
P R O T O K Ó Ł nr LI/2022 

  

z obrad LI sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 29 września 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 LI sesji Rady Gminy Borowie,                

a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, zastępcę wójta Piotra Zająca, radną rady powiatu 

garwolińskiego Martę Serzysko, skarbnik gminy Hannę Ośko, 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  LI sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borowie do stowarzyszenia Związek Samorządów 

Polskich. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Borowie. 

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

7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad LI 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 L sesji Rady 

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

z L sesji Rady Gminy Borowie. W wyniku głosowania protokół został przyjęty większością głosów, przy 

jednym głosie wstrzymującym z powodu nieobecności na tej sesji. Wydruk imienny z głosowania stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad pkt 4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały             

w sprawie przystąpienia Gminy Borowie do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. 

Wójt Gminy poinformował, że do chwili obecnej Gmina Borowie nie przynależy do żadnego 

stowarzyszenia samorządowego. Zwrócił się z prośbą do wysokiej rady, aby przyjęła projekt uchwały w 

sprawie przystąpienia Gminy Borowie do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Osobą 

reprezentującą Gminę Borowie w pracach stowarzyszenia będzie każdorazowo Wójt Gminy Borowie.   

Dzięki przystąpieniu do ZSP jako samorząd będziemy mieli wpływ na inicjowanie i opiniowanie 

projektów aktów prawnych dot. samorządów terytorialnych gminnych. ZSP ostatnio włączył się w projekty 

aktów prawnych, które dają możliwość pozyskania środków budżetowych na rzecz rozwoju gminy. Związek 

prowadzi wspólną pracę informacyjną, konsultacyjną i programową.   

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Składka członkowska w tym stowarzyszeniu wynosi       

0,10 zł od mieszkańca według liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

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

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Borowie                

do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 



W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Sekretarz Gminy Martę Serzysko o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie. 

Marta Serzysko poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów, które weszły w życie z dniem              

1 września 2022 roku wprowadzona została nowa funkcja - mentor. Funkcję mentora otrzymują nauczyciele, 

którzy sprawują funkcję merytoryczną, opiekują się nauczycielem, który podjął postępowanie kwalifikacyjne 

na wyższy stopień awansu zawodowego. W dalszej kolejności Sekretarz Gminy wyjaśniła czym się różni 

funkcja mentora od opiekuna stażu. Następnie poinformowała, że obowiązują przepisy przejściowe             

do 2027 roku, na podstawie których będzie funkcjonował dodatek dla opiekunów stażu oraz mentorów. 

Proponuje się, aby dodatek funkcyjny wynosił 100 zł. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związków 

Zawodowych Zrzeszających Nauczycieli. 

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

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania 

oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Borowie. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                        

z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła skarbnik gminy 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. 

Rady Grzegorz Kowalski zapytał czy gmina otrzymała środki na remont  strażnicy w Głoskowie? 

Hanna Ośko poinformowała, że gmina odnawia strażnice z własnych środków budżetowych. 

Odnowienie pomieszczeń nie podlega dofinansowaniu. 

Więcej 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. 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 7 do protokołu.  

 

Ad pkt 8. Sprawy różne. 

Spraw różnych nie wniesiono. 

 

Ad. pkt. 9. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady 

Gminy, po czym zamknęła LI sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z LI sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 

Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 


