
P R O T O K Ó Ł nr XL/2022 

  

z obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 14 stycznia 2022 roku 
 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93,33% składu rady, oznacza to, 

że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XL zdalnej nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Borowie, a następnie powitała Wójta Gminy Wiesława Gąskę, Panią Skarbnik 

Gminy Hannę Ośko oraz osoby obsługujące dzisiejszą zdalną sesję Panią Karolinę Grążka i Pana 

Marcina Ositka.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawdzenie listy obecności Radych                          

i sołtysów, przyjęcie porządku obrad oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały będzie odbywać się 

według listy imiennej. Następnie sprawdzono listę obecności.  

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany 

porządek sesji: 

1. Otwarcie XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2022. 

4. Zamknięcie obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag 

nie stwierdzono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Lista imienna 

z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad pkt. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały                    

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 

2022. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie 

zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. pkt. 4. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XL zdalną nadzwyczajną sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XL zdalnej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

 
  

 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 

 

 

 


