
Protokół nr LV/2018 

z LV Sesji Rady Gminy Szczytno 

z dnia 9 listopada 2018 r. 

 

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

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 12:00 

Zakończono sesję o godzinie 12:30 
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Nieobecny radny:  Stanisław Merchel, Adam Żywica 

 

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

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

LV 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. Podjęcie uchwał: 

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

nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne; 

6.2 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy; 

6.3 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok; 

6.4 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne;  

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

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

 

1. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne;  

 

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

numerem 6.4 oraz zarządził głosowanie nad ich 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. 



            Radni Stanisław Merchel i Adam Żywica byli nieobecni. 

 

 

Ad. 3. (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)  
 

Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nr LIV/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 19 października 2018 r. 

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 Stanisław Merchel i Adam Żywica byli  

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

 

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Zbigniew Woźniak przeczytał informację otrzymaną od Warmińsko-

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotyczącą oświadczenia majątkowego za 2017 oraz 

oświadczenia majątkowego złożonego na dwa miesiące przed upływem kadencji Pana Zbigniewa Woźniaka 

– Przewodniczącego Rady Gminy Szczytno oraz Pana Sławomira Wojciechowskiego – Wójta Gminy 

Szczytno.   

 Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Zbigniew Woźniak przeczytał informację otrzymaną od Urzędu 

Skarbowego w Szczytnie dotyczącą oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Wójtowi 

Gminy Szczytno. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał: 
 

6.1  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. 

                                                                                           Radni Stanisław Merchel i Adam Żywica byli nieobecni. 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 
                                                                                       

    6.2  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie uchwalenia Statutu Gminy; 

 

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. 

                                                                                           Radni Stanisław Merchel i Adam Żywica byli nieobecni. 
 

Uchwała stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 
 

6.3 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie uchwalenia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 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. 

                                                                                           Radni Stanisław Merchel i Adam Żywica byli nieobecni. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

6.4 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie 

nieruchomości gruntowych stanowiących 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. 

                                                                                           Radni Stanisław Merchel i Adam Żywica byli nieobecni. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

                                                                                                                     

Ad.7 Sprawy różne. 

Nie było. 

Ad.8 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

Nie było. 

Ad.9 Zakończenie obrad. 

 

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

Szczytno. 

 

Na tym protokół zakończono.                Zatwierdził: 

Protokołowała: Martyna Karpińska 
                  Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

                   Zbigniew Woźniak 

 


