
Protokół  nr XX 
z sesji nadzwyczajnej 

 Rady Gminy Sieciechów 
w dniu 4 lipca 2016 r. 

 
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13.00. W sesji udział wzięło 12 radnych (lista 

obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, Pana Wójta wraz z 

pracownikami urzędu. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum i przystąpił do 

odczytania porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023, 

2) Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

3) Określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą komunikacji 

elektronicznej. 

4. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad i zarządził 

głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem 

porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3. Podjęcie uchwał. Pan Przewodniczący wyjaśnił powód zwołania sesji nadzwyczajnej 

poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaleciła wprowadzenie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej i w związku z tym jest przygotowany projekt uchwały, 

oraz zakwestionowała dwie uchwały, które Rada uchwaliła na poprzedniej sesji dotyczące 

wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przeprowadzenie bloku głosowania uchwał poprosił Panią Wiceprzewodniczącą Zofię 

Wójcik. 

1) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pani Zofia Wójcik 

poprosiła o wyjaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Panią Skarbnik 

Halinę Wronę, która wyjaśniła, że w związku z dotacją, jaką gmina otrzymała z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000 zł. należy 



ją wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako następny etap inwestycji. 

Również zmiany należy dokonać w klasyfikacji funduszu sołeckiego, ponieważ  

przeznaczenie funduszu sołeckiego było w klasyfikacji budżetowej jako remont ale 

prawidłowo powinna być inwestycja i to przeznaczenie należy zmienić. Pan radny 

Stanisław Potyra zapytał o kwotę dotacji. W odpowiedzi Pani skarbnik 

poinformowała, że dotacja  wynosi 20 000 zł,  fundusz sołecki to 7 100 zł brakująca 

reszta na inwestycję pochodzi z budżetu gminy jest to kwota 30 00 zł. Uwag do 

uchwały radni nie zgłosili, więc pani Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie 

uchwały nr XX/100/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2016-2023 i zarządziła głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała nr XX/100/16 została przyjęta jednogłośnie. 

2) Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Pani Zofia Wójcik 

odczytała projekt uchwały nr XX/101/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pani 

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym udział wzięło 12 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała nr XX/101/16 została przyjęta jednogłośnie. 

3) Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą komunikacji 

elektronicznej. Pani Zofia Wójcik odczytała projekt uchwały nr XX/102/16 w sprawie 

określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą komunikacji elektronicznej. 

Radni nie zgłosili uwag do uchwały, zatem Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła 

głosowanie, w którym udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XX/102/16 

została przyjęta jednogłośnie. 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka 

        Przewodniczący Rady Gminy  

                 Kazimierz Mastalerz 

 


