Metera poruszył również kwestie dotyczącą przełączenia ujęcia wody ze Starej Prawdy do
Kamionki oraz czy woda skażona zagraża zwierzętom.
Ad. pkt. 16 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji
Rady Gminy, po czym zamknęła XXXV sesję Rady Gminy.
Na tym zakończono protokół z XXXV sesji Rady Gminy.
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