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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
Wójt przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Borki w roku 2018. 
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STRATEGIE i PROGRAMY 
 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

• Strategia Rozwoju Lokalnego 2016-2022 Gmina Borki - Uchwała Nr XII/74/2015 
Rady Gminy Borki z 29 grudnia 2015 r. 

• Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Borki - Uchwała 
Nr IV/31/2019 Rady Gminy Borki z 13 luty 2019 r. 

• Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borki na lata 2016-2020 
- Uchwała NR XI/64/15 Rady Gminy Borki z dnia 20 listopada 2015 r.  

• Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla Gminy Borki na lata 2010-
2032 - Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Borki z dnia 18 marca 2011 r. 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borki - Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady 
Gminy Borki z dnia 13 czerwca 2016 r. 

• Program współpracy Gminy Borki z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 r. - Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady 
Gminy Borki z dnia 20 listopada 2017 r. 

• Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 - Uchwała Nr XVIII/117/2016 
Rady Gminy Borki z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

• Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borki w latach 2016-
2020 - Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Borki z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

• Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu 
Gminy Borki - Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Borki z dnia 8 czerwca 2016 r. 

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie Gminy Borki na lata 2016-2020 - Uchwała Nr XI/63/15 Rady 
Gminy Borki z dnia 20 listopada 2015 r. 

• Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borki na 2018 rok - Uchwała Nr 
XXXIII/228/2017 Rady Gminy Borki z dnia 9 stycznia 2018 r. 

 

FINANSE GMINY 
 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 27 179 185,97 zł (29 grudnia 2017 
r.) oraz wydatki w kwocie 29 779 985,97 zł. w założonych wpływach i wydatkach 
nastąpiły zmiany, które w ostatecznym rozliczeniu przedstawiały się następująco: 

• Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 32 322 593,08 zł. Dochody za  2018 r. 
zrealizowano w wysokości 31.991.579,96 zł tj. w 99,0 %. 

• Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 34 889 734,08 zł. Wydatki za 2018 r. 
zrealizowano w wysokości 33.370.191,50 zł tj. 95,6 % 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 148,31 zł, natomiast wydatki 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 370,16 zł.1 

                                                           
1 6214  - mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały 



         

 

Plan dochodów stanowił kwotę 32 322 593,08 zł. 

Dochody za 2018 r. zrealizowano w wysokości 31 991 579,96 zł tj. w 99,0 %. 

W gminie Borki wystąpiły następujące dochody: 

1. wpływy z podatków ustalonych odrębnymi przepisami na kwotę 1 276 443,39 zł 
2. wpływy z opłat na kwotę 651 178,78 zł 
3. udziały podatków stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 

2 295 396,72 zł 
4. dochody z majątku gminy wykonano na kwotę 45 930,76 zł 

Są to dochody uzyskane z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawę 
gruntów, sprzedaż majątku. 

5) dotacje na kwotę 11 669 847,16 zł z tego: 

• na zadania bieżące zlecone ustawowo – otrzymano dotację na kwotę 
10 017 464,68 zł 

• na dofinansowanie własnych zadań bieżących – otrzymano kwotę 1 331 774,54 zł 
• na zadania wykonywane w ramach porozumień z innymi jst. 142 570,52 zł 
• na zadania powierzone 0,00 zł 
• dotacja z refundacji funduszu sołeckiego za 2017 r. 66 600,43 zł 
• dotacje z funduszy celowych 51 936,99 zł 
• dotacja z Min. Sportu i Turystyki 59 500,00 zł 

6) subwencję otrzymano na kwotę 11 112 298,00 zł z tego:  

• część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 305 400,00 zł 
• część oświatowa subwencji ogólnej – 5 542 163,00 zł 
• część równoważąca subwencji ogólnej – 264 735,00 zł 

7) dochody związane z realizacją zadań zleconych 8 066,97 zł 
8) środki na modernizację dróg 140 000,00 zł 
9) dochody bieżące z UE 218 817,06 zł 
10) dofinansowanie klubu seniora w Osownie 111 169,78 
11) dochody majątkowe z UE 3 488 227,82 zł  
12) inne wpływy należne gminie wykonano na kwotę 974 203,52 zł 
 
Plan wydatków stanowił kwotę 34 889 734,08 zł. Wydatki za 2018 r. zrealizowano 
w wysokości 33 370 191,50 zł tj. 95,6 %. Wydatki majątkowe w wydatkach ogółem 
stanowiły 22,7 %. Analizując dochody i wydatki na 31.12.2018 r. budżet gminy zamknął 
się deficytem w wysokości 1 378 611,54 zł na planowany deficyt 2 567 141,00 zł. w 2018 
r. na inwestycje wydatkowano kwotę 7 335 722,13 zł. Stan zadłużenia z tytułu 
kredytów i pożyczek na 31.12.2018 r. wynosił 3 738 800,00 zł. Stan wolnych środków 
na 31 grudnia 2018 r. wynosił 1 303 179,48 zł. 

                                                           
 



         

 

 

 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
 

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności - stan na 31.12.2018 r. 

Lp. Położenie i przeznaczenie Nr 
Działki 

Powierzchnia 
w ha 

Wartość w zł 

0001 Borki 

1 
Teren UG i przyległy parking 
z budynkiem Pilawa 

1190/6 0,4340 462,00 

2 Teren UG i poczty 1190/3 0,027 87,00 
3 Teren UG 1190/1 0,04 143,00 
4 Zespół Placówek Oświatowych 46/2 0,98 10 000,00 
5 Ośrodek zdrowia 80/5 0,2983 15 500,00 
6 Stacja transformatorowa przy szkole 46/3 0,05 500,00 
7 Oczyszczalnia ścieków 1187/25 0,10 245, 00 

8 Działki obok hydroforni i bloków 
1191/14 
1191/16 

0,41 
0,30 

6 637, 17 
4 856,46 

9 
Działka z budynkiem po byłym 
posterunku 81/1 0,1674 2 929,50 

10 Hydrofornia 42/15 0,44 29 251,02 

11 
Budynek obok UG (po sklepie 
nasiennym) – użytkowanie wieczyste 

42/24 0,08 757,15 

Działki komunalne rolne i leśne ogółem – Borki 
12 5,073 

0003 Krasew Kolonia 
13 Teren OSP 767 0,41 330,00 
14 Hydrofornia 624 0,48 393,07 
15 Teren szkoły i boisko 639/2 

639/1 
1,23 
0,01 

1 022,00 
8,00 

Działki komunalne rolne i leśne ogółem – Krasew Kolonia 
16 2,75 

0006 Olszewnica 



         

 

17 Teren boiska i szkoła 1274/1 1,28 250,00 
0007 Osowno 

18 Teren szkolny i boiska 677 0,68 577,10 
19 Udział w działce i domu 288/576 490 0,35 826,39 

Działki komunalne rolne i leśne ogółem – Osowno - oraz udziały jak poniżej: 
dz. Nr 828 o pow. 0,73 ha (udz. 288/576); dz. Nr 114 o pow. 0,22 ha (udz. 1/2); dz. Nr 325 o pow. 0,06 ha; 
dz. Nr 1134 o pow. 0,13 ha; dz. Nr 189 o pow. 0,09 ha; dz. Nr 247 o pow. 0,12 ha 
0009 Sitno 

20 Teren byłej szkoły i domu ludowego 26 0,10 158,73 
21 Teren WDK 36 0,53 841,27 
22 Teren OSP 63 0,07 60,00 
23 Teren po zlewni mleka 24 0,08 800,00 

0010 Stara Wieś 
24 Teren po szkole/domu weselnym 546 0,77 920,00 
25 Teren boisk sportowych 1062, 

1064 
1,01,  
0,63 

3 000,00 
1850,00 

26 Teren boisk i zaplecza 1065 0,48 5 000,00 
27 Teren po SKR 564/5 

564/6 
564/9 

0,4856 
0,0656 
0,3968 

13 159,76 
1 777,76 

10 778,68 
28 OSP 544 0,16 3 200,00 

Działki komunalne rolne i leśne ogółem – Stara Wieś: 
29 0,396 ha (dz. Nr 564/9) 

0011 Tchórzew 
30 Teren OSP 2500 1,19 1 756,00 
31 Teren szkoły i boisk 2429/1 1,2911 1 109,00 
32 Teren WDK 2429/2 0,2852 245,00 
33 Teren po zlewni mleka 2429/5 0,3869 333,00 
34 Teren obok sklepu GS 2494/1 0,55 1 971,00 

Działki komunalne rolne i leśne ogółem - Tchórzew 
35 1,19 ha oraz udział w dz. Nr 885 o pow. 3.69 ha udział 55/910 

0012 Wola Chomejowa Kolonia 
36 Teren szkoły i boiska 331/2 0,99 1 050,00 
37 Teren OSP 331/1 0,12 935,00 

0014 Wola Osowińska 
38 Zespół pałacowo - parkowy 645/1 6,05 18 658,00 
39 Teren szkoły 2810 1,49 1 035,33 
40 Budynki użytkowane wieczyście 902/3 0,18 5 400,00 
41 Budynek i teren GOK 902/5 0,37 7 435,00 
42 Apteka ul Parkowa 10 902/2 0,18 1 800,00 
43 Parking, teren placu zabaw 644/12 1,42 1 420,00 
44 Boiska przyszkolne 644/4 0,55 1 650,00 
45 Boiska przyszkolne 644/9 1,00 1 000,00 
46 Ośrodek zdrowia 646/2 0,3580 18 000,00 
47 Budynek przy ul Kockiej 1472/1 0,12 1 200,00 
48 Udział ½ w dz. nr 1428 1428 0,13 1 300,00 

Działki komunalne rolne i leśne ogółem – Wola Osowińska 
49 0,35 ha 

0015 Wrzosów 
50 Teren przy szkole, boisko, place zabaw 621 1,67 1 307,00 
51 OSP i teren 828/4 0,10 1 000,00 
52 Hydrofornia 620/6 0,08 79,00 
53 Oczyszczalnia ścieków 620/7 0,13 128,00 

0005 Nowiny 
54 Las 230/3 0,2986 500,00 

0008 Pasmugi 

55 udz. 4/8 w działce leśnej 
187/1 
188/1 
189/1 

0,29 
0,21 
0,2 

745,71 
540,00 

514,29 
 



         

 

Drogi Gminne 
Drogi gminne na terenie gminy zajmują 148,565 ha tj. 471 numerów działek. 

