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Protokół Nr XXXVIII/2014 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Borowa,  

odbytej dnia 21 sierpnia 2014 r. 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych i jest to 100 % liczba radnych  

do podejmowania prawomocnych uchwał (spóźnienie Stanisław Ćwięka, Krzysztof Serafin).  

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

Błażejowskiego, Sekretarza Gminy – Pana Czesława Rogoża, Skarbnika Gminy – Pana 

Wiesława Kozdębę, Kierownika GZEAS w Borowej  - Pana Roberta Myjaka, 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Borowa na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

i oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których Gmina Borowa jest organem 

prowadzącym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2014 rok.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ponieważ uwag ani zapytań do porządku obrad nie było, porządek obrad został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 3 

Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 25 czerwca 

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

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

 

Pan Andrzej Jarosz 

Wnoszę o nie przyjęcie tego protokołu w związku z nie zaprotokołowaniem mojej 

wypowiedzi dotyczącej budżetu Gminy za 2011 i 2012 rok. Prosiłem dwukrotnie w czasie 

trwania mojej wypowiedzi o zaprotokołowanie a jest ona tylko zasygnalizowana. Proszę  

o uzupełnienie protokołu. 

 

Pan Przewodniczący 

Protokół ma zawierać najważniejsze wątki wypowiedzi, tak przewiduje Regulamin Rady 

Gminy Borowa.  

Pan Przewodniczący przeczytał wypowiedź Pan Andrzeja Jarosza. Zapytał jaki wniosek Pan 

Jarosz stawia, co tu dopisać. 

 

Pan Andrzej Jarosz 

Proszę o zaprotokołowanie całej mojej wypowiedzi. 
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Pan Przewodniczący 

Regulamin nie przewiduje cytowania wypowiedzi tylko najważniejsze jej wątki. 

 

Pan Marian Taran 

Informacje, które były zawarte w wypowiedzi Pana Jarosza były nieprawdziwe.  

Ja odpowiadałem mu na zarzuty, które stawiał, nie potwierdza się to co on mówił. Bzdur  

w protokole nie będziemy pisać. 

 

Pan Przewodniczący 

Poddaję pod głosowanie wniosek Pana Andrzeja Jarosza, aby cała jego wypowiedź była 

zawarta w protokole. Kto jest za takim wnioskiem. 

 

Pan Andrzej Jarosz 

Panie Przewodniczący ja proszę, żeby ten zapis się znalazł, dotyczył on zadłużenia naszej 

Gminy i to są bardzo ważne szczegóły z obecnej kadencji. Jeszcze raz proszę, bo jeżeli nie to 

ja tego tak nie zostawię. 

 

Pan Przewodniczący 

Poddaję wniosek Pana Jarosza, aby umieścić całą wypowiedź Pana Jarosza w protokole, pod 

głosowanie. 

Przy jednym za, dwóch wstrzymujących się, większością głosów wniosek Pana Jarosza został 

oddalony. 

 

Pan Przewodniczący 

Poddaję protokół z sesji z dnia 25 czerwca 2014 r. pod głosowanie.  

Przy jednym przeciwnym większością głosów protokół został przyjęty. 

 

Ad 4 

Pan Sekretarz przybliżył projekt uchwały w sprawie podziału gminy Borowa na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

  

Pan Józef Kazimierski 

Sadkowa Góra jest podzielona na dwa okręgi. Czy wybory będą w jednym lokalu czy  

w dwóch. 

 

Pan Sekretarz 

Proszę nie mylić dwóch sformułowań: okręgi wyborcze a okręgi głosowania. W sołectwach 

gdzie będzie wybieranych więcej niż jeden radny wszyscy wyborcy będą głosować w jednym 

obwodzie głosowania, czyli tak jak było do tej pory w tym samym lokalu. 

 

Pani Lucyna Mieszkowska 

Jest dwa okręgi. Czy ja należąca do jednego okręgu mogę głosować na kandydata z drugiego 

okręgu. 

  

Pan Sekretarz 

Każdy może głosować w tym okręgu, do którego jest przypisany. Nie można głosować na 

kandydata z innego okręgu. 
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Pani Stanisława Bujak odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

gminy Borowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 

Ponieważ więcej uwag ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, 

przedstawiony projekt poddany został pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 5  

Pan Przewodniczący 

Poprosił Pan Roberta Myjaka –  Kierownika GZEAZ o przybliżenie projektu uchwały. 

 

Uwag ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie było. 

 

Pan Zbigniew Pezda odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których Gmina 

Borowa jest organem prowadzącym. 

