
P R O T O K Ó Ł   Nr I/18 
 
z sesji Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. w Sali 
Ośrodka Kultury w Leoncinie w godz. 900 do 1050. 
Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin obradom przewodniczył 
najstarszy wiekiem Radny Pan Arkadiusz Kiełbasiński. 
                                        Ustawowa liczba radnych     - 15 
                                        Radnych obecnych na sesji   - 15 
                                        Udział Sołtysów i Gości zaproszonych 
 

Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta. 

- wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej i wydanie zaświadczeń  

o wyborze. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 

- zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady. 

- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego. 

6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady. 

- podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących. 

7. Uchwał w sprawie powołania  Komisji Technicznej   do   spraw    Zagospodarowania   

Przestrzennego,   Infrastruktury i Rolnictwa. 

8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Publiczną do spraw 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego. 

9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

10. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

11. Sprawy organizacyjne. 

a. Oświadczenia majątkowe. 

b. Ustalenie terminu kolejnej sesji                          

12. Zakończenie obrad.                              
 

           
Do punktu 1 

Obrady otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Arkadiusz Kiełbasiński,                  
który poinformował: jestem seniorem obecnej Rady, kandydowałem z okręgu Nr 11 Nowe  
Grochale. Witam serdecznie Państwa Radnych i gratuluję wyboru na tą zaszczytną funkcję, 
Witam gości zaproszonych. Witam Państwa Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy. 

Następnie Pan Arkadiusz Kiełbasiński stwierdził na podstawie listy obecności, że w 
sesji w chwili obecnej uczestniczy 15 radnych, a zatem możemy przystąpić do obrad naszej 
Rady. Odczytał informacje o nagrywaniu i udostępnianiu sesji na żywo. 
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Do punktu 2 
Przewodniczący obrad Pan Arkadiusz Kiełbasiński poprosił wszystkich o powstanie,                      

a następnie odczytał  Rotę ślubowania. Poinformował, że kolejno wyczytani z listy obecności 
radni potwierdzą ją słowem „Ślubuję”, po którym mogą dodać formułę „Tak mi dopomóż 
Bóg”. /Rota ślubowania w załączeniu/. 

Wyczytani kolejno z listy obecności Radni potwierdzili wolę złożenia ślubowania 
słowem „Ślubuję” dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Po złożeniu ślubowania Przewodniczący obrad stwierdził, że radni, którzy złożyli 
ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Leoncin.  
 

Do punktu 3 
Przewodniczący obrad Pan Arkadiusz Kiełbasiński odczytał  Rotę ślubowania Wójt 

Gminy Pan Adam Mirosław Krawczak potwierdził wolę złożenia ślubowania słowem 
„Ślubuję” dodając słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. /Rota ślubowania w załączeniu/. 

Pan Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Gminnej 
Komisji Wyborczej Panią Agnieszkę Kwiatkowską  i wręczenie radnym zaświadczeń o 
wyborze  na funkcję radnego gminy Leoncin. 

Pani Agnieszka Kwiatkowska odczytała informację z przebiegu wyborów do Rady 
Gminy i Wójta Gminy Leoncin. /Informacja w załączeniu/. 

Następnie Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  wręczyła radnym 
zaświadczenia o wyborze na radnych Gminy Leoncin oraz zaświadczenie o wyborze na wójta 
gminy Leoncin wręczyła Wójtowi Adamowi Mirosławowi Krawczak. 

 
Do punktu 4 

 Przewodniczący obrad poprosił następnie o zgłoszenie spośród radnych 3 kandydatów 
do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Poinformował, że osoby kandydujące nie mogą 
wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Do składu Komisji zostali zgłoszeni: Pani Ewa 
Gruszka, Pan Marek Rzeźnik i Edyta Bartkowska którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji 
Skrutacyjnej. Pani Dorota Stępniewska  nie wyraził zgody na pracę w Komisji. 

Za przyjęciem następującego składu Komisji Skrutacyjnej: Pani Ewa Gruszka, Pan 
Marek Rzeźnik i Edyta Bartkowska głosowano 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” 
i braku głosów „wstrzymujących się”. 

Następnie Pan Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę w obradach w celu 
ukonstytuowania się Komisji i przygotowania projektu zasad głosowania oraz kart                        
do głosowania. 