Lp. Obręb i miejscowość Powierzchnia dróg w ha 
1. 0001 Borki 14,6 
2. 0002 Krasew 7,89 
3. 0003 Krasew Kolonia 18,39 
4. 0004 Maruszewiec 2,24 
5. 0005 Nowiny 6,41 
6. 0006 Olszewnica 8,45 
7. 0007 Osowno 5,45 
8. 0008 Pasmugi 2,88 
9. 0009 Sitno 6,433 
10. 0010 Stara Wieś 12,8265 
11. 0011 Tchórzew 15,9855 
12. 0012/13 Wola Chomejowa wieś i kol 10,18 
13. 0014 Wola Osowińska 16,9 
14. 0015 Wrzosów 17,69 
15. Olszewnica Borowe 2,24 

 

Lokale mieszkalne: 
• 2 lokale w budynku Parkowa 10 

Wola Osowińska 
• 2 lokale socjalne w budynku Stara 

Wieś 46 
• 1 lokal w budynku Wrzosów  

Obiekty Oświatowe: 
• Zespół Placówek Oświatowych 

w Borkach 

• Zespół Placówek Oświatowych 
w Woli Osowińskiej 

• Szkoła Podstawowa w Tchórzewie 
Kolonii 

• Szkoła Podstawowa w Krasewie 
• Szkoła Podstawowa w Woli 

Chomejowej 

 
Obiekty kulturalne: 
 

Lp. Wyszczególnienie Nr posesji 
Nr 

działki 
Rok 

budowy 
Forma własności 

REMIZY OSP  

1. Borki 
ul. 

Spółdzielcza 
1 

47/4 1965 Gminna Biblioteka Publiczna - 
własność 

2. Wola Osowińska ul. Wesoła 6 981 1980 Własność OSP 
3. Nowiny 22 114 1966 Własność OSP 

4. Krasew 95 767 1966 
+2010 

Mienie komunalne 

5. Wola Chomejowa 85A 331/1 Stan „0” 
z 2018 

Mienie komunalne 
Trwały Zarząd OSP Wola Chomejowa 

6. Olszewnica 67 1370/3 1968 Wspólnota Gruntowa 
7. Osowno 53 530 1978 Skarb Państwa 

8. Stara Wieś 33A 544 1983 Mienie komunalne 
Zarząd OSP Stara Wieś 

9. Tchórzew 93 2500 1971 Mienie komunalne 
Zarząd OSP Tchórzew 

10. Wrzosów 62 828/4 1993 Mienie komunalne 
 

Wiejskie Domy Kultury 



         

 

1. Sitno 12A 36 2007 
Mienie komunalne 

Umowa użyczenia – KGW Sitno 

2. Tchórzew 186A 2429 2011 
Mienie komunalne 

Umowa najmu – Stowarzyszenie 
w Tchórzewie 

3. Wola Osowińska Kocka 29 
1472/1, 
1472/2 

2013 
Mienie komunalne 

Umowa użyczenia - Izba Regionalna – 
Stowarzyszenie im.W.Tuwalskiego 

4. Wola Osowińska 
ul. Wesoła 

29 902/5 
1970, 
1980 

Mienie komunalne 
GOKiS z/s w Woli Osowińskiej 

 

Stan mienia nieskomunalizowanego: 
 
Lp. Wyszczególnienie Nr działki Powierzchnia Status 

1. Budynek po byłej zlewni 
mleka Stara Wieś 1038 0,13 Skomunalizowano 

w 2019 r. 
2. OSP Olszewnica 1370/3 0,15 W toku 
3. OSP Osowno 530 0,33 W toku 

 
Obiekty sportowe i place zabaw: 
 
• Kompleks boisk, budynek siłowni, plac zabaw - Stara Wieś 
• Boisko „Orlik” , plac zabaw, siłownia zewnętrzna - ZPO Borki 
• Plac zabaw – Wola Chomejowa 
• Boisko, plac zabaw, siłownia zewnętrzna - Krasew 
• Boisko o szt. nawierzchni i plac zabaw - Tchórzew 
• Boisko, plac zabaw - Wola Osowińska ul. Parkowa 
• Plac zabaw – Nowiny 
• Plac zabaw – Sitno 
• Boisko i plac zabaw - Olszewnica 

Środki transportu: 
 
• Samochody strażackie - 13 szt.  
• Samochody do przewozu dzieci (autobusy i busy) 4 szt. 

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego. 
a) Nabycie mienia w drodze umowy cywilno-prawnej: 

• działka nr 247 o pow. 0,12 ha i działka nr 189 o pow. 0,09 ha Osowno – łąki – 
darowizna 

• działka nr 1187/12 o pow. 0,04 ha i działka nr 1187/20 o pow. 0,03 ha Borki – drogi 
gminne – przeniesienie własności nieruchomości  

b) Sprzedaż: nie dotyczy 

3. Inne dane mające wpływ na stan mienia komunalnego: 
 
a. działka nr 544 o pow. 0,16 ha Stara 

Wieś - komunalizacja 
b. działka nr 1428 o pow. 0,13 ha 

Wola Osowińska – komunalizacja ½ 
części 

c. działka nr 1972 o pow. 0,06 ha 
Tchórzew – komunalizacja 

d. działka nr 1350/1 o pow. 0,10 ha 
Tchórzew – komunalizacja 

e. działka nr 2359 o pow. 0,09 ha 
Tchórzew – komunalizacja 



         

 

f. działki nr 302/2 i 851/2 Krasew 
Kolonia – uchylenie decyzji 
komunalizacyjnej przez MSWiA 
w części w której są zajęte pod 
drogę powiatową – sprawa 
zakończona 

g. działka nr 521/5 Wola Osowińska - 
uchylenie decyzji  

 
 
 
h. komunalizacyjnej przez MSWiA 

w części w której są zajęte pod 
drogę powiatową – sprawa w toku 

i. działka nr 847/2 Krasew - 
uchylenie decyzji 

komunalizacyjnej przez MSWiA 
w części w której są zajęte pod 
drogę powiatową – sprawa w toku 

j. działka nr 224/2 Osowno - 
uchylenie decyzji 
komunalizacyjnej przez MSWiA 
w części w której są zajęte pod 
drogę powiatową – sprawa w toku 

k. działka nr 1025 Borki – 
komunalizacja pod drogę. 

l. działka nr 1 Borki – komunalizacja 
w toku – regulacja części ulicy 
Nadrzecznej 

 

l) działki przejęte na podstawie decyzji Wójta zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami: 

• nr 999/1 – działka pod poszerzenie drogi 
102278L Stara Wieś o pow. 0,0424 ha 

• nr 1001/1- działka pod poszerzenie drogi 
102278L Stara Wieś o pow. 0,0425 ha  

• nr 1/3 – działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0012 ha  

• nr 2/1 - działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0015 ha  

• nr 3/1- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0008 ha  

• nr 7/2 - działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0007 ha  

• nr 8/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0011 ha  

• nr 9/2 - działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0009 ha  

• nr 11/1- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0007 ha  

• nr 14/1- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0004 ha  

• nr 15/1- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0029 ha  

• nr 16/1- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0030 ha  

• nr 17/1- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0022 ha  

• nr 18/1- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0016 ha  

• nr 493/7- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0018 ha  

• nr 493/9- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0018 ha  

• nr 494/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0034 ha  

• nr 495/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0026 ha  

• nr 496/7- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0016 ha  

• nr 496/9- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0018 ha  

• nr 498/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0047 ha  

• nr 499/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0064 ha  

• nr 500/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0022 ha  

• nr 501/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0032 ha  

• nr 502/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0042 ha  

• nr 503/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0050 ha  

• nr 506/3- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0011 ha  

• nr 513/5- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0006 ha  

• nr 530/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0004 ha  

• nr 532/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0091 ha  

• nr 533/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0130 ha 

• nr 534/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0102 ha  

• nr 535/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0119 ha  

• nr 536/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0063 ha  



         

 

• nr 537/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0034 ha  

• nr 538/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0019 ha  

• nr 539/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0018 ha  

• nr 540/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0019 ha  

• nr 541/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0018 ha  

• nr 542/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0014 ha  

• nr 543/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0020 ha  

• nr 544/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0025 ha  

• nr 545/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0020ha  

• nr 546/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0026 ha  

• nr 547/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow.  0,0029 ha  

• nr 548/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0027 ha  

• nr 549/4- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0020 ha  

• nr 549/6- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0015 ha  

• nr 550/2- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0041 ha  

• nr 551/4- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0030 ha  

• nr 551/6- działka pod poszerzenie drogi 
102126L Sitno o pow. 0,0008 ha  

• nr 1655/1 o pow. 0,0049 ha – działka pod 
poszerzenie drogi publicznej 102138L 
Tchórzew 

• nr 1656/1 o pow. 0,0030 ha – działka 
pod poszerzenie drogi publicznej 
102138L Tchórzew 

• nr 1657/1 o pow. 0,0046 ha – działka pod 
poszerzenie drogi publicznej 102138L 
Tchórzew 

• nr 1658/1 o pow. 0,0030 ha – działka 
pod poszerzenie drogi publicznej 
102138L Tchórzew 

Dochody Gminy za 2018 r. z tytułu wykonywania praw własności: 
 
Z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu  1 751,44 (zł) 
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych  38 434,26 (zł) 
Sprzedaż składników majątkowych 7 496,50 (zł) 

 

MIESZKAŃCY GMINY 
 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców 
zmniejszyła się o 10 osób. Na dzień 31 grudnia 2018 r. na stałe zameldowanych było 
6214 osób, w tym 3126 kobiet i 3098 mężczyzn. w odniesieniu do poszczególnych 
kategorii wiekowych: 

- liczba dzieci (14 lat i mniej) wynosiła 1087 osób w tym 519 dziewcząt, 568 
chłopców, 

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat)2 wyniosła 1808,  
- liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64)3 wynosiła 2175, 
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 799, a liczba mieszkańców: 

355.4 

W 2018 r. narodziło się w gminie 77 osób, w tym 36 dziewczynek i 41 chłopców, 
a zmarło 66 osób, w tym 34 kobiet i 32 mężczyzn. Przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 
11. 

                                                           
2 Roczniki od 1959 do 2013 
3 Roczniki od 1954 do 2013 
4 Kobiety urodzone do 1953 r., mężczyźni urodzeni do 1958 r. 
 



         

 

POMOC SPOŁECZNA 
 
Dokumenty strategiczne 
1. Strategia rozwiazywania problemów społecznych na lata 2016-2020 
2. Gminny program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Borki (aktualizowany corocznie) 
Koordynator działań: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach 

 

Zakres działań: 

1. Wsparcie rodziny: praca socjalna, wsparcie pieniężne i niepieniężne, asystent 
rodziny, Karta dużej rodziny, Program Rodzina 500+, Program Dobry start, 
programy stypendialne, Program „Posiłek w szkole i domu”, fundusz alimentacyjny, 
wsparcie rodzin osobą z niepełnosprawnością, specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi opiekuńcze zwykłe 

2. Integracja i reintegracja społeczna: wsparcie dla osób opuszczających zakład 
karne, wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez współpracę 
z Centrum Zdrowia Psychicznego i Dziennym Środowiskowym Domem 
Samopomocy 

3. Profilaktyka i niwelowanie negatywnych skutków przemocy oraz uzależnień: 
pomoc psychologiczna, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych, Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, Niebieska karta 

4. Monitoring i przeciwdziałanie zjawisku bezdomności  

Rok bazowy: 2018 

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji: 516  

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej:  

• ogółem - 586 w tym kobiet: 278, mężczyzn: 308 
• w wieku produkcyjnym: 148 osób w tym mężczyzn: 75, kobiet: 73 

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej:  

• Liczba rodzin: 278 
• Liczba osób w rodzinach: 1077 

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych: 

• Świadczenia niepieniężne: 61406 
• Świadczenia pieniężne: 339 

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych: 

• Świadczenia niepieniężne: 444 
• Świadczenia pieniężne: 79 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych: 

• Świadczenia niepieniężne: 203 
• Świadczenia pieniężne: 74 
• Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych: 8 
• Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi: 4 
• Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego: 1 



         

 

• Wskaźnik pracy socjalnej: 104,45 % 
• Wartość ogólna świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 139.358,91 zł 
• Liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny: 11 
• Liczba osób umieszczonych w DPS: 11 
• Liczba dzieci objętych pieczą zastępczą: 11 w tym w instytucjonalnej formie 

opieki: 2 

Liczba osób korzystających z powiatowego ośrodka wsparci dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi DŚDS: 3 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

Sprawozdanie Referat Rozwoju i Inwestycji za 2018 r. 
1. Realizacja procedury usługi doradztwa finansowego i prawnego przy realizacji 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną 
oczyszczalnią ścieków w m. Wola Osowińska” ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości jego realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

2. Realizacja projektu „Słońce naszym wsparciem – solary w Gminie Borki”. Montaż 
367 instalacji solarnych – wartość zadania 3 850 154,34 zł. 

