
Protokół Nr IX 

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 30 listopada 2015 roku. 

Ad 1. Na Sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 30 listopada 2015 r. obecnych było 14 radnych, co 

wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych, zgodnie z art. 14 ustawy o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) , stanowi quorum, pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radny nieobecny nieusprawiedliwiony; Mariusz Staniec. 

Sesja odbyła się o godz. 14
00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn. 

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

Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy, Zbigniew Banaszak. 

Przewodniczący oddał głos Komendantowi Komisariatu Policji, Grzegorzowi Szatanowi. 

Komendant podziękował Wysokiej Radzie za przydzielone środki na zakup samochodu dla policji. 

Został zakupiony radiowóz marki KIA Ceed kombi, który będzie obsługiwał Gminę Olsztyn i 

Gminę Janów.  

Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad , który został przyjęty jednogłośnie w 

obecności 14 radnych. 

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Olsztyn  

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

2.   Powołanie komisji i uchwał. 

3.   Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji. 

4.   Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok. 

5.   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  

      2016 rok oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych. 

6.   Uchwała w sprawie wysokości opłaty targowej. 

7.   Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i  

      leśnego. 

8.   Uchwała w sprawie zgody na nabycie działki gruntu nr 217/2 k. m. 3 położonej w  

      miejscowości Przymiłowice, o powierzchni 75 m
2 
. 

9.   Uchwała w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  

      położonej w Kusiętach. 

10. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  

      się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed  

      bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  

      Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Olsztynie. 

12. Uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

      Alkoholowych na 2015 rok przyjętego uchwałą Nr II/7/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia  

     16 grudnia 2014 r. 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Olsztyn do realizacji projektu partnerskiego pod  

      nazwą „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

      Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja., Poddziałania 9.1.6 Programy  

      aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego  

      przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

15. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022. 

16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Olsztyn w roku szkolnym 2014/2015. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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



20. Zamkniecie obrad IX Sesji Rady Gminy. 

 

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

1. Radnego Tomasza Staniora 

2. Radną Iwonę Całus 

3. Radną Teresę Pala 

W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji. 

 

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 29 .09.2015 r.  do 

30.11.2015 r. złożył wójt, Tomasz Kucharski – sprawozdanie stanowi załącznik nr 2. 

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania. 

 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami radni otrzymali w ustawowym terminie, jak również były 

omawiane na komisjach. Przed przystąpieniem do głosowania poszczególne uchwały omówił 

wójt, Tomasz Kucharski. 

 

Ad 4. Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane o wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych za i półrocze roku 2015 w stosunku do I półrocza 2014 roku – 

stanowiący podstawę obniżenia stawek w podatkach i opłatach. Wskaźnik cen określił Prezes 

GUS i wynosi on 98,8 (spadek cen o 1,2%). Przy ustaleniu wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 rok uwzględniono dane, wynikające z porównania stawek podatku od 

nieruchomości, obowiązujących w 2015 roku w gminie Olsztyn oraz innych gminach ościennych. 

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok nie uległy zmianie za wyjątkiem stawki; od 

budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych, która została zmniejszona o 0,01 zł,  od budynków związanych z działalnością 

gospodarczą w zakresie obrotu materiałem siewnym o 0,10 zł. 

Podwyższenie stawki podatku od pozostałych gruntów o 0,01 zł pozwoli na wzrost dochodów do 

budżetu z tytułu podatku o 17 808, zł. 

Wysokość dochodów od nieruchomości za 2016 rok według proponowanych stawek wyniesie 

około 4 539 619,00 zł. 

W projekcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016 został ujęty podział 

stawek podatku od nieruchomości ze względu na rodzaj działalności gospodarczej. Podział ten 

obejmuje; budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w 

dziedzinie rekreacji i sportu, budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą w 

zakresie prowadzenia hoteli, moteli, schronisk młodzieżowych, domów wycieczkowych oraz 

innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o 

usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego urzędu. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/85/15 w sprawie 

„Podatku od nieruchomości na 2016 rok” – załącznik nr 3. 

 

Ad 5. Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok pozostały na poziomie stawek 

roku poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości stawek podatku od środków transportowych 

uwzględniono również udział wysokości poszczególnych stawek podatku w wysokości stawki 

maksymalnej. Wysokość dochodu z podatku od środków transportowych za 2016 rok według 

proponowanych stawek wyniesie około 348.639 zł. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 



Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/86/15 w sprawie 

„Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2016 rok oraz w 

sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych” – załącznik nr 4. 

 

Ad 6. Stawki opłaty targowej nie zostały zwiększone, proponuje się utrzymanie ich na poziomie z 

2015 roku, co jest odbiciem sytuacji w kraju oraz brakiem wzrostu górnych granic stawek 

podatkowych i opłat. Opłacie targowej podlega sprzedaż na targowiskach (również prywatnych), 

ulicach, placach itp. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/87/15 w sprawie 

„Opłaty targowej”– zał. nr 5. 

 

Ad 7. Uchwalenie nowych wzorów deklaracji i informacji podatkowych wynika z konieczności 

ujednolicenia oraz dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa w zakresie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/88/15 w sprawie 

„Określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” – 

załącznik nr 6. 

 

Ad 8. Gmina zamierza nabyć powyższą nieruchomość, celem zrealizowania przepompowni 

ścieków. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/89/15 w sprawie 

„Zgody na nabycie działki gruntu nr 217/2 k. m. 3, położonej w miejscowości Przymiłowice, 

o powierzchni 75 m
2
” – załącznik nr 7. 

 

Ad 9. Działka położona jest w Kusiętach została wydzielona z nieruchomości należącej do osób 

prywatnych. Stanowi ona część drogi, która będzie obsługiwała tereny dopuszczone do 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nabycie powyższej nieruchomości nastąpi bezpłatnie. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/90/15 w sprawie 

„Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości położonej w Kusiętach” 

– załącznik nr 8. 

 

Ad 10. Gmina nie posiada kryteriów, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie naszej gminy działalności w zakresie; 

wyłapywania zwierząt i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Podjęcie uchwały 

nakłada na nas ustawodawca. Na dzień dzisiejszy gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem 

w Kłomnicach.  

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/91/15 w sprawie 

„Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 



zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt” – załącznik 

nr 9. 

 

Ad 11.  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Olsztynie, omówiła zastępca wójta, Małgorzata 

Haładyj. 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” zapewni wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo 

60+), w szczególności poprzez aktywne spędzenie czasu wolnego, usługi opiekuńcze, zajęcia 

terapeutyczne oraz zaktywizowanie seniorów. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby 

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

dochodowego. Kryterium dochodowe dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

wynosi 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 514 zł dla osoby w rodzinie. Osoba o 

minimum dochodowym nie ponosi odpłatności. Koszt utrzymania jednej osoby wyliczono na 540 

zł, w tym bezpłatny posiłek skalkulowany na 12 zł. Osoba może przebywać w Dziennym Domu 

przez 8 godzin. 

Zapytania do przedłożonego projektu uchwały. 

Radny Jacek Tomalski, na jakich zasadach będzie działał Dzienny Dom „Senior-WIGOR’? 

Odp. Na dzień dzisiejszy złożonych jest 21 wniosków. Dzienny Dom „Senior-Wigor” działać 

będzie na podstawie regulaminu. Zajęcia prowadzone będą pod potrzeby seniorów. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/92/15 w sprawie 

„Określenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior-WIGOR” w Olsztynie” – załącznik nr 10. 

 

Ad 12. Dodatkowe wpłaty z opłat koncesyjnych na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

11 000 zł  oraz  oszczędności z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w kwocie 5 000 zł proponuje się przeznaczyć na lodowisko. 

Radna, Katarzyna Kulińska-Pluta opuściła salę obrad 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/93/15 w sprawie 

„Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2015 rok przyjętego uchwałą Nr II/7/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 grudnia 2014 r.” 

 – załącznik nr 11. 

 

Ad 13. Projekt uchwały omówiła Irena Pluta, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne oraz nieaktywne 

zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej. W ramach projektu uczestnicy będą objęci wsparciem w postaci usług aktywnej 

integracji o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym i zdrowotnym. W ramach 

projektu zostanie objętych 20 osób. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Częstochowie. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/94/15 w sprawie 

„Przystąpienia Gminy Olsztyn do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Drużyna 

Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej 



integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez 

unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  – załącznik nr 12. 

 

Ad 14. Projekt uchwały omówiła zastępca wójta, Małgorzata Haładyj. 

Dokonano zwiększenia wysokości dochodów bieżących w oświacie o kwotę 80 530 zł, w dziale 

turystyka o kwotę 500 zł, w ochronie zdrowia na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych o kwotę 11 000 zł, w dziale gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska o kwotę 42.753 zł. 

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 87 800 zł w administracji publicznej. 

Zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych związane są ze zmianą wartości zadań 

inwestycyjnych. 

Zastępca wójta, Małgorzata Haładyj poinformowała o zakupie choinki, która stanie na rynku. 

Choinka będzie miała 10 m. wysokości, o konstrukcji modułowej, oświetlona ze świetlną gwiazdą 

i logo gminy. Koszt choinki to 35 500 zł. Część pieniędzy pozyskanych zostanie od sponsorów. 

Radna Joanna Szydłowska zwróciła się z zapytaniem, czy jest zabezpieczenie na składowanie 

choinki? 

Odp. Choinka będzie składowana w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  a po remoncie remizy 

w Przymiłowicach, choinka będzie składowana w magazynie remizy OSP Przymiłowice. 

Radna, Katarzyna Kulińska-Pluta przybyła na salę obrad. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/95/15 w sprawie 

„Zmian w budżecie gminy na 2015 rok” – załącznik nr 13. 

 

Ad 15.  Konsekwencją podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy jest uchwała w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/96/15 w sprawie 

„Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022” – załącznik nr 14. 

 

Ad 16.  Informacje o stanie zadań oświatowych Gminy Olsztyn w roku szkolnym 2014/2015 

zreferowała zastępca wójta, Małgorzata Haładyj – informacja stanowi załącznik nr 15. 

Radny Tomasz Stanior po wcześniejszym usprawiedliwieniu się u przewodniczącego opuścił salę 

obrad. 

Zapytania do przedłożonej informacji oświatowej. 

Radny Jacek Tomalski, czy gmina ma jakieś oficjalne informacje o realizacji oświaty? 

Odp. Nie posiadamy żadnych oficjalnych informacji, tylko tyle, co podają media.  

Radna Joanna Szydłowska, czy nasze przedszkole będzie w stanie przyjąć sześciolatków? 

Odp. Tak, na dzień dzisiejszy gmina dysponuje jeszcze dziesięcioma miejscami i nie powinno być 

z tym problemu. 

Radny Marcin Poch, odniósł się do wyników egzaminacyjnych z matematyki w szkole w 

Kusiętach. Jego zdaniem problem tkwi nie w uczniach, lecz w nauczycielach, są sygnały, że 

przez tydzień nie będzie matematyki gdyż jedna pani wyjechała do sanatorium a druga pani, 

która miała ją zastępować jest chora. 

 

Ad 17,18. Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły. 

 

Ad 19. Przewodniczący, Zbigniew Banaszak odczytał zaproszenie skierowane do radnych na II 

Mikołajkowy Turniej Badmintona Klubu LOTKA, który odbędzie się w dniu 5.12.2015 r. w GOSiR 

Olsztyn. 



Pani skarbnik, Barbara Łuszczyńska zapoznała sołtysów z pismem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie przekazywania sołtysom kwitariuszy zawierających dane o 

podatnikach i  ratach podatku, są to informacje poufne i nie można ich udostępniać. 

Radny Jerzy Maciągowski zapytania w sprawie : 

1. Przebiegu światłowodu w Przymiłowicach. 

2. Ścieżki rowerowej w Przymiłowicach 

3. Drogi od Pana Tomzy do Podgrabia, kiedy będzie można liczyć na jej naprawę? 

Odp. Światłowód tzw. szkieletowy przebiega wzdłuż drogi DK46, prace będą zakończone w 

połowie grudnia br., na jego bazie będą budowane przyłącza. 

Odnośnie ścieżki rowerowej, na razie nic się nie zmieniło. 

W przyszłym roku planuje się położyć nakładkę asfaltową. 

Radna, Iwona Całus w imieniu kierownika DPS zwróciła się do wójta z zapytaniem, z kim należy 

uzgadniać postawienie znaków informujących jak dojechać do DPS od strony Kusiąt ? Czy o 

postawienie banerów na drodze gminnej w pasie drogowym należy wystąpić do gminy? 

Odp. Będzie to wymagało uzgodnień technicznych z Powiatem, a na drogach gminnych z 

Urzędem Gminy. Odnośnie banerów należy rozmawiać z Panem Grzegorzem Halamą. 

Radna Joanna Szydłowska, z czyjej inicjatywy została wyposażona sala widowiskowa w 

Gminnym Ośrodku Kultury?  Elementy sceniczne powinny być tak zabezpieczone, aby nie mogły 

być ruchome, gdyż małe dzieci narażone są na niebezpieczeństwo.  

Odp. Jest to projekt autorski Pani Matyldy Sałajewskiej. Sprawa zabezpieczenia elementów 

scenicznych zostanie przekazana Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.  

Ad 20. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji przewodniczący Zbigniew Banaszak o 

godzinie 16
20 

zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

Anna Sikorska                                                                             Zbigniew Banaszak 

 

 

 

 

 

 


