
Protokół nr LIV/2018 

z LIV Sesji Rady Gminy Szczytno 

z dnia 19 października 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 11:00 
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Nieobecny radny:  Stanisław Merchel 

 

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

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

LIV 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. Informacja w sprawie realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez osoby zobligowane. 
6. Informacja Wójta Gminy Szczytno o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytno za rok 2017/2018. 
7. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytno za 2018 rok. 
8. Podjęcie uchwał: 

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

nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne; 

8.2 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szczytno nr LII/368/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, na terenie Gminy Szczytno; 

8.3 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy; 

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

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

9. Sprawy różne. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 

 

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

 

1. W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej               

i Mieszkaniowej w Kamionku. 



2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy                         

i Siódmak, gmina Szczytno.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały: 

 

8.3 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 

 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
14  radnych na stan 15 za wprowadzeniem 
dwóch projektów uchwał wnioskowanych przez Wójta 

Gminy Szczytno do porządku głosowało 14 radnych. 

Projekty uchwał zostały wprowadzone                                             

do  porządku obrad jednogłośnie. 
            Radni Stanisław Merchel był nieobecny. 

 

                                 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
14  radnych na stan 15 za zdjęciem projektu uchwały            

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy z porządku obrad 

głosowało 14 radnych. Projekt uchwały został zdjęty                        

z porządku obrad jednogłośnie. 
            Radni Stanisław Merchel był nieobecny. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek IV sesji Rady Gminy po zmianach:   

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.Ustalenie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4.Interpelacje i wnioski. 

5.Informacja w sprawie realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez osoby zobligowane. 

6.Informacja Wójta Gminy Szczytno o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytno za rok 2017/2018. 

7.Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytno za 2018 rok. 

8.Podjęcie uchwał: 

8.1 sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne; 

8.2  zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szczytno nr LII/368/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych, na terenie Gminy Szczytno; 

8.3 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                               

i Mieszkaniowej w Kamionku; 

8.4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                      

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

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

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

9. Sprawy różne. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 

 
 

 



Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

 
W głosowaniu jawnym przy obecności  
14 radnych na stan 15 za przyjęciem 
porządku obrad głosowało 14 radnych. 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

                                                                                           Radny Stanisław Merchel był nieobecny. 
 

Ad. 3. (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)  
 

Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nr LIII/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 września 2018 r. 

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

W głosowaniu jawnym przy obecności  
14 radnych na stan 15 za przyjęciem 
protokołu  głosowało 14 radnych. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

                                                                                           Radny Stanisław Merchel był nieobecny.  
 

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

 

Ad. 5. (Informacja w sprawie realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez osoby zobligowane) 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Szczytno przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych radnych 

składanych do dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz o oświadczeniach majątkowych składanych na 2 miesiące 

przed końcem kadencji. 

 Zastępca Wójta Gminy Szczytno Ewa Zawrotna przedstawiła informację Wójta Gminy Szczytno                          

o oświadczeniu majątkowym składanym do dnia 30 kwietnia 2018 r. przez Sekretarza Gminy Szczytno . 

 Zastępca Wójta Gminy Szczytno Ewa Zawrotna przedstawiła informację Wójta Gminy Szczytno                             

o realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w 2018 r. 

 

Ad. 6. (Informacja Wójta Gminy Szczytno o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytno za 2017/2018 

rok) 

 

Kierownik Referatu Oświaty Mariusz Drężek przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Szczytno za 2017/2018 rok. Przedstawił średnie wyniki % w szkołach z egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku. 

Przedstawił również informację dotyczącą stypendiów motywacyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Szczytno za osiągnięcia wysokich wyników w nauce. 

 

Ad. 7. (Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytno za 2018 rok) 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Szczytno za 2018 rok. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał: 
 

8.1 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  
14 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 14 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

                                                                                           Radny Stanisław Merchel był nieobecny. 
 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 
                                                                                       

 

8.2  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy Szczytno nr LII/368/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza 

miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, na 

terenie Gminy Szczytno; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                         

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
14 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 14 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

                                                                                           Radny Stanisław Merchel był nieobecny. 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 
 

8.3 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                               

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

                                                                                                                    

W głosowaniu jawnym przy obecności  
14 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 14 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

                                                                                           Radny Stanisław Merchel był nieobecny. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

                                                                                                                       

8.4   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  
14 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 14 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

                                                                                           Radny Stanisław Merchel był nieobecny.                                                                                                  
 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

   8.5  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  
14 radnych na stan 15 za przyjęciem 
uchwały  głosowało 14 radnych. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

                                                                                           Radny Stanisław Merchel był nieobecny. 
 

Ad.9 Sprawy różne. 

Wójt Gminy Szczytno podsumował kończącą się VII kadencję oraz podziękował wszystkim Radnym, Sołtysom, 

Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, Pracownikom Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz Pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę w latach 2014-2018. 

Ad.10 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

Nie było. 

Ad.11 Zakończenie obrad. 

 

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

Szczytno. 
 

 

Na tym protokół zakończono.                Zatwierdził: 

Protokołowała: Martyna Karpińska 
                  Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

                   Zbigniew Woźniak 

 


