
PROTOKÓŁ NR  XXII 

 

    z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 7 września 2017 roku. 

 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 7 września 2017 roku obecnych było 14 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. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni: Grażyna Elmanowska. 

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Banaszak. 

Przewodniczący powitał zaproszonych gości oraz radnych.  

Przed odczytaniem porządku obrad sesji wójt, Tomasz Kucharski zgłosił wniosek                          

o wprowadzenie pod obrady uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, uzasadniając jej wprowadzenie. Uchwała 

zostanie wprowadzone po punkcie 17 i tym samym zmieni się kolejność porządku obrad. 

Radni jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek 

Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem wprowadzonej 

zmiany, który został przyjęty jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

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

1. Otwarcie obrad XXII 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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  

     zawarcia umowy dzierżawy. 

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

     zawarcia umowy najmu. 

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

      zawarcia umowy dzierżawy. 

7.   Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/196/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego  

      2017 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  

      położonych w Przymiłowicach i obciążenie ich odpowiednimi służebnościami. 

8.   Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia  

      2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  

      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami. 

9.   Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/121/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia    

      2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  

      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami. 

10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia  

      2016 r., podjętej w  sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  

      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami. 

11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/123/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia  

      2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  

      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami.   

12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/124/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia  

      2016 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości  

      położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami. 

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



14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia  

      6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu  

      Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na  

      lata 2014-2020. 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Olsztyn do roku 2022”. 

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

17. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022. 

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

      zawarcia umowy dzierżawy. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

22. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy. 

W/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności -13 radnych. 

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Olsztyn, radni 

przyjęli go bez odczytywania jednogłośnie w obecności – 13 radnych. 

Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 13 radnych 

1. Radnego Marcina Pocha 

3. Radną Iwonę Całus 

4. Radnego Tomasza Staniora 

W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji. 

Radna Katarzyna Kulińska-Pluta przybyła na salę obrad. 

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 27.06.2017 r. do 

7.09.2017 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, oraz były 

omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 6.09.2017 r. Przed przystąpieniem do 

głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski. 

Ad 4. Dzierżawcy dzierżawią grunt położony w Turowie od 2009 roku w drodze przetargu na 

okres 8 lat pod uprawy polowe. Dzierżawcy wywiązują się z opłat związanych z powyższą 

dzierżawę i użytkują ją pod uprawy polowe. Zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech 

lat – nieokreślony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wymaga zgody Rady 

Gminy. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych  - 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/235/17 w 

sprawie „Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy”- zał. nr 3.  

Ad 5. Obecni najemcy lokalu użytkowego za zgodą Rady Gminy użytkowali lokal przez 10 lat. 

Partycypowali w kosztach remontu budynku, w którym jest usytuowany powyższy lokal, dbali o 

jego wygląd wewnętrzny i zewnętrzny. Prowadzona przez nich w tym lokalu działalność tj. punkt 

apteczny, służy zarówno mieszkańcom  Zrębic jak i okolic. Najemcy wywiązują się z opłat 

związanych z powyższym najmem. Ponieważ w tym roku upływa termin umowy najmu, proponuje 

się bezprzetargowe przedłużenie tej umowy wraz z waloryzacją ceny. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych  - 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/236/17 w 

sprawie „Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu” – zał. nr 4. 



Ad 6. Poprzednia umowa dzierżawy, została zawarta w wyniku wygranego przetargu. 

Dzierżawca, wywiązuje się z opłat związanych z dzierżawą i użytkuje przedmiot dzierżawy 

zgodnie z umową. Ceny dzierżawy są na bieżąco waloryzowane. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/237/17              

w sprawie „Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy” – zał. nr 5 

Ad 7.  W treści uchwały Nr XVIII/196/17 z dnia 14 lutego 2017 r., niepotrzebnie pojawił się wyraz 

„bezpłatnie”, co zakwestionował wojewoda śląski, twierdząc, że Gmina nie może obciążać swojej 

nieruchomości „bezpłatne”. Faktycznie służebność stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami została ustanowiona odpłatnie, bowiem wyceny 

dokonane przez biegłego rzeczoznawcę uwzględniają fakt obciążenia nieruchomości 

służebnością przechodu i przejazdu. W związku z tym zachodzi potrzeba wyeliminowania z 

obowiązującej uchwały zbędnego wyrazu „bezpłatnie”.  

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada  Gminy  w  obecności  14   radnych  – 14  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr   

XXII/238/17w sprawie „Zmiany Uchwały Nr XVIII/196/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 

lutego 2017 r., podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności 

nieruchomości położonych w Przymiłowicach i obciążenie ich odpowiednimi 

służebnościami” – zał. nr 6. 

Ad 8. W treści Uchwały Nr XIII/120/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., niepotrzebnie pojawił się 

wyraz „bezpłatnie”, co zakwestionował wojewoda śląski, twierdząc, że Gmina nie może obciążać 

swojej nieruchomości „bezpłatne”. Faktycznie służebność stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami została ustanowiona odpłatnie, bowiem 

wyceny dokonane przez biegłego rzeczoznawcę uwzględniają fakt obciążenia nieruchomości 

służebnością przechodu i przejazdu. W związku z tym zachodzi potrzeba wyeliminowania z 

obowiązującej uchwały zbędnego wyrazu „bezpłatnie”.  

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/239/17              

w sprawie „Zmiany Uchwały Nr XIII/120/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia 2016 r., 

podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 

położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami” – zał. nr 7. 

Ad 9.   W treści Uchwały Nr XIII/121/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., niepotrzebnie pojawił się 

wyraz „bezpłatnie”, co zakwestionował wojewoda śląski, twierdząc, że Gmina nie może obciążać 

swojej nieruchomości „bezpłatne”. Faktycznie służebność stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami została ustanowiona odpłatnie, bowiem 

wyceny dokonane przez biegłego rzeczoznawcę uwzględniają fakt obciążenia nieruchomości 

służebnością przechodu i przejazdu. W związku z tym zachodzi potrzeba wyeliminowania z 

obowiązującej uchwały zbędnego wyrazu „bezpłatnie”.  

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

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXII/240/17              

w sprawie „Zmiany Uchwały Nr XIII/121/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia 2016 r., 

podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 

położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami” - zał. nr 8. 

Ad 10.  W treści Uchwały Nr XIII/122/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., niepotrzebnie pojawił się 

wyraz „bezpłatnie”, co zakwestionował wojewoda śląski, twierdząc, że Gmina nie może obciążać 



swojej nieruchomości „bezpłatne”. Faktycznie służebność stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami została ustanowiona odpłatnie, bowiem 

wyceny dokonane przez biegłego rzeczoznawcę uwzględniają fakt obciążenia nieruchomości 

służebnością przechodu i przejazdu. W związku z tym zachodzi potrzeba wyeliminowania z 

obowiązującej uchwały zbędnego wyrazu „bezpłatnie”. 

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

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII/241/17 w 

sprawie „Zmiany Uchwały Nr XIII/122/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia 2016 r., 

podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 

położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami” – zał. nr 9. 

Ad 11. W treści Uchwały Nr XIII/123/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., niepotrzebnie pojawił się 

wyraz „bezpłatnie”, co zakwestionował wojewoda śląski, twierdząc, że Gmina nie może obciążać 

swojej nieruchomości „bezpłatne”. Faktycznie służebność stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami została ustanowiona odpłatnie, bowiem 

wyceny dokonane przez biegłego rzeczoznawcę uwzględniają fakt obciążenia nieruchomości 

służebnością przechodu i przejazdu. W związku z tym zachodzi potrzeba wyeliminowania z 

obowiązującej uchwały zbędnego wyrazu „bezpłatnie”. 

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

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII/242/17 w 

sprawie „Zmiany Uchwały Nr XIII/123/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia 2016 r., 

podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 

położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami.” – zał. nr 10. 

Ad 12. W treści Uchwały Nr XIII/124/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., niepotrzebnie pojawił się 

wyraz „bezpłatnie”, co zakwestionował wojewoda śląski, twierdząc, że Gmina nie może obciążać 

swojej nieruchomości „bezpłatne”. Faktycznie służebność stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami została ustanowiona odpłatnie, bowiem 

wyceny dokonane przez biegłego rzeczoznawcę uwzględniają fakt obciążenia nieruchomości 

służebnością przechodu i przejazdu. W związku z tym zachodzi potrzeba wyeliminowania z 

obowiązującej uchwały zbędnego wyrazu „bezpłatnie”. 

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

uchwały pod głosowanie 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII/243/17 w 

sprawie „Zmiany Uchwały Nr XIII/124/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia 2016 r., 

podjętej w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości 

położonej w Olsztynie i obciążenie jej odpowiednimi służebnościami” – zał. nr 11. 

Ad 13. Na wniosek mieszkańców Olsztyna, nieznanej drodze wewnętrznej, oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 730/88 k.m. 7, położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn 

gmina Olsztyn, której właścicielem jest Gmina Olsztyn, nadaje się nazwę – ulica Jana 

Kochanowskiego. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII/244/17 w 

sprawie „Nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Olsztyn” – zał. nr 12 

Ad 14. Gmina Olsztyn aplikuje o środki finansowe pochodzące z nowej perspektywy finansowej 

na lata 2014-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. Aby ze środków tych można było skorzystać, Gmina przystąpiła do 

współpracy z Miastem Częstochowa, która pełni rolę Lidera RIT i podpisała z nim porozumienie o 

współpracy. Obecnie zostały doprecyzowane zapisy porozumienia dotyczące możliwości 



przyjmowania i wykluczania członków, które należy wprowadzić aneksem i przyjąć uchwałę Rady 

Gminy. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII/245/17 w 

sprawie „ Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. 

o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-

2020” – zał. nr 13. 

