
Protokół nr III

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 26 lutego 2015 roku

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 26 lutego 2015 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 2013 r., poz.594 ze zm.), stanowi quorum,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Sesja odbyła się o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przed  rozpoczęciem  obrad  sesji  wójt  Tomasz  Kucharski  i  przewodniczący  Rady  Gminy
Zbigniew Banaszak podziękowali sołtysowi z Krasawy Józefowi Michalikowi, który pełnił tę
funkcję  czterdzieści  cztery  lata.  Kwiaty  i  wyrazy  uznania  otrzymała  również  Irena
Marędowska, sołtys sołectwa Biskupice Nowe, która pełniła tę funkcję przez dwie kadencje.
Druh Piotr Weżgowski, strażak jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie z rąk wójta
Tomasza Kucharskiego i przewodniczącego Rady Gminy otrzymał list gratulacyjny, nagrodę
 i  pamiątkową  litografię  za  uratowanie  wozu  bojowego  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w
Kusiętach, podczas akcji gaszenia pożaru remizy tej jednostki, 16 lutego 2015 r. 
Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak.
Przed odczytaniem porządku obrad sesji wójt, Tomasz Kucharski zgłosił wniosek 
o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady  uchwały w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Turowie, uzasadniając jej wprowadzenie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności  15 radnych
Przewodniczący odczytał  zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonego
wniosku.

P o r z ą d e k  o b r a d  III S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n
1.   Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
      sesji.                                                                                
2.   Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3.   Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej położonej w 
      Olsztyn – Odrzykoń.
5.   Uchwała w sprawie zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości.
6.   Uchwała w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 
      położonej w Olsztynie.
7.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
      zawarcia umowy dzierżawy.
8.   Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic gminy Olsztyn.
9.   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
      kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Południowej w 
      miejscowości Turów w gminie Olsztyn.
11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
      zlokalizowanego przy ulicy Długiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn.
12. Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
      przestrzennego gminy Olsztyn.
13. Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
      do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych    



      prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do      
      potwierdzenia tych kryteriów.
14. Uchwała w sprawie ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od 
      nieruchomości, rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych.
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2008 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 
     grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
      Ochotniczych Straży Pożarnych.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olsztyn 
      środków stanowiących fundusz sołecki.
17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
18. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022.
19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego 
      Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn”.
20. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Olsztyn do współpracy w 
      ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa 
      Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn a pozostałymi powiatami i 
     gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
22. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu pomocy 
     Społecznej w Turowie.
23. Stanowisko w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu 
     środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz 
     zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
24. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
      stopniach awansu zawodowego, wypłaconych za 2014 rok nauczycielom zatrudnionym w
      placówkach oświatowych Gminy Olsztyn.
25. Interpelacje i zapytania radnych
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
28. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.
W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z II 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. Radnego Tomasza Staniora
2. Radną Iwonę Całus
3. Radną Teresę Pala
W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji.
Radna Joanna Szydłowska na posiedzeniu wspólnych komisji zwróciła uwagę, że komisje
nie mają opracowanych planów pracy.
Po rozmowach z przewodniczącymi komisji plany pracy zostaną opracowane i przedłożone
na następnej sesji.

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 16.12.2014 r.
do 26.02.2015 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,  oraz były
omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24.02.2015 r. Przed przystąpieniem do
głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski.

Ad  4. W  związku  z  zrealizowanym  zadaniem  Budowa  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn – Odrzykoń, Gmina Olsztyn wydzieliła
działkę  z  działki  Lasów  Państwowych,  przeprowadziła  procedurę  wyłączenia  gruntów  z
produkcji leśnej za zgodą Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych oraz zawarła umowę
dzierżawy  do  czasu  zakupu.  Po  przeprowadzonej  procedurze  na  przedmiotowej  działce
została zlokalizowana przepompownia ścieków.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych  - 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr III/19/15
w sprawie  „wyrażenia  zgody  na  zakup  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Olsztyn  –
Odrzykoń.” – załącznik nr 3.

Ad  5.  Działki  położone  są  we  wsi  Zrębice  Pierwsze  o  powierzchni  ogólnej  0.0523  ha
przylegające bezpośrednio do drogi gminnej  (ul.  Księdza Romana Kuźmińskiego)  i  mogą
zostać przejęte na rzecz Gminy Olsztyn w celu jej poszerzenia. Przejęcie w/w nieruchomości
nastąpi za zobowiązania ich właścicieli wobec Gminy Olsztyn z tytułu opłaty planistycznej.
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 III/20/15 w
sprawie „zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości. ” – zał. nr 4.

Ad  6.  Działka  została  wydzielona  z  urzędu  z  terenu  należącego  do  P.  Anety  Kaczor,
ponieważ  zgodnie  z  obowiązującym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  dla
miejscowości Olsztyn jest przeznaczona, jako droga dojazdowa. Będzie ona stanowiła drogę
dojazdową  do  posesji,  które  są  przy  niej  usytuowane.  Ponadto  w  chwili  obecnej  jest
projektowany w tym terenie wodociąg. Nabycie powyższej nieruchomości nastąpi po cenie
wyliczonej  przez  biegłego  rzeczoznawcę  majątkowego.  Natomiast  działka  nr  1401/9
powstała  z  podziału  działki  nr  1401/5  k.  m  11  i  stanowi  poszerzenie  drogi  gminnej
oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD-DG (D).
Zapytania do uchwały:
Radna Joanna Szydłowska, co z działką pośrednią, czy droga nie mogłaby być prowadzona
obecnym przebiegiem ?
Odp. Działki na końcu nie stanowią przedmiotu tej uchwały. Gmina poniosła szereg kosztów
w związku z podziałem i wykupem a przebieg drogi uzgadniano z szeregiem instytucji. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –  13 głosami  „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”
podjęła   Uchwałę  Nr  III/21/15  w  sprawie  „  Zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn
własności nieruchomości położonej w Olsztynie” – zał. nr 5.

Ad 7. Działka od 2011 roku dzierżawiona jest przez p. Józefa Borowieckiego. Obecnie p.
Borowiecki  wystąpił  z  wnioskiem  o  przedłużenie  dzierżawy.  Zgodnie  z  obowiązującym
planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka jest przeznaczona pod uprawy
polowe.



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 III/22/15 w
sprawie  „  Wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu
zawarcia umowy dzierżawy” – zał. nr 6

Ad  8. Przedmiotem  zainteresowania  jest  teren  o  pow.  140.9500ha.  Na  działce  o  pow.
40.9600 ha stanowiąca własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym PKP
znajdują się dwa bloki mieszkalne stanowiące własność PKP, w których mieszkają 53 osoby.
Realizując  uchwałę  Rady  Gminy  Olsztyn  Nr  XIX/194/2013  z  dnia  7  marca  2013  r.
przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami bloków w sprawie ewentualnej zmiany granic
administracyjnych gminy Olsztyn. W wyniku konsultacji ustalono, że mieszkańcy bloków nie
mają kontaktu ani z gminą Olsztyn ani z miejscowościami należącymi do gminy. Dzieci do
szkoły i do przedszkola chodzą w Słowiku. Lekarz pierwszego kontaktu został wybrany we
Wrzosowej, Poczesnej, Częstochowie i Poraju. Urząd pocztowy znajduje się w Poczesnej i
Wrzosowej, a najbliższy sklep i przystanek komunikacji publicznej w Korwinowie i Słowiku,
czyli na terenie gminy Poczesna.
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 III/23/15 w
sprawie „Wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic gminy Olsztyn” – zał. nr 7.

Ad 9.  Fragmentaryczna zmiana dokumentu planistycznego dotyczy obszaru o powierzchni
około  1  ha  i  ma  na  celu  stworzenie  warunków  prawnych  do  rozwoju  istniejącej  funkcji
produkcyjnej. Nie jest to możliwe bez zmiany obowiązujących zapisów planu miejscowego.
Biorąc pod uwagę treść art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 237 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na przeszkodzie w dokonaniu takiej zmiany
planu stoją obowiązujące przepisy Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Wcześniejsza zmiana Studium jest, zatem niezbędna, aby dokonać
zmiany obowiązujących ustaleń planu miejscowego.
Zapytania do projektu uchwały.
Radna Teresa Pala, czy wnioskodawca będzie ponosił koszty ?
Odp. Nie ma oficjalnego trybu za skutki podejmowanych uchwał. Wnioskodawca w ramach
darowizny może przekazać coś na rzecz gminy.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr III/24/15 w
sprawie  „Przystąpienia  do sporządzenia  zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn” – zał. nr 8.

