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Protokół Nr XXXVI/2013 

z sesji Rady Gminy Borowa,  

odbytej dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Borowa Pan Mieczysław Wiącek. 

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych i jest to odpowiednia liczba radnych  

do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na wstępie powitał przybyłych na sesję: Wójta Gminy Borowa – Pana Władysława 

Błażejowskiego, Skarbnika Gminy Borowa – Pana Wiesława Kozdębę, Radną Powiatu 

Mielec  – Panią Beatę Zakręcką, Redaktora tygodnika „Korso” Pana Piotra Duraka, Radnych  

i Sołtysów. 

 

Ad 2 

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 

5. Informacja o pracach organów Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry  

w Borowej za 2013 rok.  

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Borowa za 2013 rok wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Borowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. 

10. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Borowa z dnia 28 marca 2014 

r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borowa według stanu na 

dzień 31.12.2013 r. 

11. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za rok 2013 i sprawozdania 

finansowego. 

12. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy   

z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2013 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Borowa za 2013 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego  

i podatku leśnego.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2014 r. 

17. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Sesja uroczysta godz. 12.00 
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Pan Przewodniczący  

Czy są jakieś uwagi lub propozycje do porządku obrad? 

 

Ponieważ propozycji dotyczących zmian w porządku obrad nie było, porządek poddany został 

pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 3 

Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 22 maja  

2014 r. był udostępniony w biurze obsługi Rady i każdy mógł zapoznać się z jego treścią, 

jeżeli są jakieś uwagi lub zapytania do protokołu to proszę o zgłoszenie. 

 

Uwag ani zapytań do protokołu nie było, przyjęcie protokołu poddane zostało pod głosowanie  

i przyjęte większością głosów przy dwóch wstrzymującym.  

 

Ad 4 

Pan Wójt Władysław Błażejowski złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 

 

Pytań do działalności międzysesyjnej Wójta nie było. 

 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy poinformowali o pracach komisji w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Pan Fryderyk Sapała – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 

i Ochrony Środowiska,  

Pan Zdzisław Moryto – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Kultury i Sportu, 

Pan Ryszard Sapała –  Przewodniczący Komisji Samorządu, Gospodarki Finansowej, Mienia 

Komunalnego, Porządku i Bezpieczeństwa. 

 

Pytań do informacji o pracach organów rady gminy nie było. 

 

Ad 6 

Pan Przewodniczący poinformował, że Pani Beata Zakręcka – Kierownik GSP ZOZ im. Prof. 

Klemensa Skóry w Borowej złożyła interpelację na piśmie.  

 

Pan Fryderyk Sapała 

Pod Panem Zielińskim w Sadkowej Górze jest droga tłuczniowa, po zakończeniu budowy 

przeprawy mostowej stanie się ona łącznikiem do drogi wojewódzkiej. Prośba do Pani Radnej 

Powiatu, Pani Beaty Zakręckiej i Pana Wójta, by mieli na uwadze tą drogę.  

Należy obwałować Brnik.  

 

Pan Józef Kazimierski 

Prośba do Pani Radnej Powiatu, by wstawiła się w powiecie o drogi, które zostały zepsute 

przy budowie przeprawy mostowej.  

 

Pan Józef Walas 

Dziękuję za wykonanie drogi Orłów – Czermin. 
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Pan Andrzej Jarosz 

Odnośnie zarządzenia Wójta z 18 czerwca 2014 r. dotyczącego powołania komisji, która ma 

dokonywać odbioru budowy drogi Orłów – Czermin. Trzeba wyczulić Komisję, by zwróciła 

uwagę na to, że wjazdy z dróg polnych są zaniżone a zgodnie z umową był tam przewidziany 

kamień. Ok. 13 zjazdów jest zaniżonych. Droga będzie załamywana przy wjeździe na nią.  

W pasie drogowym wjazdy utwardzić nie materiałem sypkim.  

 

Pan Józef Walas 

Przeglądałem tą drogę. Pobocza i wjazdy są wysypane tłuczniem i zawalcowane. 

 

Ad 7 

Pani Stanisława Bujak odczytała projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. 

Klemensa Skóry w Borowej za 2013 rok.  

 

Pan Przewodniczący 

Na wszystkich 3 komisjach sprawozdanie to było omawiane i opiniowane. 

 

Uwag ani zapytań do  przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony projekt 

poddany został  pod głosowanie i przyjęty większością głosów przy jednym wstrzymującym.  

 

Ad 8 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Wiącek stwierdził, że radni otrzymali 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. oraz sprawozdanie finansowe za 

2013 r. Sprawozdania te były przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady, wszystkie 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

za 2013 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2013 r.  

Następnie otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.  

 

Pan Andrzej Jarosz 

Mam spore wątpliwości, co do całych 4 lat zarządzania finansami naszej Gminy. Chciałem się 

powołać na Zarządzenie Wójta Nr 58/2012 z 15 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2013- 2023.  

Pan Andrzej Jarosz odczytał swoje uwagi, co do budżetu Gminy Borowa z 2011 i z 2012 r. 

Zadał również pytanie jaki jest faktyczny stan zadłużenia Gminy Borowa na dzień dzisiejszy.  

 

Pan Skarbnik 

Kwestia realizacji budżetu to trudne przedsięwzięcie. Budżet musi być zrównoważony. 

Kwoty, o których mówił Pan Andrzej Jarosz stanowiły pożyczkę na  prefinansowanie  

ze środków  z Unii Europejskiej. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego była 

uchwalona uchwałą Rady Gminy. Ten dług został spłacony ze środków z Unii Europejskiej,  

z pominięciem budżetu Gminy. Prognozą kwoty długu, w sensie jej właściwości, zajmuje się 

RIO wydając stosowne orzeczenie, każdy Radny takie orzeczenie otrzymał.  

Zadłużenie na 31 grudnia 2013 r. jest jasno określone w sprawozdaniu z 2013 r. Gdyby była 

jakakolwiek wątpliwość naruszenia kwoty długu, RIO by to zakwestionowała. Opinia RIO  

w tej kwestii jest bez żadnych uwag. Nasze wskaźniki zadłużenia stanowią ok. 40%, a limit 

wynosi 60%. Limit spłaty długu  jest do 15%, u nas wynosi ok. 8%. Te kwestie były bardzo 

szczegółowo omawiane przy udzielaniu absolutorium za 2011 r. Dyskutowaliśmy nad tym 

również przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. 
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Pan Andrzej Jarosz 

Czas tej rady się kończy, to ostatnie absolutorium. Chcę mieć jasność na koniec kadencji. 

 

Pan Marian Taran 

Tak to jest jak się nie słucha i nie uważa. Nie sztuką jest przeczytać czyjeś podpowiedzi.  

Więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji nie było. 

 

Ad 9 

Przewodniczący Rady Gminy Borowa Pan Mieczysław Wiącek odczytał opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowa sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Uwag ani zapytań nie było. 

 

Ad 10 

Przewodniczący Rady Gminy Borowa Pan Mieczysław Wiącek  stwierdził, że radni otrzymali  

w materiałach zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Borowa z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Borowa według stanu na dzień 

31.12.2013 r.  

 

Pan Przewodniczący 

Informacja ta była przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady, wszystkie Komisje 

pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informacje. 

 

Chętnych do zabrania głosu w dyskusji nie było.  

 

Ad 11 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Kazimierz Smoleń odczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Borowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Borowa za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borowa z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Kazimierz Smoleń odczytał Uchwałę Nr 1/2014 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa z dnia 6 czerwca 2014 r.  w sprawie wyrażenia 

opinii o wykonaniu budżetu Gminy Borowa za 2013 rok oraz wystąpienia z wnioskiem  

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Borowa, która na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 12 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Kazimierz Smoleń odczytał  opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa  

o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

 

Ad 13 

Pani Stanisława Bujak odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowa za 2013 r. 

 

Uwag ani zapytań do  przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony projekt 

poddany został  pod głosowanie i przyjęty większością głosów przy dwóch wstrzymujących.  
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Ad 14 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Borowa za 2013 r. 

 

Uwag ani zapytań do  przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony projekt 

poddany został  pod głosowanie i przyjęty większością głosów przy dwóch przeciwnych.  

 

Pan Przewodniczący 

Pogratulował Panu Wójtowi uzyskania absolutorium i życzył owocnej pracy na rzecz Gminy, 

społeczeństwa i samorządu.  

 

Pan Wójt 

Podziękował za udzielenie absolutorium. Podziękował Skarbnikowi Gminy Panu Wiesławowi 

Kozdęba i Radnym za współpracę. 

 

Pan Skarbnik 

Podziękował za uznanie i zaznaczył, że to również zasługa Radnych, Sołtysów  

i  pracowników Urzędu Gminy.  

 

Ad 15 

Pan Zbigniew Pezda odczytał projekt uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego. 

 

Uwag ani zapytań do  przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony projekt 

poddany został  pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 16 

Pani Stanisława Bujak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Borowa na 2014 r.  

 

Pan Skarbnik 

Projekt tej uchwały był opiniowany na Komisji Rolnej i Oświaty. W stosunku do tego 

materiału, który był wówczas prezentowany została dokonana zmiana w § 3 pkt. 25 dodana 

została dotacja 3 880 zł na finansowanie do wywozu nieczystości ciekłych. Temat ten był 

zgłoszony na Komisji  Oświaty, Komisja Finansów zajęła się tym i wypracowała stanowisko.  

 

Pan Andrzej Jarosz 

Na posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Rolnej pytałem o planowany remont kapliczki  

w Orłowie, prosiłem, by sprecyzować co będzie zakresem tych prac. Tekst tej uchwały jest 

dla mnie szokujący, bo 42 tys. zł na kapliczkę o takich rozmiarach to dowód 

niegospodarności. Proszę o podanie rzeczywistego zakresu prac. 

 

Pan Skarbnik 

W 2012 r. ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został opracowany projekt  

i kosztorys na kapliczkę i budynek szkoły w Orłowie. Uczestniczył  w tym Wojewódzki 

Konserwator Zabytków, on to zlecił i on rozliczył projekt. Kosztorys został wyceniony na 

kwotę 42 tys. zł, od Konserwatora otrzymaliśmy dotację w kwocie 20 tys. zł. Wprowadzenie 

tych 22 500 zł jest konieczne, by to zadanie rozpocząć poprzez ogłoszenie przetargu. Nie 

rozumiem tej nerwowości, to jest zabytek i wymaga wielu zabiegów. 
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Pan Wójt 

Wszelka dokumentacja w tej sprawie jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Referacie 

Gospodarki i Rolnictwa u Pana Gaździaka. 

 

Więcej uwag ani zapytań do  przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony 

projekt poddany został  pod głosowanie i przyjęty większością głosów przy jednym 

wstrzymującym, 

 

Ad 17 

Pan Przewodniczący 

Na majowej sesji Pan Andrzej Jarosz złożył projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

kierunków działań chroniących klimat na terenie Gminy Borowa. Projekt tej uchwały jako 

wniosek skierowałem do Wójta. Wójt zwrócił się o usunięcie niedociągnięć. Pan Jarosz złożył 

ponownie poprawiony już projekt, by można zacząć procedurę uchwałodawczą muszą być  

3 podpisy radnych. Jeśli którykolwiek radny chciałby podpisać ten projekt, można to zrobić  

w biurze obsługi rady.  

 

Pan Stanisław Ćwięka 

Chciałem ustosunkować się do dzisiejszych obrad, do udzielenia  absolutorium. Jest to 

ostatnie absolutorium  w tej kadencji, okres podsumowania pracy tej kadencji rady. Padły  

w tym temacie same superlatywy. Pozwolę sobie mieć nieco inne zdanie, uważam,  

że sytuacja w naszej Gminie to pomniejszone odbicie sytuacji naszego kraju. Mięliśmy wiele 

zastrzeżeń, co do decyzji podejmowanych przez ten czas, w związku z tym zorganizowaliśmy 

referendum. Uważam, że reforma oświaty nie przyniosła żadnych efektów, spowodowała 

zamieszanie i ogromne straty finansowe. Służba zdrowia to również problem w naszej 

Gminie, a konsekwencje są takie, że pacjenci odchodzą. Nasze pomysły były z góry 

odrzucane, proponowaliśmy zreformować oświatę na zasadzie powstania 2 zespołów szkół. 