Ad 15. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 

stwarza możliwość wdrożenia w życie koncepcji przemian, odzwierciedlającej w największym 

stopniu potrzeby i możliwości lokalnej społeczności oraz potencjał tkwiący w ludziach 

mieszkających na danym terenie a także zasobach naturalnych, infrastrukturalnych i kulturowych 

Gminy. Dokument ten pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne na zadania ujęte w programie 

zarówno przez Gminę Olsztyn, organizacje pozarządowe jak i lokalnych przedsiębiorców. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII/246/17 w 

sprawie „Przyjęcia „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Olsztyn do roku 2022”” – zał. 

nr 14 

Ad 16. Dokonano zmian w wysokości dochodów inwestycyjnych, wydatków inwestycyjnych oraz 

wydatków bieżących. 

Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są zmniejszeniem o kwotę 4 000 zł wydatków 

bieżących, które zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne (zakup wiaty przystankowej dla 

miejscowości Skrajnica), zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 9 428,94 zł na dotacje dla 

OSP. 

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 306 268,29 zł. Zmiany te są 

związane z: rozstrzygnięciami przetargów na planowane do realizacji w 2017 roku inwestycje, 

wnioskami o dotacje na zakup sprzętu pożarniczego, złożonego przez jednostki OSP z terenu 

naszej gminy, wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. 

Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 

wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla OSP Biskupice na zakup 

agregatu wysokociśnieniowego” – 14 923,10 zł, 

wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla OSP Przymiłowice na 

zakup motopompy pływającej Niagara 2” – 3 669,60 zł, 

wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja dla OSP Przymiłowice na 

zakup piły do drewna ratowniczej 461R” – 4 213,01 zł, 

wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach” – 10 086,00 zł, 

wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiaty przystankowej w 

Skrajnicy” – 4 000,00 zł, 

zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń wodnych i pobór wód 

podziemnych na potrzeby nawadniani boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70” o kwotę 

55 000,00 zł, 

zwiększono wartość zadania inwestycyjnego, realizowanego w 2017 roku pn. „Budowa drogi 

gminnej Turów-Podgrabie” o kwotę 46 840,00 zł, 

zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w 

Zrębicach” o kwotę 1000 000,00 zł, 

zwiększono wydatki i wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektuj i wybuduj zadania pn. 

Budowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa” o kwotę 33 000 zł. 



zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Przymiłowice” o kwotę 1 000 000,00 zł. oraz wydatki do realizacji w 2017 r. na tą inwestycję o 

kwotę 2 445 000, 00 zł, 

dokonano zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytów o kwotę 573 662,06 zł, 

dokonano zwiększenia udzielonych dotacji o kwotę  9 428,94 zł. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII /247/17 w 

sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2017 r.” – zał. nr 15. 

Ad 17. Konsekwencją podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy jest uchwała             

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 dokonano zmiany terminu realizacji zadania 

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

Turowie” z okresu 3-letniego na 2 lata (2017-2018). 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII/248/17 w 

sprawie „Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022” – zał. nr 16. 

Ad 18. Poprzednia umowa dzierżawy została zawarta z dzierżawcami w wyniku przetargu. 

Ponieważ w tym roku upływa termin dzierżawy, proponuje się bezprzetargowe przedłużenie tej 

umowy. Dzierżawca przedmiotowego terenu wywiązuje się z opłat związanych z powyższą 

dzierżawą i użytkuje przedmiot dzierżawy zgodnie z umową. Ceny dzierżawy będą na bieżąco 

waloryzowane. 

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

uchwały pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych –14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XXII/249/17 w 

sprawie „Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy” – zał. nr 17. 

Ad 19,20.  Do Biura Rady Gminy pisemne interpelacje i zapytania radnych nie wpłynęły. 

Ad 21. Przewodniczący, Zbigniew Banaszak na ręce prezesa OSP Biskupice, Waldemara 

Kondysa złożył gratulacje i podziękowania dla niego i druhów z OSP Biskupice za sprawną akcję 

w gaszeniu autobusu MZK. 

Sołtys Sołectwa Biskupice Nowe, Mariusz Bugara zwrócił się z wnioskiem o wynegocjowanie w 

Nadleśnictwie niższych cen za drzewo dla osób starszych i rodzin żyjących w trudnych 

warunkach. 

Ad 22.  W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji Przewodniczący Rady, Zbigniew 

Banaszak  o godz. 1515 ogłosił zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Olsztyn.  

 

 

Protokolant                                                       Przewodniczący  Rady 

Anna Sikorska                                                    Zbigniew Banaszak 

 

 

 

 

 


