
Protokół  Nr XXVII
Z obrad XXVII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 czerwca 2009 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.

W sesji udział wzięli:

- Radni wg załączonej listy obecności
- Sołtysi wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Popów – Bolesław Świtała
- Sekretarz Gminy – Teresa Buchlińska
- Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
- Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku – Julian Chyra
- Komendant Posterunku  Policji w Miedźnie – Tadeusz Mazik
- Informatyk – Rafał Rokosa
- Dyrektor ZOZ-u – Marian Nowak
- Radny Powiatowy, kierownik WOZ w Rębielicach Królewskich – Marek Rawicki
- Radny Powiatowy – Mirosław Przygoda

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.
7. Informacja dyrektora ZOZ na temat dostępności mieszkańców Gminy Popów do 

otwartego i zamkniętego lecznictwa.
8. Dyskusja.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie
- uchwalenie funduszu sołeckiego
- zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
- w sprawie przekształcania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 

likwidację Pracowni USC i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni 
Specjalistycznej w Kłobucku. 

11. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady.

Przebieg obrad sesji:

Ad 1. Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński otwiera obrady XXVII sesji Rady 
Gminy wypowiada słowa „Otwieram obrady XXVII sesji Rady Gminy Popów. ” 
stwierdza, że obrady są prawomocne gdyż na stan 15 radnych w obradach sesji udział 
bierze 15 radnych. 
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Ad 2. Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński przedstawia porządek obrad sesji. 
Wójt Gminy wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad w punkcie 10 o podjęcie trzech 
uchwał
- w sprawie pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.
-  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na 

nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.
- W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podjętego 

uchwałą 107/XVIII/2004 Rady Gminy Popów.
Wniosek Wójta Gminy zostaje jednogłośnie przegłosowany i porządek obrad przedstawia się 

następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.
7. Informacja dyrektora ZOZ na temat dostępności mieszkańców Gminy Popów do 

otwartego i zamkniętego lecznictwa.
8. Dyskusja.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie
- uchwalenie funduszu sołeckiego
- zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
- w sprawie przekształcania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez 

likwidację Pracowni USC i Pracowni EKG mieszczących się w Przychodni 
Specjalistycznej w Kłobucku. 

- w sprawie pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.
- W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podjętego 

uchwałą 107/XVIII/2004 Rady Gminy Popów.
11. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady.

Ad 3. Radny Bęben Kazimierz wnioskuje o nie czytanie protokołu z poprzedniej sesji, 
ponieważ był wyłożony do wglądu, radni się z nim zapoznali. Zawiera treści zgodne z 
przebiegiem obrad. Radni jednogłośnie przyjmują protokół bez czytania. 

Ad 4. W skład Komisji Uchwał i Wniosków radni proponują:
1. Drabik Henryk
2. Garbiec Teresa 
3. Wojtyra Włodzimierz 
Powyższy skład zostaje jednogłośnie przegłosowany. Przewodniczącą Komisji zostaje 
Teresa Garbiec. 

Ad 5. Wójt Gminy Bolesław Świtała składa sprawozdanie z działalności między sesyjnej. 
Wójt Gminy informuje radnych, że odbył spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy 
w sprawie przyjęcia planu organizacyjnego szkół na rok 2009/2010. W związku z tym 
czekają gminę duże wydatki. Plany organizacyjne zostały zatwierdzone i aby 
nauczyciele mieli pracę doszło do podziału dwóch klas w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Popowie. Dłużej będą też funkcjonowały przedszkola. Wójt 
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poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Częstochowie, gdzie obecny był 
Prezydent Lech Kaczyński. Na spotkaniu tym poseł  Giżyński poinformował, że czyni 
starania zmierzające do powstania województwa częstochowskiego. Następnie 
uczestniczył w spotkaniu odbytym w Częstochowie u prezydenta Wrony z obecnością 
Marszałka Województwa  Śląskiego pana Śmigielskiego w spotkaniu poświęconym 
podziale środków RPO. Wójt Gminy przedstawia również sprawę utrzymania odbioru 
śmieci na wysypisku gminy. Zgłosiła się firma, która chciała się zająć tym 
wysypiskiem. Jednak interesowała ją duża ilość wywożonych  odpadów, a to wysypisko 
nie spełnia takich wymogów. Wójt Gminy uczestniczył również w uroczystości 
obchodów dziesięciolecia Samorządu Powiatowego w Kłobucku podczas których został 
nadany herb Kłobucka. Na uroczystości tej zostały wręczone dwa stypendia dla osób 
najbardziej utalentowanych. Jedno z nich otrzymała mieszkanka Popowa Parceli – 
Aleksandra Krawczyk. Wójt informuje również o działaniu grupy Zielony Wierzchołek 
Śląska. Korzystając z obecności sołtysów na sesji Rady Gminy przedstawia inwestycje, 
które zostały zakończone w roku bieżącym bądź są na ukończeniu:
- ukończenie kanalizacji sanitarnej w Dębiu, opóźnieniu uległo położenie 

dywaników na drodze ze względu na zbyt małą ilość kanalizacji burzowej. 
Następny etap to doprowadzenie przyłączy do posesji 

- w miesiącu lipcu zostanie zakończona budowa drogi w Kamieńszczyźnie na ulicy 
Lipowej. Koszt wykonanych tam robót to  blisko 590 tys.zł.

- Rozpisany został przetarg na budowę drogi w Zawadach na ulicy Wesołej, do 
końca sierpnia budowa tej drogi będzie zakończona

- Zakończono budowę chodników w Wąsoszu Górnym
- W najbliższych dniach będzie rozpoczęta budowa chodników w Rębielicach 

Królewskich w stronę cmentarza na ul. Św Rocha i ul. Królewskiej.
- Trwa remont świetlic w Zborach i Dębiu
- Zostały złożone dwa wnioski do PROW-u . Wnioski te zostały sprawdzone i 

uzupełniono brakujące dokumenty. Ostatnim dniem uzupełnienia wniosku jest 16 
lipiec 2009 r

Następnie Wójt Gminy informuje, że uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały w 
części zrealizowane, a część z nich będzie realizowana. W okresie tym wydano 16 
zarządzeń z czego 5 dotyczyły budżetu gminy,  2 powołania komisji konkursowej ,  1 
powołania komisji egzaminacyjnej, 2  powołania obwodowych komisji wyborczych, 1 
wynagradzania kierowników jednostek budżetowych,  1wynagrodzenia pracowników 
samorządowych, 1 wymiaru godzin pracy nauczycieli, 1  dni wolnych od pracy w UG, 1 
w sprawie powołania  formacji OC, 1  dotyczyło Regulaminu Pracy.

Ad 6. Informacje nt. podjętych  działań  przez Policję w celu zapewnienia  bezpieczeństwa  w 
okresie letnim na terenie gminy  Popów przedstawia  Komendant Powiatowy Policji 
Julian Chyra. Informuje radnych, że  jeżeli chodzi o  przestępstwa to znajdujemy się 
jako powiat  na czołowym miejscu w województwie co świadczy ,że  policja  jest 
aktywna w tym temacie. Spada również liczba przestępstw na terenie gminy. 
Odnotowano spadek  wypadków śmiertelnych  , wzmocnione zostały  siły ruchu 
drogowego  , poprawiły się drogi  i nawierzchnie dróg, stare samochody zostały 
złomowane. To wszystko wpływa pozytywnie na  stan bezpieczeństwa. Stan porządku 
wzrasta i mamy  wyniki najlepsze w woj. śląskim.
Biorąc pod uwagę dane statystyczne  trzeba stwierdzić ,że stan bezpieczeństwa i 
porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego jest stabilny  i utrzymuje się 

          na podobnym poziomie  jak w roku ubiegłym .Zagrożenie przestępczością  uległo 
zmniejszeniu  za wyjątkiem  kategorii uszkodzenia mienia  oraz bójek i pobić. W 
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pozostałych kategoriach wystąpiły tendencje spadkowe , które wpłynęły   w sposób 
istotny na spadek  przestępczości  i poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa
W środę tj.01.07.2009 otwieramy Posterunek Policji w Miedźnie ,który będzie 
obsługiwało 9 policjantów. Służba pełniona będzie przez patrole 2 osobowe  w 
godzinach popołudniowo-nocnych . Posterunek ten będzie obsługiwał gminy Popów i 
Miedźno. Komendantem Posterunku będzie  aspirant Dariusz Mazik , który otrzymał 
pozytywną opinię od Wójta Gminy Popów i Wójta Gminy Miedźno. Aspirant Dariusz 
Mazik otrzymał już nominacje na tą placówkę. Komendant  serdecznie zaprasza 
radnych do wzięcia udziału  w uroczystości otwarcia placówki.
Następnie Komendant Policji mówi o dobrej współpracy samorządu z policją  i 
zrozumieniu przez samorząd trudności w pracy policji  i dziękuje radnym za wsparcie 
finansowe  dla policji. Przewodniczący Rady  Gminy  zwraca się  do radnych o 
zadawanie pytań .Głos zabiera radny powiatowy Mirosław Przygoda  pytając jak to jest, 
że Policja  zatrzymuje  przestępców a Sądy ich wypuszczają, no i dużo w zakładach 
karnych jest rowerzystów.
Komendant odpowiada, że prawo jest jednakowe dla wszystkich i jeżeli rowerzyści je 
popełniają , to będą zatrzymywani i karani.
Radny Kowalik  Jan pyta , kto wnioskuje o ustawienie fotoradarów, proponuje ustawić 
taki radar przy wjeździe do Zawad.
Komendant odpowiada, że taką prośbę należy skierować do  Inżynierii Ruchu 
Drogowego.
10-10,15 przerwa
Po przerwie

Ad.7 Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński czyta  informację z  wykorzystania 
budżetu przez poszczególne Ośrodki Zdrowia: Popów i Wąsosz Górny. Informacje w 
załączeniu.
Sprawozdanie z Ośrodka Zdrowia w Rębielicach Królewskich składa ustnie  Kierownik 
placówki Marek Sawicki. który informuje, że w Ośrodku Zdrowia w Rębielicach 
Królewskich zatrudniony jest jeden lekarz , jedna pielęgniarka środowiskowa i jedna 
pielęgniarka szkolna. Ośrodek pracuje na jedną zmianę .
W ośrodku zarejestrowanych jest 2600 pacjentów.  Udzielono 12484 porady , w tym 
987 dzieciom, udzielono  pomocy pacjentom pow.65 roku życia 2753 oraz odbyto 263 
wizyty domowe.
W Ośrodku przyjmuje również lekarz stomatolog , wynajmuje pomieszczenie 3 razy w 
tygodniu . Jeżeli chodzi o remont ośrodka zdrowia to w roku ubiegłym wykonano

- remont korytarza
- łazienkę dla  niepełnosprawnych
- wymieniono kanalizację sanitarną
-  zakupiono urządzenia wielofunkcyjne
- remont wjazdu do Ośrodka Zdrowia

Kierownik Ośrodka Zdrowia Marek Sawicki czyta listę osób ,które  przyczyniły się do 
wyremontowania Ośrodka Zdrowia w Rębielicach Królewskich  i bardzo dziękuje 
wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za pomoc w wykonaniu wszelkiego 
rodzaju  remontów w ośrodku zdrowia. Aby uhonorować te osoby wykonano 
podziękowanie w formie obwieszczenia , które zostanie  wywieszone   na tablicy 
ogłoszeń w ośrodku zdrowia w Rębielicach Królewskich.
Następnie głos zabiera Dyrektor ZOZ w Kłobucku i po wysłuchaniu sprawozdań 
złożonych przez Kierowników Ośrodków Zdrowia potwierdza ,że pomimo to ,że w 
Popowie jest Gminny Ośrodek Zdrowia , to Ośrodek  Zdrowia w Rębielicach 
Królewskich  przyjmuje dwa razy więcej pacjentów. Dyrektor wyjaśnia ,że lekarze 

4



robią dodatkowe specjalizacje no i to im zabiera trochę czasu. Następnie dyrektor 
poinformował ,że we wszystkich  placówkach zdrowia na terenie gminy zostały 
wykonane  prace wewnątrz budynków, pozostały natomiast do wykonania prace na 
zewnątrz /elewacja w Popowie  i zmiana pokrycia dachowego w Rębielicach 
Królewskich .Te prace planuje się wykonać w przyszłym roku.
Dyrektor wyjaśnia również  radnym dlaczego podejmowana jest uchwała o  likwidacji 
pracowni USG  i EKG. ponieważ powstały poradnie specjalistyczne które są 
wyposażone w sprzęt specjalistyczny i te pracownie które kiedyś służyły poradniom 
specjalistycznym w tej chwili nie mają racji bytu. ZOZ nie ma jeszcze Poradni 
Przeciwalkoholowej  i czyni się  starania , aby była przekazana  do Parzymiech. W tych 
poradniach specjalistycznych pojawia się problem, wydłużają się kolejki  do 
specjalistów .Kierownicy tych poradni nie otrzymali  żadnych środków z NFZ.
W tym roku  remontowany będzie jeszcze szpital w Kłobucku. Starostwo dostało 
dotacje i pożyczkę  z FOŚr. Prace będą wykonane w dwóch etapach  w tym roku będzie 
zrobiona  elewacja a w przyszłym roku reszta prac. Do obu szpitali w Kłobucku i 
Krzepicach zakupiono także  nowoczesny sprzęt, dzięki dotacjom unijnym , dzięki 
czemu podniesiono  jakoś usług dla pacjentów. Drugą dotację  otrzymaną ze środków 
unijnych  otrzymano na zakup Ambulansu  wraz z wyposażeniem . W tej chwili istnieją 
trzy zespoły ratownictwa  medycznego. W planie jest 4 zespół , którego miejscem 
stacjonowania  ma być Ośrodek Zdrowia w Popowie . Jeżeli ten zespół będzie 
dofinansowany to niebawem powstanie. Dyrektor nadmienia  ,że  inwestycjami 
szpitalnymi zajmuje się Starostwo, natomiast cała reszta  należy do ZOZ-u przy 
wsparciu samorządów. Dlatego też często zwracają się z prośbą do samorządów o 
pozyskanie środków  na różne cele. W dniu 5 czerwca 2009 roku weszła w życie nowa 
ustawa  o prawach pacjenta , o rzeczniku praw pacjenta . która reguluje bardzo wiele 
spraw.

Przewodniczący Rady Gminy zwraca się do radnych o zadawanie pytań .
Głos zabiera radna Starzyńska Mariola , która prosi  Dyrektora ZOZ  o pomoc  w 
rozwiązaniu problemu przyjmowania pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Popowie. W 
Ośrodku Zdrowia przez trzy tygodnie nie było żadnych zastępstw, chodzi tutaj 
zwłaszcza o małe dzieci.
Radny Kowalik Jan dziękuję doktorowi Sawickiemu za obecność na sesji , gdyż jako 
jeden Kierownik Ośrodka Zdrowia przyjeżdża na sesję  i docenia naszą pomoc, 
następnie podtrzymuje wypowiedź radnej Starzyńskiej , dodając ,że Kierownikiem 
Ośrodka Zdrowia powinna być osoba , która umie się „sprzedać „, natomiast  w  OZ  w 
Popowie podejście  do pacjentów  jest niepoważne.

W tym Ośrodku nie ma dostępu pacjentów do lekarza , nie ma dostępu do szczepień , 
ponieważ  nie ma lekarza, odkłada się szczepienia dzieci , ja nie wiem – mówi radny 
Kowalik czy to jest dobrze ,czy to jest źle , że szczepienia są odkładane. 

Radny Wojtyra Włodzimierz podnosi problem parkingu  przed Ośrodkiem Zdrowia w 
Rębielicach Królewskich , ponieważ pacjenci nie mają gdzie parkować, a policja daje 
mandaty za złe parkowanie.
Kierownik OZ w Rębielicach Królewskich Marek Sawicki odpowiada, że parking 
będzie  na miejscu ogródka , czyni już starania  w tej sprawie.
Komendant Posterunku Policji w Miedźnie  odpowiada na drugą część pytania ,że 
Policja działa zgodnie z przepisami.
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Przewodniczący  Rady Gminy Józef Macherzyński proponuje zrobić parking za barem, 
trzeba porozmawiać z Prezesem GS panem Grzelińskim, tam jest przecież kawał placu.

Radna Starzyńska Mariola  prosi o pomoc w rozwiązaniu problemu w  laboratorium  w 
Popowie .Pani Brzozowska pracuje godzinę dłużej za darmo , bo nie można  jej 
zapłacić.

Radny Kasprzak Jerzy  wnioskuje o zrobienie drogi w  Rębielicach Królewskich , która 
z uwagi na objazd  i dowóz piasku  na obwodnicę do Krzepic została zniszczona.

Radny Bęben Kazimierz  porusza sprawę jazdy młodzieży na motorach , aby policja 
zwróciła na tych motocyklistów uwagę, gdyż oni poruszają się na nich znacznie 
szybciej niż to dopuszczają przepisy.

Komendant Posterunku Policji w Miedźnie – jeżeli chodzi o motocyklistów , to 
rzeczywiście jest problem  i to nie tylko dla tego terenu, wzmocnimy patrole , jeżeli to 
nie wystarczy do zwiększymy ich liczbę .
Radny Deska Jakub  - jeżeli chodzi o motocyklistów to oni są tak zmobilizowani jak 
kierowcy Tirów, wystarczy jeden telefon  i już nikogo nie ma .Tak, że ten problem 
trudno  będzie rozwiązać.
Radny Przygoda Mirosław  , jeżeli chodzi o tą drogę w Rębielicach Królewskich to 
trudno tutaj coś powiedzieć , bo każdy „odbija pałeczkę” , samochody jeździć muszą bo 
obwodnica musi być zrobiona i objazdy musiały być, bo był robiony  most.
Radny Kasprzak Jerzy proponuje , aby policja zaglądała czasem na górę w Rębielicach 
Królewskich , bo tam  są wywożone śmieci i to nie tylko przez mieszkańców Rębielic , 
ale przez osoby , które tam wypoczywają,.

Sołtys z Wąsosza Górnego  na ul. Zamojskiego , tam potrzebny jest znak  o terenie 
zabudowanym , gdyż pojazdy poruszają się tam bardzo szybko.

Do pytań dotyczących służby zdrowia ustosunkował się Dyrektor ZOZ i mówi, że 
doktor Sawicki Marek reguluje  swoje problemy na bieżąco, jeżeli chodzi o zastępstwo. 
Dyrektor nie ma nadmiaru lekarzy , walczy o dwóch lub więcej lekarzy , związki 
zawodowe  nie podzielają jego koncepcji. Szkoli się młoda kadra  na którą Dyrektor 
ZOZ liczy , oraz na pozyskiwanie lekarzy z okolic.
Jeżeli chodzi o punkt pobrań materiału do badania  ZOZ nie bierze opłat od firmy , nie 
może zatrudnić pracownika , tej pielęgniarce musi zapłacić firma  zatrudniająca tą 
osobę. Dyrektor zobowiązuje się pomóc ten problem rozwiązać ,
Sołtys  Błachowicz Barbara pyta czy nie może jeszcze jeden dzień więcej i w tygodniu 
przyjmować doktor Kozak .Odpowiedzi udzielił  Dyrektor ZOZ.
Więcej pytań w tym temacie nie było. Radni przyjęli  informacje i wyjaśnienia 
przedstawicieli  Policji i Z0Z.
Przewodniczący  rady Gminy  Józef Macherzyński dziękuje Dyrektorowi ZOZ w 
Kłobucku oraz Policji za przyjęcie zaproszenia i udział w sesji . Obecność panów na 
sesji była bardzo potrzebna, gdyż uzyskaliśmy  odpowiedzi na pytania, które nurtowały 
społeczeństwo.
Przerwa 
11,45 - 12,15

Ad.8
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Ad.9 W dyskusji głos zabiera:
Radny Matyszczak Robert - pyta czy po drugiej stronie  kościoła też będzie parking.
Na obrady sesji Rady Gminy przybyła mieszkanka Popowa Parceli pani Bożena 
Mielczarek, która wniosła pismo do urzędu gminy, w którym prosi o zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego i wyeliminowanie drogi ,która przebiega  przez jej 
działkę. 
Pani Mielczarek Bożena wyjaśnia, że w I  wyłożeniu planu tej drogi nie było  a teraz 
jest na jej działce, jest to działka już przez nią zagospodarowana , i dochodzi do drogi 
,jest uzbrojona i jest w dobrym punkcie i nie chce jej przeznaczyć pod drogę. 
Rozmawiała z panią  architekt, która jej powiedziała ,że gmina w tej sprawie powinna 
się z nią skontaktować .
Pani Mielczarek wskazała drogę za szkołą , która w tej chwili służy społeczeństwu , i to 
powinno wystarczyć.
Wójt Gminy zabierając  głos powiedział ,że ten temat trzeba załatwić zgodnie z 
prawem. Jest sytuacja taka, jaka jest, ale rozwiązanie  trzeba znaleźć , bo wjazd na 
osiedle musi być.
Pan Świeży Henryk pracownik Urzędu gminy powiedział  ,że pani Mielczarek wniosła 
pismo 3 tygodnie po terminie.
Wypowiedź pana  Świeżego przerywa  radny Bęben Kazimierz  który mówi, że ta pani 
przyszła po  uzyskanie jakiejś pomocy , czy jest jakieś wyjście prawne  , aby obie strony 
były zadowolone. 
Radca prawny Tomasz Głębocki mówi, że nie chce tutaj zabierać głosu w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego , bo to jest sprawa  urbanisty , i nie jest w tej chwili 
do tego tematu przygotowany. Przepis o planowaniu przestrzennym  mówi, że musi być 
zachowana procedura . Orzecznictwo w tej sprawie mówi ,że przed uchwaleniem planu 
miejscowego  należy uwzględnić uwagi. Rada gminy może uwzględnić uwagi , ale te 
konsekwencje są daleko idące .Jeżeli te uwagi mają być uwzględnione to trzeba 
powtórzyć procedurę.
Można wyłączyć  ten sporny teren i nie uchwalać  go.
Co radni powinni wziąć pod uwagę .Nie jest prawdą to ,że plan nie może naruszać 
interesów.
Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego bardzo mocno wpływa  na interes 
osób, które są właścicielami nieruchomości i tutaj jest taki problem. Drogi powinny być 
, ale te drogi muszą być wybudowane , wszyscy chcą mieć względne warunki życia , 
kanalizację . wodociągi  itd. ale gmina takich urządzeń  nie ma. Rada Gminy powinna 
wziąć pod uwagę  prawo własności , kwestie ładu przestrzennego , ochronę 
środowiska . ochronę zdrowia .Rada musi te problemy rozpatrzyć , nie jest korzystne 
dla gminy uchwalanie kilku wariantów . Była by możliwość taka ,że ta droga w ogóle 
nie jest konieczna . Radca prawny mówi, że ta pani rozmawiała z nim wcześniej i 
powiedziała że przy szkole jest droga  i ona mogła by spełniać tą funkcję.
Radny Kowalik Jan pyta czy należy uwzględnić uwagi, które zostały wniesione po 
terminie.
Radca prawny  - to musi być zgłoszone w terminie , inaczej ten termin nie miałby 
żadnego sensu. Pan Świeży Henryk wyjaśnia, że z pisma  pani Mielczarek  wynika ,że 
ma żal ,że nie została poinformowana  o podziale działek oraz ,że nie było okólników 
na ten temat, tylko zostało to opublikowane w Dzienniku Zachodnim. Te warunki 
zabudowy były wydane  w oparciu o stary podział działek, 

7



Pani Mielczarek  Bożena mówi, że jej majątkiem nie ma prawa nikt rządzić
Radca odpowiada, że plan stwierdza tylko jakie jest przeznaczenie tych gruntów, jeżeli 
gmina chce tam coś robić ,to  gmina wykupuje  tą nieruchomość , grunty wytyczone 
pod drogi publiczne będą wywłaszczone za odszkodowaniem.

Ad.10 Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków Teresa Garbiec czyta kolejno projekty 
uchwał
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
Uchwała Nr 155/XXVII/2009  w sprawie :zmian w budżecie Gminy Popów
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 156/XXVII/2009 w sprawie  wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w 
budżecie  Gminy Popów na 2010  rok funduszu sołeckiego
W głosowaniu bierze udział 15 radnych .
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 157/XXVII/2009 w sprawie: zmiany regulaminu określającego niektóre 
zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania  nauczycielom w 
oświatowych  jednostkach organizacyjnych  na terenie gminy Popów , dodatków do 
wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych
Radny Kowalik Jan pyta czy pozostała część regulaminu nie zostaje zmieniona i czy ten 
regulamin  jest na dłuższy czas  czy tylko na rok.
Kierownik  GZEAS Moczek Krzysztof wyjaśnia, że  są to bardzo małe kwoty  za 
wychowawstwo , otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Edukacji , że trzeba wyrównać  te 
podwyżki od 1 stycznia  2009 
W uchwale tej  zmienia się tylko zapis „od pierwszego  stycznia 2009 roku”
Radny Kowalik Jan podkreśla ,że Wójt Gminy wolał  podzielić klasy na mniejsze , aby 
zapewnić wszystkim nauczycielom pracę, podczas gdy inni wójtowie łączą, albo 
redukują etaty, aby znaleźć środki na podwyżki. Decyzja jaką podjęli radni i Wójt 
Gminy to tylko  wyraz dobrej woli . Kierownik Moczek  dodaje , że na 169 gmin gmina 
Popów zajmuje 13 miejsce pod względem wyników w nauce. Wójt Gminy  dodaje ,że 
wynik z egzaminu końcowego w Gimnazjum  wypadł powyżej średniej krajowej  w 
naukach przyrodniczych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  uchwały

Uchwała Nr 158/XXVII/2009 w sprawie: przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku  poprzez likwidację Pracowni USG i Pracowni EKG  mieszczących się  w 
Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. Wszyscy radni  jednogłośnie głosują za 
przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 159/XXVII/2009  w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała nr 160/XXVII/2009  w sprawie: wyrażenia zgody na  ustanowienie odpłatnej 
służebności gruntowej na nieruchomości będącej  własnością gminy Popów
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Radny Łysakowski Dariusz pyta na co te działki maja być przeznaczone
Wyjaśnień udziela pracownik Urzędu Gminy Konieczny Wojciech- są to działki  wokół 
budynku gminy , na które trzeba udzielić służebności.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych 
Wszyscy radni  jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 161/XXVII/2009  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  przyjętego uchwałą nr 107/XVIII/2004 Rady Gminy Popów
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński zapoznaje radnych z odpowiedzią  na 
pismo skierowane do radcy prawnego przez radnych w sprawie możliwości kontroli 
dokumentów  opieki społecznej oraz nie udzielenia odpowiedzi przez referat 
budownictwa na wnioski wniesione przez mieszkańców gminy  dotyczące zmian w 
projekcie planu  zagospodarowania przestrzennego.

Ad.11 Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński po wyczerpaniu porządku obrad 
sesji zamyka obrady wypowiadając słowa „zamykam obrady XXVII sesji Rady Gminy 
w Popowie.” Dziękuje radnym i gościom za udział w sesji.
Obrady sesji trwały od godziny 9.00 do godziny 14.00. 

          Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Gminy:
          Halina Płuska                                               Józef Macherzyński
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