
 

Protokół nr XXII/2016 
Rady Gminy Szczytno 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 
 
 
Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno 
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 14:50 

Zakończono sesję o godzinie 15:05 

 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Nieobecni radni: Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, Adam Żywica, Grzegorz Godlewski 
 
Ad. 1.  (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad) 
Przewodniczący Rady Gminy Szczytno – p. Zbigniew Woźniak powitał zebranych, po czym otworzył 
XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Szczytno VII kadencji.  
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. 
 
Ad. 2. (Ustalenie porządku obrad) 
 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje i wnioski. 
5. Podjęcie uchwał:  

5.1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jęcznik, gmina Szczytno; 

5.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Szczytno w części obrębu geodezyjnego Szymany; 

5.3 w  sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 
geodezyjnego Szymany, gmina Szczytno; 

5.4 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia 
części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy; 

5.5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2016-2026; 
5.6  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok; 

6.  Sprawy różne. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
8. Zakończenie obrad. 
 
 
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. 
 



W głosowaniu jawnym przy obecności  
10 radnych na stan 15 za przyjęciem 
porządku obrad głosowało 10  radnych. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Radni Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, 
Adam Żywica, Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 
 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 3. (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)  
Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nr XXI/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 maja 2016r. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
10 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu głosowało 10  radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
Radni Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, 
Adam Żywica, Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 

Ad. 4. (Interpelacje i wnioski ). 
 
Brak. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał: 
 
5.1 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 
geodezyjnego Jęcznik, gmina Szczytno 

 
Nie było uwag. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
10 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały głosowało 10  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radni Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, 
Adam Żywica, Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 
 
 
5.2 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Szczytno w części obrębu geodezyjnego Szymany; 
 

Nie było uwag. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
10 radnych na stan 15 za przyjęciem 



uchwały głosowało 10  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radni Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, 
Adam Żywica, Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 
 
5.3 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szymany, 
gmina Szczytno 

Nie było uwag. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
10 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały głosowało 10  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radni Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, 
Adam Żywica, Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 
 
5.4 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej mienie gminy; 

Nie było uwag. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
10 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały głosowało 10  radnych. 
Uchwała została przyjęty jednogłośnie. 
Radni Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, 
Adam Żywica, Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 
 
 
5.5 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2016-2026. 
 
Nie było uwag. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
10 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały głosowało 10  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radni Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, 
Adam Żywica, Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 
 
5.6 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2016 rok 



Nie było uwag. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
10 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały głosowało 10  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radni Paweł Setecki, Małgorzata Orzechowska, 
Adam Żywica, Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 
 
 
Ad.6 Sprawy różne. 

Radny Rafał Szumny zaprosił zebranych na obchody 350- lecia Lipowca. 

 Ad.7 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

Nie było. 

Ad.8 Zakończenie obrad. 

 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący posiedzenia zakończył  XXII sesję Rady 
Gminy Szczytno. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono.             Zatwierdził: 
Protokołowała Magdalena Multan 
         

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 
     
    Zbigniew Woźniak 
 


