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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 

XXXVI sesję Rady Gminy Borowie w dniu  09 listopada 2021 roku o godz. 1400, która 

odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z proponowanym porządkiem 

obrad: 

 

 Otwarcie  XXXVI sesji Rady Gminy. 

 Przyjęcie porządku obrad. 

 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. 

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie. 

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Borowie 

oraz zasad ich przyznawania. 

 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna 

przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na 

rok 2022. 

 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2022. 

 Podjęcie  uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2022. 

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2022. 

 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku                     

od środków transportowych na rok 2022. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi gminnej o nr ew. 

działki 26 obręb Słup Pierwszy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej                     

z użytkowania jako drogi publicznej. 

 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy oraz nadania 

nazw ulicy we wsi Borowie. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Borowie. 

 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3                

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2022. 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu 

na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie 

na lata 2021-2034. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  

 Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.  

 Zapytania, interpelacje i sprawy różne. 

 Zamknięcie obrad XXXVI 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. 
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