
Protokół nr XII 

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 16 lutego 2016 roku 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 16 lutego 2016 roku obecnych było 15 radnych,        

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

o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.), stanowi quorum, 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Sesja odbyła się o godz. 14
30

 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 odczytała zaproponowany porządek obrad. 

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

1.   Otwarcie obrad XII 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 w sprawie połączenia gminnej placówki wsparcia Dziennego Domu Senior-WIGOR 

     z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie. 

5.   Uchwała  w  sprawie ustalenia statutu Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Olsztynie. 

6.   Uchwała  w  sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na  lata 2016 - 218.     

7.   Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn na  

     rok 2016. 

8.   Uchwała  w  sprawie  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  

     Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica. 

9.   Uchwała  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania  

     przestrzennego terenów położonych w gminie Olsztyn. 

10. Uchwała  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania  

     przestrzennego terenów położonych w miejscowości Kusięta, w gminie Olsztyn. 

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  

      zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn. 

12. Uchwała  w  sprawie   przyjęcia    „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej   dla   Gminy   Olsztyn”. 

13. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

      lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

15. Uchwała  w  sprawie  zmian   w  Wieloletniej   Prognozie   Finansowej   na   lata  2016 - 2022. 

16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

      awansu zawodowego, wypłacanych za 2015 rok nauczycielom zatrudnionym w placówkach  

      oświatowych Gminy Olsztyn. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

20. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy. 

Radna Joanna Szydłowska zgłosiła wniosek o ujęcie w porządku obrad wniosku o zmianę statutu 

Gminy Olsztyn. 

Przewodniczący poprosił radną Szydłowską o złożenie wniosku na piśmie. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, 1 radna wstrzymał się od głosu, 1 radna 

głosowała przeciw. 

Radna Katarzyna Kuliska-Pluta przybyła na salę obrad. 

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

odczytywania jednogłośnie w obecności – 15 radnych. 



Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 15 radnych 

1. Radną Teresę Pale 

2. Radną Iwonę Całus 

3. Radnego Tomasza Staniora 

 

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 22.12.2015 r. do 

16.02.2016 r. złożył wójt, Tomasz Kucharski –sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 .  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania. 

 

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

omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 15.02.2016 r. Przed przystąpieniem do 

głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski, zastępca wójta, 

Małgorzata Haładyj, kierownik GOPS, Irena Pluta. 

 

Ad 4. Uchwałę omówiła zastępca wójta, Małgorzata Haładyj. Z Dziennego Domu Senior – 

WIGOR korzysta 15 osób. Ustawa mówi, że Gmina może włączyć placówką wsparcia dziennego 

w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem zmian jest podniesienie efektywności 

systemu organizacyjnego pomocy społecznej wraz z zapewnienie jego kompatybilności z innymi 

systemami. Włączenie Dziennego Domu Senior-WIGOR do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Olsztynie usprawni proces zarządzania, zapewni lepszą identyfikalność 

świadczeniobiorców i łatwiejszą ich dostępność do świadczeń.  

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr XII/105/16         

w sprawie „połączenia gminnej placówki wsparcia  Dziennego Domu Senior – WIGOR        

w Olsztynie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie.” – zał. nr 3. 

 

Ad 5. Włączenie Dziennego Domu  Senior-WIGOR w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej wiąże się  z wprowadzeniem nowego jednolitego tekstu statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr XII/106/16         

w sprawie „ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie”–zał. nr 4. 

 

Ad 6. Aby wypełnić przesłanki ustawowe należy przyjąć na kolejne lata Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Program zawiera działania zmierzające do tworzenia 

warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych 

oraz przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-

wychowawczych. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr XII/107/16         

w sprawie „Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny lata 2016-2018” – zał. nr 5. 

 

Ad 7. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej szczegółowo omówił przewodniczący Komisji, Mirosław 

Flisowski – plan pracy w załączeniu 

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

uchwały pod głosowanie. 



Rada Gminy w obecności 15 radnych –  13 głosami  „za” , 2 głosami „wstrzymującymi się” 

podjęła  Uchwałę Nr XII/108/16 w sprawie „ Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Olsztyn na rok 2016 ” - zał. nr 6. 

  

Ad 8. Uchwałę omówił wójt, Tomasz Kucharski. Uchwała dotyczy działki gminnej w Olsztynie 

przy ulicy Zamkowej, na której znajduje się toaleta publiczna. W uchwale z roku 2008 znalazł się 

zapis :„obsługa komunikacyjna terenu zabudowy usługowej z terenu przyległego parkingu 

3KS”.W przedłożonej uchwale zapis ten otrzymuje nowe brzmienie : „obsługa komunikacyjna 

terenu z istniejących i projektowanych dróg, w sposób bezpośredni lub pośredni”. Jest to  

uchwała czysto proceduralna polega tylko na zmianie zapisu.  

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XII/109/16           

w sprawie „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, 

dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica” – zał. nr 7. 

    

Ad 9. Uchwała dotyczy trzech obszarów zlokalizowanych w gminie Olsztyn, w miejscowości 

Olsztyn, w rejonie ulicy Narcyzowej obszar o powierzchni 7 ha, podzielony na działki część 

działek jest już zabudowana i po zachodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Turowa  obszar 

o powierzchni 2,8 ha oraz w miejscowości Skrajnica, w rejonie ulicy Księżycowej obszar około 1,5 

ha. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XII/110/16          

w sprawie „ Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w gminie Olsztyn” –zał. nr 8. 

 

Ad 10.  Uchwała dotyczy niewielkiego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Kusięta,            

w gminie Olsztyn o powierzchni 0,50 ha sąsiadujący z terenami budowlanymi.  

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XII/111/16          

w sprawie „ Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kusięta, w gminie Olsztyn” –zał. nr 9. 