Ad 10. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni ok. 2 ha. Ma na celu stworzenie warunków
prawnych dla rozwoju istniejącej funkcji produkcyjnej. 
W  wyniku  analiz  poprzedzających  przystąpienie  do  zmiany  obowiązujących  ustaleń
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Olsztyn,  dla  miejscowości
Olsztyn i  Skrajnica  stwierdzono brak zgodności  przewidywanych  rozwiązań z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn.
Powiązanie ustaleń planu miejscowego z zapisami studium jest wymogiem wynikającym z
art.  15  ust.  1  oraz  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym.  Wcześniejsza  zmiana Studium jest,  zatem niezbędna,



aby  dokonać  zmiany  obowiązujących  przepisów  planu  miejscowego.  Następnie  ustalono
niezbędny  zakres  prac  planistycznych,  który  w  ujęciu  ogólnym  kwalifikuje  zmianę  do
sporządzenia projektu odrębnego planu miejscowego. W części odnoszącej się do terenu
objętego projektem planu traci moc Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25
lipca  2008  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Olsztyn,  dla  miejscowości  Olsztyn,  Skrajnica.  Koszty  sporządzenia  projektu  planu
miejscowego  są  uwzględnione  w  budżecie  gminy.  Finansowe  skutki  jego  uchwalenia,
zgodnie  z  wymogiem ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  zostaną
oszacowane po sporządzeniu projektu planu.
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 III/25/15 w
sprawie  „Przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Południowej w miejscowości Turów
w gminie Olsztyn” – zał. nr 9.

Ad  11.  Powierzchnia  obszaru  objętego  opracowaniem  wynosi  ok.  2  ha.  Nieruchomości
znajdujące  się  w  granicach  tego  obszaru  w  większości  są  przedmiotem  praw
przysługujących  osobom  fizycznym.  Celem  opracowania  jest  zmiana  dotychczasowych,
obowiązujących  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Olsztyn, dotyczącego miejscowości Turów i Bukowno, przyjętego uchwałą Nr XXXI/233/05
Rady Gminy Olsztyn z dnia 22.11.2005 r. Przeznaczenie określone w obowiązującym planie
miejscowym  ogranicza  możliwości  zagospodarowania  i  zabudowy  obszaru  objętego
niniejszym  opracowaniem.  Opracowana  zmiana  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Olsztyn  oraz  obowiązujące  obecnie  przepisy
stworzyły  możliwość  optymalizacji  rozwiązań  przyjętych  w  obowiązującym  planie
miejscowym, w odniesieniu do obszaru objętego opracowaniem. Projekt planu sporządzony
został  zgodnie  z  procedurą  określoną  w  ustawie  z  dnia  23.03.2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym,  w  tym  uzyskał  wymagane  opinie  i  uzgodnienia  oraz
został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisów
ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  W
ramach  upublicznienia  projekt  został  dwukrotnie  wyłożony  do  publicznego  wglądu,
dwukrotnie odbyła się również dyskusja publiczna nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. W
efekcie  przeprowadzonej  procedury,  uwagi  do projektu  wniósł  jeden podmiot.  Większość
zgłoszonych uwag została uwzględniona.
 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 III/26/15 w
sprawie  „Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu
zlokalizowanego przy ulicy Długiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn” – zał. nr
10.
  
