
Protokół nr XIII

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 26 kwietnia 2016 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) 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.
P o r z ą d e k  o b r a d  XIII  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n
1.   Otwarcie obrad  XIII  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 przyjęcia sprawozdania z  realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn
      z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok.
5.   Uchwała  w  sprawie  przyjęcia   programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
      terenie gminy Olsztyn.
6.   Uchwała   w  sprawie   zgody  na  nabycie  przez   Gminę  Olsztyn  własności   nieruchomości
      położonych w Olsztynie
7.   Uchwała   w   sprawie   zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn  własności   nieruchomości
      położonych w Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności.
8.   Uchwała   w  sprawie  zgody  na  nabycie   przez  Gminę  Olsztyn   własności   nieruchomości
      położonych w Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności.
9.  Uchwała    w   sprawie  zgody  na  nabycie   przez  Gminę  Olsztyn  własności   nieruchomości
      położonych w Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności.
10. Uchwała   w  sprawie  zgody  na  nabycie  przez   Gminę   Olsztyn  własności   nieruchomości
      położonych w Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności.
11. Uchwała   w   sprawie  zgody  na  nabycie  przez  Gminę   Olsztyn  własności   nieruchomości
      położonych w Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności.
12. Uchwała   w    sprawie   miejscowego    planu    zagospodarowania    przestrzennego   terenu
      zlokalizowanego w rejonie ulic – Zielonej i Kühna w Olsztynie.
13. Uchwała  w  sprawie  zmiany uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
      gminy Olsztyn.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/182/12 Rady Gminy Olsztyn  z dnia  20 grudnia  2012 r.
      w  sprawie  określenia  szczegółowego   sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w   zakresie
      odbierania  odpadów   komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania tych
      odpadów.
15. Uchwała  w  sprawie zmiany uchwały  Nr XXVIII/258/14  Rady Gminy Olsztyn z dnia 12 lutego
      2014 r.  w  sprawie  „Regulaminu  utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy Olsztyn”.
16. Uchwała  w   sprawie  określenia   wzoru   deklaracji  o  wysokości  opłaty  zagospodarowania
      odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.
17. Uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  Gminnego Ośrodka  Kultury
      w  Olsztynie za 2015 rok.
18. Uchwała  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnej  Biblioteki Publicznej
      w Olsztynie za 2015 rok.
19. Uchwała  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  dla  Powiatu
      Częstochowskiego   na   realizację   zadania    pn.:   „Opracowanie   uproszczonego   projektu



      przebudowy   drogi   powiatowej   1043  S  –  polegającego   na   przebudowie  części   drogi
      przeznaczonej  dla ruchu  pieszego  (chodnika)  na odcinku ok. 160 m. od końca istniejącego 
      chodnika do Cmentarza Miejsca Straceń – ul. Mstowska m. Olsztyn”.
20. Uchwała  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowe j dla  Powiatu
      Częstochowskiego  na  realizację  zadania  pn.: „Opracowanie projektu technicznego budowy
      chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta”.
21. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
22. Uchwała  w  sprawie  zmian   w  Wieloletniej   Prognozie   Finansowej   na   lata  2016 - 2022.
23.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2015 rok.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
27. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.
Pan Sławomir Cieślik  zgłosiła wniosek o przesunięcie w porządku obrad punktu, 26 jako punkt 2
uzasadniając  tym,  że  chciałby  zabrać  głos  a  nie  ma  czasu  siedzieć  na  całej  sesji.
Przewodniczący odrzucił wniosek uzasadniając to tym, że Pan Cieślik nie jest radnym i nie może
zgłaszać wniosków zmieniających porządek obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, 2 radne wstrzymały się od głosu. 
W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XII Sesji Rady Gminy, radni przyjęli go
bez odczytywania jednogłośnie w obecności – 12 radnych.
Radna Teresa Pal i radna Katarzyna Kulińska-Pluta przybyły na salę obrad.
Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 14 radnych
1. Radną Teresę Pale
2. Radną Iwonę Całus
3. Radnego Jacka Tomalskiego

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 16.02.2016 r. do
26.04.2016 r. złożył wójt, Tomasz Kucharski –sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 . 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania.
Radny Tomasz Stanior przybył na salę obrad.

