
Protokół nr XX 

z sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 16 maja 2017 roku 

Ad 1. Na sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 16 maja 2017 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 ze zm.) stanowi quorum, 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Sesja odbyła się o godz. 14
00

 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  XX  S e s j i  R a d y  G m i n y  O l s z t y n 

1.   Otwarcie obrad  XX  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 dzierżawy. 

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

      zawarcia umowy dzierżawy. 

7.   Uchwała   w   sprawie   zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn  własności   nieruchomości  

      Położonej w Olsztynie. 

8.   Uchwała    w   sprawie   miejscowego   planu    zagospodarowania  przestrzennego    obszaru  

      zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie. 

9.   Uchwała    w   sprawie  przyjęcia   Sprawozdania   z  realizacji  Programu  Współpracy Gminy  

      Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r. 

10. Uchwała   w  sprawie  uchwalenia  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w   Rodzinie  oraz  

      Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olsztyn na lata 2017-2022. 

11. Uchwała   w   sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury    

      w Olsztynie za 2016 rok. 

12. Uchwała   w    sprawie      zatwierdzenia    sprawozdania   finansowego   Gminnej    Biblioteki  

      Publicznej w Olsztynie za 2016 rok. 

13. Uchwała  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej   w  formie dotacji  celowej  dla  Powiatu  

      Częstochowskiego  na  realizację  zadania   pn.:     „Opracowanie  projektu  organizacji  ruchu  

      drogowego na drodze powiatowej w miejscowości Biskupice”. 

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

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

16. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2016 r. 

17. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

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

21. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności – 13 radnych. 

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

bez odczytywania jednogłośnie w obecności – 13 radnych. 

Radny Waldemar Kondys przybył na salę obrad. 

Ad 2. Do komisji uchwał i wniosków powołano jednogłośnie w obecności – 14 radnych 



1. Radną Teresę Palę 

2. Radną Iwonę Całus 

3. Radnego Tomasza Staniora 

Radni wyrazili zgodę do pracy w komisji. 

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 28.03.2017 r. do 

16.05.2017 r. złożył wójt, Tomasz Kucharski –sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 .  

Radna Katarzyna Kulińska-Pluta przybyła na salę obrad. 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami radni otrzymali w ustawowym terminie, oraz były 

omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11.05.2017 r. Przed przystąpieniem do 

głosowania poszczególne projekty uchwał omówił wójt, Tomasz Kucharski i kierownik GOPS, 

Irena Pluta. 

Ad 4. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dotyczą osób, które dzierżawią grunty rolne od wielu lat, utrzymują je w dobrym 

stanie i płacą regularnie czynsz. Obecnie należy zrewaloryzować czynsz dzierżawny, który 

obliczany jest co roku według kwintala pszenicy.   

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 XX/212/17         

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

umowy dzierżawy.” – zał. nr 3. 

Ad 5. 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 XX/213/17         

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

umowy dzierżawy.” – 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  XX/214/17         

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

umowy dzierżawy” – zał. nr 5. 

Ad 7.  Gmina Olsztyn zamierza nabyć działkę od osób fizycznych w celu poszerzenia drogi 

gminnej dojazdowej do zabudowanych nieruchomości położonych w Olsztynie przy ulicy 

Piaskowej. Obecna szerokość drogi nie daje możliwości swobodnego przejazdu korzystających   

z niej pojazdów. Nabycie działki o pow. 85 m
2 

znacznie polepszy komunikację w ulicy Piaskowej    

w Olsztynie. 

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 XX/215/17          

w sprawie „ Zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości położonej        

w Olsztynie” - zał. nr 6. 

Ad 8. W dniu 22.11.2016 r. Rada Gminy Olsztyn przyjęła Uchwałę Nr XVI/169/16 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy 

Polnej w Olsztynie. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27.12.2016 r. Nr IFIII.4131.1.135.2016, 

Wojewoda Śląski stwierdził nieważność ww. uchwały Rady Gminy Olsztyn. Służby Wojewody 

uznały, iż brak jest możliwości realizacji przeznaczenia terenu zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej z usługami na tym terenie. W przedłożonej obecnie uchwale proponuje się 

zastąpienie zapisem na pas zieleni. 

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 XX/216/17           

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zlokalizowanego przy ulicy Polnej w Olsztynie” – zał. nr 7.   

Ad 9. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja jest obowiązany przedłożyć 

Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za rok poprzedni. 

Radny Marcin Poch zgłosił wniosek aby gmina przy podpisywaniu umowy z Gminnym 

Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „ORŁY” Kusięta bardziej uszczegółowiła zapisy.  

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 XX/217/17          

w sprawie „ Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn         

z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.” –zał. nr 8. 

