
Protokół nr I/18 
z sesji Rady Gminy Lubicz  
z dnia 17 listopada 2018 r.  

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Pierwsze obrady Rady Gminy Lubicz w nowej kadencji rozpoczęły się o godz. 9.00 w sali nr 4 
Urzędu Gminy. Prowadziła je Radna Senior pani Teresa Klawińska. Prowadząca powitała 
przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym zapoznała zebranych 
z porządkiem obrad.  

Ad. 2 Złożenie ślubowania przez radnych. 

Radna Senior poinformowała radnych o sposobie przeprowadzenia ślubowania. Następnie 
odczytała rotę ślubowania: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, po czym wyczytywała radnych z listy obecności, 
w kolejności alfabetycznej, a radni kolejno wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”. Chętni 
dodawali „tak mi dopomóż Bóg”. Wszyscy radni złożyli ślubowanie. 

Ad. 3  Ślubowanie wójta. 

Pan Wójt Marek Nicewicz złożył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd wójta 
gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Ad. 4  Wybór przewodniczącego rady  

a) zgłoszeni kandydaci: Zbigniew Barcikowski, Marcin Różycki. Każdy z kandydatów wyraził 
zgodę na kandydowanie.  

b) powołanie komisji skrutacyjnej – do komisji zgłoszeni zostali: Aldona Peregonczuk, Juliusz 
Przybylski i Justyna Dejewska. Każdy z kandydatów zgodził się na udział w pracach komisji. 
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem trzyosobowego składu, rada jednogłośnie opowiedziała 
się za  powyższym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”) Na przewodniczącego komisji 
wybrana została pani Aldona Peregonczuk.  

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady. 
Nikt nie zgłosił uwag do regulaminu. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem regulaminu rada 
jednogłośnie opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”). 

d) przeprowadzenie tajnego głosowania  

Rada Senior poinformowała zebranych o przebiegu tajnego głosowania. Następnie Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart głosowania na przewodniczącego rady. Karty 
zostały ostemplowane okrągłą pieczęcią rady. Przewodnicząca Komisji sprawdziła też urnę do 
głosowania. Następnie przewodnicząca komisji po kolei wyczytywała radnych z listy 
obecności, wręczała im karty do głosowania, a radni  udawali się do wyznaczonego, osłoniętego 
parawanem miejsca, oddawali głos i wrzucali kartę do urny. Po zakończeniu, Rada Senior 
poprosiła komisję skrutacyjną o podliczenie głosów i sporządzenie protokołu. Wyniki 



przeprowadzonego głosowania były następujące: Zbigniew Barcikowski uzyskał 7 głosów, 
Marcin Różycki uzyskał 7 głosów i jeden oddany głos był nieważny. W związku 
z niemożliwością wyboru przewodniczącego rady, który musi zostać wybrany bezwzględną 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu ponownego głosowania. Komisja skrutacyjna przygotowała nowe 
karty i radni ponownie oddali głosy z zachowaniem procedur jak przy pierwszym głosowaniu. 
W wyniku drugiego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady, Zbigniew 
Barcikowski uzyskał 8 głosów, a Marcin Różycki 7. Przewodniczącym rady został Pan 
Zbigniew Barcikowski. Pan Wójt odczytał uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego rady. 
Uchwała ta ze względu na deklaratoryjny charakter nie była głosowana.  

Ad. 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego 
Seniora – Rada Senior Teresa Klawińska oddala prowadzenie sesji nowemu przewodniczącemu 
rady panu Zbigniewowi Barcikowskiemu.  

Przewodniczący rady zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących 
punktów:  

6. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubicz, 
7. Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej, 
8. Uchwała w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji, 
9. Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy. 
 
Radni przegłosowali wprowadzenie każdego punktu z osobna, a następnie porządek obrad wraz 
z przyjętymi zmianami, jednogłośnie opowiadając się za powyższym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymało się”). 

Ad. 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

a) zgłaszanie kandydatów  

Na wiceprzewodniczących rady zgłoszeni zostali: Justyna Dejewska, Marcin Różycki, 
Kazimierz Rybacki, Zbigniew Szczepański. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 b) powołanie Komisji Skrutacyjnej 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali: Aldona Peregonczuk, Jarosław Rybiński, Juliusz 
Przybylski – wszyscy wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Cały skład został przez radę 
jednogłośnie zaakceptowany w głosowaniu jawnym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”). 
Na przewodniczącego komisja wybrała panią Aldonę Peregonczuk.  

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała zebranym Regulamin wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Radni nie mieli uwag ani pytań do regulaminu, został on 
jednogłośnie przez radę zaakceptowany poprzez głosowanie jawne (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymało się”). 

d) przeprowadzenie tajnego głosowania  

Przewodniczący rady pouczył radnych o przebiegu tajnego głosowania. Następnie komisja 
skrutacyjna przygotowała kary głosowania, każdą stemplując okrągłą pieczęcią rady. 



