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PROTOKÓŁ Nr XI/2016 r. 
z Sesji Rady Gminy  Irządze 

z dnia 29 luty 2016 r. 
 
Podjęte uchwały przez Radę; 
 

1) Uchwała Nr 94/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie; Przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021. 

 
2) Uchwała Nr 95/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie; Przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 
2016 roku. 

 
3) Uchwała Nr 96/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie; Zmiany uchwały Nr 90 /X/2015 

Rady Gminy Irządze  w sprawie: określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

 
4) Uchwała Nr 97/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie; Wyrażenia zgody na zbycie w 

drodze przetargowej z prawem pierwszeństwa nabycia nieruchomości gminnej w Woźnikach. 
 
5) Uchwała Nr 98/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie; zmiany uchwały Nr 40/V/2015 

Rady Gminy Irządze  w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 
6) Uchwała Nr 99/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie; nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy Irządze środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 roku. 
 

 
 
 
 
 
 

Załączniki; 

 

1. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

2. Informacja Wójta o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej 

Sesji. 
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PROTOKÓŁ 

 

Obradom  XI-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 

Urzędu Gminy Irządze. 

 

W Sesji uczestniczyło 13 radnych. 

/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. 

 

 

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) Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016 - 2021. 

2) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2016 roku. 
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3) Zmiany uchwały Nr 90 /X/2015 Rady Gminy Irządze  w sprawie: określenia 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w 
pasie drogowym. 

4) Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej z prawem pierwszeństwa 
nabycia nieruchomości gminnej w Woźnikach. 

5) zmiany uchwały Nr 40/V/2015 Rady Gminy Irządze  w sprawie  wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 

 
 

 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.  

10. Zamkniecie obrad Sesji. 

 

 

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. Została dodana w  punkcie 6 

ppkt. 6 następująca uchwała w sprawie: 

6)  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Irządze środków 
stanowiących fundusz sołecki w 2017 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zaproponował przegłosowanie 

porządku obrad Sesji doręczonego Radnym po powyższych zmianach. 

Radni jednogłośnie przegłosowali porządek obrad po wprowadzeniu zmian. 
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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. 

 - 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 Henryk Barczyk  wystąpił z wnioskiem w sprawie; 
-  Usunięcia  drzewa rosnącego koło budynku Agronomówki w Woźnikach. 

 
Radny Józef Łapaj   wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

-  oczyszczenia z śmieci rowów przy drodze powiatowej w Witowie. 
 
Radna Iwona Iłczyk  wystąpiła z wnioskiem w sprawie; 

- Zgłoszenia potrzeby naprawy drogi powiatowej w Woźnikach. 
- Dowiezienia kruszywa na drogę  do Pana Z. Kostrzejowskiego. 

 
Pani Sołtys Małgorzata Bożek   wystąpiła z wnioskiem w sprawie; 

-  Zgłoszenia potrzeby naprawy poboczy i odwodnienia drogi  powiatowej w 
Irządzach na odcinku od kościoła do zlewni mleka. 

 
Pani Sołtys Anna Ciplak   wystąpiła z wnioskiem w sprawie; 

-   Dowiezienia kruszywa na drogę  do Pana K. Sękali i Pani A. Sikora. 
- naprawy drogi do Pana Z. Cieplaka i przy nowym moście w Wygiełzowie. 
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Pan Sołtys Leszek Ciszewski wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

- Dowiezienia kruszywa na drogi  w Zawadzie Pilickiej kolonia Chojna i 
Dąbrówki. 

 
Radny Józef Karoń  wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

-  Dowiezienia kruszywa na drogę łączącą Sadowie z Wilgoszczą. 
- sprawdzenie  czasu działania oświetlenia ulicznego w Gminie Irządze. 

 
Radny Robert Sygiet  wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

- Wstawienia tabliczek informujących o lokalizacji posesji wsi Sadowie 
znajdujących się w sąsiedztwie Wilgoszczy na skrzyżowaniach z drogą Pradła 
- Lelów. 
 

Pani Sołtys Lucjanna Siwek   wystąpiła z wnioskiem w sprawie; 
- załatana dziur na  drodze Irządze -Sadowie. 

 
 

 

Ad.6 

Podjęcie uchwał w sprawie; 

 

UCHWAŁA Nr 94/XI/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 94/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie;  

Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

 2016 - 2021 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda.  

Załącznik do uchwały zawiera ww. program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Rada Gminy ma obowiązek na okres  pięciu  lat uchwalić  program. 

Reguluje on zasady przeciwdziałania przemocy w rodzinach i jest realizowany w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 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 94/XI/2016 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr 95/XI/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 95/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie;  

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2016 roku. 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda.  