Uważam, że nasza Gmina się stacza. Poruszyliśmy również sprawy wynagrodzeń Wójta  

i Przewodniczącego. Wydawanie 20 tys. zł na biuletyn gminny moim zdaniem jest zbędne.  

Po reformie szkół został GZEAS, który w budżecie ma ponad 200 tys. zł i 3 pracowników. 

Inne Gminy zlecają te zadania szkołą lub prowadzi to księgowość. W Zakładzie odeszły im 

odpady komunalne, a zatrudnienie jest to samo, Gmina Zakładowi dotuje. W Urzędzie Gminy 

również wzrosło zatrudnienie. Nie rozumiem również parcia Wójta w stronę budowy farmy 

wiatrowej.     

 

Pan Przewodniczący 

Po wyczerpaniu czasu, który Panu Stanisławowi Ćwięka przysługiwał wypowiedź Pan 

Przewodniczący zabrał głos.   

 

Pan Franciszek Adamczyk 

Należy poprawić drogę do Górek od strony Łysakówka. 

 

Pan Wiesław Rusek 

Dziękuję za uchwałę o zwiększeniu budżetu na zakup samochodu dla OSP w Glinach 

Wielkich. Dziękuję Panu Wójtowi również za fundusz sołecki.   

 

Pan Józef Kazimierski 

Należy zrobić drogę koło Pani Rogóż na Sadkowej Górze, koło Pana Marka Małka.  
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Pan Wójt odpowiada na interpelacje i zapytania: 

Zapewniam Pan Jarosza, że Komisja odbierze tą drogę zgodnie z dokumentacją. 

Pozostałe wnioski są w realizacji, one się powtarzają. 

Jeśli chodzi o interpelacje skierowane do Pani Radnej Powiatu poproszę Pana 

Przewodniczącego, by przekierował je pisemnie.  

 

Ponieważ więcej chętnych do zabrania głosu nie było Pan Przewodniczący stwierdził,  

że porządek sesji roboczej został zrealizowany, podziękował wszystkim za uczestniczenie  

w sesji roboczej, zakończył obrady i zaprosił do udziału w sesji uroczystej. 

 

SESJA UROCZYSTA 

Pan Przewodniczący powitał przybyłych gości.   

Pan Przewodniczący, Pan Wójt, Pan Skarbnik oraz przedstawiciele Radnych i Sołtysów  

w imieniu Samorządu Gminy Borowa podziękowali za współpracę i rozwój rolnictwa na 

terenie Gminy Borowa Pani Kazimierze Małek, doradcy ODR w Mielcu.  

Jak co roku  na sesji wyróżniono laureatów konkursu "Najlepszy uczeń w szkole"  w roku 

szkolnym 2013/2014. Laureatami zostali: 

 Maksymilian Grzelak, uczeń Publicznego Gimnazjum im. Wincentego Witosa  

w Pławie, 

 Mateusz Batko, uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sadkowej Górze, 

 Natalia Banaś, uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej, 

 Klaudia Szewczyk, uczennica Społecznego Gimnazjum i. Tadeusza Kościuszki  

w Glinach Małych, 

 Alicja Struzik, uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  

w Glinach Małych, 

 Wioletta Dudek, wychowanka Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Mielcu – fila w Woli Pławskiej, 

 Oliwia Łabaj, uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach, 

 Magdalena Łępa, uczennica Niepublicznego Gimnazjum w Górkach. 

Wyróżnieni zostali również instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury: 

 Pani Ewa Smolarek,  

 Pan Mariusz Wiech 

Nagrodzono także podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej.  

„Srebrne Nutki” otrzymały: 

 Klaudia Polak za wrażliwość, rozwijanie pasji muzycznych i promowanie Gminy 

Borowa, 

 Oraz członkowie zespołu „Teen Age”: 

 Katarzyna Krawiec, 

 Oliwia Łabaj, 

 Oliwia Kalicka,  

 Aleksandra Zych, 

 Krzysztof Mysona, 

 Anna Starzyk 