3. Realizacja projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych 
i partycypacji społecznej” dofinansowanego w ramach działania 2.1 Cyfrowe 
Lubelskie RPO WL 2104-2020 – wartość zadania 1 197 322,00 zł. 

4. Zrealizowano zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tchórzewie” (wartość 
zadania 151 990,02 zł) oraz „Budowa wiaty wraz z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki” (wartość zadania 62 900,00 
zł) dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

5. Realizacja działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach RPO WL na lata 
2014-2020, tytuł projektu „Klub Seniora w Gminie Borki”, koszt ogółem 613 100,00 
zł, dofinansowanie 581 900,00 zł, wkład własny 31 200,00 zł(wkład rzeczowy 
w postaci udostępnienia Sali). 

6. Otrzymano dotację w wysokości 122 164,76 zł z Programu Senior+ na lata 2015-
2020, edycja 2018 na utworzenie Klubu Seniora w gminie Borki, 

7. Rozliczono zadanie „Przebudowa i budowa kompleksu boisk i placu zabaw dla 
dzieci w m. Stara Wieś”. 

8. Rozliczono Programu Aktywna Tablica z 2017 r. oraz otrzymano dofinansowanie 
na rok 2018. 

9. Wybrano Wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Dostawa 
i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Borki w ramach projektu 
„Słońce naszym wsparciem – solary w Gminie Borki. Wpłynęły następujące oferty: 
Global Albert Dragan, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin – 17 220,00 zł brutto. 

10. Wybrano Wykonawcę na: Wykonanie i wdrożenie Systemu zarządzania energią 
pochodzącą z OZE w Gminie Borki w ramach projektu „Słońce naszym 
wsparciem – solary w Gminie Borki”. Wpłynęły następujące oferty: DEVCOMM ICT 
Marek Mędrek, ul. Aleja Warszawska 102/4, 20-824 Lublin – 18 388,50 zł brutto, 

11. Zrealizowano zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18 000,00 zł na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest.  

12. Zrealizowano zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z zakresu edukacji ekologicznej pn.: 
„Chrońmy przyrodę już dziś – jutro może być za późno” realizowanego przez 



         

 

Gminę Borki, ZPO w Woli Osowińskiej i Szkołę Podstawową w Tchórzewie. 
Wartość zadania 14 000,00 zł, dofinansowanie 50%. 

13. Realizacja zadania zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek przyszkolnych 
w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 
20 960,00 zł . 

14. Rozliczono zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102138L w miejscowościach 
Stara Wieś i Maruszewiec Pofolwarczny” oraz „Budowa siłowni zewnętrznych 
i placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Borki”. 

15. Podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Borkach”. 

16. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 2014-2020 
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, tytuł projektu „Wesołe przedszkolaki 
w Gminie Borki”, koszt całkowity zadania 1 219 481,99 zł, wkład własny 182 922,30 
zł, lata 2019-2020. 

17. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu na rzecz 
rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury 
drogowej na Przebudowę drogi gminnej nr 102126L w m. Sitno, wartość całkowita 
zadania 344 152,31 zł, wnioskowane dofinansowanie 275 321,00 zł. 

18. Wykonano zadanie „Budowa stanu "0" Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości 
Wola Chomejowa na działkach 331/1 i 331/2, gmina Borki.“ 

19. Wykonano zadanie pn. „Modernizację budynku po byłej Szkole Podstawowej 
w m. Osowno na działce na 677, gmina Borki“, wartość prac 94 033,50. 

20. Wykonano „Utwardzenie placu w miejscowości Wola Osowińska, działka nr 1055, 
gmina Borki“, wartość zadania 41 937,27 zł. 

21. Przygotowywano i złożono wniosek o dofinansowanie do PROW w ramach 
działania „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne“ na budowę świetlicy 
wiejskiej w m. Wola Chomejowa, wartość zadania 917 810,36 zł, wnioskowane 
dofinansowanie 500 000,00 zł. 

22. Otrzymano dofinansowanie realizowano projekt w ramach Konkursu Grantowego 
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – 
Wschodniej” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
nazwa projektu „Cyfryzacja bez barier – podnoszenie kompetencji cyfrowych osób 
powyżej 25 r.ż w gminie Borki”, wartość zadania 100 730,00 zł, dofinansowanie 
100 730,00 zł. 

23. Wykonywano przebudowy następujących dróg: 
a. Przebudowa drogi gminnej nr 102126L w miejscowości Sitno – wartość zadania 

311 033,90 zł 
b. Przebudowa drogi gminnej nr 102282L od km 0+340 do km 0+730 w m. 

Nowiny, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 
r. – wartość zadania 297 696,90 zł, 

c. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102281L dojazdowej do gruntów 
rolnych w m. Nowiny – wartość zadania 378 546,65 zł. 

24. Zakończono i odebrano zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borkach“ – 
wartość zadania 1 992 600,00 zł. 

25. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-
ściekowa RPO WL na przebudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy 
Borki, całkowita wartość zadania 3 205 163,38 zł, wnioskowane dofinansowanie 
2 214 100,27 zł. 



         

 

26. Złożono uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie zadania „Nowa odsłona 
Gminy Borki – Rewitalizacja” złożonego w ramach działania 13.4 Rewitalizacja 
obszarów wiejskich. 

27. Wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o sporządzenie Aneksu do umowy 
o dofinansowanie zadania „Słońce naszym wsparciem – solary w Gminie Borki” 
w związku ze zmianą kosztów po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym. 

28. Wykonano zadanie na „Remont dachu budynku remizy OSP Olszewnica”, wartość 
zadania 34 389,00 zł. 

29. Zrealizowano zadanie „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych 
w miejscowości Sitno na działce nr 36 oraz w miejscowości Olszewnica na działce 
nr 1274/1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Otwarte Strefy Aktywności 
w Gminie Borki” dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wartość 
zadania 85 069,26 zł, 70 % dofinansowania. 

30. Zrealizowano zadanie „Remont budynku apteki w m. Wola Osowińska na działce 
nr 902/2”. 

31. Ogłoszono przetarg nieograniczony i wybrano Wykonawcę na „Udzielenie 
i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 224 000,00 zł 
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu na realizację 
zadań inwestycyjnych”. 

32. Zrealizowano zadania „Prace adaptacyjno – remontowe w części budynku remizy 
OSP w Borkach” w ramach realizacji projektu Klub seniora w gminie Borki. 

33. Zrealizowano zadanie „Modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krasewie polegająca na ociepleniu elewacji frontowej i wymianie parapetów 
zewnętrznych”, zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
całkowita wartość zadania 12 780,01 zł, dotacja z Województwa Lubelskiego 
11 481,00 zł, wkład własny 1 299,01 zł. 

34. Zrealizowano zadanie „Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem”, 
zakup 24 szt. komputerów w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja bez barier – 
podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 r.ż w gminie Borki”. 

35. Przyjęto uchwałą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Borki dla miejscowości Wrzosów, Borki i Wola Osowińska. 

36. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Konkursu Ministra Obrony 
Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” na realizację zadań 
związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę 
oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości - ławek pomnikowych 
upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – wartość 
zadania 36 000,00 zł, wnioskowana dotacja 28 800,00 zł, wkład własny 7 200,00 
zł. 

37. Realizacja projektu „Żeglujemy przez pokolenia” – działania międzypokoleniowe 
na terenie Gminy Borki, dofinansowane z konkursu grantowego w ramach 
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wartość 
zadania 7 050,00 zł, dofinansowanie 5 500,00 zł.  

38. Organizacja otwartego szkolenia dla przedsiębiorców. 
39. Realizacja funduszu sołeckiego. 
40. Zrealizowano zadanie „Dostawa wyposażenia i sprzętu do Klubu Seniora 

w miejscowości Borki w ramach zadania „Klub Seniora w Gminie Borki” – wartość 
34 582,68 zł. 

41. Rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Uruchomienie platformy partycypacji 
społecznej wspólnej dla gmin Borki, Józefów, Leśniowice, Stoczek Łukowski 



         

 

i miasta Tomaszów Lubelski w ramach realizacji projektu "Regionalne 
Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej" – 
wartość zadania 209 100,00 zł, wkład gminy Borki 41 820,00 zł. 

42. Wybrano Wykonawcę zadania „Odbiór i transport odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borki” na lata 2019-2020. 

43. Wybrano Wykonawcę zadania „Dostawa oleju napędowego oraz etyliny 
bezołowiowej 95 na potrzeby Urzędu Gminy Borki, Zespołu Placówek 
Oświatowych w Borkach i Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej”. 

Drogi gminne 
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 102281L w m. Nowiny – 381 546, 65 zł 
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 102282L w m. Nowiny – 300 696, 90 zł 
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 102126L w m. Sitno – 319 133, 90 zł 
4. Budowa drogi ul. Leśna m. Wola Osowińska – 38 358,00 zł 
5. Budowa drogi 102295L m. Tchórzew-Kolonia - 20 000, 00 zł 
6. Przebudowa Droga Powiatowa Borki – Ulan - 228 160 zł 
7. Remont drogi gminnej Nr 102119L w m. Krasew - 424 021, 28  
8. Remont drogi gminnej Nr 102279L w m. Maruszewiec - 374 017,27 
9. Remont drogi wewnętrznej w m. Osowno ( przy remizie) – 24 893,00 zł 

W okresie wiosennym i letnim wykonano remonty dróg gruntowych poprzez 
wyrównanie równiarką, wysypanie ich pospółką lub tłuczniem. Remonty obejmowały 
następujące drogi: 

1. W miejscowości Maruszewiec Pofolwarczny  
• droga Nr 102138L od parku do Jazu 
• droga Nr 102279L od kapliczki do drogi powiatowej 1250L 

Kwota wydana na remont dróg: 10 663,00 zł 

2. W miejscowości Maruszewiec Stary 
• droga nad lasem w kierunku tłumnego  
• udrożnienie przepustu na drodze Nr 102139L 

Kwota wydana na remont dróg 10 395,00 zł 

3. W miejscowości Tchórzew Wieś 
• droga Nr 102293L w kierunku tzw. Góry Siarczystej 

Kwota wydana na remont dróg: 10 000,00 zł 

4. W miejscowości Tchórzew Kolonia 
• droga Nr 102293L 
• droga Nr 102140L w kierunku tzw. Żołądka 

Kwota wydana na remont dróg: 7 272, 00 zł 

5. W miejscowości Pasmugi 
• projekt na remont drogi w kierunku DK 19 
• uzupełnienie tłuczniem ubytków w drodze przez las 

Kwota wydana na remont dróg: 10 663,00 zł 

6. W miejscowości Nowiny 
• droga Nr 102283L  
• droga Nr 102282L 



         

 

• droga Nr 102281L  

Kwota wydana na remont dróg: 17 069,00 zł 

7. W miejscowości Krasew 
• droga Nr 102122L na tzw. Starowsi 
• droga od tzw. Przymiarek nad łąkami do drogi powiatowej 
• droga Nr 115806L 
• droga Nr 102118L na tzw. Sachalin 
• droga Nr 102121L 
• wymiana przepustu na drodze Nr 102122L na tzw. Starowsi  

Kwota wydana na remont dróg: 16 245,00 zł 

8. W miejscowości Wola Chomejowa 
• droga Nr 115800L na Kol. Południowej do lasu  
• droga Nr 102299L  
• droga Nr 102116L na Kol. Północną  
• droga Nr 102117L od sklepu na Północną Kolonie 

Kwota wydana na remont dróg: 1 968,70 zł 

9. W miejscowości Olszewnica 
• droga na łąki  
• droga w kierunku tzw. Rudy Murowanej 
• droga przy szkole  

Kwota wydana na remont dróg: 3 075,00 zł 

10. W miejscowości Stara Wieś 
• droga przez las do Zaolzia 
• droga Nr 102278L 
• droga od krzyża do drogi powiatowej 1250L w kierunku remizy strażackiej 
• droga przy byłej szkole 

Kwota wydana na remont dróg: 980,00 zł 

11. W miejscowości Wrzosów 
• droga przy żwirowni  
• droga 102143L od końca asfaltu  

Kwota wydana na remont dróg: 11 979,00 zł 

We wszystkich miejscowościach wykonano remonty dróg asfaltowych masą asfaltową 
na zimno poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej. Remonty 
przyczyniły się do znacznej poprawy stanu dróg po przebytej zimie. Koszt materiałów 
- 10 302,63 zł. Przez cały rok konserwator gminy wraz z robotnikami gospodarczymi 
wykonywali bieżące prace na jezdniach oraz poboczach dróg gminnych – koszono 
pobocza, wycinano zakrzaczenia, usuwano ubytki, instalowano znaki drogowe 
i tabliczki z nazwami ulic oraz wykonywano drobne naprawy infrastruktury drogowej. 