 
Przerwa 950 -1000 

Po przerwie. 
Do punktu 5 

Pan Przewodniczący obrad poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy. 

 
 
 
Pan Marek Dominiak zgłosił kandydaturę Pana Arkadiusza Kiełbasińskiego, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący obrad udzielił głosu kandydatom na funkcję przewodniczącego Rady 

Gminy w celu dokonania autoprezentacji. 
Pan Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy zgłoszeń 

kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady. 
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Za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady głosowano 15 

głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Gruszka odczytała projekt zasad 

głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy. 
Za przyjęciem zasad głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy 

głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”  i   głosie 
„wstrzymującym się”.  /Zasady głosowania w załączeniu/. 

 
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia aktu głosowania. 

Radni wyczytani kolejno z listy obecności oddali swoje głosy na kandydata                                
na przewodniczącego Rady Gminy. 

Po przeprowadzeniu aktu głosowania P. Przewodniczący obrad ogłosiła 10 minutową 
przerwę w obradach na obliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenie 
protokołu z wyników tajnego głosowania. 

Przerwa 1008- 1012 

Po przerwie. 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Gruszka odczytała protokół Komisji z 

wyników tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy. 
W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Arkadiusz 

Kiełbasiński uzyskując bezwzględną większość głosów. 15 głosami „za” 
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy obecni na sesji nagrodzili oklaskami. 
Uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy odczytał Przewodniczący 

obrad Pan Arkadiusz Kiełbasiński.  
Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów 

„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr I/1/18 /w załączeniu/. 
Pan Arkadiusz Kiełbasiński – Podziękował  za okazane  zaufania. 
 

Do punktu 6 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że następnym punktem porządku obrad 

jest wybór do dwóch wiceprzewodniczących. Złożył wniosek o dwóch 
wiceprzewodniczących. 

Za przyjęciem wniosku o dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy głosowano 15 
głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

 
Poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
Propozycja: Pani  Iwony Zagórskiej i Pani Dorota Stępniewska. 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Pan Przewodniczący Rady Arkadiusz Kiełbasiński poprosił o przegłosowanie 

zamknięcia listy zgłoszeń kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady. 
Za zamknięciem listy zgłoszeń głosowano jednogłośnie /15 radnych/. 
 
 
 
Pan Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie 

głosowania. 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Gruszka odczytała projekt zasad 

głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
Za przyjęciem zasad głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących  Rady Gminy 

głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”  i   głosie 
„wstrzymującym się”.  /Zasady głosowania w załączeniu/. 
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Po przeprowadzeniu aktu głosowania P. Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową 

przerwę w obradach na obliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenie 
protokołu z wyników tajnego głosowania. 

Przerwa 1033- 1041 

Po przerwie. 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Gruszka odczytała protokół Komisji z 

wyników tajnego głosowania nad wyborem wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Gminy  zostały wybrane: 
1. Pani Dorota Stępniewska 
2. Pani Iwona Zagórska 

które uzyskały bezwzględną większość głosów.  
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy obecni nagrodzili oklaskami.  
Uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy odczytał 

Przewodniczący Rady  Gminy Pan Arkadiusz Kiełbasiński.  
Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów 

„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr I/2/18 /w załączeniu/. 
Przerwa 1048- 1055 

Po przerwie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że  porządek obrad otrzymali Państwo wraz z 

postanowieniem Komisarza Wyborczego. Zaproponował wprowadzenie do porządku 
dzisiejszych obrad następujących zmian w wyniku których porządek obrad będzie 
przedstawiał się od punktu 7  następująco : 

 
7.Uchwał w sprawie powołania  Komisji Technicznej   do   spraw    Zagospodarowania   

Przestrzennego,   Infrastruktury i Rolnictwa. 

8.Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Publiczną do spraw 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego. 

9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

10. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

11.Sprawy organizacyjne. 

a. Oświadczenia majątkowe. 

b. Ustalenie terminu kolejnej sesji                           

12. Zakończenie obrad.  

Za przyjęciem zaproponowanego porządku głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” 
przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

 
 

Do punktu 7 
Przewodniczący Rady Pan Arkadiusz Kiełbasiński poinformował o Powołanie składów 
osobowych Komisji Technicznej   do   spraw    Zagospodarowania   Przestrzennego,   
Infrastruktury i Rolnictwa. Przegłosowanie propozycji liczbowej do składu komisji. 
Zaproponował wniosek o 8 osobowy skład w/w komisji. 

