
Protokół Nr XVI

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 22 listopada 2016 roku.

Ad 1. Na Sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 22 listopada 2016 r. obecnych było 14 radnych, co
wobec  ustawowego  składu  Rady  wynoszącego  14  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. 1400 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  trzech  uchwał  w  sprawie;  przystąpienia  do  sporządzenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zlokalizowanego  przy  ulicy
Zamkowej  w  Olsztynie,  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  planu  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  Olsztyn,  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  obszaru
zlokalizowanego  w Olsztynie,  po  wschodniej  stronie  drogi  wiodącej  z  Olsztyna  do  Biskupic,
uzasadniając ich wprowadzenie, oraz wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie
przyjęcia  „Regulaminu  udzielania  dofinansowania  z  budżetu  gminy  Olsztyn  modernizacji
systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn”,
uzasadniając jej wycofanie.
Przewodniczący  odczytał  zaproponowany  porządek  obrad  z  uwzględnieniem wprowadzonych
zmian.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Olsztyn
1.  Otwarcie obrad XVI 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 2017.
5.   Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
      2017 rok oraz w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.
6.   Uchwała w sprawie opłaty targowej.
7.   Uchwała w sprawie ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, 
      rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych.
8.   Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

9.   Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn.
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn.
11. Uchwała w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Przymiłowice, 
      gm. Olsztyn
12. Uchwała w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości   
      położonej w Olsztynie.
13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
      zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie.
14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
      zlokalizowanego w Olsztynie, w rejonie ulicy Zamkowej i u podnóża zamku olsztyńskiego.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z 
      Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017”.
16. Uchwała w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych na 2016 rok” przyjętego Uchwałą Nr XI/101/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia 
      22 grudnia 2015 r.
17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.



18. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022.
19. Uchwała w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek 
      organizacyjnych gminy Olsztyn.
20. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Olsztyn.
21. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
      przestrzennego gminy Olsztyn.
22. Uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
      przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej w Olsztynie.
23. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
     zlokalizowanego w Olsztynie, po wschodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Biskupic.
24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Olsztyn w roku szkolnym 2015/2016.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.
28. Zamkniecie obrad XVI Sesji Rady Gminy.
W/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności – 14 radnych.
Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności 14 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 27 .09.2016 r.  do
22.11.2016 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  17.  11.  2016  r.  Przed
przystąpieniem do głosowania poszczególne uchwały omówił wójt, Tomasz Kucharski.
Ad 4. Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane o wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze roku 2016 w stosunku do I półrocza 2015 roku –
stanowiący podstawę obniżenia stawek w podatkach i opłatach. Wskaźnik cen określił  Prezes
GUS i  wynosi  on  99,1  (spadek  cen  o  0,9%).  Przy  ustaleniu  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości na 2017 rok uwzględniono dane, wynikające z porównania stawek podatku od
nieruchomości, obowiązujących w 2016 roku w gminie Olsztyn oraz innych gminach ościennych.
Stawki  podatku  od  nieruchomości  na  2017  rok  nie  uległy  zmianie  za  wyjątkiem  stawki;  od
budynków  związanych  z  działalnością  gospodarczą  w  zakresie  udzielania  świadczeń
zdrowotnych,  która została  zmniejszona o 0,04 zł,   od budynków związanych z działalnością
gospodarczą  w  zakresie  obrotu  materiałem  siewnym  o  0,09  zł,  od  gruntów  pod  wodami
powierzchniowymi  stojącymi  lub  wodami  powierzchniowymi  płynącymi  jezior  i  zbiorników
sztucznych,  która  została  zmniejszona  o  0,03  zł,  od  gruntów  niezabudowanych  objętych
obszarem rewitalizacji, która została zmniejszona o 0,02 zł.
Podwyższenie stawki podatku od pozostałych gruntów o 0,01 zł pozwoli na wzrost dochodów do
budżetu z tytułu podatku o około 18 680,00 zł.
Wysokość dochodów od nieruchomości za 2017 rok według proponowanych stawek wyniesie
około 4 648 903,00 zł.
W projekcie  uchwały  w sprawie  podatku  od  nieruchomości  na  rok  2017  został  ujęty  podział
stawek podatku od nieruchomości ze względu na rodzaj działalności gospodarczej. Podział ten
obejmuje;  budynki  lub  ich  części  związane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  w
dziedzinie  rekreacji  i  sportu,  budynki  lub ich części  związane z działalnością  gospodarczą w
zakresie  prowadzenia  hoteli,  moteli,  schronisk  młodzieżowych,  domów  wycieczkowych  oraz



