
 
Olsztyn, dnia 18 kwietnia 2016 r. 

 
USC. 0052.2.2016 
 
 
 

Pan/i  __________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.446) zawiadamiam, że w dniu  26 kwietnia 2016 r. godz.  14.00   
w  Urzędzie  Gminy  Olsztyn –  sala  sesyjna,  odbędzie  się  Sesja  Rady  Gminy  Olsztyn            
z następującym porządkiem obrad:  

 
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 (projekt nr XIII/117/16). 
5.   Uchwała  w  sprawie  przyjęcia programu zapobiegania bezdomności  zwierząt domowych na         
      terenie gminy Olsztyn (projekt nr XIII/118/16).   
6.   Uchwała   w   sprawie  zgody   na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn  własności  nieruchomości  
      położonych w Olsztynie  (projekt nr XIII/119/16). 
7    Uchwała   w   sprawie   zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn  własności  nieruchomości  
      położonych  w  Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności (projekt nr XIII/120/16). 
8.   Uchwała   w   sprawie  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn   własności  nieruchomości  
      położonych  w Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności  (projekt nr XIII/121/16). 

9.   Uchwała   w   sprawie  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn  własności   nieruchomości  
      położonych  w Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności  (projekt nr XIII/122/16). 

10. Uchwała   w   sprawie   zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn  własności  nieruchomości  
      położonych  w Olsztynie  oraz ustanowienia odpowiednich służebności  (projekt nr XIII/123/16). 

11. Uchwała   w   sprawie  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Olsztyn  własności   nieruchomości  
      położonych  w  Olsztynie oraz ustanowienia odpowiednich służebności  (projekt nr XIII/124/16).   
12. Uchwała    w    sprawie    miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   terenu    
      zlokalizowanego  w  rejonie  ulic – Zielonej  i  Kühna  w  Olsztynie  (projekt  nr XIII/125/16). 

13. Uchwała  w  sprawie  zmiany  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego  
      gminy Olsztyn (projekt nr XIII/126/16). 

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 (projekt nr XIII/127/16). 

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”            
      (projekt nr XIII/128/16). 

16. Uchwała   w   sprawie   określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  zagospodarowania  
      odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (projekt nr XIII/129/16). 
17. Uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnego Ośrodka Kultury           
      w  Olsztynie za 2015 rok (projekt nr XIII/130/16). 
18. Uchwała  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej        
      w Olsztynie za 2015 rok (projekt nr XIII/131/16). 
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 mb. od końca istniejącego  
      chodnika  do  Cmentarza  Miejsca Straceń – ul. Mstowska  m. Olsztyn” (projekt nr XIII/132/16).               

20. Uchwała  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”   
      (projekt  nr XIII/133/16).17. 

21. Uchwała  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok (projekt  nr XIII/134/16). 
22. Uchwała  w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 (projekt nr 
      XIII/135/16).  
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. 
 
  
 
 
 
 

Z poważaniem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