 

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie  i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 6 

Pan Przewodniczący 

Poprosił Pana Skarbnika Gminy Wiesława Kozdębę o przybliżenie projektu uchwały 

 

Pan Marian Taran 

Mam pytanie do Pana Wójta. Chodzi mi o § 1 pkt. 2, o zwrot kwoty 5 424  zł. Składałem 

interpelację dwa lata temu, ponawiałem tą interpelację. Dotyczyła ona poszerzenie drogi 

gminnej a szczególnie chodziło o dojazd do firmy „Tucz-Bor”. Chciałbym usłyszeć 

odpowiedź czy to odszkodowanie dotyczy tej nieruchomości. Bo jeśli to było mienie 

komunale, to uważam że jest to nie w porządku. Tym bardziej, że firma nie ma dojazdu, Pan 

Karnas pobiera 800 zł miesięcznie za 90m2. Prosiliśmy żeby poszerzyć wjazd do firmy, ale 

jeżeli teraz ma do tego nie dojść, to niestety firmę trzeba będzie zamknąć i przenieś do innej 

gminy. 

 

Pan Wójt 

Wiele lat temu, w latach 80. Gmina Borowa zakupiła od Pani Trela działkę na rozbudowę 

drogi. Istnieje przepis, który mówi, że jeżeli jednostka samorządowa zakupi działkę na 

konkretny cel i nie przeprowadzi tej inwestycji w określonym czasie, poprzedni właściciel ma 

prawo zwrócić się z wnioskiem, a samorząd ma obowiązek tą nieruchomość zwrócić. Pani 

Trela złożyła taki wniosek o zwrot nieruchomości i my nie mieliśmy innej możliwości niż 

zwrócić. Wystąpiłem z wnioskiem do Pani Trela celem zabezpieczenia poszerzenia wjazdu do 

„Tucz – Bor”, byśmy nie zwracali całej działki, by część została i można było poszerzyć 

drogę tak, by samochody swobodnie tam wjeżdżały. Pani Trela do wniosku się przychyliła, 

zrobiliśmy podział geodezyjny, który zadawalał Prezesa „Tucz-Boru”.  Część pieniędzy Pani 

Trela wróciła. Tak to zostało zrobione za zgodą 3 stron: „Tucz-Boru”, Pani Trela i Gminy. 

 

Pan Przewodniczący 

Wrócimy do tego w sprawach różnych. Czy są pytania dotyczące uchwały.  

Więcej uwag ani zapytań do projektu uchwały nie było. 
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Pani Stanisława Bujak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Borowa na 2014 rok.  

 

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad 7 

Zdzisław Moryto  

Kończy się budowa przeprawy mostowej. Czy wiadomo kto będzie zajmował się drogami 

serwisowymi. 

Poprawić przed 1 września drogę do przedszkola w Borowej. 

 

Pan Józef Kazimierski 

Najwięcej dróg przy budowie przeprawy mostowej zostało zniszczonych w Sadkowej Górze  

i Glinach Małych. Należałoby dopilnować, żeby te drogi zostały wyremontowane. 

Nie mamy chodnika w Sadkowej Górze. Pasowałoby chociaż kawałek chodnika koło mostu. 

 

Pan Wiesław Gryglewski 

Duże szkody są w uprawach rolnych wyrządzone przez sarny i dziki. Rolnicy będą pisać 

podania o umorzenia podatków. Podejście myśliwych w tej kwestii jest lekceważące. 

 

Pan Józef Kazimierski 

Jest również problem z norami kopanymi przez bobry w wale. 

 

Pan Andrzej Jarosz 

Sprawa remontu kapliczki w Orłowie. Kto jest wykonawcą, czy ma uprawnienia do 

wykonywania prac zabytkowych? Czy wykonawca został wyłoniony w ramach zdrowej 

konkurencji? Gdzie są sakralia? Powinien je przejąć konserwator i zabezpieczyć. 

Sołtys przeprowadził parę lat temu gruntowny remont kapliczki ze środków sołeckich, 

sakralia zostały zabezpieczone przed kradzieżą, została wtedy zrobiona metalowa krata, 

dzisiaj leży pod szkołą jak złom. 

Kanał Łukawiec jest nieczyszczony od ubiegłego roku. Z większości pól, przez które on 

przepływa nie zebrano zboża, są one zalane, to z winy nie wyczyszczenia tego kanału. 

Wał powodziowy na rzece Wisłoka był wykaszany, porobione są koleiny i wał teraz się 

obrywa. 

W drodze przeciwpowodziowej w Orłowie od Pana Działy do wału są wybite dziury i w kilku 

miejscach jest ciężko przejechać. W razie powodzi nie będzie czym dojechać, bo to jest 

jedyna droga na terenie Orłowa, którą można  dostać się do wału. 

 

Pan Fryderyk Sapała 

Potrzebne są barierki na wale koło Pana Walskiego w Glinach Małych. Wykosić drugi raz 

rowy przy drogach gminnych bo jest wilgoć i trawa szybko rośnie. 

 

Pan Ryszard Sapała 

Kiedy się rozpocznie remont parkingu koło Kościoła od strony Pława? 

 

Pan Wójt odpowiada: 

W sprawie własności dróg serwisowych. Wszystko to, co zostało wybudowane  jest 

własnością Marszałka i wszystkie te drogi będą utrzymywane przez Marszałka. Drogi, które 

były gminne a nie są w pasie drogowym są naszą własnością. Co do dróg powiatowych czy 
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wojewódzkich zniszczonych podczas trwania tej inwestycji to obowiązują porozumienia   

i zgodnie z tymi porozumieniami drogi będą remontowane. 

Jeżeli chodzi o drogę do przedszkola to jest ona cały czas remontowana. Teraz też zostanie 

wyremontowana, dołki zostaną zasypane kamieniem. Czekamy na zagospodarowanie tego 

terenu. Są złożone wnioski do Marszałka. 

Jeśli chodzi o chodniki w Sadkowej Górze oraz remonty dróg wojewódzkich, to w ostatnich 

latach mamy duży zastój w realizacji inwestycji wojewódzkich. 

Remont wału po bobrach. Jest corocznie zgłaszane do Podkarpacki Zarząd Dróg i Melioracji. 

Panowie mnie zapewniają , że wszystko jest w porządku. Remonty są robione na bieżąco tam 

gdzie jest konieczność. 

W sprawie szkód zwierzyny. Trzeba składać wnioski do odpowiednich instytucji . Ja mogę 

takie wnioski poprzeć. My nie mamy wpływu na odszkodowania i ich wysokość. 

Odnośnie kapliczki. Jeżeli chciałby się Pan zapoznać z całością dokumentów to jest ona do 

wglądu. W skrócie mogę zapoznać. 

Jeżeli chodzi o nieczyszczony Łukawiec. Odpowiada za to Podkarpacki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych. 

Bariery na moście w Glinach Małych koło Pana Walskiego. Należy się zastanowić nad 

celowością tych barier. Czy tam jest taki duży ruch, żeby je zakładać. 

Odnośnie remontu parkingu koło Kościoła. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie 

odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ sprawa jest w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek jest 

w trakcie rozpatrywania. 

 

Pan Józef Walas 

Na dachu kapliczki w Orłowie jest blacha nierdzewna, dowiedziałem się tego od sponsora. 

Jakby miała być zamieniona na gorszą to lepiej tego nie robić. 

 

Pan Andrzej Jarosz 

Byłoby to nieporozumieniem gdybyśmy taką blachę wymieniali. Proszę o odpowiedź co z tą 

drogą przeciwpowodziową w Orłowie i w sprawie wału. 

 

Pani Urszula Jędrzejowska 

Koło zakładu Pana Drozdowskiego w Borowej rowy są pełne wody, a ludzie, którzy tam 

mieszkający mają pełno wody w piwnicach. 

 

Pan Stanisław Ćwięka 

Co roku jesienią robi się przegląd dróg, a w tym rok drogi szczególnie ucierpiały z powodu 

ciągłych deszczy. Należało by zrobić przegląd i wyremontować te drogi. 

   

Pan Wójt odpowiada: 

Nie bardzo rozumiem pytania Pana Jarosza. Nie znam takiej drogi przeciwpowodziowej  

w Orłowie. Proszę o konkretne wskazanie, wówczas sprawdzę kto jest właścicielem i jakie 

Gmina ma kompetencje do tej drogi. Nie wiem czy to nie jest droga prywatna. 

Nie wiem jaka jest możliwość pogłębiania tych rowów. 

Wiem o przeglądach dróg wiosennych a o przeglądach jesiennych nie słyszałem. Jeżeli drogi 

tłuczniowe są w złym stanie to będziemy je w miarę możliwości remontować. 

 

Pan Przewodniczący  

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

że porządek sesji nadzwyczajnej został zrealizowany, podziękował wszystkim za 

uczestniczenie w sesji i zakończył obrad. 