Projekty  uchwał  wraz  z  uzasadnieniami  radni  otrzymali  w  ustawowym  terminie,  oraz  były
omawiane  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  w  dniu  25.04.2016  r.  Przed  przystąpieniem  do
głosowania  poszczególne  projekty  uchwał  omówił  wójt,  Tomasz  Kucharski,  zastępca  wójta,
Małgorzata Haładyj, kierownik GOPS, Irena Pluta.

Ad 4. 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 XIII/117/16
w sprawie  „Przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  Programu Współpracy  Gminy Olsztyn  z
Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok.” – zał. nr 3.

Ad 5. Radna Grażyna Elmanowska zwróciła się z zapytaniem, czy nie można raz czy dwa razy
w  miesiącu  przeprowadzać  zabiegów  sterylizacja  i  kastracji  kotów  i  psów  w  lecznicy
w Olsztynie?
Odp. Nie można gdyż lecznica w Olsztynie nie posiada sali operacyjnej.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –  15 głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr XIII/118/16
w sprawie „Przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie
gminy Olsztyn”. – zał. nr 4



Ad 6. 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 XIII/119/16
w sprawie  „Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości położonych
w Olsztynie” – zał. nr 5.
5 projektów uchwał w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości
położonych w Olsztynie i obciążenie ich odpowiednimi służebnościami wynikają z budowy ścieżki
rowerowej z Olsztyna do Przymiłowic.
W dyskusji  zabrał  głos  Pan  Jan  Hanko,  jako  jeden  z  właścicieli  tych  działek  zgodził  się  na
oddanie gruntu  pod ścieżkę pod warunkiem,  że otrzyma zjazd na działkę a działka zostanie
przekształcona na teren pod zabudowę. Pod ścieżkę miało być zabrane 2 metry a zabrano 6
metrów, przez co działka straciła swoją wartość.
Odp.  Plan  miejscowy  dla  Olsztyna  z  2008  roku  przewiduje  kontynuację  ścieżki  rowerowej
i  chodnik  w  Przymiłowicach.  Plan  miejscowy  przesądził  o  przeznaczeniu  tych  terenów  nie
dopuszczając ich do zabudowy. Sprawa została złożona do Sądu przez Pana Hanko i  gmina
wygrała. Pan Hanko podpisał oświadczenie, że wyraża zgodę na przebieg ścieżki rowerowej.
Gmina będzie próbowała o dopuszczenie tych terenów pod zabudowę. 
Pan  Jan  Hanko  stwierdził,  że  podpisał  umowę  pod  pewnymi  warunkami,  których  gmina  nie
spełniła.
Ad 7.  Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych –  14 głosami  „za” i 1 głosem  „wstrzymującymi się”
podjęła   Uchwałę  Nr  XIII/120/16  w  sprawie  „  Zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn
własności  nieruchomości  położonej  w  Olsztynie  i  obciążenie  jej  odpowiednimi
służebnościami ” - zał. nr 6.
 
Ad  8. 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 XIII/121/16
w sprawie  „Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn  własności nieruchomości położonej
w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami” – zał. nr 7.
   
Ad 9.  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 XIII/122/16
w sprawie  „ Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości położonej
w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami” –zał. nr 8.

Ad 10.  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 XIII/123/16
w sprawie  „ Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości położonej
w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami” –zał. nr 9.

Ad 11. 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 XIII/124/16
w sprawie  „ Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości położonej
w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami” – zał. nr 10.



Ad 12.  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 XIII/125/16
w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego
w rejonie ulic – Zielonej i Kühna w Olsztynie” –zał. nr 11.

Ad 13. 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 XIII/126/16
w sprawie „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Olsztyn”–zał. nr 12.

Ad 14.  Zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na wspólnym posiedzeniu komisji wójt, proponuje w §
3 w punkcie 4 zmienić zapis  w okresie „wiosenno-letnim” na „wiosenno-jesiennym”.
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 XIII/127/16
w sprawie „Zmieniająca uchwałę Nr XIX/182/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2012
r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.”–zał. nr 13.

Ad 15. 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 XIII/128/16 
 w  sprawie    „  Zmiany  uchwały  Nr  XXVIII/258/14  z  dnia  12  lutego  2014  r.  w  sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztyn.” – zał.
nr 14.

