
Protokół nr VIII 

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 29 września 2015 roku 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 29 września 2015 roku obecnych było 15 radnych, co  

wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  15 radnych, zgodnie  z  art.  14  ustawy o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), stanowi quorum, 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Przed otwarciem obrad sesji dyrektor Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, 

Tadeusz Piersiak,  wójt Tomasz Kucharski wraz z przewodniczącym, Zbigniewem Banaszakiem 

wręczyli Łukaszowi Wylężałkowi, mieszkańcowi Olsztyna, reżyserowi filmowemu i teatralnemu 

odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną prze Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Dyrektor Tadeusz Piersiak w kilku zdaniach przedstawił osiągnięcia reżysera. 

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” została ustanowiona w 1969 roku i jest 

przyznawana za szczególne zasługi w zakresie działalności społecznej stanowiącej istotny wkład 

w rozwój literatury, teatru, malarstwa i innych dziedzin kultury. 

Drugą odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wręczył wójt, Tomasz Kucharski i przewodniczący, Zbigniew Banaszak naszemu rolnikowi, 

mieszkańcowi Turowa, Andrzejowi Tomzie. Z wnioskiem o odznaczenie Andrzeja Tomzy wystąpił 

wójt, Tomasz Kucharski przy poparciu wiceminister finansów, Izabeli Leszczyny. Andrzej Tomza 

prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 80 ha. Nowoczesne zmechanizowane 

gospodarstwo jest ukierunkowane na produkcję zbóż. 

 

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. 

Przed odczytaniem porządku obrad sesji wójt, Tomasz Kucharski zgłosił wniosek o 

wprowadzenie pod obrady uchwały w sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie 

zadania publicznego dotyczącego bezpłatnego transportu i opieki dzieci w czasie przewozu do 

najbliższej placówki oświatowej, uzasadniając jej wprowadzenie.  Wniosek został przyjęty 

jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonego 

wniosku. 

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

1.   Otwarcie obrad VIII 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 zgody na nabycie działku nr 70/3 k.m. 2,3 położonej w Kusiętach od PKP. 

5.   Uchwała  w  sprawie zgody na nabycie działki gruntu nr 239/25 k.m. 4, położonej    

      w miejscowości Przymiłowice, o powierzchni 147 m
2 
, której właścicielem jest Spółka dla  

      Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Przymiłowice. 

6.   Uchwałą w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na grupie 6  

      drzew – pomniki przyrody, rosnących na terenie placu Kościelnego p.w. Św. Idziego  

      w Zrębicach. 

7.   Uchwałą w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób  

      poruszających się po szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych na terenie rezerwatów  

      przyrody Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra – ochrona cennych przyrodniczo  

      obiektów i obszarów” w formie dotacji. 

8.   Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami  

      Pozarządowymi w roku 2016”. 

9.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2015 r. na działania Wójta Gminy  



      Olsztyn. 

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn na rok  

      2015. 

11. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019. 

12. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/67/15 z dnia 15 lipca 2015 r., 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”. 

13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 

14. Uchwała w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie zadania publicznego  

      dotyczącego bezpłatnego transportu i opieki dzieci w czasie przewozu do najbliższej placówki  

      oświatowej. 

15. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

16. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

20. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy. 

Za przyjęciem w/w porządku obrad głosowało 15 radnych. 

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z VII 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. Radnego Tomasza Staniora 

2. Radną Iwonę Całus 

3. Radną Teresę Pala 

W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji. 

 

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 15.07.2015 r. do 

29.09.2015 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 24 września br. Przed przystąpieniem do 

głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski. 

 

Ad 4.  

Uchwała dokonuje regulacji drogi, która służy mieszkańcom budynków usytuowanych w terenie 

za torami na wysokości jeziorka krasowego. 

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 VIII/72/15 w sprawie 

„Zgody na nabycie działki nr 70/3 k. m. 2,3 położonej w Kusiętach od PKP” – zał. nr 3. 

 

Ad 5. 

Działka położona w Przymiłowicach, róg ulicy Sokolej i Kielnickiej, przy zjeździe  do Instytutu 

Geologicznego. Gmina zamierza nabyć powyższą nieruchomość, celem zrealizowania 

przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 



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 VIII/73/15 w 

sprawie „ Zgody na nabycie działki gruntu nr 239/25 k. m. 4, położonej w miejscowości 

Przymiłowice, o powierzchni 147 m
2 

, której właścicielem jest Spółka dla 

Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Przymiłowice” – zał. nr 4. 

 

Ad 6. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody zgodnie z ustawą 

wymagają akceptacji rady gminy. Zabiegi pielęgnacyjne na przedmiotowej grupie drzew są 

wymagane ze względu na stan koron drzew, który stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

przebywających w ich bezpośrednim otoczeniu jak również kolidują z linią elektroenergetyczną 

oraz z budynkiem kościoła.  

