
Protokół nr XIX 

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 28 marca 2017 roku 

 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 28 marca 2017 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 2016 r., poz.446 ze zm.), stanowi quorum, 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Sesja odbyła się o godz. 14
00

 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. 

Wójt zgłosił wniosek o wykreślenie z przedłożonego porządku obrad uchwały w sprawie zgody na 

zbycie nieruchomości gminnej w Olsztynie w formie użytkowania wieczystego , uzasadniając jej 

wycofanie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mirosław Flisowski zgłosił wniosek o wprowadzenie pod 

obrady punktu „Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez  Komisję Rewizyjną Rady 

Gminy Olsztyn, uzasadniając jego wprowadzenie. 

Radni jednogłośnie przyjęli zgłoszone wnioski. 

Przewodniczący odczytała zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem wprowadzonych 

zmian. 

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

1.   Otwarcie obrad XIX 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 zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego  

      2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania z budżetu gminy  

      Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach    

      mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn. 

5.   Uchwała  w  sprawie zmiany przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt  

      domowych na terenie gminy Olsztyn. 

6.   Uchwała  w  sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Biskupice.     

7.   Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Zrębice  

      Pierwsze. 

8.   Uchwała  w  sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn. 

9.   Uchwała  w  sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn.  

10. Uchwała  w  sprawie   zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 

11. Uchwała  w  sprawie   zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  

      zawarcia umowy dzierżawy. 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu    

      zawarcia umowy dzierżawy. 

14. Uchwałą w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnej w Olsztynie. 

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego gminy Olsztyn. 

16. Uchwała  w  sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  prowadzonych   

      przez Gminę Olsztyn do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do dnia  

      31 sierpnia 2019 r. 

17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

18. Uchwała  w  sprawie   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022. 



19. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Olsztyn. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

23. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

W/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XVII 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. Radną Teresę Pale 

2. Radną Iwonę Całus 

3. Radnego Tomasza Staniora 

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 14.02. 2017 r. do 

28.03.2017 r. złożył wójt, Tomasz Kucharski –sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania. 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami radni otrzymali w ustawowym terminie, oraz były 

omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27.03.2017 r. Przed przystąpieniem do 

głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski. 

Ad 4. W wyniku analizy Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14.02.2017 r. przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Częstochowie załącznikiem winien być również wzór „wniosku 

o dofinansowanie z budżetu gminy Olsztyn zakupu kotła do ogrzewania budynku/lokalu”, Dlatego 

konieczna jest zmiana powyższej Uchwały poprzez dodanie wzoru wniosku o udzielenie dotacji 

celowej na modernizację ogrzewania..  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  14 głosami  „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

podjęła Uchwałę Nr XIX/197/17 w sprawie „Zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Gminy 

Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r., w sprawie określenia zasad i trybu udzielania 

dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania na 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn” – zał. nr 3. 

Ad 5. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Gmina Olsztyn prowadzi działania w zakresie 

zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie im opieki w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Zawierciu.: Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na 

terenie Gminy Olsztyn”, formalnie reguluje sprawy związane z zapobieganiem bezdomności 

zwierząt na terenie gminy. W ramach programu kontynuowane jest dofinansowanie wykonywania 

zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu gminy Olsztyn. Każdego roku w Schronisku 

umieszczanych jest około 30 zwierząt z terenu gminy. Koszt wyłapania i pobyt zwierząt w 

Schronisku to wydatek z budżetu gminy rzędu 55.000 zł rocznie. 

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 XIX/198/17        

w sprawie „Przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie 

gminy Olsztyn.” zał. nr 4. 

Ad 6.  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i 

placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o 

drogach publicznych należy do wyłącznej właściwości gminy. Nieznanej drodze, położonej w 

obrębie ewidencyjnym Biskupice, nadaje się nazwę – ulica Spokojna. 

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 XIX/199/17        

w sprawie „Nadania nazwy ulicy w miejscowości Biskupice.” zał. nr 5. 

Ad 7.  Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, 

wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Co do 

przedmiotowej drogi, otrzymano wniosek o nadanie nazwy ulicy wraz z propozycją nazw oraz 

zgody właścicieli terenów, przez które ona przebiega. Nieznanej drodze wewnętrznej w obrębie 

ewidencyjnym Zrębice Pierwsze nadaje się nazwę – ulica Skalna 

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 XIX/200/17        

w sprawie „Nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Zrębice Pierwsze.” 

zał. nr 6 

Ad 8. Nieznanej drodze, biegnącej w kierunku północno-wschodnim, od skrzyżowania z ulicą 

Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ulicą Asnyka, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn, 

nadaje się nazwę – ulica Adama Mickiewicz. 

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 XIX/201/17        

w sprawie „Nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn.” zał. nr 7. 

Ad 9. Nieznanej drodze, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 817 k.m. 7, położonej w  

obrębie ewidencyjnym Olsztyn, nadaje się nazwę – ulica Marii Konopnickiej. 

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 XIX/202/17        

w sprawie „Nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn.” zał. nr 8. 

Ad 10.  Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 

kategorii dróg, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z 

wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze 

uchwały Rady Gminy po zasięgnięci opinii właściwego Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu 

pozytywnie zaopiniował przedstawioną propozycję, dotyczącą zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych – drogę, położoną w obrębie ewidencyjnym Biskupice.  

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 XIX/203/17        

w sprawie „Zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.” zał. nr 9. 

Ad 11. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po 

zasięgnięci opinii właściwego Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 

przedstawioną propozycję, dotyczącą zaliczenia do kategorii dróg gminnych – drogę (ulicę 

Lawendową),  położoną w obrębie ewidencyjnym Biskupice.  

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 XIX/204/17        

w sprawie „Zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.” zał. nr 10. 

Ad 12. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił o dalszą dzierżawę gruntu, który dzierżawi od 2009 

roku. Zmiana przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami daje Radzie Gminy możliwość 

swobodnego decydowania o zakresie stosowania bezprzetargowego trybu najmu lub dzierżawy. 

Oznacza to, że Rada Gminy może obecnie wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu w każdym 

uzasadnionym przypadku.   

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 XIX/205/17        

w sprawie „Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy.” zał. nr 11. 

Ad 13. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił o dalszą dzierżawę gruntu, który dzierżawi od 2014 

roku. Zmiana przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami daje Radzie Gminy możliwość 

swobodnego decydowania o zakresie stosowania bezprzetargowego trybu najmu lub dzierżawy. 

Oznacza to, że Rada Gminy może obecnie wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu w każdym 

uzasadnionym przypadku.   

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 XIX/206/17        

w sprawie „Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy.” zał. nr 12 

Ad 14. Działka o powierzchni 1.3815 ha położona w Olsztynie między ulicą Zieloną a ulicą Kühna 

przeznaczona na usługi z zakresu turystyki i rekreacje z możliwością zabudowy 20 m od ulicy. 

Plan miejscowy przewiduje 50% zachowania drzewostanu i 50% biologicznie czynnej.   

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  11 głosami  „za” , 1 głosem „przeciw” i 3 głosami 

„wstrzymującymi się”  podjęła  Uchwałę Nr XIX/207/17        w sprawie „Zgody na zbycie 

nieruchomości gminnej w Olsztynie.” zał. nr 13. 

Ad 15. Podjęcie prac planistycznych ma na celu korektę obowiązujących ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, 

przyjętego Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26.07.2008 r., zmienionego 

Uchwałą Nr XII/109/16 z dnia 16.02.2016 r., w ograniczonym zakresie. Zmiana obejmować ma 

wyłącznie korektę linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz przeznaczenia obszaru 

zlokalizowanego w rejonie ulicy Karłowatej Sosny w Olsztynie oraz obszaru zlokalizowanego w 

rejonie ulicy Mstowskiej w Olsztynie. Na ulicy Karłowatej Sosny przesuwa się linię zabudowy o 6 

m. i dopuszcza się jedną działkę. Na ulicy Mstowskiej zmiana dotyczy działki rejonu miejsca 

straceń gdzie powstała drukarnia p. Andrzeja Połacia, który zrealizował budowę i zwrócił się z 

prośbą o dopuszczenie terenu zabudowy, co umożliwi rozbudowę hali, w której ustawiona będzie 

sprężarka. 

Radna Katarzyna Kulińska-Pluta, zapytanie, czy właściciele działek graniczących z zakładem 

mają świadomość, że będą mieć przybliżoną halę ze sprężarką i czy były konsultacje z 

sąsiadami? 

Rada Gminy w obecności 15 radnych –  10 głosami  „za” , i 5 głosami „wstrzymującymi się”  

podjęła  Uchwałę Nr XIX/208/17        w sprawie „Przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn.” zał. nr 14. 

Ad 16. Rada Gminy Olsztyn w dniu 14 lutego 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała 

miała charakter intencyjny i wymagała opinii kuratorium oświaty oraz związków zawodowych. 

Kuratorium Oświaty zaopiniowało pozytywnie projekt sieci. Uchwała została również 

skonsultowana ze związkami zawodowymi. 

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 XIX/209/17        

w sprawie „Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

Gminę Olsztyn do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r.” zał. nr 15. 

Ad 17. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są zwiększeniem o kwotę 120.000 zł 

wydatków bieżących na remonty dróg gminnych, wprowadzono do realizacji  zadania pn. 

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, stanowiących własność  



osób fizycznych z terenu gminy Olsztyn” „Kanalizacja sanitarna w Przymiłowicach, Gmina 

Olsztyn – I Etap”. 

Zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych związane są ze zmianą wartości o kwotę 827.000 zł 

zadań inwestycyjnych. 

Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn. „Dokumentacja na przebudowę dróg 

w Gminie Olsztyn – stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową nr 1045 S – 

łączących miejscowość Przymiłowice – Turów ulice: Rycerska, Południowa” wartość zadania 

46.000 zł, 

 „Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych w Skrajnicy” – wartość zadania 40.000 zł, 

„Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa” – kwota 

170.000 zł, 

 „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach” – zaplanowano 200.000 zł na wykup 

nieruchomości od właścicieli. 

Zmniejszono o kwotę 39 000 zł  wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na 

przebudowę dróg gminnych”, zmniejszono o kwotę 100 000 zł wydatki na zakupy gruntów pod 

drogi gminne, zwiększono o kwotę 10 000 zł wydatki na realizację zadania pn. :Budowa siłowni 

zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu”, 

przesunięto z roku 2017 na rok 2017 kwotę 500.000 zł na realizację zadania pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynków OSP w 

Zrębicach i Przymiłowicach” 

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 XIX/210/17        

w sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2017 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  XIX/211/17 

 w sprawie   „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2022” - zał. nr 6.  

Ad 19. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

Mirosław Flisowski – sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Ad 20, 21.   Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły. 

Ad 22.  Radna Grażyna Elmanowska, w imieniu mieszkańców Olsztyna zgłosiła wniosek o 

przesunięcie kursu autobusu MZK kursującego w sobotę i niedzielę na linii 67 z godziny 8
27 

na 

godzinę 8
20. 

Radny Mirosław Flisowski zabrał głos w sprawie odwrócenia lampy przy stacji benzynowej, obie 

lampy są skierowane w jedną stronę, czy można by skierować jedną lampę na skrzyżowanie 

drogi. Mieszkańcy bardzo narzekają na drogę  od Odrzykonia do Skrajnicy. 

Elżbieta Kosielak, sołtys Olsztyna zapytanie, czy przewiduje się zwiększenie puli na 

dofinansowanie zakupu kotłów ekologicznych. 

Odp. Tak, gmina chce zwiększyć pulę dofinansowania.  

Wójt, Tomasz Kucharski i przewodniczący, Zbigniew Banaszak złożyli wszystkim obecnym 

życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. 

Ad 23. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew 

Banaszak o godz.15
50

  ogłosił zamkniecie obrad XIX Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

Protokolant                                                              Przewodniczący 

Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak 

 



 

 
 

 

 

 

 


