
PROTOKÓŁ NR  XIV

   z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 czerwca  2016 roku.

Stypendia  za  wybitne  osiągnięcia  wyjątkowo  uzdolnionym  uczniom  z  terenu  gminy  Olsztyn:
Konradowi  Kręciwilkowi,  Maciejowi  Stańcowi,  Michałowi  Żołyńskiemu,  Weronice  Kowalskiej,
Magdalenie  Tomalskiej,  Aleksandrze Tomalskiej,  Kamili  Radeckiej,  Oliwii  Lenczer,  Antoniemu
Mofinie,  Oldze  Luks,  Natalii  Kowalskiej,  Tomaszowi  Turskiemu  oraz  Piotrowi  Tomalskiemu
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 stypendia za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu w roku szkolnym 2015-2016
dla 9 uczniów. Były też gratulacje dla trenerów i dyrektorów.
Za dbałość o miejsce pamięci narodowej a takie jest Miejsce Straceń w Olsztynie wójt, Tomasz
Kucharski został  odznaczony medalem. W imieniu prezydenta miasta Częstochowy Ryszarda
Stefaniaka,  dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Mariola Matysek wręczał wójtowi
dyplom a o wręczenie odznaczenia poprosiła przewodniczącego Zbigniew Banaszaka.
Przewodnicząca  Zarządu  Gminnego  Kół   Gospodyń  Wiejskich,  Bernadetta  Niemczyk  złożyła
podziękowania  referatowi  promocji  Urzędu  Gminy  Monice  Kosielak  i  Justynie  Gładeckiej  za
wieloletnią pracę i współpracę w promowaniu gminy.
Pani Niemczyk zwróciła się z prośbą, aby na najbliższym posiedzeniu komisji społecznej zająć
się współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 23 czerwca 2016 roku obecnych było 12 radnych, co
wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  15 radnych,  zgodnie  z  art.   7  ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446), stanowi quorum, pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Sesja odbyła się o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn. 
Radni nieobecni usprawiedliwieni: Grażyna Elmanowska, Marcin Poch, Katarzyna Kulińska-Pluta.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu..
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Marii  Haber, skarbniczki gminy Olsztyn w latach 1995-
2013.
Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak.
Przewodniczący powitał zaproszonych gości oraz radnych. 
Przed  odczytaniem  porządku  obrad  sesji  wójt,  Tomasz  Kucharski  zgłosił  wniosek
o wprowadzenie pod obrady dwóch uchwał w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń i uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrzykoń, które zostaną wprowadzone po punkcie 11
i tym samym kolejność porządku obrad zostanie przesunięta.
Radna Joanna Szydłowska zwróciła się z zapytaniem, dlaczego nie został ujęty wniosek Klubu
Radnych „Lepsza Przyszłość” o powołanie Komisji  Statutowej,  który to wniosek został złożony
wczoraj.  Przewodniczący w odpowiedzi  poinformował,  ze do  sprawy wrócimy na najbliższym
posiedzeniu komisji
Przewodniczący  odczytał  zaproponowany  porządek  obrad  z  uwzględnieniem  wprowadzonej
zamiany, który został przyjęty 10 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.
P o r z ą d e k  o b r a d XIV  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n
1. Otwarcie obrad XIV 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
5.  Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania 



      budżetu za 2015 rok..
6.   Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
      odpadami komunalnymi.
7.   Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
      w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
      i zagospodarowania tych odpadów.
8.   Uchwała w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości     
      położonych w Kusiętach.
9.   Uchwała w sprawie bezprzetargowego zbycia mienia komunalnego w drodze zamiany
      z osobą fizyczną.
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
11. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022
12. Uchwała w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrzykoń.
14. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
18. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.
W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XIII Sesji Rady Gminy, radni przyjęli go
bez odczytywania jednogłośnie w obecności – 12 radnych.
Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 12 radnych
1. Radną Teresę Palę
3. Radną Iwonę Całus
4. Radnego Tomasza Staniora
W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji.
Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 26.04.2016 r. do
23.06.2016 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  22.06.2016  r.  Przed  przystąpieniem  do
głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski.
Ad 4. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego gminy Olsztyn za 2015 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  2015  był  rokiem  dobrym  dla  gminy,  gmina
osiągnęła  dodatni  wynik  budżetu,  który  zamknął  się kwotą 3 270 858,84 zł.   Dochody gminy
wyniosły 28 160 069,36 zł. w tym dochody bieżące 24 201 382,48 zł., oraz dochody majątkowe
3 958 686,88 zł. 
W przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztyn, dochody ogółem wyniosły prawie 3 528,39 zł. 
Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 5 493 340, 92 zł.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku zalicza się: 
1.   przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka i Sokolej -  1,7 mln. zł.,
2.   budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu Północnego E-region Częstochowski-  
      947 998 zł.,
3.   wyremontowanie drogi do Turowa  –  3,1 mln. zł., 
4.   przebudowa drogi gminnej w Kusiętach ul. Komornicka –  359 843 zł.,
5.   dostosowanie budynku przy ul. Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia dziennego domu 
      Senior WIGOR –352 970  zł.,



6.   zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie” – 
      232 202 zł.,
7.   przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Zachodnia –188 119 zł.,
8.   zakończenie inwestycji pn. „Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie – budowa 
      ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu 
      na cele turystyczne” –70 766 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. 
Uchwała Nr 4200/VII/65/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radna Joanna Szydłowska zwróciła się do Wójta z zapytaniem, kiedy zostanie odprowadzona
woda  deszczowa  z  ulicy  Kolejowej.  Studzienki  nie  mają  odprowadzenia  i  po  napełnieni  się
wylewają na posesje. Wnosi o poprawienie części ulicy Kolejowej.
Odp. Końcówka ulicy będzie poprawiona.
Dyskusji nad projektem uchwały  nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych  - 11 głosami  „za” i  1  głosem „wstrzymującymi się”
podjęła  Uchwałę  Nr  XIV/136/16  w sprawie  „Zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za
2015 rok” – załącznik nr 5.
Ad 5. Uchwała  Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 maja 2016 r.,  w sprawie
wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy Olsztyn z wykonania budżetu za 2015 rok
adresowany  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  Zespół   w  Częstochowie  –
stanowi zał. nr 6 
Uchwała Nr 4200/VII/107/2016 z dnia 31 maja 2016 r. VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Olsztyn – stanowi załącznik nr 7. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały dotyczący udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn
absolutorium  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2015  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.
Rada Gminy w obecności  12 radnych  -  11  głosami  „za” i  1  głosem „wstrzymującymi się”
podjęła Uchwałę Nr XIV/137/16 w sprawie „Udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok” – zał. nr 8
Przewodniczący Rady Zbigniew Banaszak w imieniu Rady złożył wójtowi życzenia i gratulacje. 
Ad 6.  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28.11.2014 r.
wprowadziła  art.11,  który  stanowi,  iż  dotychczasowe  uchwały  podjęte  na  mocy  przepisów
pierwotnych tracą moc prawną z dniem 31 lipca 2016 r., zatem niezbędne jest podjęcie nowej
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –12 głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr  XIV/138/16
w sprawie „Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi” – zał. nr 9.



Ad 7. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach z dnia 28.11.2014 r.
wprowadziła  art.11,  który  stanowi,  iż  dotychczasowe  uchwały  podjęte  na  mocy  przepisów
pierwotnych tracą moc prawną z dniem 31 lipca 2016 r., zatem niezbędne jest podjęcie nowej
uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych
odpadów na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada  Gminy  w  obecności  12   radnych  – 12  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr   XIV/139/16
w sprawie  „Określenia szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów” – zał. nr 10.
Ad 8. Działka o pow.  0,0179 ha położona w Kusiętach została  wydzielona z nieruchomości
należącej do osoby prywatnej, ponieważ zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego dla  miejscowości  Kusięta jest  przeznaczona pod drogę gminną.  Stanowi  ona
część gminnej drogi, która będzie obsługiwała tereny dopuszczone do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Nabycie powyższej nieruchomości nastąpi bezpłatnie, Gmina pokryje tylko koszty
sporządzenia aktu notarialnego.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –  12  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr  XIV/140/16
w sprawie  „Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności  nieruchomości  położonej
w Kusiętach” – zał. nr 11.
Ad 9.  Działki nr 255/2, 272/2 i 485/1 o łącznej powierzchni 0,0561 ha położone w miejscowości
Przymiłowice,  będące  własnością  Gminy  Olsztyn  są  przeznaczone  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną.  Natomiast
działki  zamienne,  będące własnością osób prywatnych nr  483/4,  483/7,  484/2,  486/2  i  487/1
o  łącznej  powierzchni  0.0337  ha,  położone  również  w  miejscowości  Przymiłowice  są
przeznaczone  pod  teren  dróg  gminnych-  lokalnych.  Przedmiotowa  zamiana  jest  realizacją
Protokołu Uzgodnień z 2002 roku, który nie mógł  być realizowany na tamten czas, ponieważ
niezbędna  była  regulacja  stanu  prawnego  drogi  oraz  wprowadzenie  nowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  miejscowości  Przymiłowice  przyjętego  Uchwałą  Rady
Gminy Olsztyn Nr XXI/151/08 z dnia 25.07.2008 r.  Zamiana zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami, poprzedzona będzie sporządzeniem operatorów szacunkowych, wykonanych
przez  uprawnionych  rzeczoznawców  majątkowych.  Ewentualne  różnice  wartości  zamiennych
nieruchomości, będą wyrównane poprzez odpowiednie dopłaty.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie
Rada  Gminy  w  obecności  12  radnych  –12 głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr  XIV/141/16
w sprawie  „Bezprzetargowego zbycia  mienia  komunalnego  w  drodze  zamiany  z  osobą
fizyczną” - zał. nr 12.
Ad 10.  W związku z wejście w życie z dniem 29.04.2016 r. nowej zasady formy finansowania
zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP, które obecnie mogą wnioskować o dotacje na
realizację  zadań  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  do  Komendanta  Głównego  PSP.
Poszczególne jednostki OSP na zweryfikowane potrzeby będą składać ofertę zgodnie z ustawą
o działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie.  Jednostki  OSP muszą jednak posiadać
udział  własny,  który  jest  wymagany przy pozyskaniu  środków na realizację  zadań z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa oraz bezpieczeństwa publicznego.
W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków na udzielenie dotacji  dla jednostek
OSP o kwotę 14 757, 92 zł.



Dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. 
Na remonty i utrzymanie dróg gminnych, zwiększono wydatki o kwotę 65 000 zł.
W dziale „Administracja publiczna” zmniejszono wydatki o kwotę 60 000 zł.
W  związku  z  realizacją  zadania  pn.  „Dotacja  na  zakup  samochodu  dla  OSP  Biskupice”
przesunięto kwotę 30 000 zł.  z wydatków bieżących na wydatki  inwestycyjne.  OSP Biskupice
otrzyma  dofinansowanie  w  kwocie  50 000  zł.  z  Komendy  Wojewódzkiej  Straży  Pożarnej
w Katowicach.
Realizacja  zajęć  w  Świetlicach  Środowiskowych  w  Biskupicach,  Bukownie,  Przymiłowicach,
Turowie i Zrębicach. Zajęcia zostaną sfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej  Województwa  Śląskiego  w  kwocie  65 700  zł.  Wkład  własny  zostanie  pokryty  ze
środków  zaplanowanych  do  realizacji  zadań  w  ramach  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Zwiększeniem wydatków o kwotę 14 000 zł. na odprowadzenie nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe. Wydatki te zostaną pokryte środkami
z dochodów wpłacanych przez dłużników
Zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 42 400 zł. na wykup gruntów pod drogi gminne.
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na zakup samochodu dla OSP Biskupice”
w kwocie 70 000 zł..
W  dyskusji  głos  zabrała  radna  Joanna  Szydłowska.  Dlaczego  OSP  Olsztyn  nie  otrzymała
dofinansowania, o które prosiła w ubiegłym roku?
Odp.  Gmina  ponosi  cały  ciężar  utrzymania  w  gotowości  bojowej  sześciu  jednostek.  Była
propozycja zakupu lekkiego wozu bojowego dla jednostki OSP Olsztyn, ale przez OSP Olsztyn
została  odrzucona.  Gmina  wcześniej  czy  później  pomyśli  o  zakupie  samochodu.   Jednostka
powinna  złożyć  aplikacje  do  Urzędu  Marszałkowskiego  i  Państwowej  Straży  Pożarnej
o pozyskanie środków.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności  12  radnych –11 głosami   „za”  i 1  głosem „wstrzymującym się”
podjęła  Uchwałę Nr XIV/142/16 w sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2016 rok” – zał. nr
13.
Ad  11.  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  12  radnych –11 głosami   „za”  i 1  głosem „wstrzymującym się”
podjęła  Uchwałę Nr XIV/143/16 w sprawie „Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2015-2022” – zał. nr 14.
Ad 12.  W 2015 roku z  wnioskiem o utworzenie  sołectwa Odrzykoń zwrócili  się mieszkańcy
zamieszkujący teren Olsztyna,  zwyczajowo zwany,  jako „Odrzykoń”.  W związku z powyższym
rozpoczęto procedurę związaną z jego utworzenie. Przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami,
potwierdziły potrzebę utworzenia sołectwa o zaproponowanej nazwie „Odrzykoń”
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada  Gminy  w obecności  12  radnych  –  12głosami   „za”  podjęła   Uchwałę  Nr  XIV/144/16
w sprawie „ Utworzenia sołectwa Odrzykoń” – zał. nr 15.
Ad 13.   Konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń jest uchwała
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrzykoń.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada  Gminy  w obecności  12  radnych  –12 głosami   „za”  podjęła   Uchwałę  Nr  XIV/145/16
w sprawie „ Uchwalenia Statutu Sołectwa Odrzykoń” – zał. nr 16.



Ad 14. 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  2015  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 2015 dla gminy Olsztyn stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu..

Ad 15,16.  Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły.

Ad 17.  Radny Mirosław Flisowski zabrał głos w sprawie:
- oświetlenia na Odrzykoniu i o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg o dofinansowanie,
- braku tablicy informującej o ścieżce rowerowej,
- oczyszczenia studzienek,
- szalonej jeździe wozem strażackim pod prąd i na dużej syrenie w środku nocy oraz o kolizji
w Kusiętach z udziałem wozu strażackiego.
Odp. W sprawie oświetlenia na Odrzykoniu nic się nie zmieniło, będzie wykonane w sierpniu,
malowanie jest w przetargu, tablica będzie zrobiona a czyszczenie studzienek planowane jest na
wrzesień.
Radny Waldemar Kondys wnosi o oznakowanie kierunkowe na Biskupicach.
Odp.  Sprawa  trafiła  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg,  temat  zostanie  podjęty  przez  radnych
powiatowych.
Radny  Jacek  Tomalski,  brak  tabliczek  zakazu  wjeżdżania  na  rowerach  i  rolkach  na  podest
w rynku, czy na słoneczko jury, które są dewastowane przez rowerzystów i rolkarzy.
Radny Jerzy Maciągowski, czy jest szansa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki
OSP Przymiłowice  i czy będą prowadzone prace na drodze od Tomzy do Podgrabia?
Pani  Mariola  Matysek,  dyrektor  GOK zaapelowała  do wszystkich obecnych o reagowanie  na
wandalizm.
Odpowiedzi na powyższe zapytania udzielił Wójt.
Należy zachować sprawiedliwy podział.  Ciąży na nas zobowiązanie odwodnienia w Skrajnicy,
remont  kapitalny  budynku  OSP  w  Przymiłowicach,  remizy  w  Zrębicach  i  budowa  remizy
w Kusiętach. Koszt inwestycyjny budynku OSP w Przymiłowicach to około 3 mln. zł. W tym roku
gminy nie stać na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Przymiłowice.
Prowadzone są prace nad poszerzeniem drogi.
Sołtys Biskupic, Włodzimierz Bieniek w imieniu mieszkańców wnosi o wpłynięcie na kierownictwo
przychodni zdrowia o poszerzenie specjalistów w ośrodkach zdrowia.
Naczelnik  jednostki  OSP  Olsztyn,  Włodzimierz  Strączyński  zabierając  głos  stwierdził,  że  to
bzdura o wypadku na ślubie strażaka w Kusiętach.  To jednostka z Kusiąt  jechała tak głośno
przez Skrajnicę a nie Olsztyn. W dniu dzisiejszym zostało złożone pismo na zakup samochodu
dla jednostki OSP Olsztyn, dużo wcześniej złożone zostało pismo o przeszkolenie w zakresie
ratownictwa górskiego 14 ratowników w kwocie 30.000 zł.  do dzisiaj  brak odpowiedzi.  Gmina
traktuje OSP Olsztyn jak szambo a na każde pismo należy odpowiadać. To nie z pod moich
skrzydeł wyszedł bandyta – podpalacz
Pan Wójt zabierając głos stwierdził, że arogancja jest niewskazana a w szczególności z pana ust.
To z pod pana skrzydeł  wyszedł  podpalacz i  tylko w sposób cywilizowany można rozmawiać
i współpracować. Jest pan ostatnią osobą, która może wypowiadać się w ten sposób.



Zabierając głos radny Flisowski stwierdził, że nie ubliżył nikomu  nie wypowiedział, że  jednostka
OSP Olsztyn  nie powiedział, że zajście w Kusiętach było spowodowane przez OSP Olsztyn, to
od pana usłyszałem, że to Kusięta jechały tak głośno przez Skrajnicę a kolizja była z udziałem
wozu z Olsztyna.
Naczelnik Strączyński, jeżeli ktoś jego wypowiedzią czuje się obrażony to przeprasza.
Pan Artur Cecota podziękował za podjęcie uchwały o utworzeniu sołectwa Odrzykoń. Zwrócił się
z zapytaniem, kiedy zostanie postawiony przystanek, na ulicy Storczykowej brak koszy na śmieci
Ad 18.  W związku z wyczerpaniem się tematów i  dyskusji  Przewodniczący Rady,  Zbigniew
Banaszak  o godz. 1545 ogłosił zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

Protokolant                                                       Przewodniczący  Rady
Anna Sikorska                                                    Zbigniew Banaszak


