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Radni Rady Gminy Borowie  

 Na podstawie § 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Borowie przyjętego Uchwałą Nr 

XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie w dniu 25 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Maz.             

z dnia 23 października 2018 roku, poz. 10019), z w o ł u j ę LVI sesję Rady Gminy Borowie 

w dniu 27 lutego 2022 roku o godz. 1400, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury           

w Borowiu z proponowanym porządkiem obrad: 

 

 Otwarcie  LVI sesji Rady Gminy. 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy. 

 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2023. 

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form 

kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie. 

 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole                    

i w domu na lata 2019-2023” 

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania                     

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

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

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 

30 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Borowie. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Borowie                   

z dnia 12 października 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników                          

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.  

 Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego                  

w 2024 roku.  

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na 

lata 2023-2034. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. 

 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Borowie za 2022 rok 

 Przedstawienie sprawozdań z działalności: Rady Gminy Borowie za rok 2022, Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu za rok 2022, Komisji Rewizyjnej za rok 2022, 

Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury za rok 2022.  

 Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

 Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

 Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Gminy. 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi 

podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji Rady Gminy. 

 
    Przewodnicząca Rady Gminy   

Alicja Szaniawska   
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