Ad 10. Zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , na gminy 

nałożony został obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

między innymi przez opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Opracowanie takiego programu stanowi istotny element 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja zadań zawarta w programie 

pozwoli na systemowe podejście do problemu przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 

skuteczności dotychczasowych działań kierowanych do rodzin, w których ten problem występuje. 

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 XX/218/17          

w sprawie „ Uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Olsztyn na lata 2017-2022” –zał. nr 9. 

Ad 11. Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 11.05.2017 r. wydała pozytywną opinie do 

przedłożonego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 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 XX/219/17  

 w sprawie „Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury              

w Olsztynie za 2016 rok.” – zał. nr 10. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Mariola Matysek podziękowała wszystkim za współprace      

i za udział w imprezach oraz za pomoc organizacyjną. 

Ad 12. Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 11.05.2017 r. wydała pozytywną opinie do 

przedłożonego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 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 XX/220/17  

 w sprawie „Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej          

w Olsztynie za 2016 rok.” – zał. nr 11 

Ad 13. W związku z licznymi monitami mieszkańców wsi Biskupice dotyczącymi złego 

oznakowania drogi powiatowej 1065 S.  Gmina Olsztyn zamierza wspólnie wykonać oznakowanie 

powyższej drogi z Powiatowym Zarządem Dróg. Gmina wykona projekt organizacji ruchu. 

Natomiast Powiatowy Zarząd Dróg zajmie się jego realizacją. 

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 XX/221/17       

w sprawie „Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Częstochowskiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie projektu organizacji ruchu 

drogowego na drodze powiatowej w miejscowości Biskupice”- zał. nr 12 

Ad 14. Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i wydatków inwestycyjnych oraz 

wydatków bieżących. 

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 XX/222/17       

w sprawie „Zmian w budżecie gminy na 2017 rok.”- 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 XX/223/17        

w sprawie „Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022.”- zał. nr 14. 

Ad 16.  Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 

2016 rok przedłożyła Irena Pluta, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15. 

Radni uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania nie wnieśli. 

Ad 17. Oceny zasobów pomocy społecznej dokonała Irena Pluta, kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 16. 

Radni uwag i zapytań do przedłożonej oceny zasobów pomocy społecznej nie wnieśli. 

Ad 18,19. Do Biura Rady Gminy nie wpłynęły pisemne interpelacje i zapytania radnych.  

Ad 20. Radny, Marcin Poch wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół w Kusiętach, Mariuszem 

Żołędziewskim zaprosili do Zespołu Szkół w Kusiętach na piknik rodzinny, który odbędzie się w 

dniu 28 maja br. od godz. 15
00

 do godz. 19
00 

. 

Ponadto dyrektor Zespołu Szkół w Kusiętach poinformował, że Pani Poseł Burzyńska za 

działalność patriotyczną placówki zaprosiła 25 dzieci do zwiedzenia Sejmu. 

Radny Mariusz Staniec, prośba o wcześniejsze informowanie o posiedzeniach komisji. 

Sołtys wsi Biskupice, Włodzimierz Bieniek zwrócił się prośbą do wójta o wystosowanie pisma do 

koła łowieckiego w sprawie szkód jakie robią na polach dziki. 

Sołtys sołectwa Olsztyn Odrzykoń, Artur Cecota zwrócił się do Wójta z zapytaniem: 

1) na jakim etapie jest rozbudowa oczyszczalni? 

2) dlaczego od miesiąca grudnia mieszkańcy sołectwa Odrzykoń nie otrzymali odpowiedzi 

pisemnej w sprawie przekształcenia terenu rolnego na teren budowlany w sąsiedztwie 

oczyszczalni ? 

Odp. Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest na etapie zakończenia koncepcji do rozbudowy. 

Urządzenia, które tam są pozwolą jeszcze na podłączenie Skrajnicy i dalszej części Przymiłowic 

a po rozbudowie docelowo cała gmina. 

Nie można podpisywać się pod pismem wbrew prawu publicznemu. Zgodnie z ustawą                  

o zagospodarowaniu przestrzennym działka przy oczyszczalni ścieków ma charakter rolny i taki 

zapis pozostanie.  

Sołtys sołectwa Odrzykoń poinformował, że jest pomysł mieszkańców aby oczyszczalnie 

rozbudować w kierunku Częstochowy. 

Ad 21. W związku z wyczerpaniem się tematów i dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew 

Banaszak o godz.15
15

  ogłosił zamkniecie obrad XX Sesji Rady Gminy Olsztyn. 

 

Protokolant                                                              Przewodniczący 

Anna Sikorska                                                         Zbigniew Banaszak 

 

 



 
 

 

 

 


