
PROTOKÓŁ NR XXI/13 

 

    z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 7 marca 2013 roku. 

 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 7 marca 2013 roku obecnych było 14 radnych, 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), stanowi quorum, pozwalające 

na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Radny nieobecny nieusprawiedliwiony: Andrzej Gołaszewski. 

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

Sesja odbyła się o godz. 1300 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn.  

Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny. 

Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości oraz radnych. Szczególnie serdecznie 

przywitał nasze cztery uczennice ze Szkoły Podstawowej w Olsztynie, które na 

wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w narciarstwie klasycznym w klasyfikacji 

drużynowej zajęły trzecie miejsce. Zawody odbyły się w Istebnej-Kobylance. Dziewczęta 

trenowały pod okiem  

Jana Michno, rywalizowały z zawodniczkami na dystansie dwóch kilometrów.  

Zawodniczkom oraz ich trenerowi, a także dyr. szkoły p. Grażynie Bednarek gratulował wójt 

Tomasz Kucharski oraz przewodniczący rady gminy Janusz Konieczny. Zawodniczki 

otrzymały z rąk wójta okolicznościowe dyplomy oraz upominki. 

 

Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad XXI sesji, który został przyjęty 

jednogłośnie 

 

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

    1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z XX sesji.  

    2. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

    3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji. 

    4. Uchwały:  

        1) w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnych w Biskupicach, 

        2) w sprawie  zgody na zbycie nieruchomości gminnych w Olsztynie w drodze  

            bezprzetargowej na rzecz Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn, 

        3) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku ze zmianą granic   

            administracyjnych Gminy Olsztyn, 

        4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

            zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn”, 

        5) zmieniająca uchwałę Nr XIX/182/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2012 r.,  

            w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  

            odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  

            tych odpadów, 

        6) zmieniająca uchwałę Nr XIX/186/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2012 r.,  

            w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

            Olsztyn”, 

        7) w sprawie podziału Gminy Olsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  

            numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

        8) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata  

            2013-2015”, 



        9) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn  

            z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok” 

      10) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, 

      11) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022. 

     5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych   

         stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu  

         terytorialnego. 

     6. Interpelacje i zapytania radnych. 

     7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

     9. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

    W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XIX Sesji  XX Sesji    

   nadzwyczajnej radni przyjęli je bez odczytywania jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

   

   Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie 

   1. Radną Edytę Czajkowską 

   2. Radnego Jana Jelenia 

   3. Radnego Andrzeja Tomzę. 

   W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji. 

 

   Ad 3.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 20.12.2012      

   do 7.03.2013 r. złożył wójt Tomasz Kucharski –sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do  

   protokołu. 

   Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania. 

   Radny Marek Romański o godz. 1330 przybył na salę obrad 

 

   Ad 4.  Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami radni otrzymali w ustawowym terminie i były  

   omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 7.03.2013 r. 

   Przed przystąpieniem do głosowania poszczególne uchwały omówił wójt Tomasz  

   Kucharski i zastępca wójta Małgorzata Haładyj. 

    

    1. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/192/13   

    w sprawie „Zgody na zbycie nieruchomości gminnych w Biskupicach” - zał. nr 3. 

 

    2. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/193/13  

    w sprawie „Zgody na zbycie nieruchomości gminnych w Olsztynie w drodze   

    bezprzetargowej na rzecz Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn” - zał. nr 4. 

 

3. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/194/13  

w sprawie „Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku ze zmianą granic    

administracyjnych Gminy Olsztyn” – zał. nr 5. 

 

4. Uzupełnienie programu o adopcję zwierząt zostanie znowelizowany po wcześniejszej 

konsultacji z komisjami. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/195/13  

w sprawie „Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn”” – zał. nr 6. 

 



5. Na komisji wpłynął wniosek o wprowadzenie ulg dla rodzin posiadających troje i więcej 

dzieci, ale z tym należy wstrzymać się do czasu ogłoszenia przetargu.  

Radny Skalec, zapytanie o sposobie przeprowadzania wypowiedzeń dotychczasowych 

umów. 

Odp. Osoba, która posiada umowę musi ją wypowiedzieć. Urząd Gminy przygotował wzór 

wypowiedzenia i każdy mieszkaniec je otrzyma. Wzór wypowiedzenia zostanie również 

umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy, zostaną organizowane zebrania z 

sołtysami. Czytane będą ogłoszenia przez księży w kościołach na mszach.  

Osoba, która zadeklaruje się segregować śmieci, a nie będzie ich segregować 

prawdopodobnie odbiorca ich nie odbierze. 

Radna Kulińska-Pluta zawnioskowała o wywieszenie na stronie internetowej wzoru 

wypowiedzenia umowy i o sposobie jej rozwiązania. 

Odp. Urząd dołoży wszelkich starań, aby ta informacja była jasna i przejrzysta   

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/196/13  

„Zmieniająca uchwałę Nr XIX/182/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2012 r.,  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów” – zał. nr 7. 

 

6. Radna Kulińska-Pluta, każda rodzina otrzyma trzy pojemniki po 120 l., są obawy, czy 

wystarczą dla rodzin posiadających większą liczbę osób. Jeżeli ktoś nie mieści się w 

pojemniku 120 l. śmiecia niesegregowanego i zażąda pojemnika dodatkowego, co w tedy? 

Odp. Na dzień dzisiejszy przyjmujemy takie wartości.  Śmieci, które nie pomieszczą się w 

pojemnikach można będzie złożyć w plastikowych workach i odbiorca musi je odebrać, a 

jeżeli ktoś nie zechce ich przetrzymywać, to może je odwieść na zbiorczy punkt.  

W przyszły poniedziałek Wójt zorganizuje w Urzędzie Gminy spotkanie z sołtysami, radcą 

prawnym i pracownikami zajmującymi się tą sprawą. 

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

podjęła Uchwałę Nr XXI/197/13  „Zmieniająca uchwałę Nr XIX/186/12 Rady Gminy 

Olsztyn z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn” – zał. nr 8. 

 

     7. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/198/13    

     w sprawie „Podziału Gminy Olsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  

     numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.” – zał. nr 9. 

 

    8. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/199/13  

    w sprawie „Przyjęcia „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata    

    2013-2015 ” – zał. nr 10. 

 

    9. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/200/13 

    w sprawie „Przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Olsztyn  

   z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok” – zał. nr 11. 

    Radna Kulińska-Pluta w związku z ustępującą funkcją prezesa Stowarzyszenia Odnowy 

    i Rozwoju wsi Zrębice i Krasawa podziękowała Wójtowi i Wysokiej Radzie za współpracę. 

 

   10. Projekt uchwały i przedłożoną autopoprawkę omówiła zastępca wójta Małgorzata      

    Haładyj 



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

    podjęła Uchwałę Nr XXI/201/13 w sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2013 rok” – zał.    

    nr 12. 

 

   11. Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/202/13 

    w sprawie „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022” - zał. nr 13. 

 

    Ad 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na     

    poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki     

    samorządu terytorialnego, przedłożyła p. Małgorzata Haładyj –zastępca wójta. Sprawozdanie  

    stanowi załącznik nr 14 

    O godz. 1510 radny Tomasz Stanior opuścił salę obrad. 

 

     Ad 6,7. Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły. 

 

     Ad 7. Do Biura Rady Gminy wpłynęły dwa pisma. Pierwsze pismo od Pani Jolanty    

     Krysztofik i Pani Bożeny Korzeń  do wiadomości radnym o złożeniu do WSA  w Gliwicach 

     odwołaniu od postanowienia SKOL w Częstochowie. Skarga dotyczy działań Wójta Gminy     

     Olsztyn w sprawie podziału z urzędu nieruchomości położonej w Olsztynie przy ulicy  

     Kościelnej, ale używana jest także nazwa ul. Karłowatej Sosny.  

Wójt zadeklarował, że w  ciągu dwóch tygodni każdy radny otrzyma dość precyzyjne 

wyjaśnienia.  

Drugie pismo od Kierownika NZOZ lek. med. Bogdana Maliny o podjęcie decyzji odnośnie 

obiektu dzierżawionego przez niego na działalność leczniczą NZOZ Przychodni Lekarskiej B. 

Malina  w Zrębicach, ul. Główna 141. Po konsultacji z radnymi i po wypracowaniu w Urzędzie 

Gminy pewnych założeń przedstawiony zostanie plan, jakie są zapatrywania, co do budynku. 

     Wójt poinformował, że ruszyły prace porządkowe w gminie w związku z tym prosi sołtysów o   

     zgłaszanie gdzie posprzątać. 

      Radny Romański zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa przedszkola w  

     Przymiłowicach, kiedy to przedszkole ruszy. 

     Odp. Wspólnie podjęto decyzję, że na czas remontu przedszkola w Przymiłowicach dzieci  

     będą dowożone gimbusem do przedszkola w Olsztynie. Po remoncie przedszkola, gdy dzieci  

     mogły wrócić rodzice zwrócili się z prośba, aby dzieci pozostały w Olsztynie. 

      Radny Romański zwrócił się z prośba o dokończenie placu zabaw przy przedszkolu w  

     Przymiłowicach. 

      Radny Flisowski zwrócił się z zapytaniem, gdzie w gminie można powiesić ogłoszenie,   

     oraz czy jest -będzie akcja posprzątania lasów. 

     Odp. Trwają uzgodnienia lokalizacyjne urządzeń informacyjnych oraz słupów  

     ogłoszeniowych. Wspólnie z Nadleśnictwem będzie przeprowadzona akcja sprzątania przy        

     udziale młodzieży. 

      Pani Helena Kłosowska w imieniu mieszkańców wsi Turów wyraziła oburzenie w sprawie   

     zniesienia ulgi podatkowej. Zwróciła się z zapytaniem, dlaczego radni są podzieleni i ile  

     należy zebrać podpisów, aby wnieść projekt obywatelski o obniżenie lub zniesienie podatku. 

