
PROTOKÓŁ NR  XV

   z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 27 września  2016 roku.

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 27września 2016 roku obecnych było 14 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. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu..
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego śp. Jacka Tomalskiego, radnego gminy Olsztyn. 
Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak.
Przewodniczący powitał zaproszonych gości oraz radnych. 
Przed  odczytaniem porządku  obrad  sesji  przewodniczący,  Zbigniew  Banaszak  zaproponował
zmianę porządku obrad poprzez przesunięcie  punktu 18 na punkt  2  i  tym samym kolejność
porządku obrad zostanie przesunięta, uzasadniając zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący  odczytał  zaproponowany  porządek  obrad  z  uwzględnieniem  wprowadzonej
zamiany, który został przyjęty 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.
P o r z ą d e k  o b r a d XV  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n
1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad  i protokołu z poprzedniej   
     sesji.   
2.  Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynie dotycząca stanu bezpieczeństwa na  
     terenie Gminy Olsztyn za rok 2015.
3.  Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4.  Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
5.  Uchwała w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 
     położonej w Bukownie.
6.  Uchwała w sprawie zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony lokalu Przychodni 
     w Zrębicach Pierwszych, gm. Olsztyn.      
7.  Uchwała w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej
     w Olsztynie. 
8.  Uchwała w sprawie zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości 
     Przymiłowice, gm. Olsztyn.
9.  Uchwała w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gminnej w miejscowości Przymiłowice, 
     gm. Olsztyn.    
10. Uchwała w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Przymiłowice, 
      gm. Olsztyn.
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 
      2016 roku w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu nowej ustawy Prawo Wodne
      i przewidywalnych przez firmy wodociągowe skutków finansowych jej wprowadzenia.
13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
      zlokalizowanego przy ulicy Południowej w miejscowości Turów, w gminie Olsztyn.
14. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Olsztyn w 2016 roku na prace 
      konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
      zabytków.
15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 
      Częstochowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem   
      w ciągu drogi powiatowej 1043 S ul. Mstowska w m. Olsztyn”.
16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
17. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022.



18. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia ds. Rozwoju 
     Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
22. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.
W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XIV Sesji Rady Gminy, radni przyjęli go
bez odczytywania jednogłośnie w obecności – 12 radnych.
Ad  2.  Informację  o  stanie  bezpieczeństwa  na  terenie  Gminy  Olsztyn  za  rok  2015  złożył
Komendant  Komisariatu  Policji,  asp.  szt.  Grzegorz  Szatan  –  informacja  w  załączeniu  do
protokołu.
Radny Mariusz Staniec o godz. 1415 przybył na salę obrad.
Ad 3. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 14 radnych
1. Radną Teresę Palę
3. Radną Iwonę Całus
4. Radnego Tomasza Staniora
W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji.
Ad 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 24.06.2016 r. do
27.09.2016 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  22.09.2016  r.  Przed  przystąpieniem  do
głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski.
Ad  5. Działka  została  zajęta  przez  Gminę  Olsztyn  pod  drogę  gminną  tj.  ulicę  Zaciszną  w
Bukownie, na której położono asfalt. Właściciel działki wystąpił z wnioskiem o wydzielenie z jego
nieruchomości części działki zajętej pod drogę i wypłatę należnego mu odszkodowania..
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  XV/146/16  w
sprawie  „Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności  nieruchomości położonej w
Bukownie” – załącznik nr 4.
Ad 6. Lokal usytuowany w Zrębicach Pierwszych przy ul. Głównej 141, który jest od 2006 r. w
użytkowaniu  Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  –  Przychodni  Lekarskiej  B.  Malina.
Dzierżawca  systematycznie  reguluje  należny  Gminie  czynsz  oraz  czynnie  uczestniczy  w
remontach budynku, dba o jego wygląd i stan techniczny.
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 XV/147/16 w
sprawie  „Zgody  na  zawarcie  umowy najmu  na  czas  nieokreślony  lokalu  Przychodni  w
Zrębicach Pierwszych, gm. Olsztyn” – zał. nr 5
Ad  7.  Działki  o  ogólnej  powierzchni  0.0347  ha  położone  są  w Olsztynie  zgodnie  z  planem
zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zlokalizowanego  w  Olsztynie,  w  rejonie  ulicy
Kazimierza Wielkiego i  u podnóża zamku olsztyńskiego są między innymi  przeznaczone pod
budowę sanitariatów,  które są w tym rejonie  niezbędne.  Przy oddaniu terenu w użytkowanie
wieczyste można będzie od potencjalnego inwestora egzekwować cel użytkowania oraz zakres
realizacji inwestycji. W przypadku braku realizacji warunków określonych w akcie notarialnym –
można żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu w
akcie notarialnym. 
Zapytanie, czy oprócz szaletu powstanie inny budynek?



Odp. Plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia wybudowanie szaletu oraz budynku o
maksymalnej powierzchni 100 m2  na sprzęt i przechowywanie sprzętu.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych –13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr  XV/148/16  w  sprawie „Zgody  na  oddanie  w  użytkowanie  wieczyste
nieruchomości gminnej w Olsztynie” – zał. nr 6.
Ad 8. Działka o pow.0.0708 ha położona w Przymiłowicach stanowi własność Gminy Olsztyn.
Działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przymiłowice leży
częściowo  w  terenie  oznaczonym  jako  teren  pod  zabudowę  jednorodzinną,  a  częściowo  w
terenie oznaczonym jako teren otwarty o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowym
z zakazem zabudowy. Działka jest bardzo wąska, w środku prywatnej nieruchomości, sąsiaduje z
dwóch  stron  z  nieruchomością  jednego  właściciela.  Działka  ta  może  być  sprzedana  na
poszerzenie  nieruchomości  sąsiedniej,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Rady  Gminy  na  jej
sprzedaż.
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   XV/149/16
w  sprawie  „Zgody  na  bezprzetargowe  zbycie  nieruchomości  gminnej  w  miejscowości
Przymiłowice, gm. Olsztyn” – zał. nr 7.
Ad 9. Działka o pow. 0,03691 ha położona w Przymiłowicach stanowi własność Gminy Olsztyn.
Działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przymiłowice leży
w terenie oznaczona jako teren rolny. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy Olsztyn na
sprzedaż powyższej nieruchomości, zostanie ona sprzedana w drodze przetargu. Z wnioskiem o
jej sprzedaż wystąpił sąsiad tej nieruchomości.
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  XV/150/16
w sprawie  „Zgody na zbycie nieruchomości gminnej  w miejscowości Przymiłowice,  gm.
Olsztyn” – zał. nr 8.
Ad 10. Działki  nr  469/1,  469/3  o  łącznej  powierzchni  0,1482  ha  położone  w  miejscowości
Przymiłowice,  będące  własnością  Gminy  Olsztyn  są  przeznaczone  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną.  Natomiast
działka  nr  469/3  leży  częściowo  w  terenie  oznaczonym  jako  teren  zabudowy  mieszkalnej
jednorodzinnej, a częściowo w terenie oznaczonym jako tereny otwarte o najwyższych walorach
przyrodniczych i krajobrazowym z zakazem zabudowy. Działki te są bardzo wąskie mogą być
sprzedane w przetargu ograniczonym na poszerzenie nieruchomości sąsiednich,  ponieważ są
położone pomiędzy działką osoby fizycznej i Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
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  XV/151/16   w
sprawie  „Zgody  na  zbycie  nieruchomości  gminnej  w  miejscowości  Przymiłowice,  gm.
Olsztyn” - zał. nr 9.
Ad 11.  Na ostatniej sesji czerwcowej została podjęta przez Radę Gminy Uchwała nr XIV/144/16
w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń, w powyższej uchwale w § 5 zapisano, że „Uchwała
wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego”. Natomiast organ nadzoru Wojewody Śląskiego w Katowicach stwierdził, że winno być
napisane  „Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego”. 
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 XV/152/16  w
sprawie „Zmiany Uchwały Nr XIV/144/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń” – zał. nr 10.
Ad 12.  Nowy projekt ustawy Prawo wodne przewiduje bardzo wysoki wzrost eksploatacji  wód
podziemnych i jest to wzrost o ponad 600% . Analizując zapisy nowej ustawy Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego oszacowało możliwy najwyższy wzrost ceny
wody spowodowany jedynie jednym czynnikiem – wzrostem opłat za jej pobór o 17,7% czyli o
0,69 zł/m3,  opłata za wodę zatem wyniesie  4,58 zł/m3.  Dla jednostek  użyteczności  publicznej
wzrost opłat to 24,17% czyli 0,94 zł, dla przemysłu w zależności od rodzaju działalności wzrost od
23,58% do 66,12%. Przy wzroście 66,12% wyniesie 6,62 zł/m3 zamiast dotychczasowych 3,99
zł/m3. Drastyczny wzrost cen wody zdecydowanie przekracza próg akceptowalności społecznej i
będzie  szczególnie  dotkliwie  odczuwalny  przez  rodziny  najuboższe  gdzie  rachunek  za  wodę
okaże się jedynym z większych obciążeń budżetu domowego. Stanowisko w sprawie projektu
nowej ustawy Prawo wodne i przewidywalnych przez firmy wodociągowe skutków finansowych jej
wprowadzenia jest jak najbardziej zasadne i zostanie skierowane do parlamentarzystów.
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 XV/153/16  w
sprawie  „Przyjęcia  stanowiska  w  sprawie  projektu  nowej  ustawy  Prawo  wodne  i
przewidywalnych przez firmy wodociągowe skutków finansowych jej wprowadzenia” – zał.
nr 11.
Ad 13. Uchwała dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy
ulicy Południowej w miejscowości Turów. Jest to teren na rozbudowę firmy WOSANA na część
magazynową  i  produkcyjną.  Prognozuje  się,  iż  rozwój  funkcji  produkcyjnej  (rozbudowa
istniejącego zakładu produkcyjnego) wiązać się będzie z powstaniem nowych, trwałych miejsc
pracy.  W konsekwencji  ze zwiększeniem zatrudnienia  oraz przychodami  do budżetu  gminy  z
tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatków od nieruchomości.
Radna Teresa Pala opuściła salę 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 XV/154/16  w
sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego
przy ulicy Południowej w miejscowości Turów, w gminie Olsztyn” – zał. nr 12.
Ad 14. Proboszcz parafii  w Zrębicach wystąpił  z wnioskiem o przyznania dotacji  na wymianę
systemu  sygnalizacji  pożaru  w  zabytkowym  kościele  p.w.  Św.  Idziego  Opata  w  Zrębicach.
Pieniądze na powyższy cel  zostały zabezpieczone przez fundusz sołecki Zrębic  Pierwszych i
Krasawy.
Radna Teresa Pala przybyła na salę obrad.
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 XV/155/16  w
sprawie  „udzielenia  dotacji  z  budżetu  gminy  Olsztyn  w  2016  roku  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  na  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do
rejestru zabytków” – zał. nr 13.
Ad 15.  Mając na uwadze bezpieczeństwo osób poruszających się w ciągu drogi powiatowej ul.
Mstowska w kierunku Cmentarza Miejsca Straceń, Wójt Gminy Olsztyn wystąpił z wnioskiem do
Powiatowego  Zarządu  Dróg  o  przedłużenie  istniejącego  chodnika  w  tym  ciągu  do  samego
Miejsca Straceń.  Wartość zadania została  określona na kwotę 55 527 zł.,  z czego 33 317 zł.
pokryje Gmina Olsztyn natomiast 22 211 zł. pokryje Powiat Częstochowski.



