
Protokół nr LIII/2018 

z LIIU Sesji Rady Gminy Szczytno 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

 

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

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 9:40 

Zakończono sesję o godzinie 10:20 
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Nieobecny radny:  Krzysztof Sikorski, Adam Żywica, Grzegorz Godlewski. 

 

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

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

LIII 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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne; 

5.2 W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży; 

5.3 w sprawie zaciągnięcia kredytu;  

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

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

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

Ad. 3. (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)  
 

Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nr LII/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 6 września 2018 r. 

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

W głosowaniu jawnym przy obecności  
12 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu  głosowało 12 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 



                                                                                           Radni Krzysztof Sikorski, Adam Żywica,                               

            Grzegorz Godlewski byli nieobecni.  
 

 

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

Ad. 5. Podjęcie uchwał: 
 

5.1 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgodna 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  
12 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu  głosowało 12 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

                                                                                           Radni Krzysztof Sikorski, Adam Żywica,                               

            Grzegorz Godlewski byli nieobecni.  
 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 
                                                                                       

 

    5.2  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu     

 Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                         

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
12 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu  głosowało 12 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 Radni Krzysztof Sikorski, Adam Żywica,                       

Grzegorz Godlewski byli nieobecni. 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 
 

5.3 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie zaciągnięcia kredytu; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                               

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

                                                                                           W głosowaniu jawnym przy obecności  

12 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu  głosowało 12 radnych. 



Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 Radni Krzysztof Sikorski, Adam Żywica,                       

Grzegorz Godlewski byli nieobecni 
 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

                                                                                                                       

5.4   Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-2028; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                               

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

                                                                                           W głosowaniu jawnym przy obecności  

12 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu  głosowało 12 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 Radni Krzysztof Sikorski, Adam Żywica,                       

Grzegorz Godlewski byli nieobecni 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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

2018 rok; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                               

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
12 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu  głosowało 12 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 Radni Krzysztof Sikorski, Adam Żywica,                       

Grzegorz Godlewski byli nieobecni 
 

Ad.6 Sprawy różne. 

Jednym z gości na LIII Sesji Rady Gminy Szczytno VII kadencji był Starosta Szczycieński – Jarosław Matłach. 

Podziękował on Wójtowi oraz Radzie Gminy za owocną współpracę. Przypomniał on o inwestycjach, które były 

realizowane we współpracy z Gminą Szczytno. Zdał również relację z bardzo ważnej inwestycji realizowanej przez 

Powiat Szczycieński – rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie. Rozbudowa będzie polegała na powiększeniu 

istniejącego budynku o nowe trzykondygnacyjne skrzydło wraz z krytym przejściem łączącym oba obiekty. 

Zostanie tam zlokalizowany Oddział wewnętrzny (50 łóżek), dziecięcy (20 łóżek), laboratorium, apteka szpitala 

oraz gabinety diagnostyki endoskopowej. Starosta Szczycieński nadmienił, że dzięki rozbudowie szpitala zmaleje 

liczba osób oczekujących na miejsce. 

Ad.7 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 



Nie było. 

Ad.8 Zakończenie obrad. 

 

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

Szczytno. 
 

 

Na tym protokół zakończono.                Zatwierdził: 

Protokołowała: Martyna Karpińska 
                  Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

                   Zbigniew Woźniak 

 