Ad  12. Zmiana  Studium  ma  na  celu  stworzenie  warunków  prawnych  dla  bardziej
efektywnego  wykorzystania  rejonu  objętego  opracowaniem,  w  odpowiedzi  na  rosnące
lokalne  zapotrzebowanie  w  zakresie  usług  oraz  infrastruktury  technicznej,  służących
obsłudze ruchu turystycznego. Obecnie, możliwości zagospodarowania i zabudowy zaplecza
wschodniej  pierzei  Rynku,  rejonu  ulicy  Zamkowej  i  wzgórza  zamkowego  są  w  praktyce



wykluczone  bądź  ograniczone  w  znacznym  stopniu.  Zmiana  obowiązujących  zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą  nr XXI/150/08
Rady Gminy Olsztyn z dnia 25.07.2008 r., wymaga uprzedniej zmiany Studium.
Projekt zmiany studium sporządzony został zgodnie z procedurą określona w ustawie z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym uzyskał wymagane
opinie  i  uzgodnienia.  Do  wyłożonego  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  Studium
wniesiono uwagi, które jednak nie mogły zostać uwzględnione. Przeanalizowano wprawdzie
rozwiązania alternatywne, uwzględniające wprowadzenie zmian w do projektu związanych
ze  zgłoszonymi  uwagami,  jednak  zmiany  projektu  zostały  uznane  przez  właściwy  urząd
konserwatorski za naruszające zasady ochrony konserwatorskiej rejonu wschodniej pierzei
Rynku,  ulicy  Zamkowej  i  wzgórza  zamkowego.  Projekt  uwzględnia  w  uporządkowanych
relacjach uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe,
prawo własności i potrzeby interesu publicznego.
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 III/27/15 w
sprawie  „  Zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Olsztyn” – zał. nr 11.

Ad 13 Przed sesją Radni otrzymali treść nowej uchwały z uwzględnieniem wniosku, który
został zgłoszony na wspólnym posiedzeniu komisji. Wniosek został ujęty w tabeli w pkt. 1 o
treści „Rodzice/prawni opiekunowie dziecka rozliczają się z podatku dochodowego od osób
fizycznych wskazując w deklaracji PIT miejsce zamieszkania gminę Olsztyn”
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza nowe zasady rekrutacji dzieci do publicznych
przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  W myśl  ustawy z dnia
7.09.1991  r.  o  systemie  oświaty  (dz.  U.  z  2004  r.  nr  256,  poz.  2572  z  późn.  zm.)  do
publicznego przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W
przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie
postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
Wielodzietność  rodziny  ,  niepełnosprawność,  niepełnosprawność  jednego  z  rodziców,
niepełnosprawność  obojga  rodziców,  niepełnosprawność  rodzeństwa,  samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata rodziną zastępczą. W przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszy etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania  rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria  określone przez organ
prowadzący przedszkole.
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 III/28/15 w
sprawie  „  Określenia  kryteriów  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do
publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych
prowadzonych  przez  Gminę  Olsztyn  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów” – zał. nr 12.

Ad 14. Rada Gminy może zarządzić pobór podatków lokalnych od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz wyznaczyć  inkasentów i  określić  wysokość wynagrodzenia  za inkaso.  Pobór



podatków  na  terenie  sołectw  bezpośrednio  u  sołtysa  lub  innego  inkasenta  stanowi
udogodnienie dla podatników.
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 III/29/15 w
sprawie  „Ustalenia  zasad  poboru  w  drodze  inkasa  podatków  od  nieruchomości,
rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych” - zał. nr 13.
 
Ad 15.  Propozycja zmiany wysokości wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych  straży  pożarnych,  którzy  uczestniczyli  w  działaniach  ratowniczych  lub  w
szkoleniach  pożarniczych,  organizowanych  przez  Państwową  Straż  Pożarną  lub  gminę,
została  przedstawiona  i  pozytywnie  zaopiniowana  na  posiedzeniu  Prezydium  Zarządu
Oddziału  Gminnego  Związku  OSP  RP  oraz  posiedzeniu  Zarządu  Oddziału  Gminnego
Związku OSP RP w dniu 19 grudnia 2014 r.
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 III/30/15 w
sprawie „Zmiany uchwały nr XXVI/206/2008 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 grudnia 2008
r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych” – zał. nr 14

