
P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2021 

  

z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 30 listopada 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 stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXVII sesji Rady Gminy, a 

następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Zastępcę Wójta Gminy Piotra Zająca, Panią Skarbnik 

Gminy Hannę Ośko, radnych rady gminy Borowie, sołtysów oraz osoby obsługujące dzisiejsze obrady sesji 

Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositka .  

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: 
1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-

2034. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  

7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy. 

Następnie poinformowała, iż wpłynął wniosek Wójta Gminy Borowie o dodaniu do porządku obrad 

następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.  

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 dodanie punktu 

do porządku obrad. Wniosek oraz protokół z głosowania stanowią załącznik nr 2 do protokołu. W wyniku 

głosowania wniosek o wprowadzeniu dodatkowego punktu został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad                           

z dodatkowym punktem. Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco: 
1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-

2034. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Borowiu. 
8. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy. 



 

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

Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu                      

z XXXVI 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 poprosiła Inspektora wydziału dróg planowania i zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borowie Pana Roberta Bieleckiego o przedstawienie zgłoszonych uwag do projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie. 
 

 Inspektor Pan Robert Bielecki wprowadził radnych w tematykę i tym samym poinformował, że 

wpłynęły dwie uwagi, które zostały zgłoszone podczas wyłożenia projektu studium uwarunkowań                  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Poinformowano, iż uwagi nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Borowie z powodu znacznego 

oddalenia działek od istniejącej i projektowanej zabudowy. Uwzględnienie uwag spowoduje fragmentację 

obszaru rolnego oraz lokalizację zabudowy poza zwartą zabudową i co może spowodować potencjalne 

problemy z infrastrukturą. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że uwagi do projektu studium uwarunkowań                 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostały szeroko omówione na poszczególnych komisjach. 

Następnie omówiono treść uwagi Nr 1. Dotyczyła działki nr ew. 95 położonej w miejscowości wsi 

Głosków. Wnioskodawca wnioskował o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o pytania do przedstawionej ww. uwagi. 

W wyniku braku pytań poproszono o głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi. W wyniku 

głosowania jawnego uwaga została jednogłośnie odrzucona. 

W dalszej kolejności omówiono treść uwagi Nr 2. Dotyczyła działek nr ew. 146, 148, 420, 172 

położonych we wsi Filipówka. Wnioskodawca wnioskował o przeznaczenie działek pod zabudowę 

mieszkaniową. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła radnych o pytania do przedstawionej ww. uwagi. 

W wyniku braku pytań poproszono o głosowanie nad nieuwzględnieniem uwagi. W wyniku 

głosowania jawnego uwaga została jednogłośnie odrzucona. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowania i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, po czym poprosiła o głosowanie nad przyjęciem ww. uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad pkt 5 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 6 do protokołu 

 

Ad pkt 6 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 7 do protokołu. 

 

Ad pkt 7 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 

wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu. 

Wójt Gminy poinformował o konieczności powołania komisji konkursowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do projektu uchwały. Pytań nie zadano. Następnie 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, po czym poprosiła o głosowanie nad przyjęciem 



ww. uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad pkt 8 Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami. 

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz 

umowy. Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

 

Ad pkt 9 Sprawy różne. 

Zastępca wójta gminy poinformował, że w dniu 24 listopada br. wpłynął komunikat z Sanepidu w Łukowie 

w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Prawda Stara. 

Woda jest przydatna do spożycia. 

Poinformował, że termin na składanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie został wydłużony do 15.12 

br.  

Zastępca wójta gminy przypomniał o składaniu deklaracji dotyczących źródeł ciepła spalania paliw. 

 

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

po czym zamknęła XXXVII sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XXXVII sesji Rady Gminy. 

  

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 

  


