
 P R O T O K Ó Ł nr XLIX/2022 

  

z obrad XLIX sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 17 sierpnia 2022 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 XLIX sesji Rady Gminy 

Borowie, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, radną rady powiatu garwolińskiego 

Martę Serzysko, skarbnik gminy Hannę Ośko, radnych rady gminy Borowie, sołtysów oraz osobę 

obsługującą dzisiejszą sesję Panią Karolinę Grążka. 

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  XLIX sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Garwolińskiego” w dziedzinie „Działalność samorządowa”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.  

8. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XLIX 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 XLVIII 

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

przyjęcia protokołu z XLVIII 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 Wójta Gminy Borowie o przedstawienie projektu   

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom. 

Wójt Gminy Borowie przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że  nadaje się drodze 

publicznej położonej w Borowiu w granicach działek ewidencyjnych nr 435/2 i nr 438/1  nazwę                 

„Ulica GRANICZNA” oraz nadaje się drodze publicznej położonej w Głoskowie w granicy działki 



ewidencyjnej nr 162/7 nazwę „ Ulica MALINOWA”. W dalszej kolejności usytuowanie dróg 

zostały przedstawione na mapie.  

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie określenia uchwały                        

w sprawie nadania nazwy ulicom.  

Przewodnicząca Rady Gminy 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 4 do protokołu. 

 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy Borowie o przedstawienie projektu   

uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w 

dziedzinie „Działalność samorządowa”. 

Wójt Gminy Borowie poinformowała, iż podstawą prawna do podjęcia ww. uchwały jest 

ustawa  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  oraz   Regulaminu  nadawania  

tytułu  honorowego  „Zasłużony  dla  Powiatu  Garwolińskiego”  stanowiącego  załącznik  do  

Uchwały  Nr XXVII/176/2005  Rady  Powiatu  Garwolińskiego  z  dnia  24  marca  2005  roku  w  

sprawie  ustanowienia  tytułu -  „ Zasłużony  dla  Powiatu  Garwolińskiego”. W dalszej kolejności 

poinformował, że Rada Powiatu Garwolińskiego oraz Pan Starosta Garwoliński wystąpili z prośbą 

o wskazanie kandydata do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. 

Następnie Wójt Gminy zaproponował kandydata do tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Garwolińskiego” w dziedzinie „Działalność samorządowa”- Panią Marzenę Nowak. 

Pani  Marzena  Nowak  od  1998  jest  radną  Rady  Gminy  Borowie . W  latach  1998- 2002    

była  członkiem  zarządu  Gminy  Borowie, a   od  2002  roku pełni  nieprzerwalnie  funkcję  

zastępcy  przewodniczącego  Rady  Gminy. Pani Marzena  Nowak  pracuje  jako  nauczyciel  w  

placówkach  oświatowych  na  terenie  gminy  Borowie. Jest  Przewodniczącą Gminnej  Komisji  

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Zespołu  Interdyscyplinarnego.   

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

uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do 

tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w dziedzinie „Działalność samorządowa”.  

Przewodnicząca Rady Gminy 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 5 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borowie podziękowała za zgłoszenie swojej kandydatury 

do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” oraz za dotychczasową współpracę. 

 

Ad pkt 6. 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 6 do protokołu. 

 

Ad pkt 7. 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. Wydruk imienny z głosowania 

nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad pkt 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte 

zarządzenia oraz podpisane umowy. Wójt Gminy poinformował, iz przetarg na zadanie pn: 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny i Iwowe został 

unieważniony z uwagi na brak zabezpieczenia środków w budżecie. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad pkt 10. Sprawy różne. 

 

  Sołtys wsi Filipówka Leon Zawadka zapytał się, czy została przełączona woda z Prawdy do 

Kamionki.  

Wójt Gminy udzielając odpowiedzi poinformował, że jeszcze woda nie została przełączona. 

Radny Tomasz Metera oraz sołtys wsi Filipówka zwrócili się z prośbą o przycięcie gałęzi drzewa 

rosnącego przy skręcie na Gościewicz, ponieważ jest słaba widoczność.  

 

Ad. pkt. 11. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

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

  

Na tym zakończono protokół z XLIX sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 

 

 

 


