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PROTOKÓŁ Nr III/2015 r. 
z Sesji Rady Gminy  Irządze 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 
 
 
Podjęte uchwały przez Radę; 
 

1. Uchwała Nr 25/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie; zmian w uchwale  budżetowej 
                                                             Gminy Irządze na rok  2015. 

 

2. Uchwała Nr 17/II/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie; zmian w uchwale  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2015-2037. 

 

 
3. Uchwała Nr 27/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Irządze. 

 
4. Uchwała Nr 28/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie; zmian w URG  Nr.241/XXXI/2014  

z dnia 11 listopada 2014 r. dotyczy  inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2015 r. 
 

5. Uchwała Nr 29/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie; zmiany Uchwały Nr 70/XXIII/2013  
z dnia 25 września 2013 r. w sprawie; zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 

 

Załączniki; 

 

1. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

2. Informacja Wójta o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej 

Sesji. 

 

PROTOKÓŁ 

 

Obradom  III-ej Sesji Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy  

Pan  Wojciech Ledwoch. 

Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 13.00 a zakończono o godz. 14.40 w lokalu 

  budynku Gimnazjum w  Irządzach, sali  nr 27. 

W Sesji uczestniczyło 15 radnych. 
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/lista obecności stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli; 

 

1. Pan Jan Molenda – Wójt Gminy 

2. Pan Krzysztof Kawałek – Sekretarz Gminy 

3. Pani Anna Słuszniak – Skarbnik Gminy 

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy. 

Wójt gminy Irządze Pan Jan Molenda powitał przybyłego na Sesję Rady Gminy 

Irządze  Pana  Pawła Kmiecika redaktora gazety Kurier Zawierciański. 

 

 

 

Porządek Obrad Sesji 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji. 

5. Interpelacje i wnioski radnych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 
1) Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok 2015. 

2) Zmian w uchwale  Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Irządze na lata 

2015-2037. 
 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.  

10. Zamkniecie obrad Sesji 
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STRESZCZENIE  PRZEBIEGU  OBRAD  SESJI 
 

Ad.1 

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch 

witając gości zaproszonych i Radnych  Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch  stwierdził na podstawie listy 

obecności, że Sesja jest prawomocna i może podejmować prawomocne uchwały. 
 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zaproponował wprowadzenie 

zmian do porządku obrad Sesji doręczonego Radnym. Zostały dodane w  punkcie 6 

ppkt. 3,4,5 następujące uchwały w sprawie:  

3) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony 

do 3 lat dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Irządze. 

4) zmian w URG  Nr.241/XXXI/2014 z dnia 11 listopada 2014 r. dotyczy  

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2015 r. 

5) zmiany Uchwały Nr 70/XXIII/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie; 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zaproponował przegłosowanie 

porządku obrad Sesji doręczonego Radnym po powyższych zmianach. 

Radni jednogłośnie przegłosowali porządek obrad po wprowadzeniu zmian. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch przekazał radnym protokół 

do zapoznania się a przyjęcie protokółu nastąpi pod koniec obrad Sesji. 

 

Ad.3 

Wójt Gminy Pan Jan Molenda złożył informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym. 
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 - informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 
 

Ad.4  

Wójt Gminy Pan Jan Molenda przedstawił informację z realizacji wniosków 

złożonych na poprzedniej Sesji.   

 - informacja stanowi załącznik do protokołu 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 

 

Ad.5 

 

INTERPELACJE  I  WNIOSKI  RADNYCH 

 

Radny Józef Łapaj  wystąpił z wnioskiem w sprawie; 
- wydłużenia czasu oświetlenia ulicznego  w centrum wsi Witów.  

 
Radny Jan Galiński wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

- Usunięcia usterki na linii energetycznej Irządze - kolonia Małe Pole.  
 
Radny Sławomir Kozłowski wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

- Porównania i naprawy drogi Witów - Paulinów. 
 
 

Ad.6    

Podjecie uchwał w sprawie; 

 

UCHWAŁA Nr 25/III/2015 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 25/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie;  

zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2015 . 
Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówiła skarbnik Gminy Irządze Pani Anna Słuszniak.  
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W uchwale zostały zawarte  zmiany dotyczące finansów Gminy Irządze, które 

należy wprowadzić w  roku 2015. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  0 radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała             

Nr 25/III/2015 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr 26/III/2015 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 26/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie;  

zmian w uchwale  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2015-2037. 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Irządze Anna Słuszniak. Uchwała ta 

odzwierciedla bieżące  zmiany dokonane w planie budżetu Gminy Irządze  na 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  0 radnych. 