innych  obiektów,  w  których  świadczone  są  usługi  hotelarskie,  spełniające  warunki  ustawy  o
usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego urzędu.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/160/16 w
sprawie „Podatku od nieruchomości na rok 2017” – załącznik nr 3.
Ad 5. Stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok pozostały na poziomie stawek
roku  poprzedniego.  Przy  ustalaniu  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych
uwzględniono  również  udział  wysokości  poszczególnych stawek  podatku  w wysokości  stawki
maksymalnej.  Wysokość dochodu z podatku od środków transportowych za 2017 rok według
proponowanych stawek wyniesie około 341.805,00 zł
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/161/16 w
sprawie „Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2017 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
2016  roku,  co  jest  odbiciem  sytuacji  w  kraju  oraz  brakiem  wzrostu  górnych  granic  stawek
podatkowych i opłat. Opłacie targowej podlega sprzedaż na targowiskach (również prywatnych),
ulicach, placach itp.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/162/16 w
sprawie „Opłaty targowej”– zał. nr 5.
Ad 7. Zgodnie z przepisami rada gminy może zarządzać na terenie gminy pobór podatków od
nieruchomościami,  rolnego  i  leśnego  należnych  od  osób  fizycznych  w  drodze  inkasa  oraz
wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Pobór podatków na terenie
sołectwa bezpośrednio u sołtysa lub innego inkasenta stanowi udogodnienie dla podatników.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/163/16 w
sprawie „Ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i
leśnego należnych od osób fizycznych” – załącznik nr 6.
Ad 8. Niniejszy projekt uchwały ma na celu regulację stanu prawnego dróg gminnych. 
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/164/16 w
sprawie „Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych” – załącznik nr 7.
Ad  9. Ulica  Czesława  Miłosza  położona  jest  równolegle  do  ulicy  Mstowskiej,  a  zarazem
prostopadła  do  ulicy  Norwida  i  Słowackiego,  również  spełnia  funkcję  łączącą  obydwie  ulice.
Proponowana nazwa ulicy Czesław Miłosza, zasugerowana została przez Radną z Olsztyna. 
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/165/16 w
sprawie „Nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn” – załącznik nr 8.
Ad 10.  Proponowana nazwa ulicy Juliusza Słowackiego, zasugerowana została przez Radną z
Olsztyna. Ulica Juliusza Słowackiego łączy ulicę Mstowską z ulicą Norwida.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie



Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/166/16 w
sprawie „Nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn” – załącznik nr 9.
Ad  11.  Działka  o  pow.  0.2661  ha położona  jest  w  Przymiłowicach  stanowi  własność  Gminy
Olsztyn. Działka ta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na głębokości około 2m
od drogi  gminnej  (ul.  Podgrabie)  przeznaczona jest  pod planowane poszerzenie  tej  drogi.  W
dalszej  części  na  długości  do  60m wzdłuż  drogi  gminnej  leży  na  terenie  oznaczonym,  jako
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  Pozostała  część  działki  leży na terenie  rolniczym.  Z
wnioskiem o zakup powyższej nieruchomości wystąpił jej dzierżawca.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/167/16 w
sprawie  „Zgody  na  zbycie  nieruchomości  gminnej  w  miejscowości  Przymiłowice,  gm.
Olsztyn.” – załącznik nr 10.
Ad 12. Gmina Olsztyn zamierza nabyć działkę o powierzchni około 0,0170 ha od osób fizycznych
w celu poszerzenia drogi gminnej dojazdowej do zabudowanych nieruchomości położonych w
Olsztynie przy ulicy Piaskowej.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/168/16 w
sprawie  „Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności  nieruchomości położonej w
Olsztynie.” – załącznik nr 11.
Ad  13.  Podjęcie  prac  planistycznych  ma  na  celu  uporządkowanie  stanu  prawnego
nieruchomości,  które  znajdują  się  w  granicach  opracowania,  z  uwzględnieniem  ich  stanu
faktycznego,  a  także  z  uwzględnieniem  postulatów  zgłoszonych  przez  podmioty,  którym
przysługują prawa do tych nieruchomości. 
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności 14 radnych –  12  głosami  „za”  i  2  głosami  „wstrzymującymi się”
podjęła  Uchwałę  Nr  XVI/169/16 w  sprawie  „Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie”  – załącznik nr 12.
Ad 14. Sporządzony projekt planu miejscowego dotyczy północnej części obszaru znajdującego
się w centralnym rejonie Olsztyna, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku w Olsztynie i u podnóża
wzgórza  zamkowego.  Projekt  wprowadza  możliwość  sytuowania  nowej  zabudowy,  z
uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz
walorów  ekonomicznych  przestrzeni.  Uzupełnienie  ukształtowanej  struktury  przestrzennej,
zgodnie ze sporządzonym projektem, nie zwiększa w sposób istotny transportochłonności układu
przestrzennego. Lokalizowanie nowej zabudowy przewidziano w rejonie o wykształconej, zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz w granicach jednostki osadniczej, jako uzupełnienie
istniejącej  zabudowy.  Rozwiązania  przestrzenne  przewidziane  w  procedowanym  projekcie
uwzględniają potrzeby pieszych i rowerzystów. 
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/170/16 w
sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego
w Olsztynie, w rejonie ulicy Zamkowej i u podnóża zamku olsztyńskiego” – załącznik nr 13.
Ad 15. Uchwalenie  „Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Olsztyn  z  Organizacjami
Pozarządowymi w roku 2017” 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  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/171/16 w
sprawie  „Przyjęcia  „Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Olsztyn  z  Organizacjami
Pozarządowymi w roku 2017” – załącznik nr 14.
Ad 16. W  załączniku  Nr  1  części  II  do  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok, w zadaniach do realizacji zwiększa się wydatki o kwotę
33.620,00 zł, która pochodzi z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz  z  wpłat  od  dzieci  za  naukę  gry  na  instrumentach  dętych.  Kwota  28.600,00  zł  została
przeznaczona  na  dofinansowanie  wypożyczenia  lodowiska.  Kwota  5.020,00  zł  została
przeznaczona  na  wynagrodzenia  dla  instruktorów  prowadzących  zajęcia  nauki  gry  na
instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży z rodzin ryzyka oraz bieżące wydatki. Po zmianach
kwota ogółem na realizacje Programu w 2016 roku wynosi 163.120,00 zł.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/172/16 w
sprawie  „Zmiany  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 20-16 rok” przyjętego uchwałą Nr XI/101/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia
22 grudnia 2015 r.” – załącznik nr 15.
Ad 17. Dokonano zmian w wysokości dochodów bieżących i majątkowych oraz zmian wysokości
wydatków  inwestycyjnych  oraz  wydatków  bieżących.  Zmiany  w  wydatkach  bieżących
spowodowane są zwiększeniem wydatków bieżących na remonty i utrzymanie dróg gminnych,
turystykę,  przeciwdziałanie alkoholizmowi -  na realizacje  Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, zwiększenie wydatków w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Dokonano  zmniejszenia  wydatków  bieżących  w  dziale  „Gospodarka  mieszkaniowa”-  są  to
wydatki  związane  z  regulacją  stanów  prawnych  nieruchomości  komunalnych.  Dokonano
przesunięć w wydatkach bieżących w rozdziale „Drogi publiczne gminne” na wydatki bieżące w
rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”. Są to środki funduszu sołeckiego wsi Krasawa, których
przeznaczenie  zostało  zmienione  uchwałą  zebrania  wiejskiego.  Przesunięto  z  wydatków
bieżących w rozdziale „Przedszkola”  na wydatki  bieżące w rozdziale „Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka”, z wydatków bieżących w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
przesunięto, na wydatki inwestycyjne „Zakup wiaty przystankowej w Kusiętach”.
Wprowadzono  do  realizacji  nowe  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Zakup  wiaty  przystankowej  w
Kusiętach”  i  dokumentacja  na  przebudowę  dróg  gminnych  „Przebudowa  dróg  gminnych  w
Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043S – przebudowa
ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida”.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/172/16 w
sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2016 rok.” – załącznik nr 16.
Ad 18.   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  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/174/16 w
sprawie „Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022” – załącznik nr 17.



Ad  19. W przedłożonej  uchwale  proponuje  się  przejęcie  dotychczasowych  zadań  Gminnego
Zespołu Obsługi Oświaty w Olsztynie przez Urząd Gminy, jako jednostkę obsługującą placówki
oświatowe.  Zaś  włączenie  do  wspólnej  obsługi  księgowości  Gminnego  Ośrodka  Sportu  i
Rekreacji  jest  uzasadnione  usprawnieniem  procesu  księgowania  poprzez  wykorzystanie
spójnego z urzędem gminy oprogramowania księgowego i płacowego.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za” podjęła  Uchwałę Nr XVI/175/16 w
sprawie  „Wspólnej  obsługi  administracyjnej,  finansowej  i  organizacyjnej  jednostek
budżetowych Gmin y Olsztyn” – załącznik nr 18.
Ad 20. Rada Gminy ze swego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych
zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. W związku z potrzebą uaktualnienia
Statutu  Gminy  oraz  dostosowania  do  obowiązującego  stanu  prawnego,  a  zadania  te  mają
charakter zadań przemijających, proponuje się powołać doraźną Komisję Statutową.
Przewodniczący, Zbigniew Banaszak złożył wniosek, aby skład Komisji liczył 6 osób.
Za powołaniem komisji w liczbie 6 osób głosowało 14 radnych. 
Radni zgłosili do komisji:
1. Radną Teresę Palę
2. Radnego Mirosława Flisowskiego
3. Radnego Roberta Młyńczaka
4. Radnego Marcina Pocha
5. Radną Joannę Szydłowską
6. Radną Grażynę Elmanowską
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę do pracy w doraźnej Komisji Statutowej.
Powołany w/w skład doraźnej Komisji Statutowej został powołany jednogłośnie w obecności 14
radnych.
Na przewodniczącego Komisji zgłoszono: Mirosława Flisowskiego i Joannę Szydłowską.
Za kandydaturą Mirosława Flisowskiego głosowało – 9 radnych
Za kandydaturą Joanny Szydłowskiej głosowało – 5 radnych
Na przewodniczącego Komisji Statutowej wybrano radnego Mirosława Flisowskiego.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności 14 radnych –  12  głosami  „za”  i 2  głosami „wstrzymującymi się”
podjęła  Uchwałę Nr  XVI/176/16 w sprawie  „Powołania  doraźnej  Komisji  Statutowej  Rady
Gminy Olsztyn” – załącznik nr 19.
Ad 21. Podjęcie prac planistycznych ma na celu korektę obowiązujących ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica,
przyjętego uchwałą 25 lipca 2008 r. zmieniającego uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XII/109/16 z
dnia 16.02.2016 r. Zmiana ma dotyczyć wyłącznie ustaleń obowiązujących względem terenu płyty
Rynku.  Ograniczenia  wynikające  z  obowiązujących  ustaleń  planu  miejscowego  uznać  należy
obecnie za nadmierne i niewystarczająco uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr XVI/177/16 w
sprawie  „Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Olsztyn” – załącznik nr 20.
Ad 22. Projekt uchwały dotyczy obszaru zlokalizowanego w Olsztynie, przy ulicy Zamkowej. W
związku  z  wystąpieniem  Parafii  rzymskokatolickiej  pod  wezwaniem  św.  Jana  Chrzciciela  w
Olsztynie  wnosi  się  o  zmianę  obowiązujących ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania



przestrzennego  gminy  Olsztyn,  dla  miejscowości  Olsztyn  i  Skrajnica  przyjętego  uchwałą  Nr
XXI/15/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25.07.2008 r., z uwzględnieniem interesu publicznego oraz
interesu  osób,  którym  przysługują  prawa  do  nieruchomości  znajdujących  się  w  granicach
opracowania.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr XVI/178/16 w
sprawie  „Przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej w Olsztynie” –załącznik nr 21.
Ad 23. Ustalone przeznaczenie terenu i określony sposób gospodarowania i korzystania z terenu
jest  wynikową  badań  możliwości  ochrony  istniejącego  stanu  zagospodarowania  terenu,  jak  i
zmian  w  zakresie  jego  gospodarowaniem,  a  także  analiz  ekonomicznych,  środowiskowych  i
społecznych,  w  zakresie  odpowiednim  do  uwarunkowań  lokalnych.  Obecnie  teren  objęty
opracowaniem  jest  niezabudowany  i  niezagospodarowany.  Sąsiaduje  z  terenami,  które  w
obowiązującym  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Olsztyn,  dla
miejscowości Olsztyn i Skrajnica przyjętym uchwałą z dnia 25 lipca 2008 r., przeznaczone są pod
usługi  sportu, rekreacji  i  usługi  turystyczno-wypoczynkowe. Teren przylega do tej samej drogi
publicznej,  co  teren  objęty  analizowanym  projektem.  W  ramach  przeznaczenia  ww.  terenu
mieszczą  się  usługi  sportu,  rekreacji  i  zdrowia,  zespół  basenów  kąpielowych,  ujęcie  wody
geotermalnej, obiektu kubaturowego, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zieleń urządzona, sieci i
urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.  W obowiązującym Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn,  teren oznaczony symbolem US,
UT, WZ jak i ten, który jest przedmiotem analizowanego projektu, objęte zostały jednakowym
kierunkiem przeznaczenia, tj. tereny usług turystyki, sportu i rekreacji.
Dyskusji w tym temacie nie było, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie
Rada Gminy w obecności  14 radnych –  14  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę Nr XVI/179/16 w
sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego
w Olsztynie, po wschodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Biskupic”-załącznik nr 22.
Ad 24.   Informacje  o stanie  zadań oświatowych Gminy Olsztyn w roku szkolnym 2015/2016
zreferowała zastępca wójta, Małgorzata Haładyj – informacja stanowi załącznik nr 23.
Ad 25. Do Urzędu Gminy wpłynęła pisemna interpelacja radnych Jerzego Biedronia i Jerzego
Maciągowskiego  w sprawie  rozbudowy  ścieżki  rowerowej  wzdłuż  trasy  DK 46 przebiegającej
przez teren Przymiłowic.
Ad  26. Wójt  Gminy  Olsztyn,  Tomasz  Kucharski  udzielił  Radnym  pisemnej  odpowiedzi  na
powyższą interpelację.
Interpelacja i odpowiedź na interpelacje, stanowi załącznik nr 24.
Ad 27. Radna Grażyna Elmanowska zabrała głos w sprawie braku graniczników przy nowej ulicy
Juliusza Słowackiego.
Odp. Geodeta będzie namierzał tę drogę.
Radna Joanna Szydłowska, pytanie, co jest kopane na Borowej wzdłuż ścieżki rowerowej, prosi o
doświetlenie.
Odp. Zakładane są kamery.
Dyrektor  Zespołu Szkół  w Kusiętach,  Mariusz  Żołędziewski  na ręce Wójta Gminy ,  Tomasza
Kucharskiego  złożył  podziękowania  za  wsparcie  przedsięwzięcia  i  wsparcie  organizacyjne
„Ścianki patriotycznej”.
Podziękowania zostały również skierowane do Radnego Marcina Pocha. 
Radny  Waldemar  Kondys,  zwrócił  się  z  prośbą  o  zainstalowanie  tablic  rozjazdowych  w
Biskupicach na końcu ulicy Olsztyńskiej i Krótkiej, o lustro na tym skrzyżowaniu oraz pasy dla
pieszych.



Radny Mirosław Flisowski, przypomina o założeniu mrugających świateł na ulicy Żwirki i Wigry.
Ad 28. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji przewodniczący Zbigniew Banaszak o
godzinie 1620 zamknął obrady XVI Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
Anna Sikorska                                                                             Zbigniew Banaszak