Gmina ma obowiązek do końca marca każdego roku przyjęć  program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt 

programu jest pozytywnie zaopiniowany przez właściwego powiatowego lekarza 

weterynarii, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na 

obszarze gminy Irządze. Na terenie Gminy Irządze  nie działają organizacje 

społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Jest on 

zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. 

z 2013 r. poz. 856 ze zm.). 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 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 95/XI/2016 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr 96/XI/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 96/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie; 

Zmiany uchwały Nr 90 /X/2015 Rady Gminy Irządze  w sprawie: określenia 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym. 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda.  Zmiana dotyczy 

wprowadzenia opłaty za zajecie pasa drogowego do  prowadzenia robót w pasie 

drogowym - 2,00 zł/m2 . Za zajęcie pasa drogowego , o którym mowa w § 2 pkt 2 

uchwały Nr 90/X/2015 Rady Gminy Irządze z dnia 30 grudnia 2015r. ustala się 

następujące stawki opłaty - 0,20 zł/m2 dziennie. Poprzedni zapis  § 3 w ww. 

uchwale został zakwestionowany przez ŚUW Wydział Nadzoru Prawnego  i 

skierowany do zmiany we własnym zakresie. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
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Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  0 radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała             

Nr 96/XI/2016 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr 97/XI/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 97/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie;  

Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej z prawem pierwszeństwa nabycia 
nieruchomości gminnej w Woźnikach. 
Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda.  

Uchwała dotyczy  zamiaru sprzedaży działki o powierzchni 0,1911 ha  wraz z 

budynkiem mieszkalnym  w Woźnikach - nr posesji 34 Agronomówka Woźniki.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  1 radny. 

Uchwała została przyjęta. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała             

Nr 97/XI/2016 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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UCHWAŁA Nr 98/XI/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 98/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie;  

zmiany uchwały Nr 40/V/2015 Rady Gminy Irządze  w sprawie  wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda.  

Zmieniamy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 kwietnia2016 

r. będą one wynosić  7,00 zł od osoby/miesiąc - odpady segregowane i 12,00 zł od 

osoby/miesiąc - odpady zmieszane ( bez segregacji). Zmiana związana jest z 

ponoszeniem przez Gminę Irządze wyższych kosztów wywozu odpadów przez 

Firmę PZOM STRACH z siedzibą w Konopiskach. Firma ta w 2015 r. wygrała 

przetarg na wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji zamieszkałych  w naszej 

gminie. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  1 radny. 

Uchwała została przyjęta. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała             

Nr 98/XI/2016 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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UCHWAŁA Nr 99/XI/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała radnych  

z projektem uchwały Nr 99/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie;  

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Irządze środków 
stanowiących fundusz sołecki w 2017 roku. 
Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Projekt uchwały omówiła skarbnik Gminy Irządze Pani Anna Słuszniak.  

Pani Anna Słuszniak Skarbnik Gminy poinformowała Radnych, że do końca marca 

musi być podjęta decyzja o utworzeniu Funduszu Sołeckiego na 2017 r. W związku 

z czym należy podjąć stosową uchwałę. Odczytała poszczególne kwoty pieniędzy, 

jakie by przypadały na wsie gdyby Fundusz Sołecki powstał oraz omówiła 

procedury korzystania z tych środków finansowych. Radni wystąpili  z zapytaniem 

do Sołtysów, jakie mają stanowisko w sprawie utworzenia w/w Funduszu, bo to oni 

będą ponosić ciężar obowiązków z zakresu Funduszu Sołeckiego. Sołtysi 

wypowiedzieli się, że nie widzą potrzeby tworzenia w/w Funduszu i dzielenia 

pieniążków pomiędzy poszczególnymi wsiami. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 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 99/XI/2016 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.7 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan  Wojciech Ledwoch  poddał pod głosowanie 

protokół z poprzedniej Sesji. 

Głosowało 13 radnych. 

Za przyjęciem  głosowało 13 radnych. 

Przeciw głosowało 0 radny. 

Wstrzymało się od głosu  0 radnych 

Protokół po jawnym głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.8 

Sprawy różne i wolne wnioski; 

 

Wójt gminy powitał Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

Celem ich przyjazdu było omówienie idei stworzenia mapy zagrożeń i konsultacje 

społeczne, dzięki którym stworzona zostanie mapa. Ma ona być narzędziem doboru 

działań budujących bezpieczeństwo w całym województwie śląskim. Mapa 

zagrożeń ma zawierać nie tylko dane statystyczne, ale również wnioski z konsultacji 

społecznych. Dlatego bardzo ważna jest opinia mieszkańców. Policjanci rozdali 

obecnym osobom na sesji ankietę do wypełnienia oraz poprowadzili dyskusję 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

2015 r. odczytał Sekretarz gminy Pan Krzysztof  Kawałek, stanowi ono załącznik 

do protokołu. 

 

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. 
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Ad.10 

 Zamknięcie Obrad Sesji 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan  

Wojciech Ledwoch  dokonał zamknięcia XI-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 


