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Protokół Nr VI/2011 

z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 26 maja 2011 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów 

 

W Sesji uczestniczyli: 

Radni wg załączonej listy obecności – 12 

Sołtysi wg załączonej listy obecności 

Wójt Gminy -Bolesław Świtała 

Skarbnik Gminy –Paweł Hanus 

Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś 

Radny Powiatowy – Henryk Drabik 

Radca Prawny – Tomasz Głębocki 

Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Przebieg posiedzenia 

Ad.1  

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dokonuje otwarcia sesji. Wypowiada słowa  

„Otwieram VI sesję Rady Gminy Popów i stwierdzam, że dzisiejsze obrady są prawomocne, 

gdyż na stan rady 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych”. 

Wita wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. 

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przedstawia proponowany 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 Gminy z działalności miedzy sesyjnej. 

6. Omówienie sytuacji w oświacie na terenie gminy Popów. 

7. Uwagi i problemy dotyczące uchwalenia planu zagospodarowania    przestrzennego. 

8. Oświetlenie w gminie Popów. 

9. Omówienie mapy turystycznej gminy Popów. 

10. Przedstawienie zmian dotyczących herbu i pieczęci gminy. 

11. Dyskusja 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

      - zmian w budżecie gminy. 

      - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

      - zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach 

      - wprowadzenia opłaty za świadczenia w przedszkolach prowadzących przez    gminę 

      - obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru pracy dyrektorów placówek 

oświatowych 

      - podjęcia opłaty adiacenckiej 

      - zbycia nieruchomości gruntowej w Więckach 

      - zbycia nieruchomości gruntowej w Dąbrowie 

14. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Popów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do proponowanego porządku 

obrad Sesji. 
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Wójt Gminy Bolesław Świtała wnioskuje o wprowadzenia do porządku obrad 

sesji uchwały w sprawie pomocy dla powiatu kłobuckiego dotyczącej dofinansowania 

odnowy Ośrodka Zdrowia w Popowie. 

Przewodniczący Rady Gminy poddaje wniosek Wójta pod głosowanie. 

Wszyscy obecni radni jednogłośnie głosują za poszerzeniem porządku obrad o jedną uchwałę.  

 

Ad. 3 

Radna Praszczyk Beata wnioskuje o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

bez czytania. Radna przeczytała protokół i stwierdza, że dokładnie odzwierciedla przebieg 

obrad sesji. 

Radny Matyszczak Robert zgłasza, że treść protokółu nie jest zgodna z 

wypowiedziami radnych, że występują małe uchybienia dotyczące jego wypowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy poddaje pod głosowanie wniosek radnej Praszczyk Beaty o 

przyjęciu protokołu bez czytania. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych./Nieobecny Zagrodnik Robert, Przygoda Mirosław/ 

Wszyscy obecni radni jednogłośnie zagłosowali o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji bez 

czytania. 

 

Ad. 4 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni. 

1. Ptak Jacek 

2. Macherzyński Józef 

3. Zatoń Paweł 

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje skład komisji pod głosowanie. 

W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Ad. 5 

Głos zabiera Pan Wójt Gminy Bolesław Świtała . Obchodziliśmy w tamtym roku 20-lecie 

samorządu. Okres ten został przepracowany zgodnie z zamierzonym projektem i 

predyspozycjami. W Miedźnie 8 maja 2011 odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, w 

których również uczestniczyli strażacy z naszej gminy. Wójt poinformował, także że został 

rozpisany przetarg na modernizację i zasilanie pomp cieplnych dla budynku Urzędu Gminy. 

