
PROTOKÓŁ NR  V

   z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 czerwca  2015 roku.

Włodzimierz  Nabiałek,  prezes  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Olsztynie  zaprosił  wszystkich
obecnych na obchody 90-lecia powstania jednostki OSP Olsztyn w dniu 12.07.2015 r. jak również
zwrócił się  z pismem do Rady Gminy o dofinansowanie tej uroczystości.
Stypendia  za  wybitne  osiągnięcia  wyjątkowo  uzdolnionym  uczniom  z  terenu  gminy  Olsztyn:
Szymonowi  Turskiemu,  Patrykowi  Bejm,  Kamilowi  Radeckiemu,  Oliwii  Lenczer,  Tomaszowi
Turskiemu, Michałowi Zębikowi, Klaudii Mizgale, Marcie Flisowskiej oraz Małgorzacie Żołyńskiej
wręczyli:  Tomasz  Kucharski  wójt  Gminy  Olsztyn,  Zbigniew  Banaszak  przewodniczący  Rady
Gminy  i  Małgorzata  Haładyj  zastępca  wójta.  Były  też  gratulacje  dla  rodziców,  dyrektorów  i
nauczycieli.
Przyznano także statuetki za szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014-2015 dla
22 uczniów z Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego w Olsztynie oraz dla ich trenerów i dyrekcji
szkoły.

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 23 czerwca 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), stanowi quorum, pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Sesja odbyła się o godz. 1420 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 Rady powitał zaproszonych gości oraz radnych. Przed odczytaniem porządku
obrad sesji wójt  Tomasz Kucharski zgłosił  wniosek o wprowadzenie pod obrady stanowiska o
spełnieniu przesłanek zgodnie z art.  4 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz dwóch uchwał w sprawie upoważnienia do
złożenia  wniosku  do  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  o  zmianę  granic  Gminy  Olsztyn  i
reprezentowania Rady Gminy Olsztyn w postepowaniu zainicjowanym tym wnioskiem, uchwały w
sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  Domu Pomocy Społecznej  w Turowie,
uzasadniając ich wprowadzenie.
Stanowisko i  uchwały zostaną wprowadzone po punkcie 19 i  tym samym kolejność porządku
obrad zostanie przesunięta.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych
Przewodniczący  odczytał  zaproponowany  porządek  obrad  z  uwzględnieniem  wprowadzonej
zamiany.
P o r z ą d e k  o b r a d  V  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n
1.  Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad  i protokołu z poprzedniej sesji.
2.  Ślubowanie radnego.
3.  Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4.  Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
5.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
6.  Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z wykonania budżetu za 
     2014 rok.
7.  Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów 
     powszechnych.
8.  Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
     zlokalizowanego w rejonie ulicy Słonecznej w miejscowości Skrajnica, gminie Olsztyn.
9.  Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 



       Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
       przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic – Polnej, Leśnej i Zielonej w Olsztynie.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Zrębskiej w miejscowości Biskupice,
       w gminie Olsztyn.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
       przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Polnej w Olsztynie.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
       zawarcia umowy najmu.
14. Uchwała w sprawie zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 czerwca 2015 r.
      o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w   
      ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
15. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego 
      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie 
      zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie oraz odbiór, transport i 
      unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób 
      fizycznych z terenu Gminy Olsztyn oraz jednego budynku użyteczności publicznej.
16. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Olsztyn w 2015 roku na prace 
      konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  
      zabytków.
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. Przyjęcie stanowiska w sprawie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu
      Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
20. Stanowisko o spełnieniu przesłanek zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
      samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
21. Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji o 
      zmianę granicy Gminy Olsztyn i reprezentowania Rady Gminy Olsztyn w postępowaniu 
      zainicjowanym tym wnioskiem.
22. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej  
      w Turowie. 
23. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
27. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z IV Sesji Rady Gminy, radni przyjęli go bez
odczytywania jednogłośnie w obecności – 15 radnych.

Ad 2.  Nowo wybrany radny Jacek Tomalski  złożył  ślubowanie  o treści:  „Wierny Konstytucji  i
prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego  sprawować  godnie
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż
Bóg”.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z przewodniczącym Rady i wójtem wręczyła
Radnemu Jackowi Tomalskiemu zaświadczenie potwierdzające, że w wyborach, które odbyły się
24 maja 2015 r. Pan Jacek Władysław Tomalski wybrany został Radnym Rady Gminy Olsztyn.

Ad 3. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 15 radnych



1. Radnego Tomasza Staniora
2. Radną Katarzynę Kulińską-Plutę
3. Radną Iwonę Całus
W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 22.04.2015 r. do
23.06.20145r. złożył wójt Tomasz Kucharski –sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 . 
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania.
Radna Teresa Pala po wcześniejszym usprawiedliwieniu się u przewodniczącego Rady o godz.
1440 opuściła salę obrad.

Projekty  uchwał  wraz  z  uzasadnieniami  radni  otrzymali  w  ustawowym  terminie,  oraz  były
omawiane  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  w  dniu  16.06.2015  r.  Przed  przystąpieniem do
głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski.

Ad 5. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego gminy Olsztyn za 2014 rok zostały radnym i do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie przesłane w ustawowym terminie. Każdy
radny zapoznał się z treścią sprawozdania – sprawozdanie stanowi załącznik nr 3
Wójt Tomasz Kucharski  poinformował,  że rok 2014 był  rojkiem dobrym dla gminy.   Dochody
gminy  wyniosły  25 896 593  zł.  tj.  95.63%  planowanych  dochodów  ogółem,  w  tym  dochody
bieżące 23 239 962 zł., co stanowi 98,86% planu, dochody majątkowe 2 657 106 zł., co stanowi
74,37% planu. 
Wydatki  ogółem  wyniosły  25 340 948  zł.  w  tym  wydatki  bieżące  18 049 962  zł.,  wydatki
majątkowe 7 290 986 zł. 
Wynik budżetu osiągnięty za 2014 rok jest dodatni i wynosi 555 644 zł.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztyn, dochody ogółem wyniosły prawie 3,3 tyś. zł.
Utrzymany  został  wysoki  wskaźnik  inwestycji.  Na  realizację  inwestycji  wydatkowano  kwotę
7 290 986 zł., co stanowi 91,66% planu.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku zalicza się: 
1.   zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Olsztynie-Odrzykoniu -  2 609 465 zł.,
2.   przebudowa ulic Zielonej i 3Maja -  ponad 938 654 zł.,
3.   zagospodarowanie terenu na Borowym wraz budową ścieżki rowerowej –  907 796 zł., 
4.   kontynuacja modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie –  834 541 zł.,
5.   modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie –582 298 zł.,
6.   park na błoniach zamkowych i ścieżka do rezerwatu przyrody Sokole Góry –319 716 zł.,
7.   przebudowa ulicy Prusa w Olsztynie –224 024 zł.,
8.   budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach –134 070 zł.,
9.   termomodernizacja dachu i renowacja elewacji szkoły w Turowie –129 402 zł.,
10. utworzenie spójnego Systemu Identyfikacji Gminy Olsztyn –128 814 zł.,
11. przebudowa ulicy Dębowej i ulicy Olchowej w Olsztynie –71 000 zł.,
12. termomodernizacja budynku świetlicy w Bukownie –27 760 zł.
Potwierdzeniem właściwego gospodarowania  przez  Wójta  Gminy  środkami  budżetowymi  były
również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, zarówno sprawozdania z wykonania
budżetu, jak i wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy, które Regionalna Izba Obrachunkowa
uznała za zasadne i zgodne z prawem. 
Uchwale Nr 4200/VI/60/2015 z dnia 13.04.2015 r. wydała VI Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych  - 10 głosami  „za” i  4  głosami „wstrzymującymi się”
podjęła  Uchwałę Nr V/51/15  w sprawie  „Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014
rok” – załącznik nr 4.
Wójt Tomasz Kucharski podziękował Pani Łuszczyńskiej – skarbnikowi gminy i Pani Małgorzacie
Haładyj – zastępcy wójta za realizację budżetu.

Ad 6. Uchwała  Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 maja 2015 r.,  w sprawie
wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olsztyn z wykonania budżetu za 2014 rok
adresowany  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  Zespół   w  Częstochowie  –
stanowi zał. nr 5 
Uchwała Nr 4200/VI/115/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Olsztyn – stanowi załącznik nr 6. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały dotyczący udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn
absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2014  rok.  Poinformował,  że  Regionalna  Izba
Obrachunkowa i Komisja Rady Gminy Olsztyn wydały pozytywne opinie.
Dyskusji  na  ten  temat  nie  było,  wobec  czego  Przewodniczący  Rady poddał  pod  głosowanie
projekt uchwały.
Radny Jerzy Maciągowski opuścił salę obrad 
Rada Gminy w obecności  13 radnych  -  9  głosami  „za” i  4  głosami „wstrzymującymi  się”
podjęła  Uchwałę Nr V/52/15 w sprawie  „Udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2014 rok” – załącznik nr 7
Przewodniczący Rady Zbigniew Banaszak w imieniu Rady złożył wójtowi życzenia i gratulacje
wręczając bukiet kwiatów.

Ad 7. W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądowych powołanych na lata 2011-2015.
Kandydatów na ławników zgłaszają uprawnione podmioty do 30 czerwca 2015 r. 
Przed przystąpieniem do wyboru Rada Gminy ma obowiązek powołać zespól, który przedstawi
na sesji Rady swoją opinie o zgłoszonych kandydatach.
Powołano zespół w osobach:
1.Mirosław Flisowski
2.Grażyna Elmanowska
3.Jacek Tomalski
W/w wyrazili zgodę do pracy w zespole.
Zespół ze swego grona wybrał przewodniczącego zespołu Pana Jacka Tomalskiego.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych –11 głosami  „za” i  2  głosami „wstrzymującymi się”
podjęła  Uchwałę Nr V/53/15 w sprawie   „Powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników sądów powszechnych” – zał. nr 8.

Ad  8. Powierzchnia  obszaru  objętego  opracowaniem  wynosi  0,4221  ha.  Celem  planu  jest
stworzenie prawnych możliwości realizacji inwestycji celu publicznego – przepompowni ścieków.
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 V/54/15



w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego
w rejonie ulicy Słonecznej w miejscowości Skrajnica, w gminie Olsztyn” – zał. nr 9.
Radny Jerzy Maciągowski przybył na salę obrad.

Ad 9. Zmiana planu miejscowego dotyczy terenu zlokalizowanego w Olsztynie obejmującego
obszar o powierzchni około 0,3012 ha położonego przy ulicy Mstowskiej w Olsztynie. Zmiana ma
na celu aktywizację  terenu  i  społeczności  lokalnej,  a  także zapewnia  uwzględnienie  interesu
osoby  będącej  jego  właścicielem  w  granicach obszaru  objętego  zmianą  planu  i  jego
zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  12  głosami  „za” i 2  głosami „wstrzymującym się”
podjęła   Uchwałę   Nr  V/55/15  w  sprawie  „Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica” – zał. nr 10.

Ad 10.  Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni około 17,5 ha Rejon Pocztowca.
Radny Mirosław Flisowski, czy w perspektywie czasu nie wyjdzie tak, że gmina będzie musiała
budować drogi.
Odp. Gminę przerasta, aby budować na tym osiedlu infrastrukturę.
Przewodniczący  Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych –14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr V/56/15 w sprawie
„Przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
terenu zlokalizowanego w rejonie ulic – Polnej, Leśnej i Zielonej w Olsztynie” - zał. nr 11.

Ad  11.  Uchwała  dotyczy  obszaru  o  powierzchni  około  44  ha.  położonego   w  rejonie  ulicy
Zrębskiej w Biskupicach.
W  dyskusji  głos  zabrała  radna  Joanna  Szydłowska.  Czy  zmiany  dotyczą  całego  terenu
zaznaczonego na mapie i czy drogi będą budowane przez gminę?
Odp.  Nie  chcemy  drugiej  linii  zabudowy  są  to  tylko  dwa  wycinki  związane  z  usługami
turystycznymi, rekreacyjnymi. Właściciele deklarują się, że przekażą grunty pod drogi bezpłatnie.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych –12 głosami  „za” i 2 głosami „przeciw” podjęła  Uchwałę
Nr  V/57/15  w  sprawie  „Przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zlokalizowanego  w rejonie  ulicy  Zrębskiej  w
miejscowości Biskupice, w gminie Olsztyn” – zał. nr 12.

Ad  12.   Projekt  uchwały  ma  na  celu  niewielką  zmianę  granic  obszaru  o  pow.  0,5700  ha
zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14radnych –14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr V/58/15 w sprawie
„Przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Polnej w Olsztynie” – zał. nr 13.

Ad 13.  Do czasu uwłaszczenia Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami należy umożliwić Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej
i  Punktowi  Informacji  Turystycznej  korzystanie z budynku poprzez spisanie stosownej  umowy
najmu. Proponuje się preferencyjny czynsz najmu 1 zł/m2 .
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 V/59/15 w sprawie
„ Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu” – zał. nr 14.

Ad 14.  Urząd Marszałkowski przed podpisaniem porozumienia naniósł swoje uwagi, które należy
uwzględnić. Uwagi zostały zawarte w aneksie nr 1 stanowiący załącznik do uchwały.
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 V/60/15 w sprawie
„ Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o
współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
– zał. nr 15.

Ad 15.  W związku z realizacją założeń „Programu Usuwania Azbestu i Materiałów Zawierających
Azbest z terenu Gminy Olsztyn” Gmina wystąpi z wnioskiem do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki
na  to  zadanie.  Zgodnie  z  harmonogramem realizacji  zadania  azbest  zostanie  usunięty  z  40
nieruchomości, położonych na terenie Gminy Olsztyn. 
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 V/61/15 w sprawie
„ Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  na  dofinansowanie  zadania  pn.
„Demontaż,  transport  i  unieszkodliwienie  oraz  odbiór,  transport  i  unieszkodliwienie
odpadów zawierających azbest  z  budynków stanowiących własność osób fizycznych z
terenu Gminy Olsztyn oraz jednego budynku użyteczności publicznej”” – zał. nr 16.

Ad 16. Proboszcz parafii pw. Św. Idziego w Zrębicach wystąpił z wnioskiem o przyznanie dotacji
na  impregnację  i  dezynfekcję  zachowanego  drewna  konstrukcji  wewnętrznej  i  oszalowania
zabytkowego kościoła w wysokości 20.000 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 V/62/15 w sprawie
„  Udzielenia  dotacji  z  budżetu  gminy  Olsztyn  w 2015  roku  na  prace  konserwatorskie,
restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”–
zał. nr 17.

Ad 17.  Autopoprawka dotyczy dostosowania budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu
utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” i projektu przebudowy budynku Zespołu Szkół w
Zrębicach na dobudowanie sali przedszkolnej.
Radna  Joanna  Szydłowska,  czy  nie  można  było  przewidzieć  budowy  sali  przy  budowie  sali
sportowej.
Odp. Hala była budowana z jednego projektu gdzie budowano halę w Kusiętach i Zrębicach.
Dalszej  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 V/63/15 w sprawie
„ Zmian w budżecie gminy na 2015 rok” – zał. nr 18.

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 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr V/64/15 w sprawie
„Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022” – zał. nr 19.

Ad 19.  Zmniejszenie alokacji środków unijnych z kwoty 25.000.000EURO do kwoty 2.000.000
EURO niesie  ryzyko braku możliwości  dofinansowania  i  modernizacji  jednostek  ochotniczych
straży pożarnych w dodatkowy sprzęt, niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, co
wpłynie bezpośrednio na sprawność i efektywność pomocy niesionej w sytuacjach kryzysowych
jak również przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.
Radna Katarzyna Kulińska-Pluta opuściła sale obrad
Dyskusji nad projektem stanowiska  nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt
stanowiska pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych –13 głosami  „za” podjęła stanowisko  w sprawie „Alokacji
środków  unijnych  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego
decyzją o zmniejszeniu w ostatecznym projekcie RPO WSL 2014-2020wsparcia unijnymi
środkami  finansowymi  wzmocnienia  potencjału  służb  ratowniczych  w  ramach  osi
priorytetowej V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów.” – zał. nr 20.

Ad  20.   Teren  objęty  wnioskiem dotyczy  zmian  granic  Gminy  Olsztyn  zajmuje  powierzchnię
140.9500  ha.   Gmina  na  wnioskowanym  terenie  nie  posiada  swojej  własności.  Jedyne
zabudowania to usytuowane w głębi lasu dwa bloki mieszkalne należące do PKP.
Radna Katarzyna Kulińska-Pluta przybyła na salę obrad
Dyskusji nad projektem stanowiska nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt
stanowiska pod głosowanie.
Rada  Gminy  w  obecności  14  radnych  –14 głosami   „za”  przyjęła  stanowisko  w  sprawie
„Spełnienia przesłanek zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)” – zał. nr 21.

Ad  21.   Gmina  Olsztyn  wystąpiła  z  wnioskiem  do  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  o
zatwierdzenie  zmiany  granic  Gminy  za  pośrednictwem  Wojewody  Śląskiego  –  w  związku  z
powyższym  Wojewoda  śląski  zobowiązał  Wójta  Gminy  do  przedłożenia  w  formie  uchwały
upoważnienia Rady Gminy do załatwiania powyższej sprawy w jej imieniu.
Radny Robert Młyńczak opuścił sale obrad
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 V/65/15 w sprawie
„  Upoważnienia  do  złożenia  wniosku  do  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  o  zmianę
granicy  Gminy  Olsztyn  i  reprezentowania  Rady  Gminy  Olsztyn  w  postępowaniu
zainicjowanym tym wnioskiem” – zał. nr 22.

Ad  22.   Kodeks  wyborczy  zobowiązuje  radę  gminy,  w  drodze  uchwały,  na  wniosek  wójta
utworzyć odrębny obwód głosowania w zakładach pomocy społecznej,  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 13 radnych –13 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr V/66/15 w sprawie
„ Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Turowie”  –
zał. nr 23.



Radny Robert Młyńczak przybył na salę obrad.

Ad 23. Kierownik  GOPS -  Irena Pluta  wyjaśniła,  że zgodnie  z  nowelizacją  ustawy o pomocy
społecznej,  która  weszła  w  życie  z  dniem  3  maja  2011  roku  gmina,  powiat  i  samorząd
województwa  przygotowują  ocenę  zasobów pomocy  społecznej  w  oparciu  o  analizę  lokalnej
sytuacji  społecznej  i  demograficznej.  Wójt,  jako  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu
terytorialnego, przedkłada, co roku do dnia 30 kwietnia Radzie Gminy, ocenę zasobów pomocy
społecznej.  Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  2014  rok  przeprowadzona  w  oparciu  o
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej  została przedłożona radnym w ustawowym
terminie.
Przewodniczą Rady Zbigniew Banaszak poddał pod dyskusję przedłożoną ocenę. 
Radni nie podjęli dyskusji jak również nie zgłosili uwag i zastrzeżeń.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Olsztyn stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu..

Ad 24,25.  Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły.

Ad 26.  Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Władysław Sikorski poinformował,
radnych, że  41 strażaków z naszej gminy ukończyło kurs w zakresie  pomocy przedmedycznej
otrzymując tytuł  „Ratownika”.  Kurs prowadzony był  przez Michała van der  Coghena.  Zaprosił
wszystkich obecnych na zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się w dniu 28 czerwca br. na
stadionie sportowym przy ulicy Zielonej w Olsztynie. 
Wójt  Tomasz  Kucharski  pogratulował  strażakom  ukończenia  66  godzinnego  kursu  pomocy
przedmedycznej, który kończył się egzaminem złożonym z trzech części: pisemnej, praktycznej i
egzaminem  ustnym  przed  Komisją  Egzaminacyjną,  w  skład,  której  wchodzili:  Konsultant
Wojewódzki  w dziedzinie medycyny ratunkowej woj.  śląskiego,  prof.  dr.  hab.  n.  med. Krystyn
Sosada,  specjalista  medycyny  ratunkowej,  dr,  n.  med.  Wojciech  Żurawiński  oraz  instruktor
ratownictwa, Michał van der Coghen, który prowadził jednocześnie zajęcia praktyczne. Wszyscy
strażacy  z  wynikiem pozytywnym zdali  egzamin  otrzymując  Zaświadczenie  ukończenia  kursu
oraz  uzyskując  uprawnienia  i  tytuł  Ratownika.   Wójt  złożył  podziękowania  Władysławowi
Sikorskiemu,  komendantowi  Gminnemu  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  za  inicjatywę  i
koordynowanie przedsięwzięcia. Koszt szkolenia to około 22 000 zł.
Wójt,  Tomasz  Kucharski  przedłożył  Radzie  informację  o  konsultacji  w  sprawie  utworzenia
nowego  sołectwa  Olsztyn-Odrzykoń.  W  dniach  od  22  kwietnia  do  11  maja  2015  r.
przeprowadzono konsultacje. Za utworzeniem nowego sołectwa Olsztyn-Odrzykoń (wydzielonego
z sołectwa Olsztyn) opowiedziało się 48 osób. Nie było żadnego głosu przeciw i wstrzymującego
się. 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Mariola Matysek podziękowała wszystkim osobom, które
wpłaciły na działalność GOK.
Radna,  Joanna Szydłowska zgłosiła  wniosek o zmianę lokalu komisji  wyborczej  w Olsztynie.
Proponuje,  aby lokal  wyborczy przenieść z Urzędu Gminy do  Gminnego Ośrodka Kultury w
Olsztynie.
Radna,  Katarzyna  Kulińska  –Pluta  podziękowała  za  przyznane  10 000  zł  na  przedszkole  w
Zrębicach.

Ad 27.  W związku z wyczerpaniem się  tematów i  dyskusji  Przewodniczący Rady,  Zbigniew
Banaszak  o godz. 1620 ogłosił zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

Protokolant                                                       Przewodniczący  Rady
Anna Sikorska                                                    Zbigniew Banaszak




