
Protokół Nr XXIII 

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 21 listopada 2017 roku. 

Ad 1. Na Sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 21 listopada 2016 r. obecnych było 15 radnych, co 

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

samorządzie gminnym (tj. 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 załączniki 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; zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”, 

uzasadniając jej wprowadzenie 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

Radna Katarzyna Kulińska-Pluta przybyła na salę obrad. 

Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad.  

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Olsztyn 

1.  Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej  

sesji 

2.   Powołanie komisji i uchwał. 

3.   Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji. 

4.   Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2018. 

5.   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  

      2018 rok oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych. 

6.   Uchwała w sprawie opłaty targowej. 

7.   Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Olsztyn w 2017 roku na prace  

      konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  

      zabytków. 

8.   Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

      zlokalizowanego w miejscowości Kusięta, w gminie Olsztyn
.
 

9.   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. i zmienionego uchwałą Nr XVIII/188/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego  

      2017 r. 

10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn  

      z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018”. 

11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu  

      Częstochowskiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji odwodnienia drogi  

      powiatowej Nr 1043 S na odc. pomiędzy posesjami 300 i 330 w m. Kusięta, gm. Olsztyn”. 

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

      zawarcia umowy dzierżawy. 

13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Skrajnica. 

14. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

      Podstawowej w Olsztynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Olsztynie. 

15. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

      w Kusiętach, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kusiętach  

      w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kusiętach. 

16. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

      w Zrębicach, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego  



      i Gimnazjum w Zrębicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jarosława Dąbrowskiego  

      w Zrębicach. 

17. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

      Podstawowej w Turowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Turowie. 

18. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły  

      Podstawowej w Biskupicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Biskupicach. 

19. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach w filię. 

20. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.:  

      „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”. 

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

22. Uchwała w sprawie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022”. 

23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Olsztyn w roku szkolnym 2016/2017. 

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

27. Zamkniecie obrad XXIII Sesji Rady Gminy. 

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

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Olsztyn, 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 7.09.2017 r.  do 

21.11.2017 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, jak również były 

omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 15. 11. 2017 r. Przed przystąpieniem do 

głosowania poszczególne uchwały omówił wójt, Tomasz Kucharski. 

Ad 4. Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok nie uległy zmianie za wyjątkiem stawki 

podatku od pozostałych gruntów o 0,01 zł. za 1 m
2
. 

Wysokość dochodów od nieruchomości za 2018 rok według proponowanych stawek wyniesie 

około 4 875 170,78 zł. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/250/17 w 

sprawie „Podatku od nieruchomości na rok 2018” – załącznik nr 3. 

Ad 5. Stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok pozostały na poziomie stawek 

roku poprzedniego. Wysokość dochodu z podatku od środków transportowych za 2018 rok 

według proponowanych stawek wyniesie około 368.070,00 zł 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/251/17 w 

sprawie „Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2018 rok 

oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych” – załącznik nr 4. 

Ad 6. Stawki opłaty targowej nie zostały zwiększone, proponuje się utrzymanie ich na poziomie z 

2017 roku.  

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 



Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/252/17 w 

sprawie „Opłaty targowej”– zał. nr 5. 

Ad 7. Proboszcz parafii ze Zrębic wystąpił z wnioskiem o przyznanie dotacji na remont podłogi w 

całym kościele oraz schodów kamiennych wejścia bocznego w wysokości 8 000,00 zł. Pieniądze 

na powyższy cel zostały zabezpieczone przez fundusz sołecki Krasawa.  

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/253/17 w 

sprawie „Udzielenia dotacji z budżetu gminy Olsztyn w 2017 roku na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków” – załącznik nr 6. 

Ad 8.Teren przeznaczony do zabudowy sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej stanowi kontynuację pasma zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

istniejącej i planowanej wzdłuż drogi publicznej. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/254/17 w 

sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego 

w miejscowości Kusięta, w gminie Olsztyn” – załącznik nr 7. 

Ad 9. Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł., która pochodzi z wpłat za wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę 10 000,00 zł. przeznacza się na dofinansowanie 

wypożyczenia lodowiska oraz dofinansowanie wynagrodzeń dla instruktorów prowadzących 

zajęcia nauki gry na instrumentach  dętych dla dzieci i młodzieży. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/255/17 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. i zmienionego uchwałą Nr XVIII/188/17 Rady Gminy Olszty z dnia 14 

lutego 2017 r.” – załącznik nr 8. 

