
Protokół nr III/2018 

z III Sesji Rady Gminy Szczytno 

z dnia 28 grudnia 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 13:30 

Nieobecni Radni – Henryk Ulatowski 
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad.1. (Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad) 
Przewodniczący Rady Gminy Szczytno – Pan Zbigniew Woźniak powitał wszystkich zebranych, po czym 

otworzył III zwyczajną sesję Rady Gminy Szczytno VIII 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. Podjęcie uchwał: 

4.1 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczytno na lata 2019 –     

2021; 

4.2 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek 

dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023; 

4.3 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w postaci 

świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 

 4.4 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej                      

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 

4.5 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Szczytno na 2019 rok; 

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

nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne; 

4.7 w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Szczytno; 

4.8 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok; 

4.9 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy; 

4.10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/318/2018 RADY GMINY SZCZYTNO z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub 

lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno; 

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

4.12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2018 rok; 

4.13 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku; 

4.14 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szczytno; 

4.15 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szczytno; 

4.16 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Szczytno do zawarcia porozumienia z Gminą Dźwierzuty            

w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pn: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Orżynach”. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2019-2029: 



5.1 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie 

 wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytno projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej  

 Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;                                                                                                                             

5.2 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.      

6.Uchwalenie budżetu Gminy Szczytno na 2019 rok:                                                                                                          

6.1 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie 

 wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytno projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 

 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały 

 budżetowej Gminy Szczytno;                                                                                                                                      

6.2 odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Szczytno do projektu uchwały budżetowej na rok 2019;           

6.3 wystąpienie Wójta Gminy Szczytno w sprawie projektu budżetu;                                                                            

6.4 dyskusja;                                                                                                                                                                      

6.5 odczytanie projektu uchwały budżetowej;                                                                                                                             

6.6 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2019 rok.                                            

7. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.                                                                                                                               

8. Zapytania, wnioski, sprawy różne.                                                                                                                                          

9. Zakończenie obrad. 

 

 

Nie było uwag. 

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. 

Ad.3. (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji) 

 

Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nr II/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 listopada 2018 r. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 

 

        W głosowaniu jawnym przy obecności 

        14 radnych na stan 15 za przyjęciem 

                                                                                                       protokołu z poprzedniej sesji                       

        głosowało 14 radnych. 

        Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4. (Podjęcie uchwał) 

4.1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia  

Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczytno na lata 2019 – 2021; 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci                          

i młodzieży” na lata 2019-2023; 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.3. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w postaci świadczenia 

pieniężnego   z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.4. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.5. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Szczytno na 2019 rok; 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.6. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały 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 

       14 radnych na stan 15 za przyjęciem 

                   uchwały głosowało 14 radnych.                     

                   Uchwała została przyjęty jednogłośnie. 

 

4.7. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.8. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok; 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.9. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu 

pracy stałych Komisji Rady Gminy; 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.10. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały           

Nr XLIII/318/2018 RADY GMINY SZCZYTNO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określania 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji 

służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych 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 przyjęty jednogłośnie. 



 

4.11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały 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 

       14 radnych na stan 15 za przyjęciem 

                   uchwały głosowało 14 radnych.                     

                   Uchwała została przyjęty jednogłośnie. 

4.12. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały 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 

       14 radnych na stan 15 za przyjęciem 

                   uchwały głosowało 14 radnych.                     

                   Uchwała została przyjęty jednogłośnie. 

 

4.13. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem 2018 roku; 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.14. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania 

Skarbnika Gminy Szczytno; 

 



 Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski poinformował Radnych o złożonym przez Panią 

Skarbnik Jolantę Cielecką wniosku dot. odejścia na emeryturę. Korzystając z okazji podziękował za lata 

współpracy na rzecz 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 przyjęty jednogłośnie. 

 

4.15. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie powołania   

Skarbnika Gminy Szczytno; 

 

 Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski przedstawił propozycję powołania na stanowisko 

Skarbnika Gminy Szczytno Pani Jolanty Godlewskiej.  

 Pani Jolanta Godlewska jest wieloletnim pracownikiem Urzędu Gminy. W księgowości pracuje od 

lipca 2002 r. Funkcję zastępcy Skarbnika Gminy Szczytno pełni od czerwca 2011 roku. 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

  

 

4.16. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia   

Wójta Gminy Szczytno do zawarcia porozumienia z Gminą Dźwierzuty w sprawie wspólnej 

realizacji inwestycji pn: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Orżynach”. 