     Odp. Propozycje stawek podatkowych są przygotowywane już we wrześniu i dane są  

     transparentne a wszystkie uchwały przed podjęciem  są dyskutowane. Gmina Olsztyn, jako  

     jedyna do roku 2012 nie obciążała podatkiem całości budynków gospodarczych stosując    

     ulgę do 30 m2  Dotyczy to około 600 podatników nie dotyczy to  

     rolników i osób posiadających ponad 1 ha.  Jest to pierwszy rok od wprowadzenia tego  



     podatku. Jeżeli pojawią się osoby, które nie będą mogły pokryć tej należności można na  

     uzasadniony wniosek należność tą umorzyć. Podatek ten służy między innymi do tego, aby  

     wyeliminować stare, zniszczone rudery grożące zawaleniu. 

      Pan Adam Zieliński, czy wójt wydał polecenie Policji, aby łapali samochody na rondzie.      

     Brak odpowiedzi na apel 600 osób o dopuszczenie parkowania przy sklepie Jura. Czy 

     przystanek przed sklepem Jura posiada atest. 

     Odp. Komisariat Policji w Olsztynie jest, ale wójt nie jest kompetentny ani nie ma uprawnień  

     do wydawania policji poleceń. Policja wykonuje swoje obowiązki nie pozwalając parkować  

     na rondzie a lokalizacja ronda nie przewiduje miejsc parkingowych. 

     Właściciele Jury nie podjęli żadnych działań zmierzających do zrobienia parkingu, a złożyli  

     oświadczenie w Generalnej Dyrekcji Dróg, że posiadają parking na zapleczu sklepu. 

     Parking przy ulicy Kościelnej już funkcjonuje, a mieszkańcy gminy płaca tylko 1 zł. Na  

     prywatnym terenie naprzeciw Urzędu Gminy powstaje nowy parking. Na zapleczu Urzędu  

     Gminy powstaje parking, co odciąży parkowanie przy rynku.  

     Co do apelu, w najbliższych dniach odpowiedź będzie. Przystanek jest w tym samym  

     miejscu, co stał i w żaden sposób nie narusza własności prywatnej.    

     Radny Skalec powstały pęknięcia na drodze w Kusiętach, czy będą one poprawione w  

     ramach gwarancji. 

      Radna Kulińska-Pluta, dyskusji o podatkach wcale nie było, gdyż na komisji brak było  

     Wójta, zastępcy wójta i pracowników gminy. Była propozycja radnego Romańskiego o nie  

     podnoszeniu podatków jak również była propozycja radnej Kulińskiej-Pluty, aby podatki  

     podnieść tylko o stopień inflacji. Część ludzi chętnie by budynki rozebrała, ale po prostu ich  

     na to nie stać. W ciągu roku  podatkowego nie można zmienić stawek podatkowych. 

     W dalszej wypowiedzi radna Kulińska zwróciła się z zapytaniem, dlaczego zarządzenia wójta  

     są publikowane z bardzo dużym opóźnieniem, brak składów komisji oraz zaproszeń na  

     sesje.  

       W odpowiedzi wójt zwrócił się do radnej Kulińskiej-Pluta z prośbą, aby nie prowadziła  

      demagogii i populizmu. Gmina Olsztyn jest jedną z pierwszych gmin w pozyskiwaniu  

      funduszy unijnych, a jeżeli jest jakiś  problem to trzeba go rozwiązywać. 

       Radny Herman zwrócił się z zapytaniem, czy jednostka ochotniczej straży pożarnej w  

      Olsztynie może liczyć na pomoc finansową gminy w montażu syreny alarmowej, którą  

      pozyskała od Starostwa. Koszt montażu syreny to kwota około 3-4 tyś. zł.  

       Radny Romański podziękował Wójtowi o uczczenie pamięci w dniu 11 listopada  

      powstańców listopadowych. 

       Radna Elmanowska zwróciła się z zapytaniem, czy będzie czynny szalet publiczny. 

      Odp. Koszty roczne utrzymania szaletu są bardzo duże, zamiarem gminy jest, aby  

      nieruchomość gminną, na której znajduje się szalet oddać w użytkowanie wieczyste. 

      Co do montażu syreny, to Urząd Gminy jest zaskakiwany różnymi problemami, wydatkami  

 ale będzie się starał poszukać pieniędzy. 

        Radny Herman – prezes Stowarzyszenia „Orle Gniazdo” poinformował, że  

      Stowarzyszenie organizuje konkurs na logo Stowarzyszenia i chciałby aby ten konkurs  

      rozpisać wśród dzieci, młodzieży i przeprowadzić go przy współpracy szkół i Gminnego  

      Ośrodka Kultury. 

      Na zakończenie Radni i wszyscy obecni na sali obejrzeli filmik promujący geotermię i  

      walory inwestycyjne Gminy Olsztyn. 

       

 

      



     

     Ad 8.  W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji przewodniczący Janusz      

     Konieczny o godz. 1640 ogłosił zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

 

 

    Protokolant                                                       Przewodniczący Rady 

    A. Sikorska                                                           Janusz Konieczny 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