1. Wykonanie remontów w 2018 roku 
 

Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia 
Koszt 

zadania 

Źródła finansowania 

Fundusz 
sołecki 

Nagroda 
z turnieju 
sołectw 

Budżet 
gminy 

Środki 
pozyskane 



         

 

1. Borki 

Wykonanie i wymiana 
balustrad schodowych 
i nakryw zsypów 
w budynku biblioteki 

5 850,00    5 850,00 

Wymiana lamp 
oświetleniowych w UG 
Borki 

1 465,00    1 465,00 

Adaptacja pomieszczeń 
na klub seniora – 
budynek biblioteki 

46 740,00   6 740,00 40 000,00 

2. Krasew 

Remont Budynku 
gospodarczego 2000 2 000,00    

Remont remizy OSP – 
inst. c.o 

9 933,71 9933,71    

Ocieplenie remizy OSP 12 780,01   1 299,01 11 481,00 

3. Sitno 
Remont altany 
w miejscowości Sitno 

30 910,00 18 910,00 2 000,00 10000,00  

Remont kapliczki 3 000,00  3 000,00   
4. Tchórzew Remont OSP Tchórzew 5 266,00 5 266,00    

5. Olszewnica 
Remont dachu na bud. 
OSP 

36 507,00 23 130,00  13 377,00  

 Osowno 

Remont budynku po 
byłej szkole w Osownie 
z przeznaczeniem na 
klub seniora 

94 033,50    94 033,50 

7. Wola 
Osowińska 

Remont budynku 
apteki w Woli 
Osowińskiej (wymiana 
rynien i rur spustowych, 
wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
wykonanie podjazdu 
dla niepełnosprawnych) 

74 150,00   74 150,00  

Utwardzenie placu 
w Woli Osowińskiej 

41 937,27   41 937,27  

Wykonanie 
odwodnienia placu 

5 850,00   5 850,00  

8. Wrzosów 

Remont pokrycia 
dachowego budynku 
po byłej szkole i zakup 
farb. 

9 993,00 9 993,00    

 
2. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne 
 
2.1. Infrastruktura techniczna  

2.1.1 Infrastruktura drogowa: 

Układ komunikacyjno-drogowy gminy nie uległ zasadniczym zmianom. 
w analizowanym okresie wytyczone zostały nowe drogi publiczne, dotyczy 
miejscowości Borki, dla których wydane zostały decyzje administracyjne na podstawie 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, dla których obecnie ponawiany jest cały tok formalno-prawny, niemniej 
ich przebieg nie ulegnie zmianie. Poszczególne odcinki dróg gminnych, jak i również 
drogi powiatowe, poddawane były częściowym modernizacjom oraz przebudowie. 

2.1.2. Infrastruktura wodociągowa 

Aktualna długość czynnej gminnej wodociągowej sieci rozdzielczej to 122,5 km. We 
wszystkich miejscowościach na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa, a nie 
objęte nią są jedynie pojedyncze zabudowania na obszarach zabudowy rozproszonej. 
w 2018 r. opracowana została dokumentacja na przebudowę infrastruktury 
wodociągowej na terenie gminy Borki.  



         

 

Planowana przebudowa sieci wodociągowej na poszczególnych odcinkach pozwoli 
na ustabilizowanie układu ciśnienia w sieciach, oraz zapewnienie ciągłości dostaw 
poprzez stworzenie dwustronnego zasilania. Planowane przebudowy 
poszczególnych odcinków wyeliminują dużą awaryjność. 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na: 

1. Przebudowie sieci wodociągowej na odcinku 2368,40 m w miejscowości Borki - 
Sitno  

2. Budowie sieci wodociągowej na odcinku 2900,5 m w miejscowości Sitno- 
Olszewnica  

3. Budowie sieci wodociągowej na odcinku 341,9 m w miejscowości Maruszewiec – 
Tchórzew 

4. Przebudowie sieci wodociągowej na odcinku 725,20 m w miejscowości Krasew 
Kolonia (okolice ujęcia wody)  

5. Budowie sieci wodociągowej na odcinku 349,5 m w miejscowości Wola 
Chomejowa  

6. Budowie sieci wodociągowej na odcinku 2883,60 m w miejscowości Nowiny – 
Wola Osowińska 

7. Przebudowie sieci wodociągowej na docinku 725,20 m w miejscowości Krasew 
Kolonia 

2.1.3 Infrastruktura kanalizacji sanitarnej 

Aktualna długość czynnej gminnej sieci kanalizacyjnej to 14,4 km. w sieć kanalizacyjną 
wyposażone są jedynie 3 miejscowości: Borki, Osowno oraz Wrzosów. Aktualnie 
gminną sieć kanalizacyjną obsługują 2 komunalne biologiczne oczyszczalnie ścieków 
zlokalizowane w Borkach oraz we Wrzosowie. Na terenie gminy, w miejscowości Wola 
Osowińska znajduje się trzecia oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są 
ścieki komunalne ze szkoły, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie. z uwagi na 
rangę miejscowości pełniącej rolę ośrodka wspomagającego ośrodek gminny Borki, 
wskazuje się pilną potrzebę realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. 

2.1.4 . Infrastruktura energetyczna 

Obszar gminy zasilany jest siecią elektroenergetyczną niskiego i średniego napięcia, 
która sukcesywnie poddawana jest niezbędnym modernizacjom oraz przebudowie. 
w analizowanych latach jej rozwój polegał również na realizacji nowych niewielkich 
odcinków sieci w celu zaopatrzenia w energię elektryczną nowych odbiorców 
końcowych, ale także skablowaniu linii energetycznej.  

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne 
 
2.2.1. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych 

Dokumentami planistycznymi służącymi kształtowaniu i prowadzeniu polityki 
przestrzennej na terenie gminy, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, są: studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego.  
Głównym celem przeprowadzenia analizy jest ocena aktualności obowiązujących 
dokumentów planistycznych pod kątem zachodzących procesów inwestycyjnych na 
terenie gminy Borki oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla 
uzasadnienia ewentualnej konieczności przystąpienia do sporządzenia nowych 



         

 

opracowań, bądź zmian obowiązujących, tj. studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów. 

Na terenie gminy Borki obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Borki uchwalony przez Gminną Radę Narodową w Borkach 
w dniu 30 grudnia 1986 roku, zmieniony uchwałą nr XII/132/93 z dnia 29 marca 1993 
roku, uchwałą Nr VI/23/94 z dnia 12 grudnia 1994 roku oraz uchwałą nr XXIX/193/2001 
roku z dnia 29 czerwca 2001 roku. w marcu 2014 roku Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Białej Podlaskiej w wyniku skargi stwierdziło nieważność zmian do 
planu przyjętych uchwałą nr XXIX/193/2001 w 2001 roku ze względów formalnych 
i merytorycznych. Uchwała nie miała charakteru samodzielnego i nie spełniała 
kryteriów wymaganych prawem. Powyższe sprawiło, iż gmina Borki w 2014 roku 
została pozbawiona istotnego narzędzia kształtowania przestrzeni, co wywołało 
konieczność sporządzania dla planowanych inwestycji indywidualnych decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji ustalających 
lokalizację inwestycji celu publicznego. 

Gmina Borki przyjęła Uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Borki z dnia 23 sierpnia 
2016 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Dokument ten, nie będący aktem prawa miejscowego, określał politykę przestrzenną 
gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, które są wiążące 
przy sporządzaniu miejscowych planów. w 2017 r. Rada gminy Borki podjęła uchwałę 
Nr XXII/158/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku o przystąpieniu do zmiany Studium 
w zakresie dotyczącym lokalizacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych o mocy powyżej 100kW.  

2.2.2. Zmiany w zagospodarowaniu i opracowane w 2018 r. dokumenty planistyczne. 

Uchwałą Nr XL/267/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Borki przyjęła zmianę 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borki. 
Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy oraz kierunki zagospodarowania 
przestrzennego wskazane w studium z punktu widzenia uwarunkowań rozwojowych 
zachowuje swoją aktualność. Gmina w studium dysponuje terenami umożliwiającymi 
lokalizację inwestycji o znaczeniu społecznym jak i gospodarczym. Zasadniczym 
jednak problemem w ich zagospodarowaniu jest brak na tych terenach 
obowiązujących miejscowych planów.  
Gmina Borki nie charakteryzuje się dynamicznymi zmianami zachodzącymi 
w zagospodarowaniu przestrzennym. Wpływ na to ma wiejski charakter gminy. 
Szansą dla rozwoju gospodarczego funkcji pozarolniczych jest położenie gminy. Przez 
jej obszar przebiega droga krajowa nr 19 relacji Kuźnica – Białystok – Lublin – Rzeszów. 
Dodatkowo gmina znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka miejskiego, 
jakim jest Radzyń Podlaski. w analizowanym okresie gmina nie była obszarem 
lokalizacji ważnych w skali kraju, czy województwa nowych inwestycji o znaczeniu 
ponadlokalnym. Zmiany jakie zachodzą w przestrzeni gminy są skutkiem 
indywidualnych inwestycji mieszkańców gminy w zabudowę mieszkaniową 
i zagrodową, ale także różnych działań inwestycyjnych samorządu gminnego.  

Do najważniejszych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
realizowanych przez samorząd w roku 2018 należało: 

• Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie miejscowości 
• Opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę na rewaloryzację 

zabytkowego parku w zespole dworsko - parkowym wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w Woli Osowińskiej.  