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 XV/156/16  w
sprawie  „Udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  dla  Powiatu
Częstochowskiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem
w ciągu drogi powiatowej 1043 S ul. Mstowska w m. Olsztyn” – zał. nr 14.
Ad 16.  Wprowadza się do budżetu gminy  otrzymaną dotację w kwocie 37 800 zł. w ramach
konkursu  „Śląskie  programy  rewitalizacji  –  wsparcie  dla  gmin”  na  projekt  „Lokalny  Program
Rewitalizacji  dla  Gminy  Olsztyn”.  20 000  zł.  na  zakup  samochodu  dla  jednostki  OSP
Przymiłowice, 50 000 zł. na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Olsztynie. Wprowadza się
nowe zadanie  inwestycyjne  pn.  „Rozbudowa oddziału  przedszkolnego w Zrębicach”.  Wartość
zadania 950 000 zł., realizowane będzie w latach 2016-2018.
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 XV/157/16  w
sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2016 rok” – zał. nr 15.
Ad  17.  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 XV/158/16  w
sprawie „Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022” – zał. nr 16.
Ad 18.  Gminy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wystąpiły z inicjatywą powołania
Stowarzyszenia,  które  jest  następstwem  zakończonej  wspólnej  realizacji  projektu  „Budowa
infrastruktury  informatycznej  dla  Subregionu  Północnego  E-region  częstochowski”.  Celem
Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie wspólnych
interesów  podmiotów  będących  członkami  stowarzyszenia  poprzez  wspomaganie  rozwoju
społeczno-gospodarczego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych. Gmina Olsztyn poprzez przystąpienie do Stowarzyszenia uzyska możliwości
rozwoju w zakresie bezpiecznego, powszechnego i szerokopasmowego dostępu do aplikacji i e-
usług ukierunkowanych na rozwój administracji  publicznej.  Natomiast w dłuższej perspektywie
możliwości do szerokopasmowego dostępu do Internetu uzyskają mieszkańcy Gminy.
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  XV/159/16
w sprawie  „ Przystąpienia Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”– zał. nr 17.
Ad 19,20.  Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły.
Ad 21. Przewodniczący, Zbigniew Banaszak w imieniu własnym, dyrektorki Szkoty Podstawowej
w Biskupicach i prezesa OSP Biskupice zaprosił wszystkich obecnych na jubileusz 90-lecia OSP
w Biskupice i 60-lecia Szkoły Podstawowej w Biskupicach. Uroczystości odbędą się 2.10.2016 r.
na placu szkolnym w Biskupicach.
Radny Mirosław Flisowski zwrócił  się z prośbą o informację na temat budowy oświetlenia na
Odrzykoniu,  o  podjęcie  prac  remontowych drogi  od Skrajnicy  do Odrzykonia,  o  posprzątanie
piachu  na  ulicy  Szczytowej  przez  pracowników  Urzędu  Gminy,  która  została  zapiaszczona
wskutek dużych opadów deszczu.
Odp. Ulica Szczytowa będzie posprzątana, a droga zostanie połatana.
Wójt Gminy Olsztyn wraz z przewodniczącym wręczył OSP Zrębice nagrodę w kwocie 1.000 zł.
za  zajęcie  II  miejsca  w  Powiatowych  Zawodach  Sportowo  Pożarniczych  oraz   nagrodę  w
wysokości 500 zł. dla dziewczęcej drużyny pożarniczej w Biskupicach. 



Ad 22.  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