Za przyjęciem składu liczbowego  8 osobowego głosowano jednogłośnie 15 głosami 
„za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

 
Pan Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie deklaracji pracy 

Przerwa 1104- 1112 
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Po przerwie. 
 

Przegłosowanie składu osobowego komisji. 

Za przyjęciem składu osobowego głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku 
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr I/3/18 /w załączeniu/. 
 

Do punktu 8 
Przewodniczący Rady Pan Arkadiusz Kiełbasiński poinformował o Powołanie 

składów osobowych Komisji Budżetu i Finansów oraz Publiczną do spraw Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego. 

 Przegłosowanie propozycji liczbowej do składu komisji. Zaproponowano  7 osobowy 

skład w/w komisji. 

Za przyjęciem składu liczbowego  7 osobowego głosowano jednogłośnie 15 głosami 
„za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
Przegłosowanie składu osobowego komisji. 

Za przyjęciem składu osobowego głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku 
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr I/4/18 /w załączeniu/. 
 

Do punktu 9 
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
 
Przerwa 1120- 1125 

Po przerwie. 
 

Przewodniczący Rady Pan Arkadiusz Kiełbasiński odczytał deklarację pracy radnych 
w komisjach stałych Rady Gminy. /Deklaracja w załączeniu/.  

Pan Radny Bogdan Jaczyński złożył wniosek dotyczący składu 3 osobowego w/w 
komisji. 

Pani Radca Edyta Frączak poinformowała, że w statucie mamy zapis o składzie 
minimum 5 osobowym do każdej z komisji. 

Pan Radny Bogdan Jaczyński wycofał wniosek.    
Pan Przewodniczący poinformował, że do pracy w Komisji w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej zgłosiło się mniej niż 5 radnych. Poprosił o dopisanie się do 
minimalnego składu. 

Przegłosowanie propozycji liczbowej  składu w/w komisji. 

Za przyjęciem składu liczbowego  5 osobowego głosowano jednogłośnie 15 głosami 
„za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
Przegłosowanie składu osobowego komisji. 

Za przyjęciem składu osobowego głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku 
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
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Uchwała Nr I/5/18 /w załączeniu/. 

 
Do punktu 10 

 Pan Przewodniczący poinformował, że do pracy w Komisji w sprawie powołania 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłosiło się mniej niż 5 radnych. Poprosił o dopisanie się 
do minimalnego składu. 
Przegłosowanie propozycji liczbowej  składu w/w komisji. 

Za przyjęciem składu liczbowego  5 osobowego głosowano jednogłośnie 15 głosami 
„za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
Przegłosowanie składu osobowego komisji. 
 

Za przyjęciem składu osobowego głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku 
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie 15 głosami „za” przy braku głosów 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr I/6/18 /w załączeniu/. 

    Do punktu 11 
W sprawach organizacyjnych Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 

dzisiejszym Państwo Radni otrzymali druk oświadczeń majątkowych, który po wypełnieniu            
w terminie 30 dni od złożenia ślubowania powinni złożyć do przewodniczącego Rady Gminy. 
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację                       
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia gminy, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. 

Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radnych również o wypełnienie i zwrot 
Ankiety dotyczącej danych osobowych radnego. Dane zawarte w ankiecie zostaną 
wykorzystane do celów statystycznych /GUS/ oraz do rozliczenia pobranych diet /PIT/. 

Ustalono, że następna sesja odbędzie się 28 listopada. 
Pani Aneta Czpioła rozdała projekt Budżetu na 2019 r. 
 

Do punktu 12 
 W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Przewodniczący Rady Pan 
Arkadiusz Kiełbasiński podziękował za uczestnictwo i zamknął obrady I-inauguracyjnej sesji 
Rady Gminy Leoncin. 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
Protokółowała: 
Aneta Czpioła                                                                        Arkadiusz Kiełbasiński  
Referent. d/s samorządowych 


