
Protokół nr XIX/2020 

z XIX Sesji Rady Gminy Szczytno 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

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

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 9:00 

Zakończono sesję o godzinie 9:20 

Wszyscy Radni obecni na Sesji. 

 

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. 

 

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

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

XIX zwyczajną sesję Rady Gminy Szczytno VIII kadencji.  

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i podejmowania uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Pan Zbigniew Woźniak oraz Zastępca Wójta Gminy Szczytno Pani Ewa 

Zawrotna powitali Panią Dyrektor Małgorzatę Walas – powołaną 13 stycznia do zarządzania instytucją kultury – 

Gminną Biblioteką w Lipowcu. 

 

Ad. 2. (Ustalenie porządku obrad) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno Pan Zbigniew Woźniak zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku 

obrad.  

 

Nie było uwag.           W głosowaniu jawnym przy obecności  

15 radnych na stan 15 za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 15 radnych.   
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Wszyscy Radni obecni na Sesji. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
          

Ad. 3. (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)  
 

Nie wniesiono uwag do protokołu z sesji nr XVIII/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. 
 

W głosowaniu jawnym przy obecności  
15 radnych na stan 15 za przyjęciem protokołu                             

z poprzedniej sesji głosowało 15 radnych.   
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Wszyscy Radni obecni na Sesji. 

 



 

Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 
 

4.1  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie skierowania skargi 

Pani Elżbiety M. na działalność Wójta Gminy Szczytno do rozpatrzenia przed Komisją Skarg, Wniosków                             

i Petycji Rady Gminy Szczytno; 

 

Nie było uwag. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 

W głosowaniu jawnym przy obecności 15 radnych na stan 

15 za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.   
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wszyscy Radni obecni na Sesji. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

                                                                               

 

4.2  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

 

Nie było uwag. 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
 

W głosowaniu jawnym przy obecności 15 radnych na stan 

15 za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.   

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wszyscy Radni obecni na Sesji. 

 

                                                                                           

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Karta imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

 4.3  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2020-2030; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                               

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności 15 radnych na stan 

15 za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.   

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wszyscy Radni obecni na Sesji. 

 



 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Karta imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

 

4.4  Wiceprzewodniczący Rady Edward Lenarciak odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Szczytno na 2020 rok; 

 

Nie było uwag.                                                                                                                                                               

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu jawnym przy obecności 15 radnych na stan 

15 za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.   

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wszyscy Radni obecni na Sesji. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Karta imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad.5 Pisemne interpelacje i zapytania radnych. 

Nie było. 

 

Ad.6 Zapytania, wnioski, sprawy różne. 

 

Ad.7 

 Zakończenie obrad. 

 

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

Szczytno VIII kadencji. 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.                Zatwierdził: 

Protokołowała: Martyna Karpińska   
                  Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

                   Zbigniew Woźniak 


