
Protokół nr XXIV 

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 19 grudnia 2017 roku 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 19 grudnia 2017 roku obecnych było 14 radnych, co  

wobec ustawowego składu  Rady  wynoszącego  15 radnych, zgodnie  z  art.  7  ustawy o  

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875.), stanowi quorum, pozwalające 

na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Jerzy Maciągowski. 

Sesja odbyła się o godz. 13
00

 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn.  

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak. 

Przewodniczący, Zbigniew Banaszak przeprosił w imieniu Senatora Majera, że nie mógł przybyć 

na sesje ze względu na ważne prace w senacie. 

Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej, Mirosław Flisowski zgłosił wniosek o wprowadzenie 

pod obrady sesji punktu: Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej powołanej do aktualizacji 

statutu Gminy Olsztyn, uzasadniając jego wprowadzenie.  

Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 14 radnych. 

Przewodniczący odczytała zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonego 

wniosku. 

P o r z ą d e k  o b r a d  XXIV  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n 

1.  Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej    

      Sesji.                                                                             

2.   Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

3.   Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji. 

4.   Uchwała budżetowa na rok 2018. 

5.   Uchwała w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023”. 

6.   Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

      Alkoholowych na 2018 rok”. 

7.   Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  

      schronisku dla osób bezdomnych. 

8.   Uchwała w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn. 

9.   Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie  

      osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach  

      mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Olsztyn”. 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej   

      przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Olsztynie, stanowiącej własność Gminy  

      Olsztyn. 

11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

12. Uchwała w sprawie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022”. 

13. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej powołanej do aktualizacji statutu Gminy Olsztyn. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty. 

17. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 

W/w porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie w obecności – 14 radnych. 

 

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy, radni przyjęli go 

bez odczytywania jednogłośnie w obecności – 14 radnych. 

 

Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 14 radnych 



1. Radnego Tomasza Staniora 

2. Radną Iwonę Całus 

3. Radną Teresę Palę 

W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji. 

 

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 21.11.2017 r. do 

19.12.2017 r. złożył wójt Tomasz Kucharski –sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.  

Zapytania do przedłożonego sprawozdania. 

Radny Mariusz Staniec, zapytania w sprawie: 

1) działek pod ścieżkę rowerową w Przymiłowicach, ile osób jeszcze nie podpisało aktów 

notarialnych? 

2) budowy kanalizacji w Skrajnicy, jakie są tam zagrożenia? 

Odp. Do podpisania zostały jeszcze trzy akty notarialne i jedna sprawa poszła o wywłaszczenie. 

W marcu można będzie ruszyć z budową ścieżki. 

Na dzień dzisiejszy zagrożeń nie ma. 

 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami radni otrzymali w ustawowym terminie. Przed 

przystąpieniem do głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski i 

zastępca wójta, Małgorzata Haładyj. 

 

Ad 4. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i 

materiałami informacyjnymi. Uchwała Nr 4200/VI/145/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r . VI Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  w załączeniu do protokołu.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię w sprawie możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 8 247 863,20 zł. przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 rok Gminy Olsztyn. Uchwała Nr 4200/VI/146/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r . 

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o 

możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 

Gminy Olsztyn w załączeniu do protokołu.  

Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 

roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu na 2018 rok nie wnosząc uwag.  

Wójt omówił przedłożoną autopoprawkę do uchwały budżetowej na 2018 rok. W związku z 

przełożeniem realizacji inwestycji z 2017 roku na 2018 rok wnioskuje o przyjęcie następujących 

zmian do projektu budżetu na 2018 rok: 

1.Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Skrajnica” o kwotę 1 200 000 zł., planowana wartość zadania wyniesie 5 600 000 

zł, planowane wydatki w 2018 roku wyniosą 5 593 000 zł. 

2. przełożenie realizacji zadań inwestycyjnych z 2017 roku na 2018 rok: 

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w 

Zrębicach” – 10 086 zł., „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w 

Olsztynie ul. Paprociowa” – zadanie to realizowane w latach 2017-2018. W 2018 roku planowane 

wydatki wyniosą 51 200 zł,  „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn” – zadanie 

to realizowane w latach 2017-2018. W 2018 roku planowane wydatki wyniosą 185 000 zł, 

„Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego – ulica świerkowa w Turowie” – 

7 000 zł. 

3. zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w 

Zrębicach” o kwotę 41 000 zł oraz wydatków w 2018 roku o kwotę 40 250 zł, 

4. zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w 

Przymiłowicach” o kwotę 50 000 zł, planowane wydatki w 2018 roku wyniosą 5 593 000 zł. 



5. zmniejszenie wydatków o kwotę 140 000 zł do realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego 

pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynków OSP 

w Zrębicach i Przymiłowicach”. PO zmianie kwota wydatków w 2018 roku wyniesie 550 000 zł, 

„Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego – ulica Świerkowa w Turowie” -

7 000 zł. 

Po wprowadzeniu powyższych zmian wydatki inwestycyjne wzrosną o 1 357 649 zł i wyniosą 

17 673 998,99 zł. 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.  

Wójt Tomasz Kucharski przedłożył założenia do przedłożonego budżetu na 2018rok. 

Budżet gminy na 2018 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 39.239.656,00 zł, a po stronie 

wydatków kwotą 48.916.668,20 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 9 677 012,20 zł zostanie 

sfinansowany kredytem w kwocie 5 300 000 zł, pożyczkami w kwocie 3 323 595 zł i wolnymi 

środkami w kwocie 1 053 417,20 zł.  

Budżet na 2018 rok jest wyjątkowo dobry. Opiewa na kwotę dużo wyższą niż w latach 

poprzednich. Dochody wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 5 527 000 zł a po stronie 

wydatków wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 15 000 000 zł, na inwestycje wydajemy 

ponad 36%  

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 48.916.668,20 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w 

kwocie 31.242.669,21 zł, co stanowi 63,87% ogółu wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne 

wynoszą 17 673 998 zł, co stanowi 36,13% ogółu wydatków.  

Planowane inwestycje w 2018roku: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice i Skrajnicy, 

2. Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa, 

3. Budowa chodnika w Kusiętach – I etap,  

4. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych, 

5. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn. Opracowanie projektu  

    odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 i 330 w Kusiętach, 

6. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą  

    powiatową 1043 S – przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - 

    Turów ulice: Rycerska, Południowa, 

7. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach, 

8. Budowa drogi gminnej w Biskupicach, ul. Spokojna, 

9. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne, 

10. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego – na odcinku od stacji paliw w    

      Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna, 

11. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynków OSP w  

      Zrębicach Pierwszych i Przymiłowicach, 

13. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice, 

14. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn, 

15. Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację dachu na garażach, 

16. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie, 

17. Zakup szorowarki do Szkoły Podstawowej w Zrębicach, 

18. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach Pierwszych, 

19. Zakup huśtawki podwójnej do Gminnego Przedszkola w Olsztynie, 

20. Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie, 

21. Zakup kuchni z piekarnikiem do stołówki przy Szkole Podstawowej w Olsztynie, 

22. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn, 

23. Założenia do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  

      Gminy Olsztyn, 



24. Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach, 

25. Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach, 

26. Projekty na oświetlenie, 

27. Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa, 

28. Zakup wiat przystankowych w miejscowości Bukowno i Odrzykoń, 

29. Zagospodarowanie terenu pod budowę Domu Ludowego w Skrajnicy, 

30. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy, 

31. Modernizacja budynku GOK- zainstalowanie klimatyzacji, 

32. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Przymiłowicach, 

33. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie, 

34. Dotacja na budowę boiska sportowego w Biskupicach. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –  13 głosami  „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”  

podjęła  Uchwałę Nr XXIV/269/17 w sprawie „Uchwała budżetowa na rok 2018” – zał. nr 5. 

Wójt złożył podziękowania Zastępcy  wójta, Małgorzacie Haładyj i skarbnikowi, Barbarze 

Łuszczyńskiej za opracowanie budżetu. 

 

Ad 5. Przewodniczący Zbigniew Banaszak odczytał Uchwałę Nr 4200/VI/147/2017 z dnia            

4 grudnia 2017 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w 

sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie uchwały wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2018-2023 – Uchwała Nr 4200/VI/147/2017 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

Radna Barbara Kuśmierska o godz. 14
20 

opuściła salę obrad  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –  12 głosami  „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

podjęła  Uchwałę Nr XXIV/270/17 w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-

2023” – zał. nr 6. 

Radna Barbara Kuśmierska o godz. 14
25 

przybyła na salę obrad. 