Ad 16.  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 XIII/129/16 
 w sprawie „Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości” – zał. nr 15.

Ad 17. Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 19.04.2016 r. wydała pozytywną opinie do
przedłożonego  sprawozdania  finansowego  Gminnego  Ośrodka Kultury  za  2015  rok  wnosząc
o zatwierdzenia sprawozdania przez 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 XIII/130/16 
 w  sprawie  „Zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w Olsztynie za 2015 rok.” – zał. nr 16.

Ad 18. Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 19.04.2016 r. wydała pozytywną opinie do
przedłożonego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok wnosząc
o zatwierdzenia sprawozdania przez 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 XIII/131/16 



 w  sprawie  „Zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnej  Biblioteki  Publicznej
w Olsztynie za 2015 rok.” – zał. nr 17

Ad 19.  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 XIII/132/16
w  sprawie  „Udzielenia  Pomocy  Finansowej  w  formie  dotacji  celowej  dla  Powiatu
Częstochowskiego  na  realizację  zadania  pn.:  „Opracowanie  uproszczonego  projektu
przebudowy  drogi  powiatowej  1043  S  –  polegającego  na  przebudowie  części  drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) na odcinku ok. 160 m. od końca istniejącego
chodnika do Cmentarza Miejsca Straceń – ul. Mstowska m. Olsztyn.”- zał. nr 18.

Ad 20.  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 XIII/133/16
w  sprawie  „Udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  dla  Powiatu
Częstochowskiego  na  realizację  zadania  pn.:  „Opracowanie  projektu  technicznego
budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta.”
- zał. nr 19.

Ad 21.  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 XIII/134/16
w sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2016 rok.”- zał. nr 20.

Ad 22.  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 XIII/135/16
w sprawie „Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022.”- zał. nr 21.

Ad 23.   Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Olsztynie za
2015  rok  przedłożyła  Irena  Pluta,  kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22.

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

Ad 26.  Radna Joanna Szydłowska zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostanie podjęta uchwała
w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń?
Odp. Wójt oczekuje na spotkanie z grupą inicjatywną.

Radny Mirosław Flisowski zabrał głos odnośnie starego wodociągu położonego na ulicy
Storczykowej, czy były prowadzone rozmowy o położeniu chodnika na tym odcinku?
Odp. W ocenie wójta tak a jeżeli nie to w tym roku lub w przyszłorocznym budżecie.

Wójt,  Tomasz  Kucharski  i  przewodniczący,  Zbigniew  Banaszak  złożyli  ustępującemu
Komendantowi Władysławowi Sikorskiemu podziękowania za 25 lat współpracy, że był z nami
w tych momentach gdzie były  podziały  i  był  zawsze z nami,  mogliśmy na Pana Władysława
zawsze liczyć, był oddany swojej służbie i wykonywał ją z całym oddaniem.

Komendant,  Władysław  Sikorski  podziękował  wójtowi,  Tomaszowi  Kucharskiemu,
zastępcy wójta,  Małgorzacie  Haładyj,  przewodniczącemu,  Zbigniewowi  Banaszakowi,  radnym,
pracownikom urzędu gminy a w szczególności Piotrowi Stolarskiemu za długoletnią współpracę.
Były to piękne chwile niekiedy występowały spory, ale kompromis zawsze był osiągalny.



Przy owacjach  na  stojąco  zostały wręczone komendantowi, Władysławowi Sikorskiemu  kwiaty.
Gmina  wystąpiła  z  inicjatywą  przekazania  bezpłatnie  flag  mieszkańcom  gminy,  które

można odbierać w Urzędzie Gminy. Wszyscy obecni na sali obrad otrzymali flagę.
Sołtys Włodzimierz Bieniek w imieniu sołtysów prosi o wyznaczenie spotkania sołtysów

z wójtem i przewodniczącym. 
Sławomir  Cieślik  w imieniu  własnym i  mieszkańców zwrócił  się  do  przewodniczącego

z zapytaniem jak reprezentuje rada mieszkańców i przedsiębiorców. 

Ad  27.  W  związku  z  wyczerpaniem  się  tematów  i  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Zbigniew
Banaszak o godz.1545  ogłosił zamkniecie obrad XIII Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Protokolant                                                              Przewodniczący
Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak


