
P R O T O K Ó Ł nr XXXIV/2021 

  

z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Borowie, 

która odbyła się 10 września 2021 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.  

  
Stan radnych 15, obecnych na sesji 13 radnych, co stanowi 86,67 % 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 XXXIV nadzwyczajnej  

sesji Rady Gminy, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, Martę Serzysko radną rady 

powiatu garwolińskiego, Izabele Baran kierownik wydziału finansów i budżetu, radnych rady gminy 

Borowie, oraz Panią Karolinę Grążka obsługującą dzisiejsze obrady sesji.  

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  XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Borowie na lata 2021-2034. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na rok 2021.  

5. Zamknięcie obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wydruk imienny z 

głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Izabelę Baran Kierownika Wydziału 

Finansów                  i Budżetu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034. 

Izabela Baran przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034.  

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

uchwały. 

Pytań nie zadano.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i poprosiła o głosowanie 

nad przyjęciem uchwały. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wydruk imienny z głosowania nad 

przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Izabelę Baran o przedstawienie projektu 

uchwały          w  sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok. 

Izabela Baran przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 

2021 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. Wydruk imienny z głosowania 

nad przyjęciem uchwały oraz uchwała stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. pkt. 5 Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji 

Rady Gminy, po czym zamknęła XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy. 

  

Na tym zakończono protokół z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 

 

Protokolant Przewodnicząca Rady Gminy 
Karolina Grążka Alicja Szaniawska 
 