Radny Mariusz Staniec o godz. 14
25 

opuścił salę obrad 

 

Ad 6. Prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz  integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok stanowi 

kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach. Działania wynikające z programu 

tworzą system wszechstronnej pomocy dla różnych grup odbiorców, na różnych etapach 

zagrożenia problemami alkoholowymi. Obejmują one dzieci i młodzież, osoby uzależnione i ich 

rodziny, a także osoby doświadczające przemocy domowej. Celem programu jest zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów alkoholowych, rozpoznawanie problemów alkoholowych, 

popularyzowanie i promowanie zdrowego stylu życia szczególnie u dzieci i młodzieży, 

prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie nadużywania alkoholu, narkotyków oraz 

przemocy, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wspieranie osób i 

rodzin w konstruktywnym radzeniu sobie z problemami uzależnień i przemocy. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –  13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXIV/271/17 w 

sprawie „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok” - zał. nr 7. 

  



Ad 7. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy między innymi 

udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. Jest to świadczenie niepieniężne, które przysługuje osobom, które nie są w stanie 

zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie z różnych powodów. Osoby 

bezdomne, pozbawione schronienia kierowane są na podstawie skierowania oraz decyzji 

administracyjnej wydanej przez kierownika GOPS lub osobę upoważnioną. W związku z 

nowelizacją ustawy o pomocy społecznej konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Nowelizacja ta wprowadza nowe 

zasady udzielania pomocy w formie schronienia. W myśl  ustawy o pomocy społecznej udzielenie 

schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku 

dla osób bezdomnych. Opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala podmiot 

kierujący w uwzględnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego, osoby nie ponoszą opłat.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –  13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXIV/272/17 w 

sprawie „Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 

dla osób bezdomnych” - zał. nr 8. 

 

Ad 8. Przyjmuje się aktualizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w celu uzyskania dotacji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację 

nieefektywnych źródeł ciepła, które służą do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –  13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXIV/273/17 w 

sprawie „Przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn” - zał. 

nr 9. 

 

Ad 9. Przyjmuje się „Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Olsztyn w ramach „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn” w celu zwrotu części kosztów, poniesionych przez 

mieszkańców gminy Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne źródła 

ciepła. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 13 radnych –  13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXIV/274/17 w 

sprawie „Przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Olsztyn - zał. nr 10. 

Radny Mariusz Staniec o godz. 14
35

 przybył na salę obrad. 

 

Ad 10. Przedmiotem przedłożonej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie służebnością 

gruntową, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków, jako działka nr 26/1 k. m. 1, obręb ewidencyjny Olsztyn, dla której prowadzona jest 

księga wieczysta. 

Z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej wystąpił przedstawiciel właściciela działek 

sąsiednich, Przewodniczący Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn. 



Po analizie stanu prawnego ustalono, że działki Wspólnoty Gruntowej położone są w terenie 

przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, ale nie posiadają bezpośrednio dostępu do drogi publicznej. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –  14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXIV/275/17 w 

sprawie „Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i 

przechodu na nieruchomości położonej w Olsztynie, stanowiącej własność Gminy 

Olsztyn” - zał. nr 11. 

 

Ad 11. Dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Zmiany 

w wydatkach bieżących spowodowane są zmniejszeniem w 2017 roku o kwotę 15 150 zł 

wydatków na realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacyjny” - projekt realizowany w 

latach 2016-2017 z udziałem środków unijnych, zmniejszeniem w 2017 roku o kwotę 70 000 zł 

wydatków na obsługę zadłużenia, zwiększeniem o kwotę 30 000 zł wydatków na plany 

zagospodarowania przestrzennego, zwiększeniem o kwotę 17 000 zł wydatków dla OSP, w tym 

3 000 zł wydatki na wykonanie schodów do remizy OSP Biskupice. Środki te pochodzą z nagrody 

dla miejscowości Biskupice w konkursie woj. śląskiego „Piękna wieś”, zwiększeniem o kwotę 

11 120 zł wydatków na realizację zadań w ramach asystenta w rodzinie. Zmiana ta 

spowodowana jest uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Pracy. 

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 741 069 zł zadań inwestycyjnych. 

Zmiany te są związane z przełożeniem do realizacji z 2017 roku na 2018 rok inwestycji pn. 

„Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna”, „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn Budowa 

oświetlenia ulicznego ulica Jodłowa w Biskupicach”, Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa 

oświetlenia ulicznego – ulica Świerkowa w Turowie”, „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa 

na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach”, „Zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Olsztyn”. 

Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 

Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup programu dla obiegu 

dokumentów w Urzędzie Gminy Olsztyn”, „Zakup odśnieżarki dla potrzeb Urzędu Gminy w 

Olsztynie”, „Zakup kosiarki dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie”, 

Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w 

Przymiłowicach”, „Rozbudowa oddziału przedszkola w Zrębicach”, „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Skrajnica”. 

Zwiększono wartość i wydatki zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania w budynku 

Przychodni Lekarskiej w Zrębicach”, zwiększono wydatki zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynków OSP w 

Zrębicach i Przymiłowicach” 

Zmniejszono w 2017 roku wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektuj i wybuduj zadanie 

pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa”. Zadanie to zakończone będzie w 

2018 roku, zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia 

zewnętrznego w gminie Olsztyn”. Zadanie to zakończone będzie w 2018 roku, zmniejszono 

wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne dla OSP. Kwota ta zostanie przeznaczona na dotacje 

na wydatki bieżące dla OSP. 

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 2 498 212 zł, z tego: zmniejszono o kwotę 

1 921 086,42 zł planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu, zmniejszenie o kwotę 

328 251,52 zł planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek, zmniejszenie o kwotę 

248 874,06 zł wolnych środków 

Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 526 843,01 zł, z tego: 450 000 zł z tytułu nie 

udzielenia pożyczek w 2017 r., 76 843,01 zł z tytułu zmniejszenia spłaty w 2017 roku rat 



pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 

listopadzie 2017 roku Gmina Olsztyn uzyskała umorzenie części zadłużenia w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 236 209,11 zł. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –  14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXIV/276/17 w 

sprawie „ Zmian w budżecie gminy na 2017 rok” –zał. nr 12. 

 

Ad 12. Konsekwencją podjętej uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy jest uchwała w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –  14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXIV/277/17 w 

sprawie „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023” – zał. nr 13. 

 

Ad 13.  Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej Mirosław Flisowski, złożył sprawozdanie z 

pracy Komisji – sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14,15. Do Biura Rady Gminy nie wpłynęły zapytania i interpelacje radnych. 

 

Ad 16.  Zaproszony na sesję Pan Mirosław Tomalski, członek koła łowieckiego szczegółowo 

omówił gospodarkę łowiecką. Odstrzelanie dzików odbywa się na podstawie inwentaryzacji. 

Podczas liczenia dzików nie stwierdzono na naszym terenie dzików, na naszym terenie dzików 

nie ma przychodzą one z innych terenów tylko na żer i odchodzą. Lasy nasze są lasami 

turystycznymi i dlatego polowania są bardzo ograniczone, są natomiast polowania indywidualne. 

Od kwietnia do sierpnia 2017 roku odbyło się 267 polowań gdzie odstrzelono 7 dzików. Szkody 

na terenie koła łowieckiego są niewielkie. Rolnik, który doznał szkody zgłasza szkodę do Zarządu 

Koła Łowieckiego po zrobieniu szkody i przed zbiorami. Zarząd wylicza straty przed zbiorami. 

Szkoda wypłacana jest od kwoty 50 zł. 

Radny Marcin Poch poruszył sprawę lisów, czy są prowadzone ostrzały lisów. 

Odp. Tak prowadzone są odstrzały lisów.  

Radny Poch prosi o zwiększenie odstrzałów lisów. 

Radny Mirosław Flisowski zwrócił się do Komendanta Policji o karanie wszystkich, którzy 

zatrzymują się na pasach przy sklepie monopolowy. 

W odpowiedzi komendant poinformował, że każdy, kto zauważy samochód, który zatrzymał się w 

niedozwolonym miejscu może spisać numer rejestracyjny i zgłosić policji. 

Przewodniczący Rady Gminy, Zbigniew Banaszak odczytał pismo Zakładu Karnego w Herbach w 

sprawie trybu wyznaczenia podmiotów, na rzecz, których skazani mogą wykonywać prace na 

cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy i możliwości 

wykonywania pracy przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie 

Karnym w Herbach w roku 2018. Oraz pismo Domu Pomocy Społecznej w Turowie, w którym 

DPS Turów składa zapotrzebowanie na przyjęcie do pracy skazanych z Zakładu Karnego w 

Herbach – pisma w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Zbigniew Banaszak złożył życzenia świąteczno-noworoczne.  

 

Ad 17. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew 

Banaszak o godz.16
00

  ogłosił zamkniecie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

Protokolant                                                              Przewodniczący 

Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak 



 

 

 
 

 