Uchwała został przyjęta jednogłośnie. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch  stwierdził, iż uchwała  

26/III/2015  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr 27/III/2015 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 27/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie;  

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat 

dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Irządze. 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Jan Molenda. Uchwała ta dotyczy 

przedłużenia umowy zawartej pomiędzy Gmina Irządze a Panem Mariuszem Sikorą na 

wydzierżawienie nieruchomości w Irządzach obejmującej część działki nr 1638/22 o 

powierzchni 0,0025 h, pod prowadzenie działalności gospodarczej. Okres umowy 

dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  0 radnych. 

Uchwała został przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch  stwierdził, iż uchwała  

27/III/2015  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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UCHWAŁA Nr 28/III/2015 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 28/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie;  

zmian w URG  Nr.241/XXXI/2014 z dnia 11 listopada 2014 r. dotyczy  inkasa 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2015 r. 

 
Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Irządze Anna Słuszniak. Uchwała ta i 

następna są zmieniane w związku z wyborem nowego Sołtysa we wsi Witów.  

Zmienia się osobę wyznaczoną do poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 

leśnego w 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  0 radnych. 

Uchwała został przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch  stwierdził, iż uchwała  

28/III/2015  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr 29/III/2015 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 29/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie;  

zmiany Uchwały Nr 70/XXIII/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie; zarządzenia 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
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Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Irządze Anna Słuszniak. Uchwała ta jest 

zmieniana w związku z wyborem nowego Sołtysa we wsi Witów.  Zmienia się osobę 

wyznaczoną do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  0 radnych. 

Uchwała został przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch  stwierdził, iż uchwała  

29/III/2015  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.7 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan  Wojciech Ledwoch  poddał pod głosowanie 

protokół z poprzedniej Sesji. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem  głosowało 15 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  0 radnych 

 

Protokół po jawnym głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad.8 

Sprawy różne i wolne wnioski; 

Radny Jan Galiński zgłosił problem niewłaściwej opieki nad zwierzętami  w 

gospodarstwie Pana Adama Walczyka w związku z nadużywaniem alkoholu. 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Jan Molenda, iż o tym zdarzeniu została 

poinformowana rodzina Pana A. Walczyka i został on wezwany na posiedzenie 

Komisji ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w gminie 

Irządze.  

Radna Małgorzata Zatońska poinformowała  w związku z planowaniem na działce 

przed jej posesją   budowy placu zabaw dla dzieci we wsi Witów, iż mieszkańcy 

Witowa nie są zainteresowani realizacją tej inwestycji w zamian chcą remont drogi 

tzw. Kościelnej w Witowie. 

Ponad to prosiła o inna lokalizacje zadania, ponieważ ona z własnych środków 

finansowych  zagospodarowała działkę , był tam kiedyś zbiornik wodny, który 

zasypano i aktualnie jest zainteresowana wykupieniem działki. Lokalizacja placu 

zabaw bezpośrednio przed jej posesją będzie zakłócać  cisze nocną w związku z 

tendencją gromadzenia się tam młodzieży. 

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Jan Molenda rozważy propozycje zmiany 

lokalizacji placu zabaw. Działka jest we władaniu Straży  OSP Witów i z nią trzeba 

rozmawiać w sprawie sprzedaży . Gmina może dokonać uwłaszczenia działki, ale 

tylko na cel pożytku publicznego a nie sprzedaży. Budowa placu zabaw spełnia te 

wymogi. 

Na wniosek Radnego Józefa Łapaja Wójt udzielił odpowiedzi , że wydłużenie czasu 

działania oświetlenia ulicznego nie Wołynie znacząco na spokój w godzinach 

nocnych na terenie Witowa, ponieważ akty chuligaństwa i wandalizmu, jakie tam 

się zdarzają są wynikiem złego wychowania młodzieży. 

Skutecznym sposobem walki z tymi zdarzeniami jest interwencja policji . 

Radny Józef  Łapaj zapytał o termin remontu drogi powiatowej w Witowie. 

Wójt odpowiedział, że gmina nie ma wpływu na czas realizacji zadań powiatu . 

Potrzeba remontu drogi była wielokrotnie zgłaszana do powiatu , będzie to 
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poruszane na Sesjach Rady Powiatu o ustaleniach  będziemy na bieżąco 

informowani.  

Radna Mirosława Krzysztofik zgłosiła problem dużych kolejek do lekarza w 

Ośrodku Zdrowia w Irządzach . Prosiła o  zwiększenie ilości lekarzy lub szybszą 

obsługę pacjentów przez lekarzy. Natomiast punkt apteczny jest słabo zaopatrzona i 

wielokrotnie ludzie czekają na leki kilka dni. 

Wójt odpowiedział, że rozmawiał z Kierownikiem Ośrodka Zdrowia  i ma być 

wydłużony czas pracy pozostałych lekarzy,  aby usprawnić prace przychodni. Jeden 

raz w miesiącu przyjmować ma lekarz różnych specjalizacji . W lutym ma już 

działać 2 apteka zlokalizowana w budynku naprzeciwko Domu Nauczyciela, która 

ma być bogato wyposażona. 

Dyrektor Gimnazjum Urszula Barańska poinformowała, że wpłynęła do Kuratorium 

skarga odnośnie pracy pod wpływem alkoholu osoby zatrudnionej z biura pracy w 

Gimnazjum w Irządzach. Skarga była anonimowa i trafiła do wiadomości dyrektora. 

Rozumie ciężką sytuację osób zatrudnianych przez Powiatowe Biuro Pracy w 

Zawierciu,  ale jest niedopuszczalne, aby na terenie szkoły przebywały osoby 

nietrzeźwe. Osoby takie powinny być zatrudniane w miejscach gdzie nie ma 

kontaktu z młodzieżą. 

Radna Małgorzata Zatońska poinformowała, że problem był zgłaszany na 

Komisjach Stałych Rady Gminy w grudniu 2014 r. Wójt stwierdził, że  nie jesteśmy 

w stanie stwierdzić czy taki incydent miał miejsce faktycznie, ponieważ nie 

wezwano policji i nie zbadano poziomu alkoholu u tej osoby, która zaprzecza, że 

była nietrzeźwa w tym dniu. Nie mając dowodów nie można stosować pomówień . 

W przyszłości należy zwracać uwagę gdzie są  kierowane do pracy osoby  z PUP w 

Zawierciu. 

Radny Józef  Karoń zapytał o wzrost ceny wody na terenie gminy Irządze, czym to 

jest spowodowane. Wójt potwierdził wzrost ceny 1 m3 wody, spowodowane jest to 

koniecznością wykonywania  remontów  bieżących linii wodociągowej na terenie 

Gminy Irządze. Wymienione zostały 2 spalone  pompy na ujęciu wody, wodociąg 

jest stary i z każdym rokiem wymaga większej ilości napraw. Dyrektor GZK w 
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Irządzach został zobowiązany do opracowania kompleksowego planu naprawy 

wodociągu. 

Sołtys wsi Woźniki poinformowała , że w 2014 r. sanepid stwierdził zbyt duże 

stężenie substancji chemicznych do uzdatniania wody na linii wodociągowej 

Woźniki, co powodowało utrudnienia w spożyciu wody. Prosiła, aby ww. środki 

stosować z umiarem i w granicach dopuszczalnych ilości. 

Radny Tomasz Rodacki zapytał czy oświetlenie uliczne  na drodze do piekarni 

Wilków jest zaplanowane do realizacji. 

Radny Krzysztof Sochacki pytał o rozmieszczenie lamp  ulicznych w Zawadzie 

Pilickiej.  

Wójt odpowiedział, że modernizacja  oświetlenia ulicznego jest realizowana przez 

zakład energetyczny i to on decyduje o kolejności i zasadności prac, jest ono 

realizowane zgodnie z potrzebami mieszkańców.  

 

Ad.9 

 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski 

 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy w trakcie obrad Sesji.  

Wnioski wymagają realizacji, zostaną przekazane osobą i instytucją 

odpowiedzialnym za wykonanie. 

 

Ad.10 

 Zamknięcie Obrad Sesji 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan  

Wojciech Ledwoch  dokonał zamknięcia III-ej  Sesji Rady Gminy  Irządze 

dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu. 

Obrady Sesji  zakończono o godz. 14.40. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Protokołowała A. Ledwoch – Zielińska 


