
Protokół nr XI 

Z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 22 grudnia 2015 roku 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 22 grudnia 2015 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 2015 r., poz.1515 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. 

Przewodniczący odczytała zaproponowany porządek obrad , który został przyjęty jednogłośnie. 

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

1.   Otwarcie obrad XI 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 Budżetowa na rok 2016. 

5.   Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. 

6.   Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016- 

      2018. 

7.   Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

      Alkoholowych na 2016 rok. 

8.   Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    

      do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę  

      Olsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

10. Uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022. 

11. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej Rady gminy Olsztyn z przeprowadzonych kontroli w roku  

      2015. 

12. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych „Lepsza Przyszłość” o powołanie doraźnej Komisji do  

      opracowania zmian w statucie. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

16. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy. 

 

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z X Sesji Rady Gminy, radni przyjęli go bez 

odczytywania jednogłośnie w obecności – 15 radnych. 

Radna Joanna Szydłowska wnosi o umieszczanie w protokołach wypowiedzi osób z sali oraz o 

publikowanie wszystkich załączników. 

 

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 30.11.2015 r. do 

22.12.2015 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 14.12.2015 r. Przed przystąpieniem do 

głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt Tomasz Kucharski. 

 

Ad 4. Przewodniczący Zbigniew Banaszak odczytał Uchwałę Nr 4200/VI/232/2015 z dnia 

7.12.2015 r . VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 

pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie uchwały budżetowej na 

2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami  informacyjnymi. – Uchwała Nr 4200/VI/232/2015  

w załączeniu do protokołu. 

Radni nie podjęli dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2016 rok, gdyż 

była ona szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji 

Wójt Tomasz Kucharski przedłożył założenia do przedłożonego budżetu na 2016 rok. 

Budżet gminy na 2016 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 26.549.098,00 zł., a po stronie 

wydatków kwotą 25.979.397,26 zł.  

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 26 549.098,600 zł, gdzie dochody bieżące stanowią 

kwotę 23.566.810,00 zł ,a dochody majątkowe 2.982.288,00 zł.  

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 25.979.397,26 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w 

kwocie 21.226.705,54 zł.,  wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.722.691,72 zł. Ustalono 

nadwyżkę budżetu w wysokości 569.700,74 zł. 

Planowane inwestycje w 2016 roku: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice, 

2. Projekt dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków, 

3. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej 46 z drogą  

    powiatową nr 1065S – ciąg ulic: Sobieskiego, Jodłowej, Szkolnej, odcinków 3Maja i Małej, 

4. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych, 

5. Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie, 

6. Wykup gruntów pod drogi gminne, 

7. Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn, 

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynku OSP w  

     Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach, 

9.  Budowa remizy OSP w Kusiętach, 

10. Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach, 

11. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Olsztynie, 

12. Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Leśna, ul. Cicha, 

13. Budowa oświetlenia Olsztyn-Odrzykoń, 

14. Budowa placu zabaw – Staw Borowe, 

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 XI/98/16 w 

sprawie „Uchwała Budżetowa na rok 2016” – zał. nr 4. 

Przewodniczący Zbigniew Banaszak podziękował wójtowi, zastępcy wójta i skarbnikowi za 

opracowanie dobrego i racjonalnego budżetu 

 

Ad 5. Przewodniczący Zbigniew Banaszak odczytał Uchwałę Nr 4200/VI/238/2015 z dnia 

7.12.2015 r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie uchwały wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2016-2022 – Uchwała Nr 4200/VI/238/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 



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 XI/99/16 w 

sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022” – zał. nr 5. 

 

Ad 6. Uchwałę omówiła Irena Pluta, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i 

jednostki samorządu terytorialnego. Do zadań własnych gminy należy: udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych, pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego. Podstawowym celem Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia i zapobiegania zażywania narkotyków oraz związanych z tym 

problemów, a także podniesienia świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z 

używania substancji psychotropowych. Cel ten będzie realizowany poprzez profilaktykę, która 

zapewni: podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychotropowych, wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania 

profilaktyczne  i zintegrowanie działań profilaktycznych. 

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 XI/100/16 w 

sprawie „Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018” – 

zał. nr 6. 

 

Ad 7. Uchwałę omówiła Irena Pluta, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz  

integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok stanowi kontynuację 

działań realizowanych w poprzednich latach oraz jest elementem Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Olsztyn w latach 2014-2018. Działania 

wynikające z programu tworzą system wszechstronnej pomocy dla różnych grup odbiorców, na 

różnych etapach zagrożenia problemami alkoholowymi. Obejmują one dzieci i młodzież, osoby 

uzależnione i ich rodziny, a także osoby doświadczające przemocy domowej. Celem programu 

jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, rozpoznawanie problemów 

alkoholowych, popularyzowanie i promowanie zdrowego stylu życia szczególnie u dzieci i 

młodzieży, prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie nadużywania alkoholu, narkotyków 

oraz przemocy, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wspieranie 

osób i rodzin w konstruktywnym radzeniu sobie z problemami uzależnień i przemocy. 

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 XI/101/16 w 

sprawie „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 rok” - zał. nr 7. 

  

Ad 8. Uchwałę omówiła Pani Małgorzata Haładyj, zastępca wójta. 



Ustawa wprowadza nowe zasady rekrutacji dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych i 

gimnazjów. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum 

mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 

dana szkoła podstawowa lub gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów są oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. 

Ustalonych zostało pięć kryteriów rekrutacji, które zostały skonsultowane z dyrektorami szkół. 

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 XI/102/16 w 

sprawie „Określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów” – zał. nr 8. 

    

Ad 9. Dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Zmiany 

w wydatkach bieżących spowodowane są zwiększeniem wydatków o kwotę 15.000zł. na zwrot 

dotacji dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Olsztyn przedszkoli na 

terenie tych gmin. 

Zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych związane są ze zmianą wartości zadań 

inwestycyjnych: 

- zmniejszono wartość zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica” o kwotę 

  93 000 zł, 

- „Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Olsztyn”– zadanie 

   to o wartości 12 000 zł zostało wykreślone z wykazu zadań do realizacji w 2015 roku, 

- „Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK- 46 od stacji paliw  

   Odrzykoń do zabudowy Olsztyn” w 2015 roku zmniejszono wartość zadania o kwotę 30 000 zł. 

   i przeniesiono do realizacji w 2016 roku,  

- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”  

   zgodnie z pismem Urzędu Miasta Częstochowy zmniejszono wartość zadania o kwotę  

   31 000 zł, 

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn -  budynku OSP  

  w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach” w 2015 roku zmniejszono wartość zadania o  

  kwotę 38 679 zł i przeniesiono do realizacji w 2016 roku. 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Na podstawie wniosku Gminy Olsztyn umorzył 45% pożyczki zaciągniętej na realizację zadania 

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach”. Jest to kwota 782 969,66 zł, która wpłynie na 

zmniejszenie zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2015 r. 

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 XI/103/16 w 

sprawie „ Zmian w budżecie gminy na 2015 rok” –zał. nr 9. 

 

Ad 10. 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 XI/104/16 w 

sprawie „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022” – zał. nr 10. 

 



Ad 11.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn z przeprowadzonych kontroli w 

roku 2015 złożył przewodniczący komisji Mirosław Flisowski – sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad 12.  Przewodniczący Zbigniew Banaszak odczytał wniosek formalny,  który w imieniu Klubu 

Radnych „Lepsza Przyszłość” złożyła radna Joanna Szydłowska w sprawie powołania przez 

Radę Gminy Olsztyn Komisji Statutowej w celu przeprowadzenia zmian w Statucie Gminy 

Olsztyn – wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Mirosław Flisowski złożył wniosek formalny o przegłosowanie złożonego wniosku. 

Przewodniczący Zbigniew Banaszak poddał w/w wniosek pod głosowanie. 

Za rozpatrzeniem wniosku głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 9 radnych, wstrzymał się od 

głosu 1 radny. 

 

Ad 13,14. Przewodniczący Zbigniew Banaszak odczytał interpelację radnej Iwony Całus w 

sprawie likwidacji linii PKS Częstochowa – Bukowno – Częstochowa – interpelacja w załączeniu 

do protokołu. 

Odpowiedź na interpelację radna Iwona Całus otrzyma na piśmie. 

 

Ad 15. Radny Mariusz Staniec, zaapelował o podjęcie działań zmierzających do ratowania 

Jeziorka Krasowego w Kusiętach. 

Wójt obiecał wystąpić o opinie do hydrologa, co można zrobić w tym temacie.   

Radny Jerzy Maciągowski, prosi o zwrócenie się do firmy, która naprawia drogi, aby malowały 

pasy rozdzielające na biało. 

Przewodniczący, Zbigniew Banaszak odczytał wniosek Klubu Radnych „Lepsza Przyszłość”, 

który złożyła radna Joanna Szydłowska w sprawie wyznaczenia stałego dnia tygodnia, w którym 

będą się odbywały Sesje Rady Gminy. 

Do złożonego wniosku radni odniosą się na najbliższym posiedzeniu wspólnych komisji. 

Sołtys Biskupic, Włodzimierz Bieniek złożył wniosek, aby pierwszy autobus MPK wyjeżdżający z 

Biskupic wyjeżdżał o 7 minut wcześniej. 

Pan Artur Cecota zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest i kiedy zacznie funkcjonować 

sołectwo Odrzykoń? 

Wójt poinformował, że jesteśmy po konsultacjach i zaprasza na rozmowy. 

Radna Katarzyna Kulińska-Pluta, firma kładąca światłowód rozgrzebuje robotę i później jedzie, 

cały pas zieleni jest rozkopany i pozostawione są zwały ziemi. 

Odp. Jutro Pan Grzegorz Chalama wyjedzie w teren i przeprowadzi wizje na miejscu.  

Przewodniczący Zbigniew Banaszak złożył życzenia świąteczno-noworoczne.  

Wójt Tomasz Kucharski podziękował za przyjęcie budżetu na 2016 rok . 

Wójt zaprosił wszystkich obecnych na wspólny sylwester na płycie rynku jak również na  

spotkanie Noworoczne w dniu 10 stycznia 2016 r. do Gminnego Ośrodka Kultury 

 

Ad 16. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew 

Banaszak o godz.1600  ogłosił zamkniecie obrad XI Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

Protokolant                                                              Przewodniczący 

Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak 

 

 

 
 