Złożona została jedna propozycja na dość dużą kwotę. Po zbadaniu oferty okazało się, że 

wykonawca nie spełniał warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym oferta 

została odrzucona, a wykonawca wykluczony. Efektem tego w najbliższym czasie będzie 

rozpisany przetarg na 2 firmy, które będą realizowały te założenia. Na terenie naszej gminy są 

dokonywane pomiary geodezyjne budynków. Dokładnie zapoznani z tym tematem są sołtysi, 

ponieważ uczestniczyli w spotkaniu z geodetami . W powiecie kłobuckim jesteśmy ostatnią 

gminą, w której nie ma jeszcze zrobionych tych pomiarów. Pan Wójt zwraca się z prośbą do 

wszystkich, żeby sprawdzili czy te pomiary są zgodne z rzeczywistością. Wiąże się to z 

podniesieniem podatków, przede wszystkim ale tylko dla tych osób, którzy nie są rolnikami. 

Natomiast jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to sprawa wygląda następująco: 

- Trwają prace remontowe na ul. Ogrodowej i Długosza w Popowie, został już wykonany 

kanał burzowy, następuje układanie krawężników i kostki. Na ten cel mamy 50% 

dofinansowania. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzózkach- prace idą sprawnie, na początku było 

zorganizowane spotkanie mieszkańców z inwestorami i nikt nie zgłaszał żadnych uwag co do 

tej kanalizacji. 
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- Następną rozpoczętą inwestycją jest zagospodarowanie ternu wokół Kalwarii w Wąsoszu. 

Jest to miejsce zabytkowe, dlatego jeśli zostaną wykopane jakieś szczątki czy kości to musi 

przyjechać konserwator zabytków, zbadać i zabezpieczyć wykopaliska. Na ten cel są środki z 

Lidera. 

 

Głos zabiera Dyrektor Zatoń. Prowadzona jest inwestycja budowy ulicy Ogrodowej i Jana 

Długosza w Popowe. Dawno się już staram, żeby był chodnik i droga. Wystąpiłem z 

wnioskiem do Pana Wójta o budowę miejsc parkingowych, ponieważ bardzo mi się podoba 

jak to zostało zrobione przed gimnazjum w Zawadach, a poza tym chciałbym żeby dostęp do 

szkoły samochodem był jak najlepszy. Zauważył także, iż zaczęto już układać krawężniki i 

nie są one opuszczone z wyznaczeniem na miejsca parkingowe. Poinformował również, że 

rozmawiał osobiście z kierownikiem budowy, który miał przyjechać do gminy i rozmawiać w 

tej sprawie. Jednocześnie zauważył, że do samej bramy są już układane krawężniki. Inspektor 

powiadomił go, że Pan Wójt powiedział, że nie będzie robionych miejsc parkingowych. W 

związku z powyższym chciałem zapytać czy to prawda, że tam nie będzie miejsc 

parkingowych? 

Pan Wójt udziela odpowiedzi. Realizacja tej inwestycji będzie prowadzona tak jak została 

zgromadzona dokumentacja. Miejsca parkingowe będą wzdłuż chodnika.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Deska Jakub zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do Pana 

Wójta. Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do omawiania następnego punktu obrad: czyli 

omówienie sytuacji w oświacie na terenie gminy Popów. 

 

Ad. 6 

Głos zabiera Pan Kierownik Moczek Krzysztof: Otrzymaliśmy kilka pism w sprawie, 

utworzenia w tym roku w Gimnazjum dwóch klas pierwszych, które będą dość licznymi 

klasami, bo będą liczyły ok. 30 uczniów w jednej klasie, ponieważ przewidujemy, że do 

gimnazjum przejdzie od września ok. 60 uczniów. Istnieją obawy jak to gimnazjum będzie 

funkcjonowało i czy to nie pogorszy poziomu nauczania. Jeśli są tacy uczniowie  którzy są 

zdiagnozowani przez specjalistyczną poradnię psychologiczna , i gdy są takie zalecenia o 

dodatkowych godzinach wprowadzonych dla tych uczniów, to takie godziny zostaną również 

uwzględnione. Natomiast znacznie ograniczono ilość godzin na zajęcia dodatkowe , kółka 

zainteresowań, również wprowadziliśmy taka zasadę, że sprawowanie opieki w czasie 

dowozu uczniów będzie realizowana nie przez nauczycieli, lecz przez inne osoby zatrudnione 

przez gminę. W związku z tymi problemami trzeba było niektórym nauczycielom ograniczyć 

zatrudnienie  i wprowadzić zmiany. Od 1 września część nauczycieli nie będzie zatrudniona 

na pełny etat, tylko na część etatu, a cześć nauczycieli będzie uzupełniała etat w innych 

szkołach, ponieważ przepisy taką możliwość przewidują. No i my również mamy takie 

sytuacje, dokładnie dwie, kiedy trzeba będzie rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem. 

Pensje nauczycieli i ilość godzin, które mają przepracować określa Karta nauczyciela i to 

pensum podstawowe dla nauczycieli wynosi 18 godzin , jednak istnieje możliwość 

zwiększenia tego pensum o 4 godziny, lub za zgodą nauczyciela zwiększyć można do  1,5 

etatu. Dlaczego my te zmiany wprowadzamy?  Wynikają z tego, iż można te zadania, które 

stoją przed organami prowadzącymi wykonać bardziej racjonalnie, bardziej ekonomicznie.  

Jesteśmy tutaj związani przepisami prawa oświatowego, które nakładają na organ prowadzący 

zapewnienie średniej płac dla danych grup zawodowych nauczycieli.  

Sytuacja na dziś wygląda tak, żeby nauczyciele mogli by osiągnąć te zarobki, które chcą 
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osiągać, to tak realnie każdy z nich musi realizować mniej więcej w ciągu tygodnia ok 4, 5 

godzin ponadwymiarowych. Jeżeli tego nauczyciel nie będzie robił,  to wtedy organ 

prowadzący będzie musiał wypłacić w styczniu dodatkową pensję wyrównującą te niedobory 

w płacach. A te niedobory bywają bardzo bolesne i wysokie , ponieważ to są niekiedy 

dziesiątki bądź setki tysięcy złotych. Żeby tych wyrównań nie płacić nauczyciele po prostu 

muszą pracować w większym wymiarze i to jest zgodne z przepisami prawa oświatowego.   

W 2010 roku ogółem na oświatę gmina wydała 7.216.889 zł. Mowa jest tutaj o 

przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum. Subwencja oświatowa wyniosła 

4.450.889 zł. i tutaj ten niedobór środków to co gmina musiała wygospodarować z własnego 

budżetu to jest kwota ok. 2.800.000 zł. i w stosunku do roku 2011 ta kwota się powiększa. 

Powstała taka sytuacja, że w momencie kiedy tworzono budżet gminy na rok 2011 organ 

prowadzący otrzymał informacje z ministerstwa o subwencji na cele oświatowe i taką też 

kwotę zaplanował w tym budżecie. Okazało się, że wiosną tego roku samorząd otrzymał 

precyzyjną informację o zmniejszenia subwencji oświatowej o 350.432,00 zł.  Pan Moczek 

przedstawił zestawienie środków wydanych na oświatę, a mianowicie dla poszczególnych 

placówek oświatowych miesięczna kwota subwencji to 126 tysięcy zł., kwota dofinansowana 

czyli to co dokłada organ prowadzący to jest 7.447 zł.  

GZSzP Nr 1 w Popowie : subwencja 96  tyś zł. kwota dołożona przez gminę: 27 tyś. zł. 

GZSzP Nr 2 w Wąsoszu : subwencja 42 tysiące, kwota dofinansowania 43 tys. 

GZSzP nr 3 W Rębielicach : subwencja 35 tys. kwota dofinansowana 49 tys. 

GZSzP Nr 4 w Więckach: subwencja 41 tyś, kwota dofinansowana 23 tys. 

Ogółem subwencja wyniosła ok. 350 tys. zł., wydatki dodatkowe poniesione to 190 tyś zł. 

Jak widać te wydatki są różne, one są zdecydowanie niższe, gdzie jest zatrudnianych mniej 

nauczycieli. I takim przykładem jest Szkoła w Więckach, gdzie ta ilość kadry jest racjonalna 

do potrzeb. Jeśli chodzi o płace nauczycieli. Mamy 77 nauczycieli, ogółem o szkołach i 

przedszkolach mamy 770 wychowanków, czyli można policzyć, że statystycznie to wypada 

10 dzieci na jednego nauczyciela.  

Płace nauczycieli systematycznie rosną. W ubiegłym roku były dwie podwyżki płac, jedna w 

styczniu o 5% i druga we wrześniu. W tym roku mamy podwyżkę 7 % . Płaca, którą gmina 

powinna płacić nauczycielom jest zupełnie inna niż, tą którą gwarantuje  ministerstwo. Od 1 

stycznia do 31 sierpnia tego roku statystycznie nauczyciel dyplomowany musi zarobić w tym 

okresie miesięcznie 4502 zł. brutto, nauczyciel dyplomowany 3523 zł. brutto, nauczyciel 

kontraktowy 2715 zł., nauczycieli stażystów nie mamy, natomiast najwięcej mamy 

nauczycieli dyplomowanych, bo 52 etaty. Sytuacja w oświacie uległa zmianie, pojawiły się 

takie spekulacje, że będą zabierane godziny , będą likwidowane kółka zainteresowań. Od 

dwóch lat obowiązuje taki przepis w Karcie Nauczyciela, który nakłada na każdego 

nauczyciela obowiązek przepracowania dodatkowo 2 godzin w tygodniu z dziećmi. Więc np. 

jeśli w placówce pracuje 20 nauczycieli, to do dyspozycji dyrektora pozostaje tygodniowo 40 

godz.  Nie są to godziny fikcyjne, tylko są to godziny, które nauczyciel musi zapisać w 

dziennikach i później się z nich rozliczyć. Można również zorganizować w tym zakresie 

zajęcia wyrównawcze dla dzieci, czy koła zainteresowań lub inne zajęcia opiekuńcze lub 

wychowawcze dla dzieci. Ponadto dyrektor ma do dyspozycji tzn. godziny dyrektorskie 

wynikające z ramowego planu nauczania. I to w takiej typowej szkole podstawowej to jest 12 

godzin. I jeśli dyrektor widzi jakieś potrzeby może te godziny rozdysponować na naukę 
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przedmiotów . Ponadto od stycznia tego roku realizujemy w Szkołach Podstawowych 

program unijny pt."  Myślę o przyszłości, inwestuję w wiedze" to jest program, z którego 

pozyskaliśmy sporą sumę pieniędzy i ten program będzie realizowany przez rok czasu. I z 

tego również programu są zaplanowane zajęcia dla dzieci, np. koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, logopedia. Tych godzin nie można lekceważyć, chociaż to są środki unijne to 

ich pozyskanie wymagało dużej ilości zabiegów. Głównym problemem tego projektu jest to, 

że środki wpływają z dużym opóźnieniem, a nauczycielom pensje trzeba wypłacać na 

bieżąco.  

Realizujemy również 2 projekt unijny w przedszkolach pt. "Przedszkola marzeń w gminie 

Popów”, który potrwa przez 2 lata. Również w ramach tego projektu są zaplanowane 

dodatkowe godziny dla przedszkolaków, wspierające ich rozwój poprzez wprowadzenie 

ciekawych zajęć.  Nie ma takiego zagrożenia, że Pan Wójt zabiera dodatkowe godziny i w 

szkołach jest pustka. Te problemy, które dotykają nasz samorząd nie są problemami 

oderwanymi od rzeczywistości. Przykład z gazety częstochowskiej opisuje, że w najbliższym 

czasie z oświaty odejdzie ok 300 osób. Jest to konsekwencja polityki zatrudniania. Najgorsza 

sytuacja jest w Gimnazjum. Podyktowana ona jest tym, że jest coraz mniej dzieci. Na chwile 

obecną jest oddziałów 10, natomiast my planujemy utworzyć 8 oddziałów od 01 września 

2011r. Sytuacja trochę poprawi się w szkołach podstawowych od 01 września 2012r., 

ponieważ zgodnie ze zmianą przepisów do klas pierwszych trafią dzieci w wieku 6 i 7 lat, i to 

właśnie skutkuje zwiększeniu liczby uczniów w oddziałach. I np. w Szkole Podstawowej w 

Popowie w przyszłym roku będzie ok. 60 dzieci, podobnie jak w gimnazjum. I tutaj pojawia 

się pytanie, czy stać nas na to, żeby utworzyć i w gimnazjum i w szkole podstawowej klasy 

liczące po 20 osób? Nauczyciele, również zgodzili się na to, że lepiej utworzyć klasy mniej 

liczne w Szkołach Podstawowych. Czyli sytuacja w szkołach podstawowych trochę sie 

poprawia, ponieważ skoro my tworzymy 3 klasy pierwsze to będą one funkcjonowały przez 

najbliższe 6 lat. Nie ma takiej obawy, że będą likwidowane szkoły wręcz przeciwnie, 

powstało w tym roku przedszkole w Więckach. Jeśli chcemy zachować tą strukturę szkół, to 

musimy szukać oszczędności gdzie indziej.  

Pan Przewodniczący podziękował Panu Moczkowi za wypowiedź i stwierdził, żeby nie 

przedłużać pobytu nauczycielom zaproponował krótką, zwięzłą dyskusje do Kierownika 

Moczka.  

Pani Danuta Zawada : Oświata nigdy nie przynosiła zysków, natomiast to że inwestujemy w 

oświatę, inwestujemy w dzieci. Tymi działaniami, które teraz robimy zwalniając nauczycieli 

doprowadzimy do zwiększenia bezrobocia. Nauczyciele, którzy po kilkunastu latach pracy 

zostaną zwolnieni, bo są na razie niepotrzebni, nie znajdą zatrudnienia i ciężko będzie im się 

przekwalifikować, chociaż wykształcenie mają bardzo duże.  Pana Wójta rozumiem, że chce 

szukać oszczędności, bo to jest najłatwiej zabrać godziny. Zabierane są godziny na świetlicy, 

gdzie dzieci dojeżdżające muszą oczekiwać czasami bardzo długo. Nie mówi się o tym, że 

zabiera sie godziny pedagoga , psychologa, który jest  niezbędny w naszej placówce. Nie ma 

w tej chwili takiej sytuacji żeby młodzież nie miała problemów. Problemy się przenoszą już 

od podstawówki. My się cieszmy, że mamy dzieci na wsi, że one są inaczej wychowywane, 

ale problemów jest mnóstwo. Na terenie gminy jest dużo rodzin z problemami 
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dysfunkcyjnymi, rodzin z problemami finansowymi, rodzin wielodzietnych i to właśnie 

szkoła zapewnia im tę opiekę. Nauczyciele są w szkole jak rodzice dla tych dzieci. Często 

rodzice nie mają czasu dla dziecka i to właśnie nauczyciele uczą dzieci pisać, czytać czy 

nawet odrabiają na świetlicy pracę domową . W związku z powyższym powinny się znaleźć 

pieniądze na zajęcia indywidualne, wyrównawcze czy zajęcia prowadzone przez psychologa. 

Jest mnóstwo dzieci z opiniami. Kiedyś było to nie do pomyślenia, żeby rodzic wysłał 

dziecko do poradni pedagogiczno-psychologicznej, bo się bał, że z dziecka zrobi się wariata. 

Natomiast teraz to jest jedyna pomoc jaką może dać poradnia, ponieważ daje opinie na 

podstawie której, dziecko ma dodatkowe godziny. Trzeba takiemu dziecku pomóc . Okazuje 

sie że mamy coraz więcej dyslektyków i z takimi dziećmi trzeba pracować indywidualnie. 

Jeśli chodzi o oszczędności, które planujecie państwo zrobić na dowozach. Już mieliśmy takie 

doświadczenia, kiedy dowoziły dzieci osoby przestronne, nie nauczyciele. Proszę sobie 

przypomnieć jakie problemy wychowawcze wtedy wyniknęły.  

Pan Przewodniczący podziękował za wypowiedź i poprosił Kierownika Moczka o 

ustosunkowanie się do wypowiedzi P. Danuty Zawada. 

Jeśli chodzi o ograniczenie liczby godzin lekcyjnych i wychowawczych to nie jest tak, 

ponieważ są te 2 godziny do dyspozycji dyrektora, są również godziny z programów 

unijnych.  

Pani. Zawada: drastyczne ograniczenie godzin to jest tak różnica w SzP. w Popowie 87 

godzin, w SzP. w Rębielicach 30 godzin, w SzP. w Wąsoszu 64 w SzP w Więckach 30 i pół 

godz. łącznie daje to 290 godzin.  

Pan Moczek: Istnieją także godz. z art. 42 karty nauczyciela, który nakłada na każdego 

pełnozatrudnionego nauczyciela przepracowania dodatkowo 2 godzin w tygodniu. 

Natomiast jeśli chodzi o dzieci z opiniami i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 

dyslektycy to w sytuacji, kiedy poradnia diagnozuje dysleksję i dziecko posiada taki 

dokument, to Pan Wójt takie godziny przyznaje. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia 

logopedyczne, to zajęcia takie mogą być prowadzone na dwa sposoby:  indywidualnie jeśli 

jest takie zalecenie poradni lub zajęcia w grupie.   

Jeśli chodzi o łącznie zajęć, rozważamy taką możliwość połączenia zajęć w-f w klasach gdzie 

jest np. 7 uczniów, a w drugiej jest dziesięcioro. Połączenie tych klas nie wpłynie negatywnie 

na wyniki przez nich osiągane. Nie można sugerować się tym, że klasa bardziej liczna to 

osiąga gorsze wyniki. 

Liczbę godzin świetlicowych ograniczono do 13 godzin w tygodniu i ich wykorzystanie 

pozostaje w gestii dyrektorów. 

Jeśli chodzi o dowozy dzieci do szkół, to żadne przepisy nie określają jakie kwalifikacje i 

poziom wykształcenia powinny mieć osoby. opiekujące się dziećmi podczas tych dowozów. 

Organ prowadzący ma zapewnić dowóz uczniów i opiekę w czasie dowozu. Zastanówmy się, 

czy tam jest potrzebny nauczyciel z wysokimi kwalifikacjami, któremu trzeba zapłacić 30 zł 

na godzinę? Bardzo często jest tak, że ogłaszając przetarg na dowozy organ prowadzący 

określa, że cena za dowóz uczniów obejmuje również opiekę uczniów w czasie tego dowozu, 
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dlatego, żeby to byli nauczyciele w ramach swoich etatów jest tutaj mocno przesadzone.  

Jeśli chcemy zachować ten stan zatrudnienia to musimy tutaj zachować takie sztuczne 

bezrobocie. Nie ma takich potrzeb, żeby 2 nauczycieli realizowało ten sam problem. Potrzeb 

jest dokładnie tyle, żeby każdy nauczyciel miał 22,23 godziny etatowe, jeśli chcemy żeby 

pracowali więcej to musimy dać na to tzw. ekstra środki.  

Dyrektorzy uchwałą Rady gminy mają obniżone pensum dydaktyczne.  

Przepis nie mówi o tym jakie to mają być godziny. Dyrektorzy nie muszą uczyć np. 

matematyki tylko np. w ramach tych godzin prowadzić zajęcia świetlicowe i to jest dość 

często praktykowane. To jest kwestia organizacji pracy szkoły . 

P. Zawada: to jest trochę złośliwe z pana strony. bo ja nie mówię o tym że dyrektorzy nie 

chcą uczyć tylko np. jeśli będą musieli wyjechać do kuratorium, bądź gdziekolwiek co 

związane jest z organizacją szkoły i będą musieli te zajęcia opuścić, chyba łatwiej jest 

dopilnować dzieci na świetlicy, niż zastąpić nauczyciela, który ma zajęcia dydaktyczne. 

Kierownik Moczek: Na dzisiejszej sesji jest również przygotowana uchwała w tej sprawie, 

która była konsultowana z radcą prawnym i jest ona zgodna z prawem.  

