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Sesja Rady Gminy Osielsko w skrócie 

Transmisja z całości obrad Rady Gminy Osielsko w dniu 14 września 2021 dostępna tutaj na www.osielsko.pl 

W dniu 14 września 2021 roku w czasie ponad pięciogodzinnej sesji Rady Gminy ślubowanie złożył radny pan 

Robert Wolf – wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osielsko w dniu 25 lipca br.  Życzymy owocnej 

pracy na rzecz samorządu Gminy Osielsko.  

Radni dyskutowali także nad istotnymi dla 

mieszkańców tematami, takimi jak budowa 

oczyszczalni ścieków, kwestia utrudnień związanych 

 z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a także 

kwestie związane z drogami powiatowymi, w których 

temacie wypowiadali się obecni radni powiatowi: 

Piotr Kozłowski i Barbara Ziętara. Następnie podjęto 

szereg uchwał związanych z bieżącą realizacją budżetu 

oraz gospodarką gruntami w gminie. Nie zyskały 

aprobaty radnych złożone przez mieszkańców petycje: 

w sprawie budowy mini skateparku w Osielsku,  

w sprawie przedłużenia przebiegu linii nr 93, Szosą 

Gdańską do ul. Kąty i  ul. Jana Pawła II oraz w sprawie 

nadania nazwy skrzyżowaniu ulic Topolowej  

i Kwiatowej  „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.”  

W związku z nowym składem Rady Gminy oraz złożeniem mandatu przez pana Arkadiusza Słysza dokonano 

uzupełnienia składów komisji rady, a także wybrano wiceprzewodniczącą Rady Gminy Osielsko, którą została pani 

Beata Polasik. Serdecznie Gratulujemy.  

Nasza prężnie rozwijająca się gmina, według danych GUS w grudniu 2020 roku przekroczyła liczbę 15 tysięcy 

mieszkańców. W przepisach dotyczących samorządów jest to granica, od której zależy wysokość diet i wynagrodzeń 

ustalanych przez państwo i samorząd. W związku z tym podczas wrześniowej sesji podjęto uchwałę o zmianie 

wysokości diet dla sołtysów, radnych i wynagrodzeniu wójta gminy. Obecnie podstawowa miesięczna dieta radnego 

będzie wynosić 1409 zł, radnego z funkcją przewodniczącego komisji 1610 zł, wiceprzewodniczącego komisji 1509 zł, 

zastępcy przewodniczącego RG 1711 zł, a przewodniczącego RG 2013 zł. Dieta ulega zmniejszeniu o 20% w przypadku 

nieobecności radnego w posiedzeniu. Sołtysi otrzymają kwotę 161 zł za udział w sesji Rady Gminy.  
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