Ad 10. Uchwalenie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami 

Pozarządowymi w roku 2018” wynika z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Ustawa ta reguluje zasady współpracy organów administracji publicznej z 

organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych. Niniejszy Program określa cele, 

zasady, zakres przedmiotowy oraz formy współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi, priorytetowe zadania publiczne, 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. Projekt uchwały został 

poddany konsultacjom społecznym. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/256/17 w 

sprawie „Przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami 

Pozarządowymi w roku 2018”. – załącznik nr 9. 

Ad 11. W związku z licznymi monitami mieszkańców wsi Kusiąt dotyczącymi zalewania ich 

posesji wodami odpadowymi z drogi powiatowej 1043 S w Kusiętach szczególnie pomiędzy 

posesjami 300 i 330 Gmina Olsztyn zamierza wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg wykonać 

koncepcję odwodnienia tego terenu. Koszt tej koncepcji wynosi 8 000 zł. Strony umowy 

zamierzają powyższe koszty pokryć po połowie. 

Wójt zgłosił wniosek o zmianę zapisu w § 1„w kwocie 4.000.00 zł” na zapis „do kwoty 4.000.00 zł" 



Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/257/17 w 

sprawie „Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Częstochowskiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji odwodnienia drogi 

powiatowej nr 1043 S na odc. pomiędzy posesjami nr 300 i 330 w m. Kusięta, gm. Olsztyn.” 

– załącznik nr 10. 

Ad 12. W/w działkę gruntu dzierżawi P. Marek Hołowczycki i P. Mariusz Miedziński Park Linowy 

Olsztyn spółka cywilna, umowa opiewa na 3 lata. Dzierżawcy zamierzają na tym terenie utworzyć 

jeszcze Park Linowy dla małych dzieci, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów z ich 

strony. W związku z powyższym są zainteresowani umową dzierżawy na okres 10 lat..  

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/258/17 w 

sprawie „Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy”  – załącznik nr 11. 

Ad 13. Nieznanej drodze wewnętrznej położonej w obrębie ewidencyjnym Skrajnica w gminie 

Olsztyn, po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenu, na którym jest 

zlokalizowana, nadaje się nazwę – ulica Parkowa..  

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/259/17 w 

sprawie „Nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Skrajnica” – załącznik 

nr 12. 

Ad 14. Uchwały dotyczące stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół 

podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe są uchwałami czysto proceduralnymi 

wynikającymi  wprost z ustawy wprowadzające prawo oświatowe. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekty uchwał pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/260/17 w 

sprawie „Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Olsztynie w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Olsztynie” – załącznik nr 13. 

Ad 15.  Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 

XXIII/261/17 w sprawie „Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w 

Kusiętach, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kusiętach, w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kusiętach.” – załącznik nr 14. 

Ad 16.  Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 

XXIII/262/17 w sprawie „Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w 

Zrębicach, w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego i 

Gimnazjum w Zrębicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jarosława Dąbrowskiego w 

Zrębicach.” – załącznik nr 15. 

Ad 17.  Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 

XXIII/263/17 w sprawie „Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Turowie w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Turowie” – załącznik nr 16. 

Ad 18.  Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 

XXIII/264/17 w sprawie „Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Biskupicach w ośmioletnia Szkołę Podstawową w Biskupicach” – załącznik 

nr 17. 

Ad 19.  Przekształcenie szkoły to zmiana statusu prawnego szkoły, która nie zmieni 

dotychczasowej funkcji i formy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczniowie będą 



kontynuować naukę w dotychczasowej lokalizacji szkoły w klasach I – III oraz w oddziale 

przedszkolnym. W szkole zostanie zlikwidowane stanowisko dyrektora, którego obowiązki 

przejmie odpowiednio dyrektor szkoły i przedszkola w Olsztynie. Przekształcenie Szkoły 

Podstawowej w Biskupicach w szkołę filialną oraz oddziału przedszkolnego w oddział 

zamiejscowy zasadne jest ze względów organizacyjnych. 

Rodzice przybyli na sesję obawiają się, że w przyszłości może dojść do likwidacji szkoły i 

przedszkola w Biskupicach. 

W odpowiedzi  Wójt poinformował, że nie ma mowy o likwidacji placówki. Placówka nadal jest i 

będzie inwestowana. 

Rodzice zwrócili się z zapytaniem, czy będzie możliwość przywrócenia jednostki z filii na 

samodzielną placówkę, jeżeli przybędzie dzieci? 

Odp. Tak w każdej chwili. 

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

podjęła Uchwałę Nr XXIII/265/17 w sprawie „Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w 

Biskupicach w filię” – załącznik nr 18. 

Ad 20.  Gmina przystąpi do realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Skrajnia” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z zasadami tego programu Gmina 

Olsztyn otrzyma środki w formie refundacji po zakończeniu i rozliczeniu zadania. W związku z 

tym planuje się zaciągnięcie preferencyjnej niskoprocentowej pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na pokrycie udziału PROW w latach 2018-2019 w wysokości 1 623 595,00zł. 

Pożyczka zostanie spłacona jednorazowo po uzyskaniu refundacji z PROW.  

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/266/17 w 

sprawie „ Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica” - załącznik nr 19. 

Ad 21.  Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: 

- zmniejszeniem o kwotę 32 000 zł wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, które 

zostały przeznaczone na wydatki bieżące w dziale gospodarka mieszkaniowa, 

- zmniejszeniem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 5 000 zł oraz zwiększeniem o 

kwotę 8 500 zł wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Zapobiegania 

Narkomanii. Zmiana ta spowodowana jest zwiększeniem dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu 

wpłat z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

- zwiększeniem wydatków o kwotę 7 527,36 zł na realizacje projektu pn. „ Drużyna Powiatu”, 

- zwiększeniem o 2 000 zł dotacji Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań bieżących. 

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 414 700 zł zadań inwestycyjnych. 

Zmiany te są związane z przełożeniem do realizacji z 2017 roku na 2018 rok inwestycji pn.: 

„Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy” i  „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach” 

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki” – 13 000 zł, 

„Modernizacja ogrzewania w budynku Przychodni Lekarskiej w Zrębicach” – wartość zadania 

15 000 zł (wydatki te będą  realizowane w 2018 roku), zwiększono wartość zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w 

Turowie” o kwotę 10 000 zł (wydatki te będą  realizowane w 2018 roku), zwiększono wartość 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach” o kwotę 

30 000 zł (wydatki te będą  realizowane w 2018 roku),  



Zmniejszono w 2017 roku wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Domu Ludowego w 

Skrajnicy o kwotę 146 400 zł. Zadanie to realizowane będzie w 2018 roku, zmniejszono w 2017 

roku wydatki zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach” o 

kwotę 296 300 zł. Realizacja tego zadania planowana jest na 2018 rok 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/267/17 w 

sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2017 rok” – załącznik nr 20. 

Ad 22.  Konsekwencją podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy jest uchwała w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/268/17 w 

sprawie „Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022” – załącznik nr 21. 

Ad 23.  Informacje o stanie zadań oświatowych Gminy Olsztyn w roku szkolnym 2016/2017 

zreferowała zastępca wójta, Małgorzata Haładyj – informacja stanowi załącznik nr 22. 

Radny Mariusz Staniec o godz. 15
40

 opuścił salę obrad 

Radny Tomasz Stanior o godz. 15
45

 opuścił salę obrad 

Ad 24,25. Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły. 

Ad 26. Radny Waldemar Kondys powrócił do sprawy odstrzałów dzików. Zwrócił się z 

zapytaniem, czy była prowadzona rozmowa z kołem łowieckim? Radny zaproponował zaprosić 

kogoś z koła łowieckiego na sesje i przedstawić problem, z którym już od dłuższego czasu 

zmagają się mieszkańcy Biskupic. 

Odp. Gmina sygnalizowała ten temat, jest uzgodnione spotkanie w przyszłym tygodniu z p. 

Mirosławem Tomalskim.  

Sołtys Kusiąt, Gabriela Klimek zgłosiła podobny problem z lisami. 

Sołtys Olsztyna, Elżbieta Kosielak zwróciła się z zapytaniem, co dzieje się z autobusami PKS, 

które rano są bardzo zatłoczone i młodzież nie może wsiąść? 

Odp. PKS jest spółką skarbu państwa i nie podlega gminie. Za PKS gmina nie odpowiada, za 

komunikację międzygminną odpowiada starosta. 

Sołtys Kosielak  poprosiła o przybliżenie sprawy światłowodu w naszej gminie. 

Odp. Zrealizowany został szkielet, na bazie, którego będzie prowadzony światłowód. Zawiązało 

się Stowarzyszenie, którego prezesem został p. Czerwiński. O szczegóły odnośnie światłowodu 

należy pytać kierownika referatu informatyki Urzędu Gminy, Piotra Stolarskiego. 

Ad 27. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji przewodniczący Zbigniew Banaszak o 

godzinie 16
00 

zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

Anna Sikorska                                                                             Zbigniew Banaszak 

 

 

 

 

 

 

 

 


