
Protokół nr XVIII

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 14 lutego 2017 roku

Ad 1. Na sesji  Rady Gminy Olsztyn w dniu 14 lutego 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. 1400 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 dwóch uchwał w sprawie
powierzenia  zadania  własnego  Gminie  Kłomnice  polegającego  na  zapewnieniu  opieki
bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich  wyłapywaniu  oraz  w  sprawie  stawki  opłat  za  pojemniki  o
określonej pojemności , uzasadniając ich wycofanie.
Zgłosił  również  wniosek  o  wprowadzenie  pod  obrady  dwóch  uchwał  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  powierzenia  tych  kryteriów  oraz  uchwały  w  sprawie  określenia
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Olsztyn  oraz  określenia  dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – uzasadniając ich 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  XVIII  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n
1.   Otwarcie obrad XVIII 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 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 „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych na 2017 rok” przyjętego |Uchwałą Nr XVII/182/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 
      20 grudnia 2016 r.
6.   Uchwała  w  sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok.    
7.   Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022.
8.   Uchwała  w  sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie  miejscowego  planu    
      zagospodarowania  przestrzennego  gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica.
9.   Uchwała  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/164/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 
      2016 r., w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
10. Uchwała  w  sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
      prowadzonych przez Gminę Olsztyn do nowego ustroju szkolnego.
11. 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.
12. Uchwała  w  sprawie   określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
       rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 



      Gminę Olsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
13. Uchwała w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 
      położonych w Przymiłowicach i obciążenie ich odpowiednimi służebnościami.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
      awansu zawodowego, wypłacanych za 2015 rok nauczycielom zatrudnionym w placówkach 
      oświatowych Gminy Olsztyn.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
18. Zamknięcie obrad XIII 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 20.12.2016 r. do
14.02.2017 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  7.02.2017  r.  Przed  przystąpieniem  do
głosowania  poszczególne  projekty  uchwał  omówił  wójt,  Tomasz  Kucharski,  zastępca  wójta,
Małgorzata Haładyj.
Ad 4. Celem opracowania „Regulaminu udzielania dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na
modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie
gminy  Olsztyn”  jest  poprawa  stanu  środowiska  naturalnego  w  gminie  Olsztyn  poprzez
ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  oraz  poprawy  jakości  powietrza
atmosferycznego w gminie Olsztyn. 
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  XVIII/187/17  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. W  części  II  załącznika  Nr  1  do  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok, w zadaniach do realizacji  – zostały zmienione zapisy
zadań  do  realizacji  w  następujący  sposób:  -  punkt  III.  6  Wspieranie  klubów  sportowych
realizujących zadania związane z profilaktyką – dodatkowe formy spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży, oraz punkt III. 7 podpunkt b i c. 
Podpunkt b) dofinansowanie wypożyczenia lodowiska w celu organizacji  pozalekcyjnych zajęć
sportowych i edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, podpunkt 
c) wspieranie działalności zespołów realizujących zadania edukacyjne związane z profilaktyką-
organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
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 XVIII/188/17
w  sprawie  „Zmiany  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2017 rok” przyjętego Uchwałą Nr XVII/182/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia
20 grudnia 2016 r.” zał. nr 4.



Ad  6. Wprowadzono  do  realizacji  nowe  zadania  inwestycyjne  pn.  „Wykonanie  hermetycznej
gabloty na makietę ruin zamku olsztyńskiego” – kwota 25 000 zł.  „Dotacja dla OSP Olsztyn na
zakup  samochodu  pożarniczego”  –  kwota  250 000  zł.  „Odnawialne  źródła  energii  w  Gminie
Olsztyn” – źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2017-
2019. Planowany koszt: 2 000 000 zł. – dofinansowanie 85% , wkład własny min 1%. Koszty na
rok  2017  ze  środków  własnych  na  opracowanie  dokumentacji  4 500  zł.   Projekt  polega  na
dofinansowaniu do kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i ekologicznych
pieców na  pellet.  Mieszkańcy,  którzy  zadeklarują  chęć  udziału  w  projekcie  mają  szanse  na
otrzymanie dofinansowania w wysokości 85 % do wybranych urządzeń ekologicznych.
Dokonano zmian w wydatkach bieżących, które zostały spowodowane: -przesunięciem wydatków
między rozdziałami  na udzielenie dotacji  dla  organizacji,  działających na podstawie ustawy o
działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  realizację  zadań  publicznych  –  ogólna
wysokość wydatków pozostaje bez zmian,
-zmianą kwalifikacji  wydatków dla Schroniska w Kłomnicach z dotacji  na wydatki  statutowe –
ogólna wysokość wydatków pozostaje bez zmian,
-przesunięcie kwoty 4 100 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, na realizację zadania
inwestycyjnego  pn.  „Dotacja  dla  OSP  Biskupice  na  zakup  samochodowego  masztu
oświetleniowego z najaśnicami LED ręcznie sterowanymi”
Dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 229 500 zł.
W związku podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania z
budżetu Gminy Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania,  dokonano zmiany klasyfikacji
wydatków  bieżących  ze  statutowych  na  dotacje.  Ogólna  kwota  na  dofinansowanie  dla
mieszkańców gminy wynosi 20 000 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 XVIII/189/17
w sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2017 rok” – zał. nr 5.
Ad  7. 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  XVIII/190/17
 w sprawie   „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2022” - zał. nr 6. 
Ad 8. Uchwała dotyczy ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn
z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Olsztyn,  dla miejscowości  Olsztyn i  Skrajnica (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 176,  poz.
3241), zmienionej uchwałą Nr XII/109/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości
Olsztyn i Skrajnica (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r., poz. 1235)
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 XVIII/191/17
w  sprawie  „Ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica” –
zał. nr 7.
Ad 9. Zmiana uchwały jest konieczna, ponieważ nie wszystkie wymienione w zał.. Nr 1 i Nr 2 do
uchwały Nr XVI/164/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2016 r. drogi mają uregulowany
stan prawny i są własnością Gminy Olsztyn. Z interpretacji nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach wynika,  że aby drogi  mogły zostać zaliczone do kategorii  dróg
gminnych, muszą mieć uregulowany stan prawny.