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 VIII/74/15 w 

sprawie „Uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na grupie 6 drzew – 

pomniki przyrody, rosnących na terenie placu Kościoła p.w. Św. Idziego w Zrębicach, 

gmina Olsztyn” – zał. nr 5. 

 

Ad 7. Dotacje przeznacza się na realizacje zadania polegającego na usunięciu lub pielęgnacji 

drzew, zagrażających bezpieczeństwu osób poruszających się po szlakach turystycznych i 

ścieżkach edukacyjnych na terenie rezerwatów przyrody Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry, 

Zielona Góra. 

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 VIII/75/15 w 

sprawie „ Dofinansowania zadania pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających 

się po szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych na terenie rezerwatów przyrody 

Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra – ochrona cennych przyrodniczo obiektów 

i obszarów” w formie dotacji” – zał. nr 6. 

 

Ad 8.  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program określa cele, zasady, 

zakres przedmiotowy oraz formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, okres i 

sposób realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, a także 

tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert.  

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 VIII/76/15 w 

sprawie „Przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami 

Pozarządowymi w roku 2016” – zał. nr 7. 

 

Ad 9.  Skarżący Pan Sławomir Cieślik zarzuca Wójtowi Gminy, że uporczywie odmawia 

wystąpienia do Rady Gminy Olsztyna z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 

do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie dotyczącym dopuszczenia do zabudowy terenu działek  nr 557/3 i 

558/1 k. m. 12 obręb Olsztyn, pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową. Gmina w zakresie 



wnioskowanym przez Pana Cieślika odbyła konsultacje z Gminną Komisją Urbanistyczno-

Architektoniczną składająca się z uprawnionych urbanistów i architektów oraz Komisją 

Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Rady Gminy Olsztyn. Żadna z Komisji nie 

wykluczyła w przyszłości ewentualności prac nad zmianą zapisów w studium zagospodarowania 

gminy z roku 2012, które w przyszłości dawałyby podstawy, aby zaproponować zewnętrznym 

instytucjom uzgadniającym, zmiany w zapisach studium, a w drugiej kolejności planu. Gminna 

Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna stwierdziła, że zabudowa mieszkaniowa „nie znajduje 

zastosowania z uwagi na walory krajobrazowe tego terenu oraz ustalenia w obowiązującym 

studium zagospodarowania przestrzennego”. Sposób zabudowy dla funkcji usługowej określonej 

we wniosku powinien być przedmiotem analizy, które należy przeprowadzić w ramach oceny 

aktualności studium i pozostałych dokumentów planistycznych. 

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

uchwały pod głosowanie.  

Rada Gminy w obecności 15 radnych  - 13 głosami „za” i  2 głosami „wstrzymującymi się” 

podjęła Uchwałę Nr VIII/77/15 w sprawie „Rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2015 r. na 

działania Wójta Gminy Olsztyn” – zał. nr 8. 

 

Ad 10. Zgodnie z ustawą Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mirosław Flisowski przedłożył 

Radzie Gminy plan kontroli Komisji, który to musi być przyjęty prze radę gminy. 

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 VIII/78/15 w 

sprawie „ Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn na rok 2015” 

– zał. nr 9. 

 

Ad 11. Przewodniczący Zespołu Opiniującego przestawił kandydaturę pani Anny Marii Sikorskiej 

na łanika sądowego. Wszystkie dokumenty wymagane prawem zostały przez kandydata 

złożone w ustawowych terminach. 

Zgodnie z ustawą, ławników wybiera Rada Gminy w głosowaniu tajnym. Rada Gminy 

powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru ławnika w osobach:   

1. Radnego Jacka Tomalskiego 

2. Radną Joannę Szydłowską 

3. Radnego Marcina Pocha 

Komisja w w/w składzie została powołana jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Komisja spośród siebie wybrała na przewodniczącego komisji – Joannę Szydłowską. 

Komisja rozdała radnym karty do głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu przewodnicząca komisji odczytała protokół, który stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Ławnikiem została wybrana Pani Anna Maria Sikorska otrzymując 15 głosów „za”  

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

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami podjęła Uchwałę Nr VIII/79/15 w sprawie 

„ Wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019” – zał. nr 11, 

 

Ad 12. Uchwała podejmowana jest po raz drugi gdyż zdementowano oraz odebrano azbest 

w większej  ilości niż ujęto we wniosku o dofinansowanie przez WFOŚiGW. W związku z 

powyższym konieczne jest zwiększenie kwoty pożyczki o kwotę 1355.50 zł. oraz kwoty 

dotacji, niezbędnych na pokrycie całości zadania, finansowanego z WFOŚiGW. Wartość 

zadania wzrośnie o 2711 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 VIII/80/15 

„Zmieniającą uchwałę Nr VI/67/15 z dnia 15 lipca 2015 r. 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” oraz uchylenia uchwały nr V/61/15 z dnia 23 

czerwca 2015 r. 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 ternu Gminy Olsztyn oraz jednego budynku użyteczności 

publicznej”- zał. nr 12. 