 

Ad 11. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana kierunków przeznaczenia terenów 

zlokalizowanych przy ulicy Malowniczej i przy ulicy Słonecznej w  miejscowości Bukowno. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XII/112/16          

w sprawie „ Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn” – zał. nr 10. 

 

Ad 12. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn jest dokumentem strategicznym, 

którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej tj. 

podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenia poziomu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, jak również redukcji emisji gazów cieplarnianych. Głównym celem programu jest 

poprawa, jakości powietrza, oraz zmniejszenie kosztów energii. Dokument jest niezbędny przy 

ubieganiu się o środki zewnętrzne w tym unijne na takie działania jak: termomodernizacja 

budynków, instalacje OZE, zwiększenie efektywności energetycznej. 



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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XII/113/16          

w sprawie „Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn” –zał. nr 11. 

 

Ad 13. W związku z przekazaniem kwoty 10 000 zł. z funduszu sołeckiego wsi Krasawa i Zrębic 

na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jakim 

jest Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Zrębicach, postanowiono zmienić Uchwałę Nr IV/47/15 

Rady Gminy Olsztyn z dnia 22.04.2015 r., poprzez wykreślenie w § 3 pkt. 4, „dotacja może być 

udzielana nie częściej niż raz na 5 lat od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji” 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  14 głosami  „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

podjęła  Uchwałę Nr XII/114/16 w sprawie „Zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków”–zał. nr 12. 

 

Ad 14.  Dokonano  zmiany  wysokości  wydatków  inwestycyjnych  oraz  wydatków  bieżących. 

Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn. Budowa urządzeń wodnych i pobór 

wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70           

w kwocie 70.000 zł. 

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

powiatową 1065 S – ulica Polna w Olsztynie w kwocie 500 000 zł.  

W związku z oszczędnościami, które zostały pozyskane w trakcie przetargu na ulicę Sobieskiego 

z okolicznymi uliczkami, proponujemy budowę – kontynuację prac przy ulicy Polnej w Olsztynie.  

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XII/115/16          

w sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2016 rok”–zał. nr 13. 

 

Ad 15. 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  15 radnych –  15 głosami  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr XII/116/16  

 w sprawie   „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2022” – zał.     nr 14. 

 

Ad 16.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego, wypłacanych za 2015 rok nauczycielom zatrudnionym               

w placówkach oświatowych gminy Olsztyn, złożyła Pani Małgorzata Haładyj, zastępca wójta  -

sprawozdanie stanowi załącznik nr 15.. 

 

Ad 17.  Radny Mirosław Flisowski zabrał głos w sprawie: 

1) remizy OSP w Kusiętach, 

2) konkursu na kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Odpowiedzi udzielił wójt, Tomasz Kucharski 

Jesteśmy przygotowani do przetargu na budowę remizy OSP w Kusiętach i niebawem zostanie 

ogłoszony przetarg. Gmina wystosowała pismo do Komendy Głównej  Państwowej Straży 

Pożarnej o dotację. 



Konkurs na kierownika GOSiR wygrała Pani Edyta Czajkowska, która zostanie zatrudniona od    

1 marca 2016 r. Na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty. 

 Radny Jacek Tomalski zwrócił się z zapytaniem, czy w Domu Senior – WIGOR można 

będzie wesprzeć również osoby bezdomne np.: zjeść, wyprać, umyć się.  

Odp. Dzienny Dom Senior - WIGOR jest dotowany w całości przez Ministerstwo i dopóki 

jesteśmy w programie nie można uruchomić usługi łaźni dla bezdomnych. 

W Częstochowie jest dużo takich ośrodków i bardzo chętnie bezdomni są przyjmowani. 

 Radna Joanna Szydłowska zwróciła się z zapytaniem, jak funkcjonuje obecnie Punkt 

Informacji Turystycznej. 

Odp. Punkt Informacji Turystycznej działa łącznie z weekendami. W miesiącach zimowych          

w weekendy funkcjonuje 4 godziny a od maja w weekendy w pełnym wymiarze godzin. 

 

Ad 18 . Przewodniczący Zbigniew Banaszak odczytał odpowiedź na interpelację radnej Iwony 

Całus w sprawie likwidacji linii PKS Częstochowa – Bukowno – Częstochowa – interpelacja        

w załączeniu do protokołu. 

Odpowiedź na interpelację radna Iwona Całus otrzyma na piśmie. 

Radna Katarzyna Kulińska-Pluta o godz. 15
50

 opuściła salę obrad.  

 

Ad 19. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Mariola Matysek poinformowała, że we wtorki od 

godz. 12
00

 do 16
00

  i w czwartki od godz. 16
00

 do 20
00

 w Gminnym Ośrodku Kultury  mieszkańcy 

gminy Olsztyn mogą korzystać z darmowych porad prawnych.  

 Sołtys Olsztyna, Elżbieta Kosielak zwróciła się o wyjaśnienie, jakie kryteria przeważyły, że 

dopuszcza się tereny pod zabudowę tylko lewej strony od Olsztyna do Turowa. 

Odp. Jest to bezpośrednie sąsiedztwo z istniejącą zabudową. W Studium wnioskowaliśmy o lewą 

i prawą stronę, ale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska   stronę prawą   wyeliminowało ze 

względu na widoki. 

Pani Kosielak zwróciła się z prośbą o podanie  telefonów radnych. 

Odp. W BIP Urzędu Gminy w zakładce Rada Gminy są umieszczone dane kontaktowe do 

radnych. 

 

Ad 20. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew 

Banaszak o godz.16
00

  ogłosił zamkniecie obrad XII Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

Protokolant                                                              Przewodniczący 

Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak 

 

 

 
 

 


