
P R O T O K Ó Ł nr XLVI/2022 

  

z obrad XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 26 maja 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 XLVI nadzwyczajnej sesji 

Rady Gminy Borowie, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, zastępcę wójta gminy 

Piotra Zająca, Martę Serzysko radną rady powiatu garwolińskiego, Panią Skarbnik Gminy Hannę 

Ośko, radnych rady gminy Borowie, sołtysów oraz osoby obsługujące dzisiejszą nadzwyczajną 

sesję Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina Ositka.  

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania                          

i potwierdzenie swojej obecności. Wydruk komputerowy potwierdzenia obecności na sesji stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.  
 

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany 

porządek sesji: 

1. Otwarcie  XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na 

lata 2022-2034. 

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

6. Zamknięcie obrad XLVI 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 z 

głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła zastępcę wójta Piotra Zająca o 

przedstawienie projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.  

Piotr Zając przedstawiając projekt uchwały poinformował, że zgodnie z obowiązującymi 

zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy zobowiązana jest wypełnić dyspozycję  z 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę tej opłaty. Ponadto Rada Gminy określa 

również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  
Rada Gminy zobowiązana jest zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

Następnie zastępca wójta zaproponował stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 25 zł miesięcznie od osoby w przypadku kiedy opady są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny oraz zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  

nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 7 zł od stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 



Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. 

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 poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 

2022-234.  

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Borowie na lata 2022-2034. 

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 4 do protokołu. 

 

 

Ad pkt. 5 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 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 6 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach 

sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

 
  

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 


