P R O T O K Ó Ł nr XLIII/2022
z obrad XLIII sesji Rady Gminy Borowie,
która odbyła się 31 marca 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 86.66 % 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 XLIII sesji Rady
Gminy Borowie, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, zastępcę wójta gminy
Piotra Zająca, skarbnik gminy Hannę Ośko, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników
jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów oraz osoby obsługujące dzisiejszą sesję Panią
Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositek.
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 XLIII sesji Rady Gminy.
 Przyjęcie porządku obrad.
 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 Przyjęcie protokołu z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu
na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem.
 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/243/2022 Rady Gminy Borowie z dnia
25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Borowie programu
osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na terenie gminy Borowie” na 2022 rok.
 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwały Nr XLI/238/2022 Rady Gminy Borowie z dnia
25 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników
produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwały Nr XLI/239/2022 Rady Gminy Borowie z dnia
25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2022 roku.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Borowie na lata 2022-2034.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Gospodarczego, Finansów i Budżetu za rok 2021.
 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Oświaty i Kultury za rok 2021.
 Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Borowiu za rok 2021.
 Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie
Gminy Borowie za rok 2021.
 Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej w Borowiu za rok 2021.

 Przedstawienie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Borowiu za rok 2021.
 Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Uwag nie stwierdzono, po czym poprosiła o przegłosowanie. W wyniku głosowania
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu
z XLI sesji Rady Gminy Borowie. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła
o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XLI 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 zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu
z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym
poprosiła o przegłosowanie przyjęcia protokołu z XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Borowie. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny
z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnik Gminy o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na
dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w lutym bieżącego roku, do Urzędu Gminy wpłynął
wniosek z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnym, z prośbą o udzielenie pomocy
finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Następnie poinformowała, iż przedmiotowa uchwała była podejmowana w listopadzie 2021r,
środki z budżetu gminy nie zostały przekazane w związku z problemem uzyskania samochodu
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnym.
WTZ ponownie prowadzą procedurę zapytań ofertowych na zakup samochodu.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w wysokości 5 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych. W zajęciach uczestniczą również osoby z terenu gminy Borowie.
Uczestnicy dowożeni są przez samochód WTZ na zajęcia oraz dowożeni do domu.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Pytań nie zadano.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały i poprosiła
o głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny
z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 5 do protokołu
Ad pkt 6-8.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektów
uchwał.
Wójt Gminy poinformował, że radni podejmowali te uchwały w lutym bieżącego roku.
Nadzór zwrócił się z prośbą o skorygowanie uchwał, a więc zachodzi konieczność uchylenia
wcześniej podjętych i podjęcie nowych uchwał z uwzględnieniem uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do projektów uchwał.

Pytań nie zadano.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie ustanowienia
programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i poprosiła o głosowanie
nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny
z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 6 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca
do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy
Borowie oraz określenia zasad i trybu korzystania z niego w tym zasad prowadzenia handlu
i poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny
z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 7 do protokołu
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i poprosiła
o głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny
z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta Piotra Zająca
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2022 roku.
Piotr Zając poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań
własnych gminy, rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Realizacja programu wpłynie na poprawę warunków bytowania zwierząt oraz stanu
sanitarnego i epidemiologicznego oraz umożliwi także skuteczne działania w zakresie
ograniczenia bezdomności zwierząt.
W dalszej kolejności poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię od
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce-Zarząd Główny w Warszawie oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających
na obszarze gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Pytań nie zadano.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały i poprosiła
o głosowanie nad przyjęciem uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny
z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią 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. Wydruk imienny
z głosowania nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią 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 podjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad przyjęciem uchwały
oraz uchwała stanowią załącznik nr 11 do protokołu.
Ad pkt 12-18
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali w materiałach
wszystkie sprawozdania, z którymi się zapoznali oraz na poszczególnych komisjach
sprawozdania zostały omówione. Następnie poprosiła o pytania do sprawozdań. Pytań nie
zgłoszono.
Ad pkt 19 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte
zarządzenia oraz podpisane umowy i zlecenia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Wójt Gminy poinformował, że na terenie gminy obecnie przebywa 100 obywateli
z Ukrainy, w tym 31 osób w strażnicy OSP w Głoskowie, w dalszej kolejności odniósł się do
kwestii dotyczącej niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Ad pkt 20. Sprawy różne.
Wójt Gminy w imieniu swoim, Przewodniczącej Rady Gminy złożył życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Ad. pkt. 21. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje
w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XLIII sesję Rady Gminy.
Na tym zakończono protokół z XLIII sesji Rady Gminy.
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