         

 

• Realizacja inwestycji – „Słońce naszym wsparciem” - montaż kolektorów 
słonecznych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza  

Wyrazem aktywności inwestycyjnej w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest 
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych. z uwagi na fakt, iż na przeważającym 
terenie gminy nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
w 2018 w gminie wydano 50 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i 15 decyzji 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane decyzje dotyczyły głównie zabudowy 
mieszkaniowej oraz obiektów towarzyszących tej zabudowie, a także zabudowy 
obsługi rolnictwa, oraz budowy ferm fotowoltaicznych. Decyzje lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dotyczyły budowy linii energetycznych oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Borki, przebudowy linii energetycznych w miejscowościach Borki, 
Maruszewiec i Stara Wieś, przebudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Borki. 
Analizując zgodność ustaleń decyzji o warunkach zabudowy z ustaleniami studium 
nie stwierdza się sprzeczności wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na każdym z tych terenów rodzaj 
inwestycji ustalonej w decyzji o warunkach zabudowy odpowiada przeznaczeniu 
podstawowemu, bądź uzupełniającemu dla danego terenu wyznaczonego 
w studium. 
Zestawienie ilości wydawanych decyzji w ostatnich latach dowodzi o istnieniu 
większych potrzeb inwestycyjnych w gminie. Uzasadniło to podjęcie decyzji 
o potrzebach przystąpienia do opracowywania w gminie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
W tym celu dokonano przeglądu istotnych czynników mających wpływ na 
kształtowanie przestrzeni w gminie. Szczegółowo przeanalizowane zostały m.in. 
wydawane w 2017 roku decyzje administracyjne o warunkach zabudowy i decyzje 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Jak wynikało z prowadzonego rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
największa koncentracja realizowanych nowych inwestycji dotyczy gminnego 
ośrodka osadniczego Borki, a więc najbardziej reprezentatywnej przestrzeni gminy 
oraz ośrodka wspomagającego ośrodek gminny – Woli Osowińskiej, stanowiących 
wizytówkę gminy - powinno być to uwzględnione w aktualnej polityce przestrzennej 
gminy, przede wszystkim poprzez przyjęcie za konieczne sporządzenie dla tych 
obszarów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ograniczając w ten 
sposób możliwość występowania niekorzystnych zjawisk w przestrzeni wynikających 
z procesów zagospodarowywania pojedynczych terenów na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy Stwierdzono ponadto konieczność podniesienia 
atrakcyjności inwestycyjnej zmarginalizowanych terenów popegeerowskich 
miejscowości Wrzosów w szczególności poprzez uporządkowanie polityki 
przestrzennej i stworzenie oferty terenów przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe 
i gospodarcze;  

Uwzględniając możliwości finansowe budżetu gminy, Rada Gminy Borki podjęła 
uchwałę Nr XXII/157/2017 Rady Gminy Borki z dnia 20 lutego 2017 r. o przystąpieniu 
do opracowania MPZP w obrębie miejscowości Borki, Wola Osowińska i Wrzosów. 
Mając na uwadze uwarunkowania lokalne oraz przyjmując ład przestrzenny i zasadę 
zrównoważonego rozwoju za podstawę w kształtowaniu zasad zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy, uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia 
planu miejscowego we wskazanych obszarach. 



         

 

Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borki stwierdzono, że 
tereny objęte niniejszą uchwałą intencyjną, położone w miejscowościach Borki, Wola 
Osowińska i Wrzosów, charakteryzują się największym zurbanizowaniem, 
posiadającym w swoim obszarze tereny usług publicznych i komercyjnych, w tym 
także tereny objęte ścisłą ochroną konserwatorską. Nowe tereny wyznaczone 
w Studium pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w m. Borki wymagają 
wyznaczenia nowych ciągów komunikacyjnych.  

Podjęcie prac planistycznych miało na celu zapewnienie realizacji celów polityki 
przestrzennej wynikającej ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Borki. Plan miejscowy uwzględnia szeroko pojęte potrzeby 
mieszkańców oraz potrzeby rozwoju gminy. Prognozowane ustalenia planu 
miejscowego na wskazanych obszarach nie stoją w sprzeczności z ustaleniami 
obowiązującego w tym terenie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borki. 

W trakcie opracowywania MPZP przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach 
środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 
25 210 zł.  
Konsultacje były przeprowadzane w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował 
szeroko zakrojoną akcję informacyjną i organizację spotkania z mieszkańcami 
poszczególnych miejscowości, celem zebrania uwag i oczekiwań związanych 
z zagospodarowaniem terenów w ich miejscowościach. w drugim etapie 
przeprowadzono warsztaty konsultacyjne oparte na analizie przygotowanych 
projektów planów dla poszczególnych miejscowości. 

Rady Gminy Borki Uchwałą Nr XL/268/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 09 października 2018 r. 
pod poz. 4434 przyjęła MPZP w obrębie miejscowości Borki, Wola Osowińska 
i Wrzosów. 

Planem objęto 259,76 ha, co stanowi 2,32 % powierzchni gminy. Koszt opracowania 
zmiany studium i MPZP – 77 613 zł 

Zestawienie przeznaczenia terenów pod poszczególne funkcje. 
 
Rodzaj przeznaczenia  Powierzchnia (ha) Udział procentowy 
Teren zabudowy mieszkaniowej 39,22 15,1 
w tym teren zabudowy 
wielorodzinnej 

3,32 1,3 

Tereny zabudowy usługowej 29,4 11,3 
w tym usługi publiczne 11,23 0 
Zabudowa techniczno-
produkcyjna 

21,49 8,3 

Tereny użytkowane rolniczo 135,22 52,1 
w tym zabudowa zagrodowa 105,06 40,4 
Zieleń i wody 12,61 4,9 
Komunikacja 21,82 8,4 

 
W ramach rozliczenia wysokości przyznanego funduszu sołeckiego za 2018 rok, 
wykonano poniższe zadania: 
 



         

 

Sołectwo Nazwa zadania Kwota Wykonanie 

Borki Budowa oświetlenia 
ulicznego 

34 330,00 34 330,00 

Maruszewiec 
Pofolwarczny Remont dróg gminnych 10 663,00 10 663,00 

Maruszewiec Remont dróg gminnych 10 395,00 10 395,00 
Nowiny Remont dróg gminnych 17 069,00 17 069,00 

Olszewnica Remont budynku OSP 23 130,00 23 130,00 
Osowno Remont dróg gminnych 24 894,00 24 894,00 
Pasmugi Remont dróg gminnych 10 663,00 10 663,00 

Sitno Remont altany 18 910,00 18 910,00 
Stara Wieś Remont remizy OSP 33 371,00 33 170,62 

Tchórzew-Kolonia Remont dróg gminnych 7 272,00 7 272,00 
Tchórzew-Kolonia Budowa drogi nr 102295L 20 000,00 20 000,00 

Tchórzew Remont dróg gminnych 10 000,00 10 000,00 
Tchórzew Remont remizy OSP 5 266,00 5 266,00 

Wola Chomejowa Rozbudowa Domu 
Ludowego 26 850,00 26 850,00 

Wola Osowińska Budowa drogi nr 102127L 38 358,00 38 358,00 
Wrzosów Remont dróg gminnych 11 979,00 11 979,00 

Wrzosów Remont budynku po 
szkole 10 000,00 9 993,04 

Krasew Doposażenie świetlicy 7 000,00 6 998,28 
Krasew Remont remizy OSP 10 000,00 9 933,71 
Krasew Remont budynku gosp. 2 000,00 1 999,31 
Krasew Remont dróg gminnych 12 555,00 12 555,00 

Krasew Budowa oświetlenia 
ulicznego 5 000,00 5 000,00 

Ogółem:  349 705,00 349 428,96 
 

 
 

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
W BORKACH 

 
1. Składniki majątkowe  

Zakład dysponuje wydzieloną częścią mienia komunalnego gminy Borki, przekazaną 
w trwały zarząd. Zakład zobowiązany jest do wykorzystania składników rzeczowych 
majątku trwałego i ruchomego do realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania 
tymi składnikami w sposób oszczędny i racjonalny. Zakład dysponuje mieniem 
z uwzględnieniem zasad celowości i gospodarności, a także zapewnia należytą jego 
ochronę. 

W 2018 roku, zakład administrował i zarządzał następującymi obiektami: 
• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Borki, 
• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Krasew, 
• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wrzosów, 



         

 

• Oczyszczalnia Ścieków w Borkach, 
• Oczyszczalnia Ścieków w Wrzosowie, 
• Budynek magazynowy (po SKR), 
• Budynek biurowy (po Policji) w Borkach 
• Budynek garażowy (po Policji) w Borkach 
• Sieci wodociągowe: Borki, Borki Kolonia, Krasew, Wola Osowińska, Maruszewiec, 

Tchórzew, Nowiny, Sitno, Wrzosów, Wola Chomejowa, Pasmugi, Osowno, 
Olszewnica, 

• Sieci kanalizacyjne: Borki, Osowno, Wrzosów. 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku sprzęt będący w dyspozycji ZGK przedstawiał się 
następująco: 
• Koparko-ładowarka, 
• Ciągnik marki URSUS, 
• Samochód Star 266, 
• Samochód Citroen Berlingo, 
• Beczka asenizacyjna, 

• Przyczepka samochodowa, 
• Kosiarka rotacyjna, 
• Pługi (3 szt.) 
• Piaskarko-solarka. 

 

Ogółem składniki majątkowe stanowią kwotę 13 177 660,16 w wartości początkowej, 
zaś wartość bilansowa administrowanego majątku wynosi 6 561 056,79. 

2. Plan finansowy ZGK w Borkach  
 

Plan finansowy na rok 2018 zakładał przychody (z wyłączeniem przychodów 
w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych lub 
finansowanych dotacją) w kwocie 727 200,00 zł stan środków obrotowych na 
początek roku 62 587,36 zł oraz koszty i inne obciążenia (z wyłączeniem odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych lub finansowanych dotacją) 
w wysokości 727 200,00 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie w/w przychodów wyniosło 717 089,78 zł, stan 
środków obrotowych wynosił 43 734,27 zł a poniesione koszty zamknęły się w kwocie 
735 942,87 zł. 

3. Działalność w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 
 

Źródłem wody pitnej dla Gminy Borki są ujęcia wód podziemnych. Wody te 
poddawane są uzdatnianiu a następnie tłoczone do sieci. Teren gminy zaopatruje 
woda pochodząca z ujęć w miejscowościach: Borki, Krasew Wrzosów. Na koniec 2018 
roku, system sieci wodociągowej na terenie Gminy Borki wynosił 122,5 km 
i podłączonych do niej było 1576 odbiorców.  
W 2018 roku, na obszarze działania Zakładu obowiązywały dwie stawki opłat 
taryfowych za zużytą wodę. w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 2018 roku 
funkcjonowała taryfa zatwierdzana przez Radę Gminy w Borkach uchwałą nr 
XXVI/185/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzania ścieków. Cena netto wody 
w poszczególnych grupach taryfowych odbiorców przedstawiała się następująco: 

 

L.P. Taryfa Stawka netto Stawka brutto 
1. Zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę 
2,23 z/m3 2,41 zł/m3 

2. Abonament 2,23 zł/miesiąc 2,41 zł/miesiąc 
 



         

 

W okresie od 17 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku została wprowadzona nowa taryfa, 
obowiązująca na okres trzech lat, zatwierdzana przez Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie (Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie). 
Cena netto wody w poszczególnych grupach taryfowych odbiorców przedstawiała się 
następująco: 

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawka netto opłaty abonamentowej: 

L.P. Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Rodzaje cen i stawek 
opłat 

Wielkość cen i stawek od 16 
sierpnia 2018 do 31 grudnia 
2018 

1. 
Grupa 1 
(Wszyscy obiorcy 
usług) 

Cena wody 2,38 zł/m3 
Stawka opłaty 

abonamentowej 3,15 zł/ miesiąc 

 

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 455 461,14 zł. 
Poniesione koszty w ramach tej działalności stanowią kwotę 480 688,33 zł. 

4. Działalność w zakresie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych  

Ścieki sanitarne, z miejscowości skanalizowanych, odprowadzane są do oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Borki oraz Wrzosów. z pozostałych 
terenów nieskanalizowanych ścieki sanitarne są oczyszczane poprzez przydomowe 
oczyszczalnie ścieków lub wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 
ścieków w Borkach lub Wrzosowie. Na koniec 2018 roku, system sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Borki wynosił 14,4 km i korzysta z niego 330 odbiorców.  
W 2018 roku, na obszarze działania Zakładu obowiązywały dwie stawki opłat 
taryfowych za odprowadzone ścieki sanitarne. w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 
2018 roku funkcjonowała taryfa zatwierdzana przez Radę Gminy w Borkach. 
Obowiązująca cena netto ścieków to kwota 4,74 zł/m3. 
W okresie od 17 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku została wprowadzona nowa taryfa, 
obowiązująca na okres trzech lat, zatwierdzana przez Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie (Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie). 
Obowiązująca do 17 czerwca 2019 r. cena netto ścieków to kwota 4,81 zł/m3. 
Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 111 907,83. Poniesione 
koszty w ramach tej działalności stanowią kwotę 118 735,41. 