 

Ad 13. Komendant Komisariatu Policji w Olsztynie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu 

radiowozu dla Komisariatu w kwocie 13.663 zł.  Doposażenie Komisariatu Policji w nowy 

samochód usprawni pracę policji i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w naszej gminie. 

Komendant przedstawił problemy kadrowe w obsadzie komisariatu.  

Radny, Jacek Tomalski zaproponował, aby w tym temacie odbyła się debata z udziałem 

Komendanta Miejskiego Policji, radnych, wójta, sołtysów i osób zainteresowanych, podczas, 

której może uda się pomóc Komendantowi o zdobycie pełnej obsady kadrowej Komisariatu Policji 

w Olsztynie. 

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 VIII/81/15 w 

sprawie „ Udzielenia pomocy finansowej dla Policji” – zał. nr 13. 

 

Ad 14. W bieżącym roku szkolnym wzrosła liczba wniosków o bezpłatny dowóz dzieci do szkół 

specjalnych. Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, będący własnością gminy nie 

mieści wszystkich dzieci uprawnionych do przewozu. W tej sytuacji gmina chce zawrzeć 

porozumienie z gminą Poraj, która dysponuje wolnymi miejscami w autobusie służącym do 

przewozu osób niepełnosprawnych. W najbliższej przyszłości gmina będzie rozważała zakup 

większego samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.. 

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 VIII/82/15 w 

sprawie „Współdziałania z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego 

bezpłatnego transportu i opieki dzieci w czasie przewozu do najbliższej placówki 

oświatowej” – zał. nr 14. 

 

 

Ad 15. Dokonano zmiany w wysokości dochodów oraz w wysokości wydatków. Zmiany te 

związane są ze zmianą w dochodach oraz wydatkach bieżących i inwestycjach.  

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 VIII/83/15 w 

sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2015 rok” – zał. nr 15. 

 



Ad 16. 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 VIII/84/15 w 

sprawie „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022” – zał. nr 16. 

 

Ad 17.  Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły. 

 

Ad 18.  Radny, Mirosław Flisowski prosi o informacje w sprawie kładzionych światłowodów, i 

wyjaśnienie, dlaczego ceny za wodę są porównywalne z miastem a czasami nawet wyższe przy 

inwestycjach gminy w kanalizacje. 

Odp. Cena za ścieki jest taka sama jak w mieście i należy się tym cieszyć, że mamy jednakową 

cenę w Związku,  gdyż prowadząc samodzielne koszty te byłyby o wiele wyższe. 

Na spotkaniu z Panem Gadaczem odpowiedzialnym za zadanie E-REGION poinformowano, że 

przebiegi nie powinny być prowadzone na działkach prywatnych, a jeżeli już, to musi być to 

poprzedzone spisaniem umowy. Gmina nie wyraziła zgody na prowadzenie światłowodu od 

Skrajnicy po drogach gminnych gdyż nie ma zgody na przecięcie chodników i dróg gminnych. 

Firma kładąca światłowody powinna trzymać się pasów drogowych. 

 Radny Jacek Tomalski zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość renegocjacji umowy z 

firmą wywożącą śmieci, aby w okresie letnim śmieci Bio wywozić przynajmniej dwa razy w 

miesiącu. 

Odp. Umowa niebawem się kończy i będzie opracowana nowa specyfikacja.  

 Radna Iwona Całus zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu drewnochronu na 

pomalowanie altanek. W imieniu mieszkańców ulicy Topolowej zwróciła się z prośbą o 

naprawienie drogi poprzez wywiezienie jej frezem. 

Odp. Droga jest w dobrym stanie. Wodociąg został zrealizowany, droga została naprawiona a jak 

będzie frez zostanie nawieziony.  

 Pan Sławomir Cieślik prosi o zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy uchwały Nr 

III/27/15 z 26 lutego 2015 r. 

Zwrócił się z zapytaniem, czy były zaciągane opinie o Pocztowcu. 

Odniósł się do zażalenia złożonego do Generalnego Dyrektora Środowiska odnośnie 17 

hektarów na Pocztowcu. 

Ze względu na niespójności i chaotyczne zadawanie pytań, wójt zwrócił się do Pana Cieślika o 

sformułowanie pytań na piśmie. 

 

Ad 19. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew 

Banaszak o godz.16
00

  ogłosił zamkniecie obrad VIII Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

 

 

Protokolant                                                                Przewodniczący 

Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak 

 

 

 

 

 



 


