
Protokół  nr XXXII 
z sesji nadzwyczajnej 

Rady Gminy Sieciechów 
w dniu 11 lipca 2017 r. 

 
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13.00. W sesji udział wzięło 13 radnych (lista 

obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i wójta wraz z 

pracownikami Urzędu Gminy.  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)  Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023. 
4. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, więc 

przewodniczący zarządził jego przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 

przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek 

obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. Podjęcie uchwał. 

1) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pan 

Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXXII/167/17 w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Pani Skarbnik Halina Wrona omówiła zmiany jakie zostały 

wprowadzone w stosunku do poprzedniej uchwały. Uwag do uchwały nie wniesiono, więc 

Pan Przewodniczący zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za 

przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie 

było. Uchwała nr XXXII/167/17 została przyjęta jednogłośnie. 

2) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2017-2023.  

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXXII/168/17 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023. Pani Skarbnik Halina Wrona 

wyjaśniła treść uchwały. Uwag do uchwały nie wniesiono, więc Pan Przewodniczący 



zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr 

XXXII/168/17 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 4. Zamknięcie obrad. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący 

zarządził zamknięcie obrad XXXII sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 /-/  Kazimierz Mastalerz 

  

 

 