 

EDUKACJA 
 

W Gminie Borki funkcjonuje 5 szkół: Zespół Placówek Oświatowych w Borkach, 
w skład którego wchodzą szkoła podstawowa, z klasami gimnazjalnymi i punkt 
przedszkolny, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej (szkoła 
podstawowa, wygaszane gimnazjum i przedszkole), Szkoła Podstawowa 
w Tchórzewie z punktem przedszkolnym, Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej 
z punktem przedszkolnym, Szkoła Podstawowa w Krasewie z punktem 
przedszkolnym 

Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum posiadają pracownie komputerowe 
i dostęp do Internetu. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez 
dyrektorów jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa 
oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują 
pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 



         

 

Baza lokalowa jaka dysponują jednostki oświatowe to: 5 obiektów szkolnych 
i przedszkolnych, Borki - 1(szkoła z punktem i oddziałem przedszkolnym), Wola 
Osowińska - 1 (szkoła z publicznym przedszkolem), Tchórzew Kolonia - 1 (szkoła 
z punktem i oddziałem przedszkolnym), Krasew - 1 (szkoła z punktem i oddziałem 
przedszkolnym), Wola Chomejowa - 1 (szkoła z punktem i oddziałem przedszkolnym). 

Wszystkie szkoły są dobrze wyposażone w materiały dydaktyczne. Jednostki 
oświatowe zostały wyposażone w monitory dotykowe lub tablice multimedialne 
w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. w 2017 r. otrzymano 
dofinansowanie w kwocie 42 000 zł na zakup: tablicy interaktywnej, projektor, tablicy 
z projektorem, interaktywny monitor dotykowy dla Szkoły Podstawowej w Woli 
Osowińskiej, w Borkach oraz w Tchórzewie Kolonii. Wkład własny gminy wynosił 20 
% czyli 10 500 zł. w 2018 r. z w/w programu rządowego skorzystały pozostałe dwie 
szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Krasewie i Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej. 
Gmina Borki na ten cel otrzymała 28 000 zł, wkład własny stanowił 20 % wartości 
inwestycji tj. 7000 zł. z otrzymanych środków szkoły zakupiły interaktywne monitory 
dotykowe, tablice interaktywne, projektory.  

Drugim programem rządowym realizowanym przez szkoły prowadzone przez Gminę 
Borki był „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotyczył on wsparcia organów 
prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez 
promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
czytelniczych. Szkoły wykorzystały 20 960 zł kwoty dotacji co stanowiło 80 % środków 
realizacji zadania.  

Gmina Borki realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty 
i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla 
uczniów niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 
poza terenem gminy. 

W 2018 r. Gmina Borki otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki 
oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykorzystaliśmy kwotę 75 
239,34 zł , programem zostali objęci wszyscy uczniowie uczniów. 

Ze środków Funduszu Pracy przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki 
w Lublinie na wyodrębniony rachunek bankowy gminy na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów kształcenie pracodawcom dofinansowano pracodawcom 
kosztów kształcenia młodocianych pracowników koszty przygotowania zawodowego 
9 pracowników młodocianych, zwrócone koszty wyniosły 71 382,16 zł. 

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Borki z dnia 23 sierpnia 2016 r. 
w sprawie warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej 
mocy w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych 
sprawach, Wójt Gminy Borki przyznaje stypendia naukowe i sportowe. w 2018 r. 
przeznaczonych na ten cel zostanie 38 000 zł. Przyznano 57 stypendiów naukowych 
dla uczniów klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych ze średnią ocen powyżej 5,0 oraz 10 
stypendiów sportowych. Kwota nagrody wynosiła 500 zł. Grupa stypendystów mogła 
również skorzystać z wycieczki dofinansowanej na podstawie w/w uchwały Rady 
Gminy Borki 

Lp. 
Rok 

budżetowy 

Wykonanie 

budżetu 

Wysokość 

subwencji 
Dopłata Gminy Borki 



         

 

 2018 8 734 388 5 542 163 2 949 860 

 

W 2017 r. Gmina Borki przejęła dwie szkoły prowadzone przez stowarzyszenie i osobę 
fizyczną. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borki z dnia XXIII/162/2017 i XXIII/163/2017 
z dnia 30 marca 2017 r. zostały utworzone dwie szkoły podstawowe: Szkoła 
Podstawowa w Krasewie i Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej.  

 

KULTURA 
 

W Gminie Borki funkcjonują dwa ośrodki kulturalne jest to Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
w Borkach.  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada dwa obiekty. Jest to budynek siedziby 
GOKiS w Woli Osowińskiej przy ul. Wesołej 29 oraz świetlica wiejska w Osownie, 
w której od 2018 r. działa Klub Seniora.  

Dotacja w 2018 r. dla GOKiS wyniosła 284 000 zł plus dotacja z Powiatu Radzyńskiego 
1500 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację imprez cyklicznych 
i periodycznych, utrzymanie budynku oraz wydatki osobowe a także nagrody 
konkursowe  

Najważniejsze wydarzenia kulturalne: 

1. Cykl wieczorów z Pieśnią Patriotyczną i Kinem Patriotycznym organizowany przy 
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną oraz z Gminną Radą Seniorów 

2. Gminne Spotkanie Noworoczne w Sitnie 
3. XXVIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Bożonarodzeniowej 
4. I Forum Przedsiębiorczości 
5. 11 marca 2018 r.- Gminny Dzień Kobiet 
6. Nocny Bieg Patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 
7. XIX Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława 

Tuwalskiego w Woli Osowińskiej 
8. XX Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną 
9. Rajd Rowerowy „Od Jana Pawła II do Jana Pawła II” 
10. II Gminny Festiwal Przedszkolaka „Borkowiaczek”      
11. Gminny Dzień Dziecka w Krasewie i Giełda Talentów  
12. Jubileuszowe X Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną 
13. X Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną  
14. III Bieg Pamięci Dywizjonu 303 Stara Wieś  
15. XIX Spotkania Teatrów Wiejskich „Teatr w Opłotkach” w Sitnie 

Stowarzyszenia i kluby sportowe działające na terenie Gminy Borki 
1. UKS „Bystrzyca” ul. Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki 
2. UKS Wola Osowińska ul. Kocka 20, 21-345 Borki 
3. UKS Orient, Wola Chomejowa 84, 21-345 Borki 
4. UKS „WOLANKA” ul. Parkowa 7, 21-345 Borki 
5. UKS Krasovia-Krasew, Krasew 84, 21-345 Borki 
6. NWS Stara Wieś, Stara Wieś 63a, 21-345 Borki 



         

 

7. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Olszewiacy”, Olszewnica 21, 21-345 Borki 
8. Stowarzyszenie „Razem dla Wrzosowa”, Wrzosów 40, 21-345 Borki 
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krasew, Krasew 84, 21-345 Borki 
10. UKS „WOLANKA” ul. Parkowa 7 ,21-345 Borki 
11. Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Jana 

Pawła II Nr 2, 21-300 Radzyń Podlaski 
12. Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, ul. Kocka, Wola Osowińska, 

21-345 Borki 

BIBLIOTEKA 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach funkcjonuje w budynku przy ul. 
Spółdzielczej 1. w GBP funkcjonuje również od 2018 r. Klub Seniora. Dotacja dla GBP 
w 2018 r. wyniosła 203 000 zł.  

Gminna Biblioteka Publiczna jest nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale jest 
miejscem spotkań Gminnej Rady Seniorów, miejscem gdzie dzieci i młodzież mogą 
spędzać ferie i wakacje. GBP brała aktywny udział w całorocznych obchodach 100- 
lecia odzyskania Niepodległości np.: wieczór kina patriotycznego, patriotyczne 
czytanie dzieciom, NOC Bibliotek. Od stycznia 2018 r. zez zbiorów biblioteki mogą 
korzystać również osoby niewidome i słabowidzące. Oprócz możliwości 
wypożyczenia urządzeń do odtwarzania książek mówionych, Biblioteka zapewnia 
dostęp do 1492 tytułów książek nagranych w formie czytaków. 

 

 
KLUBY i ŚWIETLICE 

 

Aktywizacja Społeczna Osób Starszych w Gminie Borki 

1. Wprowadzenie  

 w roku 2018 gmina Borki podjęła wyzwanie aktywizacji osób starszych z gminy Borki. 
Problem starzenia się społeczeństwa staje się coraz bardziej powszechny. Nie tylko 
w miastach jest to duży problem, ale również na obszarach wiejskich. Inicjatywą aby 
temu zapobiec było stworzenie dla osób starszych miejsca do spotkań, gdzie każdy 
będzie mógł czuć się swobodnie bez obawy przed krytyką czy dyskryminacją. 
Wynikiem tego stworzono dwa takie miejsca: Klub Seniora w gminie Borki oraz Klub 
„Senior+” w Osownie. Miejsca te służą nie tylko aktywizacji seniorów ale również dla 
poprawy jakości ich życia, stanu zdrowia. Ponadto są doskonałym miejscem do 
korzystania z jakichkolwiek form edukacji.  

2. Opis placówek powstałych w 2018 roku w gminie Borki 

„Klub Seniora w gminie Borki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Znajduje się na ul. 
Spółdzielczej 1, 21-345 Borki. Koszt przystosowania budynku wyniósł 46 740,00 zł. 
Natomiast koszt części merytorycznej do 31 stycznia wyniósł 33 654,04 zł. Klub jest 
miejscem spotkań osób starszych, nieformalnej atmosferze, z jak największym 
spontanicznym zaangażowaniem samych Seniorów. Działania klubu integrują 



         

 

seniorów i wspierają aktywność osób starszych, a przede wszystkim zapewnią im 
dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwala na kształtowanie 
wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, 
rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania 
się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym 
wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach. Do klubu należy 30 
osób, 15 kobiet i 15 mężczyzn. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki 
i czwartki). Odbywają się w nim zajęcia ekologiczno-ogrodnicze, artystyczne 
(artystyczne z malarstwa, artystyczne z rękodzieła i artystyczne wokalne z gitarą), 
sportowe (aerobic i nordic-walking), ogólnorozwojowe, kulinarne oraz z samoobrony. 
Ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe dla klubowiczów i ich rodziny. 
Pozwalają na integrację nie tylko między członkami klubu ale również dają okazję do 
międzypokoleniowej integracji w rodzinach samych seniorów.  

Drugi projekt w gminie Borki to Klub „Senior+” w Osownie realizowany ze środków 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Całkowity koszt poniesiony na utworzenie 
placówki w roku 2018 roku wyniósł 152 705, 96 zł. Miejscowość Osowno, w której 
znajduje się budynek zaadoptowany na utworzenie Klubu Seniora liczy 446 
mieszkańców w tym 100 osób w wieku powyżej 60 lat . Lokalizacja tej miejscowości 
jest w centrum gminy, przy drodze powiatowej. Lokalizacja Klubu Seniora umożliwia 
osobom chętnym łatwy dostęp do placówki. w roku 2018 budynek został 
przystosowany do osób starszych i osób niepełnosprawnych. Klub w Osownie został 
stworzony dla 26 osób, które podobnie jak w Klubie Seniora w Borkach jest 
przeznaczony dla osób samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
w grudniu została zakończona rekrutacja osób wyrażających chęć należenia do klubu. 
Natomiast zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2019 roku. Prowadzone są zajęcia: 
artystyczne, kulinarne, sportowe, informatyczne, socjologia, czyli wieczory literackie, 
wieczory poezji i wieczory pieśni i tańca oraz zajęcia pn. senior nauczycielem. Ponadto 
organizowane są spotkania z internistą i dietetykiem. Jednak największym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe.  

3. Podsumowanie  

Projekty stanowią odpowiedź na problemy, potrzeby i niedogodności zgłaszane przez 
mieszkańców gminy. Potrzeba realizacji projektów wynika z konieczności 
przeciwdziałania zdiagnozowanym na obszarze gminy problemów, tj.: ubóstwa, 
deficytu usług świadczonych na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych, 
uzależnienia mieszkańców od pomocy społecznej, utrudnionego dostępu do kultury, 
niedostatecznego udziału mieszkańców w życiu społecznym i obywatelskim, małej 
aktywności fizycznej i wiedzy na temat zdrowego stylu życia będących przyczyną 
chorób.  

Realizacja zadań publicznych wynika z konieczności poprawy jakości życia 
mieszkańców Gminy Borki, poprawy dostępności do wysokiej jakości usług 
publicznych świadczonych w celu przeciwdziałania problemom lokalnej 
społeczności, jak i wzmocnienie potencjału kulturalno-społecznego. Inwestycje 
wpływają na ożywienie społeczne oraz poprawę jakości życia mieszkańców Gminy 
Borki. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 



         

 

Podmioty gospodarcze 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest 
rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie 
Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. 

Według stanu na koniec grudnia 2018 roku, w rejestrze działalności gospodarczej, 
prowadzonej przez Urząd Gminy, zarejestrowanych było 426 podmiotów 
gospodarczych (osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, bez osób 
prowadzących gospodarstwa rolne).  
 

Głównymi kierunkami działalności gospodarczej na terenie Gminy Borki są 
przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem działalności budowlanej i naprawą 
pojazdów samochodowych.  

 
Ilość wpisów działalności gospodarczej na terenie Gminy Borki. Stan na dzień 31 
grudnia 2018 r. 

Status wpisu Ilość wpisów dla głównego 
miejsca wykonywania 

działalności. 
Aktywny 196 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki 
cywilnej 

2 

Przeniesiony niezgodnie z Ustawą 2 
Wykreślony 185 
Zawieszony 26 

Suma 411 
Status wpisu Ilość wpisów dla miejsca 

zamieszkania przedsiębiorcy 
Aktywny 201 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki 
cywilnej 

3 

Przeniesiony niezgodnie z Ustawą 2 
Wykreślony 195 
Zawieszony 25 

Suma 426 
 
Decyzje alkoholowe  

Na podstawie art. 18 ust.12 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) 
oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096.) 
w gminie Borki wydawane są zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

I. Ilość wydanych zezwoleń na dzień 31 grudnia 2018 r.: 

 
1. Poza miejscem sprzedaży: 2. W miejscu sprzedaży:  



         

 

• do 4,5 % (oraz piwa) – 4  
• od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) – 4  
• powyżej 18% - 2 
• razem – 10  

• do 4,5 % (oraz piwa) – 0 
• od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) – 0 
• powyżej 18% - 0 
• razem – 0  

 
II. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

określona uchwałą rady gminy - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.: 
1. Poza miejscem sprzedaży: 2. W miejscu sprzedaży:  
• do 4,5 % (oraz piwa) – 25  
• od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) – 

25 
• powyżej 18% - 25 
• razem – 75 

• do 4,5 % (oraz piwa) – 15 
• od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) – 15 
• powyżej 18% - 15 
• razem – 45 

 

Obecnie na terenie gminy znajduje się 15 sklepów. Wójt Gminy Borki wydał także 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych typu A, przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży w wagonie restauracyjnym w pociągu międzynarodowym 

Warszawa-Drezno na wniosek przedsiębiorcy, który m.in. prowadzi wagon 

gastronomiczny (tzw. Wars, na mocy umowy franczyzowej), ma tytuł prawny do 

miejsca w którym może sprzedawać alkohol. Wnioskodawca przed wydaniem 

zezwolenia wniósł należna opłatę . Stąd na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 pkt. 1 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w związku z przepisami powyższego Rozporządzenia należało wydać 

zezwolenie zgodnie z wnioskiem. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA i ROLNICTWO 
 
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa w 2018 roku 
 

Gmina Borki kładzie nacisk na działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. 
w 2018 r. przeprowadzono kampanię edukacyjną „Chrońmy przyrodę już dziś – jutro 
może być za późno” – wartość projektu 14 000,00 zł. w ramach projektu 
zorganizowano kampanię informacyjno- edukacyjną, opracowano i wydano 
kalendarz na rok szkolny 2018/2019 oraz przeprowadzono warsztaty ekologiczne 
w zagrodzie ekologicznej „Zielony poligon”. 

W ramach opracowanego przez gminę „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
azbestowych dla gminy Borki na lata 2010 – 2032”, w 2018 roku rozpoczęto usuwanie 
azbestu w ramach złożonego wniosku na dotację ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest, pozyskane środki to 15 906,00 zł oraz środki 
z funduszu szwajcarskiego 14 300,00 zł. Łącznie z terenu Gminy Borki usunięto 268 



         

 

000 ton azbestu. Pod koniec 2018 r. złożony został kolejny wniosek na dotację z w/w 
funduszu.  

W budżecie Gminy Borki corocznie zabezpiecza się kwotę około 10.000,00 zł na 
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki 
weterynaryjnej nad zwierzętami uczestniczącymi w wypadkach drogowych. 

W 2018 roku gmina Borki wydała decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
polegających na: „Eksploatacji złoża torfu „STARA WIEŚ”, „Budowie Farmy 
Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 3,5 ha wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzosów, działka nr 636, 676, 
677, gm. Borki” oraz „Wydobywaniu kopaliny – piasków ze złoża „Wrzosów III” o pow. 
1,8785 ha w obrębie części działek o nr. ewid. 23, 24, 25 i 26 w miejscowości Wrzosów, 
gmina Borki, powiat radzyński, województwo lubelskie”. 

Wynikający z nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania chęci wycinki drzew 
z gruntów prywatnych jest realizowany poprzez przyjmowanie zgłoszeń na wycinkę.  

W wyniku suszy w 2018 roku komisja ds. szacowania szkód w rolnictwie sporządziła 
protokoły z 125 gospodarstw, które złożyły wnioski o pomoc materialną.  

 

SPRAWOZDANIE z REALIZACJI UCHWAŁ RADY 
GMINY BORKI PODJĘTYCH w 2018 

wg. stanu na dzień 10.05.2019 r. 
 
 w 2018 roku Rada Gminy Borki podjęła ogółem 72 uchwały, z czego:  

Uchwały realizowały następujące referaty i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy:  

• RFIN - Referat Finansowy – 31 uchwał 
• RA - Referat Administracyjny – 6 uchwał 
• RRI- Referat Rozwoju i inwestycji - 9 uchwał 
• RSO- Referat Społeczno-Obywatelski - 15 uchwał 
• GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach – 6 uchwał 
• ZGK – Zakład Gospodarki Komunalny w Borkach – 5 uchwał 
• GOK – Gminny Ośrodek Kultury w Woli Osowińskiej  
• Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach 

Objaśnienia:  

- „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane, 

 - „uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie 
realizacji i zostaną zrealizowane w określonym czasie,  

- „uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas 
realizacji zadań Gminy (np. pobór opłat, zmiany statutu, regulaminy, programy, 
rozliczanie dotacji, itp.) 

Lp. nr uchwały data W sprawie 

Referat, 
jednostka 
realizując

a 

stan realizacji 

Sesja Nr XXXIV – 01.02.2018 r. 



         

 

1. XXXIV/232/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN Uchwała zrealizowana Wprowadzono 

aktualizacje planów finansowych. 

2. XXXIV/233/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana Uwzględniono zmiany 
dotyczące przedsięwzięć wieloletnich 
w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

3. XXXIV/234/2018 

w sprawie oceny aktualności 
studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Borki 

RRI Uchwała zrealizowana 

4. XXXIV/235/2018 

w sprawie przygotowania 
projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 
oraz przekazania go do 

zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu 

ZGK 

Uchwała stosowana 
Przyjęty regulamin określa zasady 

prowadzenia i warunki korzystania z usług 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi za 
pomocą urządzeń wodociągowych, oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków za 

pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie 
gminy Borki 

5. XXXIV/236/2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Zakładu 
Komunalnego w Borkach 

ZGK 
Uchwała stosowana 

ZGK realizuje zadania ujęte w przyjętej 
uchwale. 

Sesja Nr XXXV – 19.03.2018 r. 

6. XXXV/237/2018 W sprawie zmian w budżecie na 
2018 r. RFIN Uchwała zrealizowana Wprowadzono 

aktualizacje planów finansowych. 

7. XXXV/238/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana Uwzględniono zmiany 
dotyczące przedsięwzięć wieloletnich 
w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

8. XXXV/239/2018 w sprawie odwołania Skarbnika 
Gminy Borki RA Uchwała zrealizowana 

9. XXXV/240/2018 

w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu udzielania spółce 

wodnej dotacji celowej z budżetu 
Gminy Borki” 

RRI 
Uchwała stosowana 

Przyjęty regulamin został wprowadzony i jest 
realizowany. 

10. XXXV/241/2018 

przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borki 

w 2018 r. 

RRI 

Uchwała stosowana 
wykonawcami programu są: schronisko dla 

bezdomnych zwierząt Nowodwór; 
gospodarstwo rolne, położone w miejscowości 

Olszewnica w zakresie zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich; przychodnia 

weterynaryjna S.C. J. Zdziennicki, A. Sych, ul. 
Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski; 
firma utylizacyjna „Zbiornica Skórzec” ul. 
Świętojańska 5, 08-110 Siedlce w zakresie 
zbiórki, transportu i utylizacji padłych lub 

uśpionych zwierząt; organizacje społeczne, 
stowarzyszenia, fundacje, których statutowym 

celem jest przeciwdziałanie bezdomności 
zwierząt 

11. XXXV/242/2018 
w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg gminnych poprzez 
wyłączenie z użytkowania 

RRI Uchwała zrealizowana 

12. XXXV/243/2018 

w sprawie podziału Gminy Borki 
na stałe obwody głosowania oraz 

ustalenia ich numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

RSO 
Uchwała zrealizowana 

Dokonano podziału Gminy Borki na 5 stałych 
obwodów głosowania 

13. XXXV/244/2018 

w sprawie podziału Gminy Borki 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia 

ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym 

okręgu. 

RSO 

Uchwała zrealizowana 
Dokonano podziału Gminy Borki na 15 

jednomandatowych okręgów wyborczych do 
wyboru Rady Gminy Borki 

14. XXXV/245/2018 
w sprawie nadania Statutu 

Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Borkach 

RA 

Uchwała zrealizowana 
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach 

realizuje zadania ujęte w przyjętej zmianie 
statutu. 

15. XXXV/246/2018 
w sprawie przystąpienia Gminy 

Borki do stowarzyszenia „Związek 
Samorządów Polskich” 

RSO Uchwała zrealizowana 
 

Sesja Nr XXXVI – 23.03.2018 r. 

16. XXXVI/247/2018 W sprawie powołania Skarbnika 
Gminy Borki RA Uchwała zrealizowana 

Sesja Nr XXXVII – 26.04.2018 r. 

17. XXXVII/248/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN Uchwała zrealizowana Wprowadzono 

aktualizacje planów finansowych. 

18. XXXVII/249/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN Uchwała zrealizowana Uwzględniono zmiany 

dotyczące przedsięwzięć wieloletnich 



         

 

w wyliczeniu wymaganych prawem 
wskaźników. 

19. XXXVII/250/2018 
w sprawie sporządzenia oceny 
zasobów pomocy społecznej 

Gminy Borki za rok 2017 
GOPS 

Uchwała zrealizowana  
przygotowano ocenę zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej 

20. XXXVII/251/2018 w sprawie ustalenia sposobu 
sprawienia pogrzebu GOPS Uchwała zrealizowana 

Ustalono zasady sprawowania pogrzebu 

21. XXXVII/252/2018 

w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Borki w 2018 r. 

RRI 

Uchwała stosowana 
wykonawcami programu są: schronisko dla 

bezdomnych zwierząt Nowodwór; 
gospodarstwo rolne, położone w miejscowości 

Olszewnica w zakresie zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich; przychodnia 

weterynaryjna S.C. J. Zdziennicki, A. Sych, ul. 
Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski; 
firma utylizacyjna „Zbiornica Skórzec” ul. 
Świętojańska 5, 08-110 Siedlce w zakresie 
zbiórki, transportu i utylizacji padłych lub 

uśpionych zwierząt; organizacje społeczne, 
stowarzyszenia, fundacje, których statutowym 

celem jest przeciwdziałanie bezdomności 
zwierząt 

22. XXXVII/253/2018 

w sprawie przygotowania 
projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 
oraz przekazania go do 

zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu 

ZGK 
Uchwała stosowana 

Przyjęty regulamin został wprowadzony i jest 
realizowany. 

Sesja Nr XXXVIII – 11.06.2018 r. 

23. XXXVIII/254/2018 

w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy 

Borki z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 r. 

RFIN Uchwała zrealizowana Upubliczniono 
informację o udzieleniu absolutorium. 

24. XXXVIII/255/2018 

w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy 
Borki z wykonania budżetu za 

2017 r. 

RFIN 
Uchwała zrealizowana 

Dokonano zamknięcia ksiąg rachunkowych za 
rok 2018 r. 

25. XXXVIII/256/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

26. XXXVIII/257/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 
wymaganych prawem wskaźników. 

27. XXXVIII/258/2018 

w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży 

i podawania napojów 
alkoholowych. 

RRI Uchwała zrealizowana 

28. XXXVIII/259/2018 

zmieniająca uchwałę Nr 
XVIII/120/2016 Rady Gminy Borki 

z dnia 23 sierpnia 2016 r. 
w sprawie warunków udzielania 
pomocy dzieciom i młodzieży, 

form i zakresu tej pomocy, w tym 
stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów oraz trybu postępowania 
w tych sprawach 

RA 

Uchwała stosowana 
Ogłoszona została możliwość składnia 
wniosków o przyznanie stypendium lub 

nagrody rzeczowej dla uzdolnionych uczniów 

Sesja Nr XXXIX – 29.06.2018 r. 

29. XXXIX/260/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

30. XXXIX/261/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 
wymaganych prawem wskaźników. 

31. XXXIX/262/2018 
w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy 
Borki 

RA Uchwała zrealizowana 

32. XXXIX/263/2018 

w sprawie ustanowienia tytułów: 
„Honorowy Obywatel Gminy 
Borki” i „Zasłużony dla Gminy 

Borki” oraz przyjęcia Regulaminu 
zasad i trybu ich nadawania 

RSO 
Uchwała stosowana 

Przyjęty regulamin został wprowadzony i jest 
realizowany. 

Sesja Nr XL – 28.08.2018 r. 



         

 

33. XL/264/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

34. XL/265/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 
wymaganych prawem wskaźników. 

35. XL/266/2018 W sprawie ustalenia 
wynagrodzenia wójta gminy Borki RFIN Uchwała zrealizowana 

36. XL/267/2018 

W sprawie uchwalenia zmian 
Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Borki 

RRI Uchwała zrealizowana 

37. XL/268/2018 

W sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borki 
w miejscowościach: Borki, Wola 

Osowińska, Wrzosów 

RRI 

Uchwała stosowana 
Przedmiotem planu jest ustalenie 

przeznaczenia i zasad zagospodarowania 
terenu na obszarze objętym planem 

38. XL/269/2018 

W sprawie regulaminu 
dostarczenia wody 

i odprowadzenia ścieków na 
terenie gminy Borki 

ZGK 
Uchwała stosowana 

Przyjęty regulamin został wprowadzony i jest 
realizowany. 

Sesja Nr XLI – 28.09.2018 r. 

39. XLI/270/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN Uchwała zrealizowana Wprowadzono 

aktualizacje planów finansowych. 

40. XLI/271/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana Uwzględniono zmiany 
dotyczące przedsięwzięć wieloletnich 
w wyliczeniu wymaganych prawem 

wskaźników. 

41. XLI/272/2018 
W sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu 

udzielonej bonifikaty 
RRI Uchwała zrealizowana 

42. XLI/273/2018 

W sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 

Karty Nauczyciela, w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Borki 

RA 

Uchwała zrealizowana 
Uchwała ustala tygodniowy wymiar godzin 

zajęć prowadzonych przez pedagoga, 
logopedę i psychologa. Nauczyciele 

wymienieni w uchwale prowadza zajęcia 
z uczniami indywidualnie lub 
w kilkuosobowych grupach 

43. XLI/274/2018 

Zmieniająca uchwałę nr 
XXI/150/2016 z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia nauczycieli, 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe, godziny 

doraźnych zastępstw oraz nagród 
i innych świadczeń wynikających 

ze stosunkiem pracy a także 
wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego w szkołach 
i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Borki 

RFIN Uchwała zrealizowana 
 

44. XLI/275/2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie 
podziału Gminy Borki na okręgi 

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

RSO 

Uchwała zrealizowana 
Dokonano podziału Gminy Borki na 15 

jednomandatowych okręgów wyborczych do 
wyboru Rady Gminy Borki 

Sesja Nr XLII – 09.10.2018 r. 

45. XLII/276/2018 W sprawie nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Gminy” RSO Uchwała zrealizowana 

46. XLII/277/2018 W sprawie zmiany statutu gminy 
Borki RSO 

Uchwała zrealizowana 
Gmina Borki realizuje zadania ujęte 

w przyjętej zmianie statutu. 
Sesja Nr XLIII – 05.11.2018 r. 

47. XLIII/278/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN Uchwała zrealizowana Wprowadzono 

aktualizacje planów finansowych. 

48. XLIII/279/2018 
Zmieniająca uchwałę w sprawie 

trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej 

RFIN Uchwała zrealizowana 

Sesja Nr i – 20.11.2018 r. 

49. I/1/2018 
W sprawie wyboru 

przewodniczącego rady gminy 
Borki 

RSO Uchwała zrealizowana 



         

 

50. I/2/2018 
W sprawie wyboru 

wiceprzewodniczącego rady 
gminy Borki 

RSO Uchwała zrealizowana 

51. I/3/2018 W sprawie zmiany statutu gminy 
Borki RSO 

Uchwała zrealizowana 
Gmina Borki realizuje zadania ujęte 

w przyjętej uchwale. 
Sesja Nr II – 30.11.2018 r. 

52. II/4/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

53. II/5/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 
wymaganych prawem wskaźników. 

54. II/6/2018 

W sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 
2019 r. 

RFIN 

Uchwała zrealizowana 
Obniżono średnią cenę skupu żyta, ustaloną 

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2019 

55. II/7/2018 
 

w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od 

nieruchomości, obowiązujących 
na terenie gminy Borki na rok 

2019 

RFIN 
Uchwała zrealizowana 

Określono roczne stawki podatku od 
nieruchomości 

56. 
II/8/2018 

 

W sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od 

środków transportowych 
obowiązujących na terenie gminy 

Borki na 2019 r. 

RFIN 
Uchwała zrealizowana 

Określono roczne stawki podatku od środków 
transportowych 

57. 
II/9/2018 

 

W sprawie uchwalenia Rocznego 
Programu Współpracy Gminy 

Borki z organizacjami 
pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2019 r. 

RSO Uchwała w trakcie realizacji Program jest 
realizowany w roku 2019. 

58. II/10/2018 
W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy 
Borki 

RFIN 
Uchwała zrealizowana 

Ustalono miesięczne wynagrodzenie Wójtowi 
Gminy Borki 

Sesja Nr III – 27.12.2018 r. 

59. III/11/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 
wymaganych prawem wskaźników. 

60. III/12/2018 W sprawie uchwały budżetowej 
na rok 2019 RFIN 

Uchwała zrealizowana 
Określono łączną kwotę planowanych 

dochodów oraz wydatków budżetu gminy 

61. III/13/2018 W sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2018 r. RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

62. III/14/2018 W sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej RFIN 

Uchwała zrealizowana  
Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w wyliczeniu 
wymaganych prawem wskaźników. 

63. III/15/2018 
 

W sprawie przyjęcia gminnego 
programu profilaktyki, 

rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii dla gminy Borki na 

rok 2019 

GOPS 
Uchwała w trakcie realizacji 

– dotyczy programu realizowanego w trakcie 
całego 2019 r. 

64. 
III/16/2018 

 

W sprawie przygotowania 
projektu regulaminu dostarczania 

wody 
ZGK 

Uchwała stosowana 
Przyjęty regulamin określa zasady 

prowadzenia i warunki korzystania z usług 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi za 
pomocą urządzeń wodociągowych, oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków za 

pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie 
gminy Borki 

65. 
III/17/2018 

 

W sprawie likwidacji 
wydzielonych rachunków 

samorządowych jednostek 
oświatowych 

RFIN Uchwała zrealizowana 
Uchwała rozesłana do placówek oświatowych 

66. 
III/18/2018 

 

W sprawie powołania, ustalenia 
przedmiotu działania i składu 

osobowego stałych komisji Rady 
Gminy Borki 

RSO 
Uchwała zrealizowana 

Po wyborach do Rady Gminy zaktualizowano 
składy komisji stałych. 



         

 

67. 
III/19/2018 

 

Zmieniająca uchwałę nr 
XVI/109/2016 z dnia 28 czerwca 

2016 r. w sprawie powołania Rady 
Seniorów Gminy Borki oraz 

nadania jej Statutu 

RSO Uchwała zrealizowana 
 

68. 
III/20/2018 

 

W sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie 

dożywiania w Gminie Borki 
„Posiłek w szkole i w domu” 

GOPS 

Uchwała stosowana 
Uchwalono program osłonowy w zakresie 

dożywania w Gminie Borki pn. „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

69. 
III/21/2018 

 

W sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego w celu 
udzielenia wsparcia w ramach 

wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 

GOPS 

Uchwała stosowana 
Uchwalono program osłonowy w zakresie 

dożywania w Gminie Borki pn. „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

70. III/22/2018 
 

W sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów 
żywnościowych dla osób nie 

objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 

GOPS Uchwała stosowana 
Określone w niej zasady zwrotu obowiązują. 

71. III/23/2018 
 

W sprawie wysokości 
przyznawania diet dl sołtysów RSO 

Uchwała zrealizowana 
Określono przysługujące diety dla Sołtysów za 

udział w sesji Rady Gminy 

72. 
III/24/2018 

 

W sprawie ustalenia wysokości 
diet oraz zasad ich wypłacania 

radnym Rady Gminy Borki 
RSO 

Uchwała zrealizowana 
Określono miesięczną dietę w wysokości 

zryczałtowanej 

 


