
Protokół nr XVII

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 20 grudnia 2016 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  2013  r.,  poz.594  ze  zm.),  stanowi  quorum,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Radna nieobecna nieusprawiedliwiona – Teresa Pala
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.
Wójt, Tomasz Kucharski zgłosił wniosek o wprowadzenie pod obrady sesji uchwały w sprawie
przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn,
uzasadniając  jej  wprowadzenie  oraz  o wycofanie  z  porządku obrad sesji  uchwały  w sprawie
opłaty za pojemnik o określonej pojemności, uzasadniając jej wycofanie.
Za zgłoszonymi wnioskami głosowało 14 radnych.
Przewodniczący  odczytała  zaproponowany  porządek  obrad  z  uwzględnieniem  zgłoszonego
wniosku .
P o r z ą d e k  o b r a d  XVII  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n
1.  Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej   
      Sesji.
2.   Ślubowanie radnej wybranej w wyborach uzupełniających w okręgu nr 6 w Olsztynie.
3.   Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4.   Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
5.   Uchwała budżetowa na rok 2017.
6.   Uchwała w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022”.
7.   Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych na 2017 rok”.
8.   Uchwała w sprawie zgody na bezprzetargowe zbycia nieruchomości gminnych w Turowie na 
      rzecz użytkownika wieczystego.
9.   Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
10. Uchwała w sprawie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022”
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
      przestrzennego gminy Olsztyn.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
15. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.
W/w porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie w obecności – 14 radnych.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń do protokołu z XVI Sesji Rady Gminy, radni przyjęli go
bez odczytywania jednogłośnie w obecności – 14 radnych.

Ad 2. Nowo wybrana radna Barbara Kuśmierska złożyła ślubowanie o treści: „Wierna Konstytucji
i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnej  sprawować  godnie
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż
Bóg”
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z przewodniczącym Rady i wójtem wręczyła
radnej  Barbarze Kuśmierskiej  zaświadczenie potwierdzające,  że w wyborach uzupełniających,



które odbyły się 20 listopada 2016 r. Pani Barbara Maria Kuśmierska wybrana została Radną
Rady Gminy Olsztyn.
Przewodniczący poinformował, że radna Barbara Kuśmierska określiła się, że chce pracować w
tych komisjach rady, w których członkiem był radny śp. Jacek Tomalski tj. w Komisji Społecznej i
w Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Gminy.

Ad 3. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 14 radnych
1. Radnego Tomasza Staniora
2. Radną Iwonę Całus
3. Radną Barbarę Kuśmierską
W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 22.11.2016 r. do
20.12.2016 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  13.12.2016  r.  Przed  przystąpieniem  do
głosowania  poszczególne  projekty  uchwał  omówił  wójt,  Tomasz  Kucharski  i  zastępca  wójta,
Małgorzata Haładyj.

Ad  5.  Przewodniczący  Zbigniew  Banaszak  odczytał  Uchwałę  Nr  4200/VI/153/2016  z  dnia
28.11.2016 r . VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017
rok  Gminy  Olsztyn.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  wydała  pozytywną  opinię  o  możliwości
sfinansowania  deficytu  w  wysokości  1.170.783,28  zł,  przedstawionego  w  projekcie  uchwały
budżetowej  na  2017  rok  Gminy  Olsztyn.  –  Uchwała  Nr  4200/VII/153/2016  w  załączeniu  do
protokołu.
Przewodniczący Zbigniew Banaszak odczytał Uchwałę Nr 4200/VI/157/2016 z dnia 28.11.2016 r .
VI  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  opinii  o
przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie  uchwały budżetowej  na 2017 rok wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną
opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
wraz  z  uzasadnieniem  i  materiałami   informacyjnymi.  –  Uchwała  Nr  4200/VII/157/2016  w
załączeniu do protokołu.
Wójt omówił przedłożoną autopoprawkę do uchwały budżetowej na 2017 rok. W związku z nie
dochowaniem terminów przez wykonawcę firma OPTOVIA z Wrocławia przenosi się wydatki z
budżetu 2016 roku do budżetu 2017 roku. Poprawki są również uwzględnione w autopoprawce
do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2017 rok, gdyż
była ona szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji.
Wójt Tomasz Kucharski przedłożył założenia do przedłożonego budżetu na 2017 rok.
Budżet gminy na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 33.720.986,00 zł, a po stronie
wydatków kwotą 34.891.769,28 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.170.783,28 zł zostanie pokryty
z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planowane wydatki bieżące w kwocie 26.222.489,80 zł
są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie 28.983.827,00 zł
Wydatki  zostały  zaplanowane  na  kwotę  34.891.769,28  zł.  Wydatki  bieżące  zaplanowano  w
kwocie 26.222.489,80 zł, co stanowi 75,15% ogółu wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne
wynoszą 8.669.279,48 zł, co stanowi 24,85% ogółu wydatków. 
Planowane inwestycje w 2017 roku:



1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice i Skrajnicy,
2. Projekt dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków,
3. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej 46 z drogą 
    powiatową nr 1043S – przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida, 
4. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych,
5. Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie,
6. Wykup gruntów pod drogi gminne,
7. Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw        
    Odrzykoń do zabudowy Olsztyna (ul. Górzysta),
8. Zakup namiotu promocyjnego,
9. Budowa remizy OSP w Kusiętach,
10. Zakup urządzenia FIREWALL UTM,
11. Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn,
12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynków OSP w 
      Zrębicach Pierwszych i Przymiłowicach,
13. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Biskupicach wraz z     
      zagospodarowaniem terenu,
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie,
15. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach Pierwszych,
16. Zakup zmywarki i karuzeli krzyżowej czteroramiennej do Gminnego Przedszkola w Olsztynie,
17. Budowa oświetlenia w Olsztynie, ul. Karlińskiego,
18. Modernizacja oświetlenia ruin zamku w Olsztynie,
19. Zakup wiaty przystankowej w Bukownie,
20. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy,
21. Rezerwa na zrównoważenie dotacji ze środków unijnych,
22. Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska   
      sportowego w Olsztynie, ul. Zielona 70.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych –  13 głosami  „za”  i  1 głosem  „wstrzymującym się”
podjęła  Uchwałę Nr XVII/180/16 w sprawie „Uchwała budżetowa na rok 2017” – zał. nr 3.

Ad 6. Przewodniczący Zbigniew Banaszak odczytał  Uchwałę Nr 4200/VI/161/2016 z dnia 28
listopada 2016 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 2017-2022 – Uchwała Nr 4200/VI/161/2016 stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych –  13 głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym się”
podjęła  Uchwałę Nr XVII/181/16 w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-
2022” – zał. nr 4.

Ad 7. 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 2017 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 14 radnych –  14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVII/182/16 w
sprawie  „Przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2017 rok” - zał. nr 5.
 
Ad 8. Działki położone są we wsi Turów, oznaczone geodezyjnie jako działki nr 16/2, nr 16/4, nr
16/10  k.  m.  9.  Na  działce  nr  16/2  i  16/4  posadowiony   budynek  stanowi  własność
Częstochowskiej  Spółdzielni  Mleczarskiej,  które  w  roku 1997  zostały  oddane  w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat Spółdzielni Mleczarskiej „Mleczgal”, która powyższe użytkowanie zbyła
w 2016 r. na rzecz osoby fizycznej. Obecny użytkownik wieczysty wystąpił do Gminy Olsztyn z
wnioskiem o zakup wyżej opisanego gruntu na własność. Natomiast na działce 16/10 stanowiącej
własność Gminy Olsztyn były wzniesione budynki stanowiące własność osoby fizycznej. Grunt
został  przekazany  tej  osobie  w  użytkowanie  wieczyste  –  aktem  notarialnym  w  1997  roku.
Obecnie  użytkownik  wieczysty  tego  terenu  wystąpił  do  Gminy  Olsztyn  z  wnioskiem  o  jego
nabycie na własność.
Dyskusji  nad projektem uchwały nie było,  wobec czego Przewodniczący Rady poddał  projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14radnych –  14 głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr XVII/183/16  w
sprawie  „Zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnych w Turowie na rzecz
użytkownika wieczystego” - zał. nr 6.

Ad 9. Dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Zmiana
w wydatkach bieżących spowodowana jest przesunięciem kwoty 4 800 zł z wydatków bieżących
w rozdziale 75023 – urzędy gmin, na wydatki inwestycyjne. Zmiana ta związana jest z realizacją
nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu do centralizacji VAY w jst.”
Zmiany  wysokości  wydatków  inwestycyjnych  związane  są  ze  zmianą  wartości  zadań
inwestycyjnych:
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu centralizacji VAT w
  jst” – wartość zadania 4 800 zł,
- przeniesiono na 2017 rok realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt drogi gminnej z  
  wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn
  (ul. Górzysta)” – kwota 30 000 zł,
- przeniesiono na 2017 rok realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępu do e-usług 
   publicznych w gminie Olsztyn”, 
- zwiększono wartość zadania oraz przeniesiono na 2017 rok zakończenie realizacji zadania   
  inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby 
  nawadniania boiska sportowego w Olsztynie, ul. Zielona 70”. ,
- zmniejszono wartość zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w    
  Biskupicach o kwotę 24 000 zł,
- zmniejszono wartość oraz kwotę wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn.  
  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn – budynki OSP w   
   Zrębicach i Przymiłowicach”. 
W związku z tym, że w 2016 r. nie zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:



- dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego – ulica Karlińskiego 
  w Olsztynie o wartości – 9 000 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej  w Kusiętach – 8 000 zł,
- współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn. Opracowanie projektu 
   technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. 
   Kusięta – 20 000 zł
- zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego – ulica Świerkowa w Turowie – 
  7 000 zł.
W/w wydatki zostaną przeniesione z budżetu 2016 roku do budżetu na 2017 rok.
Dokonano  wykreślenia  planowanej  do  zaciągnięcia  pożyczki  w  kwocie  800 000  zł  oraz
zwiększono wolne środki o kwotę 800 000 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 XVII/184/16 w
sprawie „ Zmian w budżecie gminy na 2016 rok” –zał. nr 7.

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 14 radnych –  14 głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVII/185/16 w
sprawie „ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022” – zał. nr 8.

Ad 11.  Zmiana dotyczyć ma wyłącznie ustaleń obowiązujących względem płyty Rynku. Zmiana
planu stanowi niewielką modyfikację dokumentu już przyjętego.
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 XVII/186/16 w
sprawie „ Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Olsztyn” – zał. nr 9.

Ad 12,13. Do Biura Rady Gminy nie wpłynęły zapytania i interpelacje radnych.
Radna  Joanna  Szydłowska  wystąpiła  z  zapytaniem  dlaczego  przewodniczący  nie  odczytał
interpelacji złożonej przez radnych z Przymiłowic ?
Przewodniczący poinformował, że interpelacja wpłynęła do Urzędu Gminy i Wójt w ustawowym
terminie udzielił pisemnej odpowiedzi . Radni potwierdzili ten fakt.
W protokole XVI sesji Rady Gminy Olsztyn z dnia 22.11.2016 r. w punkcie 24 i 25 jest zapis o
wpłynięciu interpelacji i odpowiedź na interpelację. Interpelacja i odpowiedź stanowią załącznik nr
24 do protokołu XVI z dnia 22.11.2016 r.

Ad 14.  Radni i zaproszeni goście nie zabrali głosu.
Przewodniczący Zbigniew Banaszak złożył życzenia świąteczno-noworoczne. 

Ad 15. W  związku  z  wyczerpaniem  się  tematów  i  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Zbigniew
Banaszak o godz.1600  ogłosił zamkniecie obrad XVII Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Protokolant                                                              Przewodniczący
Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak




