
Protokół Nr IV/18  
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się dnia 28 grudnia 2018 roku 

w  budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 5 w godz. 10.00 – 10.10 
Ustawowa liczba Radnych – 15 

                                                 Radnych obecnych na sesji – 14 
                                                 Nieobecna Radna na sesji: Małgorzata Pelczarska  

 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.  

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018rok  

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 

2018-2029.  

5. Uchwala w sprawie ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2018. 

6. Zakończenie obrad. 

  

Do punktu 1 
 

Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Arkadiusz Kiełbasiński, który 
przywitał zebranych i stwierdził quorum do podjęcia prawomocnych uchwał.  
 

Do punktu 2 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Arkadiusz Kiełbasiński odczytał porządek obrad.  
 

Do punktu 3 
 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018rok  

 
Skarbnik Pani Maria Zalewska- „Zmiana w budżecie wynika proszę Państwa z tego, że 

projekt który realizujemy modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej nie w całości 
zostanie planowane było zakończenie na 2018 ale część wydatków część powtarzam wydatków 
a dokładnie kwota 645000 zł zostanie przeniesiona na rok 19 dlatego tą zmianę wprowadzamy 
do wieloletniej prognozy finansowej dlatego też musimy pokazać to w wieloletnią prognozę 
finansową. Na początku stycznia musimy dokonać też tych zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej na rok 2019 już będziemy tą kwotę wprowadzać którą dzisiaj podajemy, że ona 
będzie przesunięta na rok 2019 o dochodach. Jeszcze wprowadzamy kwotę 6212tyś wpłynęło 
nam dofinansowanie za szkolenie pracownika z krajowego Urzędu Pracy 6212 i to wkładamy 
po dochodach tę którą już otrzymaliśmy a nie mieliśmy planowanej w budżecie tak naprawdę 
to są tylko te zmiany w budżecie. Tam mamy na paragrafach ale to jakieś tam przesunięcia 391 
zł w szkołach przesuwamy z jednego paragrafu wprowadzamy na  paragrafie fundusz socjalny 
zmniejszamy gimnazjach a w szkołach podstawowych zwiększamy. Dokładamy na przedszkola 
gdzie są nasze dzieci poza terenem  gminy.  Przyszły nam obciążenia z gminy Czosnów z 
Nowego Dworu i dokładamy na paragrafy po prostu brakuje nam 40 212 tak żeby do końca 
roku nam wystarczyło to są wszystkie zmiany w budżecie. Do wieloletniej prognozy 



finansowej te zmiany wprowadzamy. Wprowadzamy właśnie aneksowanie jak gdyby tego 
wniosku na realizację  modernizacje gospodarki wodno-ściekowej na rok 2019 w kwocie 645 
tyś. przenosimy na rok 19 i to są wszystkie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
wynikające ze zmian w uchwale budżetowej dziękuję.” 

Pani Skarbnik odczytała uchwałę. 
Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 

Za przyjęciem uchwały głosowano 14 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw”         
i braku głosów ,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 

Uchwała Nr IV/21/18 /w załączeniu/. 
 

Do punktu 4 
 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2018-
2029.  

Pani Skarbnik odczytała uchwałę. 
Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 

Za przyjęciem uchwały głosowano 14 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw”         
i braku głosów ,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 

Uchwała Nr IV/22/18 /w załączeniu/. 
 

Do punktu 5 
 

Uchwala w sprawie ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2018. 
Pani Skarbnik –„Wydatki niewygasające tak naprawdę zostało  nam  jedno zadanie 

nieskończone to jest Budowa wodociągu na Dąbrowie –III etap w wysokości 359000 zł. 
Planowany termin zakończenia przesuniętego zadania przewidziane najpóźniej do 30 czerwca 
2019 roku. Myślę że będą wcześniej wykonane ale bezpiecznie dajemy taki termin do końca 
czerwca gdyby jakieś opóźnienia były z dokumentacją czy z czymkolwiek i żeby to w terminie 
było wykonane. I tą kwotę 359 000 przenosimy do wydatków niewygasających. 

Pani Skarbnik odczytała uchwałę. 
Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 

Za przyjęciem uchwały głosowano 14 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw”         
i braku głosów ,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 

Uchwała Nr IV/23/18 /w załączeniu/. 
 

Do punktu 6 
 

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Arkadiusz Kiełbasiński podziękował za uczestnictwo i o godz. 10:10 zamknął obrady                       
IV-zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin. 
 
 
 
Protokółowała                                                                         Przewodniczący Rady Gminy  
 
Aneta Czpioła                                                                             Arkadiusz Kiełbasiński  

Ref. ds. samorządowych 

 
 