Sprawdzono i pokazano radnym, że urna do głosowania jest pusta. Przewodnicząca komisji 
wywoływała po kolei radnych, którzy odbierali kartę do głosowania, w wyznaczonym miejscu 
oddawali głos i wrzucali kartę do przygotowanej urny. Po skończonym głosowaniu komisja 
została poproszona o przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu. W wyniku tajnego 
głosowania na wiceprzewodniczących rady gminy, kandydaci uzyskali następująca ilość 
głosów: 

Justyna Dejewska – 4 
Marcin Różycki – 7  
Kazimierz Rybacki – 8 
Zbigniew Szczepański – 8  
Komisja stwierdziła, iż w wyniku głosowania na wiceprzewodniczących rady wybrano: 
Kazimierza Rybackiego i Zbigniewa Szczepańskiego. Pan Wójt odczytał uchwałę w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Uchwała ta, ze względu na deklaratoryjny charakter nie 
była głosowana.  

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji stałych: 

Przewodniczący rady poinformował radnych, iż chęć udziału w pracach poszczególnych 
komisji rady, mogą zadeklarować poprzez wpisanie się na listy z nazwami komisji. W tym celu 
o godz. 10.44 zarządził 10 minutową przerwę.  

O godz. 10.54  po przerwie, przewodniczący rady przeszedł do powołania komisji rewizyjnej 
– odczytał skład komisji z listy, na którą wpisali się radni: 

1. Jerzy Guranowski   
2. Zbigniew Bombolewski  
3. Justyna Dejewska   
4. Małgorzata Jurkiewicz  
5. Teresa Klawińska   
6. Aldona Peregonczuk  
7. Marcin Różycki   
8. Danuta Wojciechowska  
9. Krzysztof Zając   

 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby się dopisać i czy są uwagi do zaproponowanego 
składu. Ponieważ nie było uwag, przeszedł do głosowania nad składem osobowym komisji 
rewizyjnej. W głosowaniu jawnym rada jednogłośnie opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 
0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”). Następnie przewodniczący poinformował, iż zgodnie ze 
statutem rada gminy wybiera przewodniczącego komisji rewizyjnej w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów. Na kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej 
zgłoszeni zostali: pan Jerzy Guranowski i pan Marcin Różycki. W głosowaniu jawnym Jerzy 
Guranowski uzyskał następującą ilość głosów: 9 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymany”. Przy 
głosowaniu na kandydata Marcina Różyckiego pojawiły się techniczne problemy 
z elektronicznym systemem głosowania, dlatego przewodniczący rady podjął decyzję 
o przeprowadzeniu głosowania jawnego imiennego. Zgodnie ze statutem, wyczytywał kolejno 
nazwiska radnych z listy obecności,  każdy radny wstawał i oddawał głos „za”, „przeciw” albo 
„wstrzymany”. W wyniku przeprowadzonego w ten sposób głosowania, Marcin Różycki 
uzyskał następującą ilość głosów 6 „za”, 8 „przeciw” i 1 „wstrzymany”. Lista z wynikami 



głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania, przewodniczący rady stwierdził iż na przewodniczącego komisji rewizyjnej 
wybrany został pan Jerzy Guranowski.  

Pan wójt odczytał uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej, a przewodniczący rady 
zarządził głosowanie w sprawie jej podjęcia. W głosowaniu jawnym rada jednogłośnie 
opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”). 

b) powołania komisji skarg, wniosków i petycji 

Przewodniczący rady przeszedł do powołania komisji skarg, wniosków i petycji – odczytał 
skład komisji z listy, na którą wpisali się radni:  

1. Danuta Wojciechowska   
2. Zbigniew Bombolewski  
3. Justyna Dejewska   
4. Jerzy Guranowski   
5. Małgorzata Jurkiewicz  
6. Teresa Klawińska   
7. Aldona Peregonczuk  
8. Juliusz Przybylski   
9. Jarosław Rybiński   
10. Krzysztof Zając  

 
Zapytał, czy ktoś chciałby się dopisać i czy są uwagi do zaproponowanego składu. Ponieważ 
nie było uwag, przeszedł do głosowania nad składem osobowym komisji. W głosowaniu 
jawnym rada jednogłośnie opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymało się”). Następnie poinformował, iż zgodnie ze statutem rada gminy wybiera 
przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. Na kandydatów na przewodniczącego komisji zgłoszeni zostali: pani 
Danuta Wojciechowska i pan Jarosław Rybiński. W głosowaniu jawnym kandydaci uzyskali 
następującą ilość głosów:  

- Danuta Wojciechowska – 9 „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymane”  

- Jarosław Rybiński – 6 „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymane”.  

