
 

Protokół nr XVIII/2019 

z XVIII Sesji Rady Gminy Szczytno 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

 

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

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 11:00 

Zakończono sesję o godzinie 11:50 

Nieobecni Radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

18 grudnia 2019 r. po ciężkiej chorobie zmarł Czesław Wierzuk – wieloletni Wójt Gminy Dźwierzuty, 

Radny Powiatowy, Członek Zarządu Rady Powiatu Szczycieńskiego. 

Łącząc się w żalu i smutku z rodziną Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie 

pamięci minutą ciszy. 

 

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

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

XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Szczytno VIII kadencji.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2. (Ustalenie porządku obrad) 

 

Nie zgłoszono uwag do otrzymanego  porządku obrad.  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  

14 radnych na stan 15 za przyjęciem 

porządku obrad głosowało 14 radnych. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

 

 



Ad. 3. (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)  

 

Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nr XVII/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 12 grudnia 2019 r. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności  

14 radnych na stan 15 za przyjęciem 

protokołu głosowało 14 radnych. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

 

Ad. 4. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczytno za 2019 r. 

odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Aleksander Stawiarz. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Szczytno za rok 2019 stanowi załącznik                 

nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał: 

 

5.1 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak 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 przyjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

  

Uchwała stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

5.2 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 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 przyjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 



Karta imiennego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

5.3 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak 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 przyjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

5.4 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 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 przyjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

5.5 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno 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 przyjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

 



5.6 Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie 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 przyjęta jednogłośnie. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17  do protokołu. 

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 6  

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2020-2030: 

 

Ad.6.1  

Skarbnik 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 2020-2030. 

 

Uchwała 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 2020-2030 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad.6.2  

Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. 

 

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. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. 7 

Uchwalenie budżetu Gminy Szczytno na 2020 rok: 

 



7.1  Skarbnik 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 2020 rok oraz o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały  budżetowej Gminy 

Szczytno; 

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczytno projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 

oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały  

budżetowej Gminy Szczytno stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

7.2  Przewodniczący  poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy Szczytno odczytali opinię Komisji 

stałych Rady Gminy Szczytno do projektu uchwały budżetowej na rok 2020; 

 

Opinia Komisji stałych Rady Gminy Szczytno do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

 

7.3 Wystąpienie Wójta Gminy Szczytno w sprawie projektu budżetu;  

 

Wójt Gminy Szczytno przedstawił projekt budżetu Gminy Szczytno na rok 2020.  

 

7.4 Dyskusja; 

 

Nie było; 

 

7.5 Odczytanie projektu uchwały budżetowej; 

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Szczytno na 2020 rok; 

 

     7.6  

 

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. 

Nieobecni radni: Grzegorz Godlewski. 

 

Ad.8 Pisemne interpelacje i zapytania radnych. 

Nie było. 

 

Ad.9 Zapytania, wnioski, sprawy różne. 

 



Złożenie życzeń na zbliżający się rok 2020 przez Przewodniczącego Rady Gminy Szczytno Pana 

Zbigniewa Wożniaka oraz Zastępcę Wójta Gminy Szczytno Panią Ewę Zawrotną. 

 

Ad.10 Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący posiedzenia zakończył  XVIII sesję Rady 

Gminy Szczytno VIII kadencji. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.             Zatwierdził: 

Protokołowała: 

Martyna Karpińska 

         

            Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

     /-/ 

    Zbigniew Woźniak 

 


