
Olsztyn, dnia 1marca 2018 r. 
USC. 0052.1.2018 
 
 

Pan/i  _________________________________________ 
 
          __________________________________________ 

 
 

 Zgodnie   z  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o   samorządzie  gminnym  
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) zawiadamiam,  że  w  dniu  13 marca  2018r.  godz. 14

00
   

w   Urzędzie   Gminy   Olsztyn    –   sala  sesyjna,   odbędzie   się   Sesja   Rady  Gminy   Olsztyn  
z następującym porządkiem obrad:  
1.   Otwarcie obrad XXV 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  aktualizacji  planu  gospodarki  niskoemisyjnej  gminy Olsztyn  
      (projekt nr XXV/278/18).   

5.   Uchwała   w    sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  w  formie dotacji  celowej  dla Powiatu  
      Częstochowskiego   na   realizację   zadania   pn.:   „Przebudowa   drogi  powiatowej   1013 S  
      Biskupice-Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn”  (projekt nr   XXV/279/18).  

6.   Uchwała   w    sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  formie dotacji celowej  dla Powiatu  
      Częstochowskiego  na  realizację  zadania  pn.:  „Odtworzenie  nawierzchni  jezdni  (nakładka  
      bitumiczna)   drogi   powiatowej   1069 S   w  m. Turów  o  dł. 1,3 km.  gm. Olsztyn”  (projekt nr    

       XXV/280/18).  

7.   Uchwała  w sprawie przejęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego – budowa  chodnika  
      w Kusiętach (projekt nr XXV/281/18).   

8.   Uchwała  w   sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  
      Przestrzennego  obszaru zlokalizowanego  w  miejscowości Olsztyn,  w  rejonie skrzyżowania  
      ulic Narcyzowej i Irysowej (projekt nr XXV/282/18).   

9.   Uchwała    w   sprawie    miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   obszaru  
      zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej w miejscowości Olsztyn  (projekt nr XXV/283/18).   
10. Uchwała    w     sprawie    przystąpienia    do    sporządzenia     zmiany   miejscowego    planu  
      zagospodarowania   przestrzennego  przy  ulicy Leśnej  w  Turowie  gmina  Olsztyn (projekt  nr  

       XXV/284/18).   

11. Uchwała  w   sprawie zmiany  Uchwały Nr XIV/139/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca  
      2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  
      odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  
      odpadów (projekt nr XXV/285/18).   

12. Uchwała  w  sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/258/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 12 lutego 
      2014 r. w sprawie uchwalenia  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  
      Olsztyn” (projekt nr XXV/286/18).   

13. Uchwała   w   sprawie  uzgodnienia  przeprowadzenia   zabiegów  pielęgnacyjnych   pomnika  
      przyrody gatunku lipa szerokolistna (projekt nr XXV/287/18).   
14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz  
      zapobiegania   bezdomności   zwierząt   na   terenie   gminy   Olsztyn”   (projekt nr XXV/288/18).   
15. Uchwała  w   sprawie  podziału  Gminy  Olsztyn  na  okręgi  wyborcze  w  wyborach  do Rady  
      Gminy  (projekt nr XXV/289/18).   

16. Uchwała  w   sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego  
      deficytu budżetu gminy na rok 2018 (projekt nr XXV/29018).   
17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (projekt nr XXV/291/18). 
18. Uchwała  w sprawie  zmian  w  „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023” (projekt     

       nr  XXV/292/18). 

19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli   na poszczególnych stopniach    
      awansu zawodowego,  wypłacanych   za 2017 rok nauczycielom zatrudnionym w placówkach 
      oświatowych Gminy Olsztyn. 

 



20. Interpelacje i zapytania radnych. 
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
22. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty. 
23. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy. 
   
 
 
 
 

                                           Przewodniczący Rady 
 

                                            Zbigniew Banaszak 