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 XVIII/192/17
w sprawie „ Zmiany uchwały Nr XVI/164/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych” –zał. nr 8.
Ad 10.  Przedłożony projekt uchwały szczegółowo omówiła zastępca wójta, Małgorzata Haładyj.
Projekt uchwały uwzględnił  wszystkie propozycje i uwagi zgłoszone na wspólnym posiedzeniu
komisji.  Rada Gminy jako organ prowadzący podejmuje uchwałę  projektu  dostosowania sieci
szkół  podstawowych i  gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego.  Po uchwaleniu,  projekt  sieci
szkół  podlega  zaopiniowaniu  przez  kuratorium  oświaty  –  opinia  ta  jest  wiążąca  dla  organu
prowadzącego. Następ[nie w terminie do 31 marca br. podejmowana jest uchwała docelowa w
sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  do  nowego  ustroju  szkolnego.  Zgodnie  z
przedłożonym projektem uchwały,  proponuje  się  włączenie  gimnazjum w Olsztynie  do szkoły
podstawowej w Olsztynie z dniem 1 września 2017 r.. Jest to jednoznaczne z prowadzeniem
dotychczasowych klas gimnazjalnych (kl. II  i  III)  w szkole podstawowej, do czasu całkowitego
zakończenia  działalności  gimnazjum  –  czyli  do  31  sierpnia  2019  r.  Szkoła  podstawowa  w
Olsztynie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w dwóch budynkach przy ul. Kühna i ul. Zielonej.
Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej wiąże się z przejściem wszystkich nauczycieli  i
pracowników obsługi gimnazjum do szkoły podstawowej w Olsztynie. Pozostałe 6-letnie szkoły
podstawowe w Turowie i Biskupicach stają się 8-klasowymi – odpowiednio o strukturze I-VIII i I -
III w Biskupicach. W ocenie organu prowadzącego szkoła podstawowa w Turowie aktualnie nie
posiada  odpowiednich  warunków  do  prowadzenie  zajęć  w  klasach  VII-VIII  i  w  przyszłości
wymagać  będzie  dużego  dofinansowania  przy  dostosowaniu  bazy  dydaktycznej  do  potrzeb
szkoły 8-klasowej. Na dzień dzisiejszy budynek dysponuje 4 salami dydaktycznymi, małą salką
wygospodarowaną z korytarza,  pracownią  komputerową i  salą  gimnastyczną.  W budynku też
funkcjonują  dwa oddziały  przedszkolne.  Organ prowadzący,  podczas konsultacji  z kuratorium
oświaty  wskazywał  na  trudności  lokalowe  szkoły  przy  zwiększeniu  liczby  klas.  Kuratorium
stwierdziło jednak, że zaakceptuje wyłącznie szkołę o pełnej strukturze klas I-VIII, a w przypadku
trudności lokalowych i małej liczbie klas, wskazuje na możliwość łączenia części zajęć między
oddziałami. Dwa zespoły szkół w Kusiętach i Zrębicach, w skład których wchodzą sześcioletnia
szkoła  podstawowa  i  gimnazjum  stają  się  ośmioletnimi  szkołami  podstawowymi  z  klasami
gimnazjalnymi
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 XVIII/193/17
w sprawie „ Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Olsztyn do nowego ustroju szkolnego” –zał. nr 9.
Ad 11. Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania uchwały do nowych przepisów
prawa  oświatowego.  W  zakresie  treści  podejmowana  uchwała  nie  ulega  zmianie.  Kryteria,
dokumenty oraz liczba punktów są takie same jak w uchwale Nr III/28/15 Rady Gminy Olsztyn z
dnia 26 lutego 2015 r.
Radny Mirosław Flisowski zwrócił się z zapytaniem, co mają robić ci rodzice, którzy pracują na
czarno?  Zapytanie  do  §  1  pkt.  3  czy  mówimy  tylko  o  studiach  dziennych  czy  również  o
zaocznych? Do § 2  kto weryfikuje oświadczenia.
Odp.  Nie  możemy  żądać  dodatkowych  zaświadczeń,  opieramy  się  tylko  na   złożonych
oświadczeniach. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –  14 głosami  „za” i 1  głosem „wstrzymującym się”
podjęła   Uchwałę  Nr  XVIII/194/17  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 10.
Ad  12.  Podjęcie  uchwały  wynika  z  zmiany  przepisów  prawa  oświatowego.  Obowiązująca
dotychczas uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Olsztyn traci moc ze względu na zapisy dotyczące
gimnazjów. W postepowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji  potrzeb dziecka i jego
rodziny  oraz  lokalnych  potrzeb  społecznych.  Ustawa  upoważnia  też  organ  prowadzący  do
przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
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 XVIII/195/17
w sprawie  „Określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do
klas  pierwszych  publicznych  szkół  podstawowych prowadzonych  przez  Gminę Olsztyn
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów” –zał. nr 11.
Ad 13. Wymienione w projekcie uchwały działki  zostały zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Olsztyn  wydzielone  pod  urządzenie  chodnika  dla  pieszych  i  ścieżkę
rowerową w miejscowości  Przymiłowice,  których  powstanie  podniesie  bezpieczeństwo  w tym
rejonie  tj.  wzdłuż  drogi  krajowej  DK  46,  po  której  odbywa  się  bardzo  duży  ruch  pojazdów
mechanicznych w tym Tirów. Gmina zamierza nabyć działki przeznaczone na ten cel publiczny
od osób fizycznych po cenie wyliczonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego 
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 XVIII/196/17
w sprawie „Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości położonych w
Przymiłowicach i obciążenie ich odpowiednimi służebnościami” –zał. nr 12.
Ad  14.   Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych
stopniach  awansu  zawodowego,  wypłacanych  za  2016  rok  nauczycielom  zatrudnionym
w placówkach  oświatowych  gminy  Olsztyn,  złożyła  Pani  Małgorzata  Haładyj,  zastępca  wójta
-sprawozdanie stanowi załącznik nr 13.
Ad 15,16.   Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły.
Ad 17.  Radny Mirosław Flisowski zapytanie w sprawie, czy mamy narzędzie aby egzekwować
odśnieżanie chodników? Odcinek ulicy Napoleona od Kuhna do ulicy Polnej chodnik całkowicie
zasypany.
Odp. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości wina leży po stronie właścicieli posesji,  że nie
odśnieżają chodnika.
Ad  18.  W  związku  z  wyczerpaniem  się  tematów  i  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Zbigniew
Banaszak o godz.1530  ogłosił zamkniecie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Protokolant                                                              Przewodniczący
Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak


