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

z dnia 07 czerwca 2016 r. 
 
Podjęte uchwały przez Radę; 

1. Uchwała Nr 100/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie;   zmian 
w uchwale budżetowej gminy  Irządze  na rok 2016. 

2. Uchwała Nr 101/XII/2016  z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; Zmian 
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2016-2039. 

3. Uchwała Nr 102/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty 
oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Irządze, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa. 

4. Uchwała Nr 103/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie;  
Zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Irządzach za 2015 r. 

5. Uchwała Nr 104/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie;  
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Irządze za 2015 rok. 

6. Uchwała Nr 105/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie;   udzielenia 
Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

7. Uchwała Nr 106/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; określenia 
kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Irządze oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

8. Uchwała Nr 107/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; określenia 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w 
pasie drogowym. 

9. Uchwała Nr 108/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2016 roku. 

10. Uchwała Nr 109/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; przyjęcia 
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze 
wraz ze szczegółową inwentaryzacją". 

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 XII-ej Sesji Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy  

Pan Wojciech Ledwoch. 

Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 11.00 a zakończono o godz. 13.00 w lokalu 

Urzędu Gminy Irządze. 

 

W Sesji uczestniczyło 15 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. Zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2016 r. 
2. Zmian  w uchwale  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2016-

2039. 
3. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 

zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Irządze, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy Ordynacja Podatkowa. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Irządzach za 2015 r.  
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1. Podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania  Finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach za 2015 r. 

 

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 
2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 
2015 rok  i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Irządze  za 2015 r. 

 

1) Przedstawienie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy 
Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy 
Irządze za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 
oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2015. 

2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy 
Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy 
Irządze za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 
oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2015. 

3) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z  
informacją o stanie mienia komunalnego. 

4) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy 
Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy 
Irządze za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 
oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2015. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem opisowym  z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2015 rok. 
5) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do  Rady Gminy Irządze w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Irządze za 2015 rok. 
6) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze. 
7) Dyskusja.  
8) Udzielenie Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 

rok. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 
 

9. Podjęcie uchwał w sprawie cd.:  
4. określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Irządze oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  

5. określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w 
pasie drogowym. 

6. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2016 roku. 

7. przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Irządze wraz ze szczegółową inwentaryzacją".  

 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.  
13.  Zamknięcie 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 

przegłosowanie porządku obrad Sesji, który był dostarczony. Radni 

jednogłośnie przegłosowali porządek obrad. 

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. 
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Ad.5  

 

INTERPELACJE  I  WNIOSKI  RADNYCH 
Radny Robert Sygiet wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

- zgłoszenia do nadleśnictwa potrzeby usunięcia wystających gałęzi przy drodze 
Wilgoszcza - Wygiełzów. 
 

Radny Tomasz Rodacki  wystąpił z wnioskiem w sprawie; 
- zgłoszenia potrzeby wykoszenia poboczy przy drogach powiatowych w Gminie 

Irządze. 
 

Radny Henryk Barczyk  wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

-  porównania drogi w lesie w kierunku Dzibic i poszerzenia w kierunku pomnika w 
Bodziejowicach.  

 

Radna Iwona Iłczyk  wystąpiła z wnioskiem w sprawie; 

- złożenia wniosku do powiatu w sprawie naprawy nawierzchni drogi  w Woźnikach.  
 

Radny Józef Karoń wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

- poinformowania mieszkańców o potrzebie zamykania psów na swych posesjach. 
- Wykoszenia poboczy i skrzyżowań na drogach w gminie Irządze. 
- skrócenia czasu działania oświetlenia ulicznego w nocy. 

 

Radny Sławomir Kozłowski wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

-  Dowiezienia kruszywa na drogę  Witów - Paulinów i koło Pana Ormańczyka. 
 

Radny Krzysztof Sochacki wystąpił z wnioskiem w sprawie; 
- wytyczenia i poszerzenia drogi   na podgórze w Zawadzie Pilickiej. 
- wybudowania chodnika przy drodze powiatowej w Zawadzie Pilickiej w kierunku Irządz. 

 

Radna Mirosława Krzysztofik wystąpiła z wnioskiem w sprawie; 

- wyrównania nierówności na drodze Wygiełzów - Turzyn. 
 

Radny Robert Sygiet wystąpił z wnioskiem w sprawie; 

-  zgłoszenia do nadleśnictwa potrzeby wycięcia zwisających gałęzi przy drodze 
Wilgoszcza - Wygiełzów. 

- Dowiezienia kruszywa na drogę  w stronę stawów w Wygiełzowie. 
 
 

Sołtys Grzegorz Piec wystąpił z wnioskiem w sprawie; 
- Wyrównania nawierzchni i dowiezienia kruszywa na drogę Mikołajewice - Sadowie, 

koło Pana R. Jańczyka. 
Sołtyska Danuta Borówka wystąpiła z wnioskiem w sprawie; 

- Dowiezienia kruszywa na drogę  w Wilkowie koło Państwa Sochackich. 
 

Radna Agnieszka Kozłowska  wystąpiła z wnioskiem w sprawie; 
 

- oczyszczenia rowu na krzyżowaniu koło Pana D. Kozłowskiego i wkopania znaku 
drogowego. 
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Ad. 6  

Podjecie uchwał w sprawie; 

 

UCHWAŁA Nr  100/XII/2016 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Kozłowska zapoznała 

radnych z projektem  Uchwały Nr 100/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w 

sprawie;  zmian w uchwale budżetowej gminy  Irządze  na rok 2016. 

Treść uchwały omówiła Pani skarbnik Gminy Anna Słuszniak. 

Wyjaśnienia dołączone są  pod drukiem uchwały. 

Zmiana Uchwały Budżetowej  na 2016 r. jest spowodowana zmniejszeniem  

subwencji oświatowej na 2016r o kwotę 51 840,00 zł co spowodowało 

zmniejszenie wydatków na  oświatę. Dotacja celowa  na zadania inwestycyjne 

została zwiększona o kwotę 500 000,00 zł co zostało przeznaczone na wydatki 

inwestycyjne tj. „ Odbudowa mostu w miejscowości Irządze Podgaj.” Koszt 

całkowity tego przedsięwzięcia to kwota 534 491,00zł - Dział 600/60078/6330 

oraz zwiększono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 

34 491,00 zł . Została zwiększona kwota dotacji na usuwanie wyrobów 

azbestowych w 2016 r.  kwota 52 093,00 zł oraz dotacja w kwocie 14 312,00 zł 

na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Irządze -  

Dział 900/90095/2440 zgodnie z załącznikiem nr1 

Zwiększenie pozostałych dochodów bieżących to kwotę 10 556,00zł zgodnie z 

załącznikiem nr1. 

Wydatki zostały przedstawione w załącznikach Nr.2,3a,3b 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosu 0 radny. 
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Uchwała  został przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała        

Nr 100/XII/2016  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
 

UCHWAŁA Nr  101/XII/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Kozłowska zapoznała 

radnych z projektem  Uchwały Nr 101/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w 

sprawie; ;  Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 

2016-2039. 

Treść uchwały omówiła Pani skarbnik Gminy Anna Słuszniak. 

Uchwała odzwierciedla dokonane zmiany w planie budżetu na 2016 r. 

 
Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosu 0 radny. 

Uchwała  został przyjęta. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała        

Nr 101/XII/2016  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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UCHWAŁA Nr  102/XII/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Kozłowska zapoznała radnych 

z projektem  Uchwały Nr 102/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie;  

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 

zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Irządze, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa. 

Treść uchwały omówiła Pani skarbnik Gminy Anna Słuszniak. 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosu 0 radny. 

Uchwała  został przyjęta. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała        

Nr 102/XII/2016 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad. 7 
 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Irządzach za 2015 r.  
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach za  2015 r.  
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Pani skarbnik Anna Słuszniak przedstawiła Radzie Gminy w/w sprawozdanie. 

Rada Gminy Irządze rozpatrzyła sprawozdanie finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Irządzach za rok 2015.  

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania a następnie zatwierdzili w/w 

sprawozdanie.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Kozłowska odczytała projekt  
Uchwała Nr 103/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie:  
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Irządzach za rok 2015. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały.  

Na sali obrad obecnych było 15 radnych. 

 Głosowało 15 radnych. 

 - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała Nr 

103/XII/2016 została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad.8 

Przyjęcie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy 

Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu 

gminy Irządze za 2015 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Irządze 

za 2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch udzielił głosu Wójtowi 

Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania finansowego jednostki 

samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2015 rok oraz  sprawozdania 

opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2015 rok wraz z 
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informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 oraz informacją o 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2015. 

 

Wójt Gminy Pan Jan Molenda przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za 2015 r. oraz  sprawozdanie finansowe Gminy Irządze za 2015 rok. 

Szczegółowo ww. sprawozdania omówiła Skarbnik Gminy Irządze Pani Anna 

Słuszniak. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch  otworzył dyskusję , 

poprosił radnych o zadawanie pytań odnośnie przedstawionych sprawozdań. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  zapoznała Radę 

Gminy z Uchwałą VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach Nr 4200/VII/75/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Rada Gniny Irządze rozpatrzyła pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy  za 2015 r. i sprawozdanie finansowe Gminy Irządze za 2015 rok. 

Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za 2015 

r. i sprawozdanie finansowe Gminy Irządze za 2015 rok. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  odczytała projekt 

Uchwały Nr 104/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; Zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Irządze za 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Na sali obrad obecnych było 15 radnych. 

 Glosowało 15 radnych. 

 - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

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

104/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy Pani Anna Słuszniak zapoznała Radnych z informacją o stanie 

mienia Komunalnego Gminy Irządze. Radni nie wnieśli uwag do 

przedstawionych informacji. 

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Rodacki zapoznał Radę 

Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

Wójtowi Gminy Irządze za 2015 rok. 

─ wniosek stanowi załącznik do protokółu. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem Wniosku Komisji Rewizyjnej.  

Na sali obrad obecnych było 15  radnych. 

 Glosowało 15 radnych. 

 - za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż wniosek został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Rodacki  zapoznał 

Radę Gminy z Uchwałą VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/VII/95/2016 z dnia 17 maja 2016 roku 

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze. 

─ Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani  Agnieszka Kozłowska  odczytała projekt 

Uchwały Nr 105/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; udzielenia Wójtowi 

Gminy Irządze absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 
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Na sali obrad obecnych było 15 radnych. 

 Glosowało 15 radnych. 

 - za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch  stwierdził, iż  Uchwała 

Nr 105/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r.  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

-  

Ad. 9 

Podjecie uchwał w sprawie; 

 

UCHWAŁA Nr  106/XII/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Kozłowska zapoznała radnych 

z projektem  Uchwały Nr 106/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; 

określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Irządze oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

Treść uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda. Uchwała  

określa kryteria naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych w Gminie Irządze.  

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosu 0 radny. 

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

Nr 106/XII/2016  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr  107/XII/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Kozłowska zapoznała radnych 

z projektem  Uchwały Nr 107/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; 

określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń 

w pasie drogowym. 

Treść uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda. 

Poprzednie dwie uchwały nr 90/X/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. i nr 96/XI/2016 z 

dnia 29 lutego 2016 r. zostały  zaopiniowane negatywnie przez Śląski Urząd 

Wojewódzki wydział Nadzoru Prawnego w związku z czym musimy poprawić 

uchybienia i podjąć na nowo powyższą uchwałę. 

Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460)  organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest 

jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 

pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą 

przekroczyć 10zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, 

o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200zł. Uchwalone stawki, są 

następnie podstawą do ustalenia wysokości należnych opłat z tytułu zajęcia pasa 

drogowego. Zmiany stawek opłat, wynikają z większych, późniejszych kosztów 

konserwacji i utrzymania dróg niż opłaty wnoszone przez wykonawców robót 

oraz właścicieli urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego 

umieszczonymi w pasie drogowym dróg gminnych. 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 
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Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosu 0 radny. 

Uchwała  został przyjęta. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała        

Nr 107/XII/2016  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr  108/XII/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Kozłowska zapoznała radnych 

z projektem  Uchwały Nr 108/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie; 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2016 roku. 

 

Treść uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda. 

Poprzednia  uchwała nr 95/XI/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. została  zaopiniowana 

negatywnie przez Śląski Urząd Wojewódzki wydział Nadzoru Prawnego w związku 

z czym musimy poprawić uchybienia i podjąć na nowo powyższą uchwałę. 

Zmiana dotyczy sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie 

programu zabezpieczonych w budżecie gminy w wysokości 24 000,00 zł zgodnie z 

V punktem ww. programu. 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosu 0 radny. 
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Uchwała  został przyjęta. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała        

Nr 108/XII/2016  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

UCHWAŁA Nr  109/XII/2016 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Kozłowska zapoznała radnych 

z projektem  Uchwały Nr 109/XII/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie;  

przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Irządze wraz ze szczegółową inwentaryzacją". 

Treść uchwały omówił Wójt Gminy Irządze Pan Jan Molenda. 

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Główne cele Programu to: 

1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 

obecnością azbestu na terytorium kraju. 

3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym 

zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Zadania przewidziane w Programie 

są realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym 

(samorząd powiatowy i samorząd gminny). 

W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony 

został obowiązek opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest. Do zadań samorządu gminnego należy współpraca z 

marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających 

azbest. W celu realizacji w/w celów został opracowany „Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”. Dokument ten 

w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją 

nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy 
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prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. Program 

wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Irządze oraz określa harmonogram realizacji programu. Ponadto 

Program wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z 

jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na usuwanie 

wyrobów azbestowych. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla życia i 

zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Irządze. Ponadto, w myśl art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) wystąpiono z pismem z dnia 

12.05.2016r. znak: GNiOŚ.6230.1.1.2016 do Śląskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 

projektu programu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr 

WOOŚ.410.209.2016.MG z dnia 18.05.2016 r. oraz Śląski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie nr NS-NZ.042.86.2016 z dnia 

23.05.2016 r. wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały 

i wdrożenie jej do realizacji. 

Do projektu uchwały Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch zarządził głosowanie nad 

przyjęciem uchwały. 

Głosowało 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosu 0 radny. 
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Uchwała  został przyjęta. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch stwierdził, iż uchwała        

Nr 109/XII/2016  została przyjęta. 

- uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.10 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Ledwoch  poddał pod głosowanie 

protokół z poprzedniej Sesji. 

 

Protokół po jawnym głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.11 

Sprawy różne i wolne wnioski; 

 

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrał  Wójt Gminy Irządze Pan 

Jan Molenda. Podziękował radnym za udzielone absolutorium za 2015 r. z 

tytułu  wykonania budżetu Gminy Irządze. 

Radny Krzysztof Sochacki wystąpił z zapytaniem czy będzie uzupełniane 

oświetlenie uliczne w miejscowości Zawada Pilicka. Wójt odpowiedział że 

aktualnie Gmina i Zakład Energetyczny  planuje w przyszłości rozbudowę 

oświetlenia w miarę posiadania środków finansowych.  

 

Ad.12 

 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.13 

 Zamknięcie Obrad Sesji 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Ledwoch  dokonał zamknięcia XII-ej  Sesji Rady Gminy w Irządzach 

dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu. 

 

Obrady Sesji  zakończono o godz. 13.00. 

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