Przewodniczący rady poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego głosowania na 
przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji, wybrana została pani Danuta 
Wojciechowska.  

Pan wójt odczytał uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji, 
a przewodniczący rady zarządził głosowanie w sprawie jej podjęcia. W głosowaniu jawnym 
rada jednogłośnie opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”). 

c) powołania komisji stałych: 

Przewodniczący rady odczytał zaproponowany skład osobowy komisji samorządu, budżetu 
i rozwoju: 

1. Zbigniew Barcikowski  
2. Zbigniew Bombolewski  



3. Justyna Dejewska   
4. Jerzy Guranowski   
5. Jolanta Nikiel    
6. Aldona Peregonczuk  
7. Juliusz Przybylski  
8. Marcin Różycki  
9. Kazimierz Rybacki  
10. Jarosław Rybiński   
11. Zbigniew Szczepański  
12. Danuta Wojciechowska  
13. Krzysztof Zając  

 
 Przewodniczący zapytał czy ktoś chce się dopisać oraz czy są uwagi do zaprezentowanego 
składu. Ponieważ nie było uwag, zarządził głosowanie nad przyjęciem składu osobowego 
komisji. W głosowaniu jawnym rada jednogłośnie opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymało się”).  

Przewodniczący rady odczytał zaproponowany skład osobowy komisji oświaty, kultury 
fizycznej, zdrowia i rodziny: 

1. Zbigniew Barcikowski  
2. Zbigniew Bombolewski  
3. Jerzy Guranowski   
4. Małgorzata Jurkiewicz  
5. Teresa Klawińska   
6. Aldona Peregonczuk  
7. Juliusz Przybylski  
8. Marcin Różycki   
9. Kazimierz Rybacki   
10. Zbigniew Szczepański  
11. Danuta Wojciechowska  

 
Zapytał czy ktoś chce się dopisać oraz czy są uwagi do zaprezentowanego składu. Ponieważ 
nie było uwag, zarządził głosowanie nad przyjęciem składu osobowego komisji. W głosowaniu 
jawnym rada jednogłośnie opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 
„wstrzymało się”).  

Przewodniczący rady odczytał zaproponowany skład osobowy komisji rolnictwa, ochrony 
środowiska i turystyki: 

1. Zbigniew Bombolewski  
2. Jerzy Guranowski  
3. Małgorzata Jurkiewicz 
4. Teresa Klawińska  
5. Jolanta Nikiel  
6. Aldona Peregonczuk  
7. Juliusz Przybylski   
8. Kazimierz Rybacki   
9. Zbigniew Szczepański  
10. Danuta Wojciechowska  

 



Przewodniczący zapytał czy ktoś chce się dopisać oraz czy są uwagi do zaprezentowanego 
składu. Ponieważ nie było uwag, zarządził głosowanie nad przyjęciem składu osobowego 
komisji. W głosowaniu jawnym rada jednogłośnie opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 0 
„przeciw”, 0 „wstrzymało się”).  

Przewodniczący poinformował i przewodniczących trzech powyższych komisji, powołają same 
komisje na pierwszych posiedzeniach. Następnie pan wójt przeczytał uchwałę w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Gminy w zaprezentowanym składzie, a przewodniczący rady 
zarządził głosowanie w sprawie jej podjęcia. W głosowaniu jawnym rada jednogłośnie 
opowiedziała się za powyższym (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się”).  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 11.30 przewodniczący zakończył obrady 
pierwszej sesji Rady Gminy Lubicz VIII kadencji.  

Imienne wykazy wszystkich głosowań stanowią załącznik do protokołu. 

 

Protokołowała:  

Anna Moryson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























Głosowanie jawne imienne nad wyborem Przewodniczącego Komisji rewizyjnej – kandydat Marcin 

Różycki – na sesji w dniu 17 listopada 2018 r.  

 

1. Zbigniew Barcikowski  przeciw 

2. Zbigniew Bombolewski  za 

3. Justyna Dejewska   za 

4. Jerzy Guranowski   przeciw 

5. Małgorzata Jurkiewicz  przeciw 

6. Teresa Klawińska   wstrzymany 

7. Jolanta Nikiel    za 

8. Aldona Peregonczuk   przeciw 

9. Juliusz Przybylski   przeciw 

10. Marcin Różycki   za 

11. Kazimierz Rybacki   przeciw 

12. Jarosław Rybiński   za 

13. Zbigniew Szczepański  przeciw 

14. Danuta Wojciechowska  przeciw 

15. Krzysztof Zając   za 

 

Liczba głosów „za”: 6 

Liczba głosów „przeciw”: 8 

Liczba głosów „wstrzymanych”: 1 

 

Protokołowała:  

Anna Moryson 
















