
Protokół nr L/2018 

z L/2018 Sesji Rady Gminy Szczytno 

z dnia 20 lipca 2018 r. 

 

 

Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10:30 

Zakończono sesję o godzinie 11:00 
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Nieobecny radny:  Krzysztof Sikorski, Grzegorz Godlewski 

 

Ad. 1.  (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad) 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno – Pan Zbigniew Woźniak powitał zebranych, po czym otworzył                                  

L zwyczajną sesję Rady Gminy Szczytno VII kadencji.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2. (Ustalenie porządku obrad) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Pan Zbigniew Woźniak 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 upoważnienia Wójta Gminy Szczytno do zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim                  

w sprawie udzielenia dotacji celowej do inwestycji drogowej pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej 

nr 1657N Szczycionek-Szczytno od km 2+156 do km 3+155”, realizowanej przez Powiat Szczycieński; 

5.2 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

Gminy Szczytno na rok 2018; 

5.3 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne; 

5.4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części 

obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy, Siódmak, gmina Szczytno; 

5.5 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2018-2028;   

5.6w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na rok 2018. 

6. Sprawy różne. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
8. Zakończenie obrad. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił wnioskowaną przez Wójta zmianę do porządku obrad sesji jako:  

 

5.4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy, Siódmak, gmina Szczytno; 

 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad wnioskowanej przez Wójta uchwały pod 

numerem 5.4 oraz zarządził głosowanie nad jej wprowadzeniem: 



 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
13  radnych na stan 15 za  wprowadzeniem 
projektu uchwały do porządku obrad głosowało 13 radnych. 
Projekt uchwały został wprowadzony                                             

do  porządku obrad jednogłośnie. 
Radny Krzysztof Sikorski oraz Adam Godlewski byli 

nieobecni. 
 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Ad. 3. (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)  
 

Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nr XLIX/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 czerwca 2018r. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
13 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu  głosowało 13 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
Radny Krzysztof Sikorski oraz Adam Godlewski byli 

nieobecni. 
Ad. 4. (Interpelacje i wnioski ). 
Brak. 
 

Ad. 5. Podjęcie uchwał: 
 

5.1  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Szczytno do zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie udzielenia dotacji celowej do 

inwestycji drogowej pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1657N Szczycionek-Szczytno od km 

2+156 do km 3+155”, realizowanej przez Powiat Szczycieński; 

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

W głosowaniu jawnym przy obecności  
13 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 13 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radny Krzysztof Sikorski oraz Adam Godlewski byli 

nieobecni. 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 
 

5.2 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Szczytno na rok 2018; 
 

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

 

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



uchwały  głosowało 13 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radny Krzysztof Sikorski oraz Adam Godlewski byli 

nieobecni. 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu.              

                                                                                            

 

   5.3 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne; 
 

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

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
13  radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 13  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radny Krzysztof Sikorski oraz Adam Godlewski byli 

nieobecni. 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 
 

5.4 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Małdaniec,  Niedźwiedzie, 

Wawrochy i Siódmak, gmina Szczytno;   

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                         

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
13  radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 13  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radny Krzysztof Sikorski oraz Adam Godlewski byli 

nieobecni. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 
 

5.5  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Szczytno na lata 2018-2028; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                              

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
13  radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 13  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radny Krzysztof Sikorski oraz Adam Godlewski byli 

nieobecni. 



Uchwała stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

 

5.5 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Szczytno na 2018 rok. 

 

Nie było uwag. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

                             

W głosowaniu jawnym przy obecności  
13  radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 13  radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Radny Krzysztof Sikorski oraz Adam Godlewski byli 

nieobecni 
Ad.6 Sprawy różne. 

a. Zastępca Wójta Gminy Szczytno Pani Ewa Zawrotna poinformowała, że do Urzędu Gminy Szczytno           

w ramach akcji szacowania strat powodowanych suszą w uprawach rolnych oraz użytkach zielonych 

wpłynęło 108 wniosków. Poinformowała również, że od dnia 23 sierpnia 2018 roku po terenach Gminy 

Szczytno w celu szacowania szkód będzie przemieszczała się komisja powołana przez Wojewodę 

Warmińsko-Mazurskiego w składzie:  

- Pani Elżbieta Czaplicka – reprezentująca Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczytnie; 

- Pan Zbigniew Golon – reprezentujący Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą; 

- Pan Jan Lisiewski – reprezentujący Gminę Szczytno. 

b. Zastępca Wójta Gminy Szczytno zaprosiła wszystkich Radnych oraz Sołtysów na Dożynki Gminne, które 

odbędą się w Olszynach w dniu 19 sierpnia 2018 roku. 

 

Ad.7 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

Nie było. 

 

Ad.8 Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący posiedzenia zakończył L Sesję Rady Gminy 

Szczytno. 
 

 

Na tym protokół zakończono.                Zatwierdził: 
Protokołowała Martyna Karpińska 
                  Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

                   Zbigniew Woźniak 

 