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.5. (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata                  

2019-2029) 

 

Ad.5.1 (Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie 

 wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytno projekcie uchwały budżetowej na 

 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie 

 uchwały  budżetowej Gminy Szczytno) 

 

 Zastępca Skarbnika Gminy Szczytno Pani Jolanta Godlewska odczytała uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Szczytno projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata              

2019-2029; 

 

Ad.5.2 (Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata      

2019-2029) 

 

   Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy   

Finansowej na lata 2019-2029.   

 

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 przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.6 (Uchwalenie budżetu Gminy Szczytno na 2019 rok) 

Ad.6.1 (Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie                   

 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytno projekcie uchwały 

 budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego               

 w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczytno) 

 



 Zastępca Skarbnika Gminy Szczytno Pani Jolanta Godlewska odczytała uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Szczytno projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały  budżetowej Gminy Szczytno. 

 

Ad.6.2 (Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Gminy Szczytno do projektu uchwały budżetowej na  

 rok 2019) 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Aleksander Stawiarz odczytał opinię Komisji stałych Rady 

 Gminy Szczytno do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. 

 

Ad.6.3 (Wystąpienie Wójta Gminy Szczytno w sprawie projektu budżetu) 

 

 Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski zabrał głos w sprawie projektu budżetu na 2019 rok. 

Projekt przewiduje, że w 2019 roku Gmina Szczytno uzyska dochody w kwocie 52.859.926,00. Dochody 

będą pochodziły ze środków własnych oraz subwencji i dotacji. Po stronie wydatków 70% to wydatki 

bieżące. Największym wydatkiem będzie zadanie prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 

PROGRAM RODZINA. Projekt przewiduje ponad 17.000.000,00 na ten cel + 4.000.000,00 zł na pomoc 

społeczną. Łącznie projekt budżetu przewiduje, że do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie 

trafi  łącznie 21.000.000,00 zł. Kolejny wydatek skierowany będzie na Oświatę i Wychowanie. Łączny koszt 

utrzymania szkół i przedszkoli przekracza 15.000.000,00 zł. W tej kwocie zawarte są pieniądze na 

dofinansowanie dzieci z przedszkoli miejskich. Kolejnymi wydatkami jest gospodarka komunalna na którą 

Gmina Szczytno ma zamiar przeznaczyć 4.000.000,00 zł, administracja publiczna – ponad 5.000.000,00 

transport i łączność – 3500.000.000,00 zł. Wydatki przekraczają łącznie 54.000.000,00 zł. W związku                 

z tym powstanie deficyt budżetowy który Gmina Szczytno ma zamiar pokryć z kredytów w kwocie 

1.000.000,00 zł jak i wolnych środków w kwocie 1.000.031,695 zł.  W projekcie Gminy Szczytno przyjęła 

zadania inwestycyjne na łączna kwotę 5.000.000,00 zł. 

 

Ad.6.4 (Dyskusja) 

 Nie było. 

 

Ad.6.5 (Odczytanie projektu uchwały budżetowej) 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczytno odczytał projekt uchwały budżetowej. 

 

Ad.6.6.(Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2019 

 rok) 

 

               



              W głosowaniu jawnym przy obecności 

              14 radnych na stan 15 za przyjęciem 

                                                                                      uchwały głosowało 14 radnych.                     

              Uchwała została przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.7. (Pisemne interpelacje i zapytania radnych) 

Nie było. 

 

Ad.8. (Zapytania, wnioski, sprawy różne) 

 Pani Jolanta Godlewska, powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Szczytno złożyła 

podziękowania Wójtowi Gminy Szczytno Sławomirowi Wojciechowskiemu oraz Z-cy Wójta Gminy 

Szczytno Ewie Zawrotnej za złożenie wniosku o powołaniu na stanowisko Skarbnika Gminy Szczytno. 

Złożyła również podziękowania dla Rady Gminy Szczytno za podjęcie uchwały. 

 

Ad.9. Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył III sesję Rady Gminy 

Szczytno VIII kadencji. 

 

 

Na tym protokół zakończono.                    Zatwierdził: 

Protokołowała            Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

Martyna Karpińska              Zbigniew Woźniak 