Ad 16. Zgodnie  z  ustawą z dnia  21 lutego 2014 r.  o  funduszu sołeckim,  rada gminy w
terminie do dnia 31 marca decyduje o tym, czy w budżecie gminy wyodrębniony zostanie
fundusz  sołecki.  Podejmowana  uchwała  ma zastosowanie  do  kolejnych  lat  budżetowych
następujących po roku, w którym została podjęta. Fundusz sołecki to środki finansowe, które
mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy i są zgodne ze strategią rozwoju
gminy.  O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują mieszkańcy sołectwa na zebraniu
wiejskim. W 2015 roku suma środków przypadających na sołectwa w gminie Olsztyn wynosi
238 079,09 zł.
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 III/31/15 w
sprawie  „Wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  Gminy  Olsztyn  środków
stanowiących fundusz sołecki” – zał. nr 15

Ad 17.  Dokonano zmiany w wysokości dochodów oraz w wysokości wydatków. Zmiany te
związane są ze zmianą w dochodach oraz wydatkach bieżących i inwestycjach.
Dokonano  zmian  w  wydatkach  inwestycyjnych,  które  polegają  na  zwiększeniu  wartości
zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach – ulic
Piastowskiej, Kielnickiej i Sokolej” zwiększenie o kwotę 40 000 zł. niniejsza kwota stanowi
koszty niezbędne do regulacji  stanów prawnych nieruchomości,  na których zlokalizowana
będzie  przepompownia  ścieków  oraz  na  zadanie  „Wykup  gruntów  pod  nieruchomości
gminne” zwiększenie o 10 000 zł.
Dokonano zmian w wykazie dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu gminy w następujących
pozycjach:
- zwiększenie dotacji w kwocie 3 000 zł. na pokrycie części kosztów związanych z realizacją
projektu  pn.  „Ochrona cennych  przyrodniczo  siedlisk  nieleśnych,  charakterystycznych  dla



obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”  w ramach komponentu finansowego LIFE+.
Kwota ta nie została wykorzystana w 2014 r. i została przekazana na konto gminy,
- zmniejszenie dotacji o kwotę 8 628,40 zł. przekazanych dla organizacji pozarządowych na
zadanie: Oświata i wychowanie,
- zwiększenie dotacji o kwotę 1 500 zł. przekazywanych dla organizacji pozarządowych na
zadanie: Kultura i tradycja,
- zwiększenie dotacji o kwotę 9 300,401 zł przekazywanych dla organizacji pozarządowych
na zadanie: Sport.
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 III/32/15 w
sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2015 rok” – zał. nr 16

Ad 18. 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 III/33/15 w
sprawie „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022” – zał. nr 17.

Ad  19.  Zmiana  w  Lokalnym  Programie  Rewitalizacji  Gminy  Olsztyn  polega  tylko  na
uszczegółowieniu nazwy przedsięwzięcia. Zgłoszony projekt realizowany będzie na terenie,
który jest już ujęty w LPR, tj. obszar C, teren poprzemysłowy przy ulicy Kazimierza Wielkiego
w Olsztynie. Uzupełnienie listy zgłoszonych projektów o wnioskowany zapis jest konieczny,
ze  względu  na  możliwość  uzyskania  dofinansowania  ze  środków  unijnych  z  programu
„Jessica”. Inwestor chce wybudować ośrodek konferencyjno-szkoleniowy z bazą hotelową.  
Uwagi i zapytania 
Radna Joanna Szydłowska zwróciła uwagę, że w pobliżu tej działki znajdują się magazyny
pirotechniczne, które są zagrożeniem dla mieszkańców. Zgodnie z rozporządzeniem ministra
wprowadzone są strefy, która wynosi 65 metrów, a działka ta prawie cała znajduje się w tej
strefie. Według radnej podjęcie tej uchwały będzie niezgodna z prawem i zostanie uchylona
przez wojewodę.
Głos w dyskusji zabrał również Marcin Herman, właściciel „Zajazdu u Hermanów”, którego
działka  sąsiaduje  z działką,  na której  stoją magazyny z materiałami pirotechnicznymi.  W
2006 r., gdy jeszcze właścicielami zajazdu byli  jego rodzice ubiegali  się oni o rozbudowę
zajazdu w stronę znajdujących się nieco wyżej magazynów, ale gmina odmówiła informując,
że przekroczona zostanie granica strefy wynosząca 85 metrów. Zwrócił  się z zapytaniem,
czy przystępując do rozbudowy zajazdu otrzyma zapewnienie, że nie będzie obowiązywać
strefa wynosząca 85 metrów.
Odp. Kwestie zachowania bezpiecznej odległości to sprawa inwestora, który o pozwolenie na
budowę będzie musiał ubiegać się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie i to starostwo
powinno sprawdzić czy zachowane będą granice strefy.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –  10 głosami  „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się”
podjęła   Uchwałę  Nr  III/34/15  w  sprawie  „  Zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn” – zał. nr 18.



Ad 20.  Zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radny
Bogdan  Malina  pomimo  wezwania  nie  złożył  oświadczenia  majątkowego.  Niezłożenie
oświadczenia  majątkowego  radnego  w  dodatkowym  terminie  skutkuje  wygaśnięciem
mandatu radnego.
Radny Bogdan Malina zabierając głos poinformował, że ubiegając się o mandat radnego nie
zdawał  sobie sprawy,  że prowadzenie ośrodek zdrowia  w Zrębicach na mieniu gminnym
będzie  przeszkodą  do  pełnienia  zaszczytnej  funkcji  radnego  i  dlatego  nie  złożył
oświadczenia majątkowego.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –  14 głosami  „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła  Uchwałę Nr III/35/15 w sprawie „ Wygaśnięcia mandatu radnego” – zał. nr 19.

Ad 21.  Gmina Olsztyn przystępuje do aplikowania o środki finansowe pochodzące z nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu  Północnego  Województwa  Śląskiego.  Aby  ze  środków  tych  można  było
skorzystać należy przystąpić do współpracy z Miastem Częstochowa, która pełni rolę Lidera
RIT.  Środki  te  Gmina  będzie  mogła  przeznaczyć  między  innymi  na  termomodernizację
budynków użyteczności publicznej , czy budowę kanalizacji sanitarnej.
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 III/36/15 w
sprawie „ Wyrażenia zgody na przystąpienie Gmin y Olsztyn do współpracy w ramach
Regionalnych  Inwestycji  Terytorialnych  Subregionu  Północnego  Województwa
Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn a pozostałymi powiatami i
gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”  –
zał. nr 20.

Ad 22.  Art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy zobowiązuje radę
gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, utworzyć odrębny obwód głosowania mm.in. w
domu pomocy społecznej. Obowiązek utworzenia przez rade gminy obwodu głosowania w
placówce,  o  której  mowa  wyżej  istnieje  wówczas,  jeżeli  w  dniu  wyborów  będzie  w nim
przebywać, co najmniej 15 wyborców.
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 III/37/15 w
sprawie  „ Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w
Turowie” – zał. nr 21.

Ad 23.  Po zapoznaniu się z uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr XXXI/236/14 z dnia 22 maja
2014  r.  w  sprawie  poparcia  działań  mających  na  celu  zahamowanie  wypływu  środków
finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów
jednostek samorządu terytorialnego, wójt Gminy Olszty podziela zaniepokojenie Rady Gminy
Kobiór zmniejszeniem dochodów własnych organów samorządu terytorialnego i uznaje za
niezbędne przyłączenie się do stanowiska zaprezentowanego w ww. stanowisku. Jednostki
samorządu  terytorialnego  są  powoływane  do  realizacji  zadań  własnych  określonych  w
ustawach. Corocznie zwiększa się zakres zadań własnych gminy, co wiąże się z większymi
wydatkami na ich realizację. Na większość tych zadań nie są przekazywane środki z budżetu



państwa. Samorządy zmuszane są do pokrywania wydatków na ich realizację z dochodów
własnych, które nie wzrastają.
Dyskusji  nad projektem stanowiska nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał
projekt stanowiska pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –  14 głosami  „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”
przyjęła  stanowisko w  sprawie  „Poparcia  działań  mających  na  celu  zahamowanie
wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego
oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego” – zał. nr 22

Ad 24.  Sprawozdanie z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego,  wypłaconych za 2014 rok nauczycielom zatrudnionym w
placówkach oświatowych Gminy Olsztyn – złożyła p. Małgorzata Haładyj,  zastępca wójta-
sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad 25.  Do Biura Rady Gminy w dniu 24 lutego 2015 roku wpłynęła pisemne interpelacja
radnej Joanny Szydłowskiej, którą złożyła na ręce przewodniczącego Zbigniewa Banaszaka,
w  sprawie  uiszczenia  opłaty  za  wywóz  odpadów  komunalnych  od  osób,  które  zostały
domeldowane w okresie przedwyborczym.
Radna Joanna Szydłowska odczytała treść interpelacji.

Ad 26. Odpowiedź  na powyższą interpelację radna Joanna Szydłowska otrzyma na piśmie
w ustawowym terminie.

Ad 27. Radny Mirosław Flisowski zabrał głos w sprawie:
1) oświetlenia skrzyżowania w Odrzykoniu,
2) basenów geotermalnych
Odp. W sprawie oświetlenia, czy też poprawy bezpieczeństwa rozmowy są prowadzone, aby
nie było za późno i nie czekając na uzgodnienie poprawy bezpieczeństwa gmina z własnych 
funduszy zrealizuje całe przedsięwzięcie.
Obecnie przygotowywana jest aktualizacja projektu odwiertu w celu przedłożenia do opinii
Marszałka. Gmina przygotowuje się również do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odwiert. 

Radna  Joanna  Szydłowska  zabrała  głos  w sprawie  pojawienia  się  ogłoszenia  na
Biuletynie Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy informacji  o pracach w Gminnym Ośrodku
Kultury, czego te prace dotyczą skoro GOK został pod koniec września już otwarty. 
Odp. Planowany remont budynku GOK miał się zakończyć dopiero w tym roku. Sfinalizować
udało się go jednak wcześniej i dzięki temu obiekt można było oficjalnie otworzyć pod koniec
września.  Przed  wprowadzeniem  się  pracowników  do  pomieszczeń  biblioteki  i  GOK
konieczne było wykonanie robót dodatkowych tj. przyłącza wody do budynku, skucia ścian
na poziomie pierwszego piętra oraz wykonanie instalacji gazowej i przeciwpożarowej, które
kosztowały gminę około 75 tyś. zł. Konieczność wykonania prac dodatkowych pojawiła się w
ubiegłym  roku  w  trakcie  realizacji  inwestycji  i  były  one  realizowane  na  bieżące  przed
otwarciem.  Jedynie  modernizacja  przyłącza  wodociągowego  ze  względów  formalno-
prawnych, zakończyła się w grudniu. Ogłoszenie na BIP usankcjonowało jedynie zlecone w
2014 roku konieczne prace dodatkowe. Pracownicy Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury
są w trakcie przeprowadzki.

Radny Jerzy Maciągowski zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach reklamacji będzie
remontowana droga Turów-Podgrabie.



W imieniu sołtysów zwrócił się z prośbą, czy gmina nie mogłaby sołtysom wydrukować list z
wykazem osób i kwot podatków, co ułatwi sołtysom przyjmowanie podatków.
Odp. Droga Turów-Podgrabie robiona była tłuczniem, którą zaczęły jeździć duże samochody.
Docelowo droga będzie naprawiana.
Regionalna Izba Obrachunkowa w swoim stanowisku,  nie pozwala  przedkładać sołtysom
danych podatkowych. 

Dyrektor GOK Mariola Matysek wyjaśniła organizacje imprezy na rynku związaną z
otwarciem GOK.  Impreza otwarcia  GOK-u była  zorganizowana na jej  prośbę,  ponieważ
pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy unijnych z Projektu PPJ.  W tym roku już nie
byłoby możliwe pozyskania pieniędzy na taką imprezę.
Pani dyrektor Matysek zwróciła się do radnych z prośbą o przeznaczenie ze swoich diet,
chociaż po 100 zł. na szyld, który będzie wynosił 1500zł.

Ad 28. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji  Przewodniczący Rady Zbigniew
Banaszak o godz.1630  ogłosił zamkniecie obrad III Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Protokolant                                                                Przewodniczący
Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak


