
P R O T O K Ó Ł nr LIII/2022 

  

z obrad LIII sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 24 listopada 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 LIII sesji Rady Gminy Borowie,                

a następnie powitała zastępcę wójta Piotra Zająca, skarbnik gminy Hannę Ośko, radną rady powiatu 

garwolińskiego Martę Serzysko, radnych rady gminy Borowie, sołtysów, kierowników jednostek 

podległych, dyrektorów oraz osoby obsługujące dzisiejszą sesję Panią Karolinę Grążka i Pana Marcina 

Ositka.  

Następnie poprosiła radnych o zalogowanie do elektronicznego systemu głosowania i potwierdzenia 

swojej obecności. Potwierdzenie obecności na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie  LIII sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2023. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna 

przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023. 

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

2022-2034. 

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

11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad LIII 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 zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu  z LII sesji 

Rady Gminy Borowie. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie przyjęcia 

protokołu z LII sesji Rady Gminy Borowie. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Wydruk imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wszystkie podatki były szczegółowo 

omówione na wszystkich komisjach oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie 

komisje. 
Ad pkt 4 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Danutę Bielak Baran inspektora do spraw wymiaru 

podatków i opłat lokalnych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. 

Danuta Bielak Baran przestawiła wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  



 

Ad pkt 5 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Danutę Bielak Baran o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. 

Danuta Bielak Baran przedstawiła proponowane stawki opłaty targowej. 

     Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały. 

Pytań nie zadano. Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                        

z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Danutę Bielak Baran o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako 

podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2023. 

Danuta Bielak Baran poinformowała, iż proponuje się obniżyć kwotę ceny drewna uzyskaną przez 

nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022roku z kwoty 323,18 zł za 1m3 drewna do kwoty 200,00 zł za 

1m3. Obniżka ceny spowoduje, iż podatek od 1 hektara lasu będzie wynosił 44 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Ad pkt. 7 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Danutę Bielak Baran o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2023. 

Danuta Bielak Baran omawiając projekt poinformowała, iż prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

wskazał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 74,05 zł za 1dt przyjmowaną jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego. Proponuje się obniżyć średnią cenę żyta do wysokości 50,00 zł za 1 

dt. Obniżka średniej ceny żyta do kwoty 50 zł za 1dt spowoduje, że wysokość podatku rolnego będzie 

wynosiła 125 zł za 1 hektar przeliczeniowy i 250 zł za 1 hektar fizyczny. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W 

wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół z głosowania 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad pkt 8 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Danutę Bielak Baran o przedstawienie projektu 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Danuta Bielak Baran przedstawiła projekt uchwały poinformowała, iż wysokość stawek podatku od 

nieruchomości nie może przekraczać górnych stawek kwotowych podatków i opłat na rok 2023 ogłoszonych  

w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku. 

Następnie przedstawiła stawki podatkowe od nieruchomości proponowane na 2023 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W 

wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół z głosowania 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy                                 

o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na 

lata 2022-2034. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Borowie na lata 2022-2034. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 

Pytań nie zadano.  

Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały                  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok. 

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 



Pytań nie zadano. Następnie poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała oraz protokół                       

z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad pkt 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami. 

Zastępca Wójta Gminy przedstawił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte 

zarządzenia oraz podpisane umowy i zlecenia przez Wójta Gminy Borowie Pana Wiesława Gąskę. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Ad pkt 12. Sprawy różne. 

 

Spraw różnych nie wniesiono.  

 

Ad. pkt. 13. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji 

Rady Gminy, po czym zamknęła LIII sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z LIII sesji Rady Gminy. 

 

  

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 

 

 