My nie chcemy zarabiać na oświacie, my chcemy po prostu trochę mniej dołożyć. 

Przewodniczący podziękował Panu Kierownikowi Moczkowi i udzielił głosu P. Zatoniowi. 

Pan Zatoń sprostował dane dotyczące subwencji dotyczącej kosztów poniesionych w 

oświacie. Powiedziane było, że budżet na oświatę to ok. 7mil 578 tyś zł. natomiast subwencja 

to 4mil 300 tyś. zł. i sprawia to wrażenie, że gmina tyle dokłada. Natomiast gmina dokłada 

tutaj owszem, ale do tych zadań, które są z subwencji , gmina oprócz tego ma również 

zadania własne, takie jak właśnie przedszkola, czy świetlice. Nie chciałbym, żeby było takie 

wrażenie, że oświata to jest kulą u nogi i, że tylko koszty są i więcej nic . Następna sprawa 

jeśli chodzi o świetlice to my mamy obowiązek zapewnić opiekę każdemu uczniowi. My 

mamy wyznaczone dyżury, które też są uciążliwe ponieważ nauczyciel nie może sobie nawet 

odpocząć w przerwach między zajęciami czy też sobie przypomnieć co ma być na lekcji 

omawiane. Jeśli chodzi o świetlice to ja rozliczam co do minuty wszystko . Jeśli chodzi o 

zajęcia, godziny z karty nauczyciela to zaszło znów jakieś nieporozumienie, bo jeśli my 

weźmiemy globalnie ilość tych godzin, to rzeczywiście sprawia wrażenie, co to jest to 40 

godzin. Inaczej każdy nauczyciel zatrudniony na pełny etat ma 2 godziny, w ciągu których ma 

kilku uczniów z problemami, którym musi pomóc, kiedy ma pomóc skoro ma obowiązek 

również rozwijać zainteresowania dziecka, czyli to jest zupełnie fikcja, te 2 godziny to jest 

nic. I te godziny są ściśle określone na co te godziny, to nie to że akurat może być opiekunem 

świetlicy, nie może być akurat opiekunem świetlicy z tych godzin. Jeśli chodzi o zajęcia z 

programów unijnych kapitał ludzki , cele tego programu nie obejmowały zajęć 

wyrównawczych, bo tam były zajęcia z przedmiotów ścisłych, technicznych i języki obce. 

Także te zajęcia to są jeszcze do 10 czerwca, później od 15 września do 10 grudnia czyli 

niecałe 3 miesiące, a co później. I później nie będzie zajęć z psychologiem, a jesteśmy bardzo 

usatysfakcjonowani, że takie zajęcia są, później już ich nie będzie. Na pewno będziemy 

prosili Pana Wójta, kiedy się program skończy, to żeby jednak były kontynuowane takie 

zajęcia. Z danych wynika że 3 razy większe są oszczędności w Gminie Popów na oświacie 
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niż w Częstochowie. Proszę nie stwarzać takiego wrażenia, że gdzieindziej jest gorzej, to jest 

nieprawda, proszę tak to wszystko przedstawiać, żeby to było zgodne z prawdą. Bo my 

naprawdę nie chcemy, żeby oświata była traktowana wyjątkowo, ale chcemy być jednakowo 

traktowani, chcemy współpracować z samorządowcami z grupami i po prostu chcemy być 

traktowani jednakowo . Mogę powiedzieć że mamy świetnych nauczycieli, ja mogę 

powiedzieć to na przykładzie mojej szkoły, ale na pewno w każdej szkole wyniki są bardzo 

dobre np. 2 lata temu mieliśmy 1 miejsce w konkursie w Polsce , 1 miejsce w konkursie w 

województwie, 2 miejsce w konkursie ogólnopolskim, również jeśli chodzi o sport to 

prezentujemy bardzo wysoki poziom. Nie wiadomo jak może być później jeśli ci wspaniali 

nauczyciele odejdą. 

Głos zabiera Skarbnik Gminy Hanus Paweł 

W kilku zdaniach chciałbym powiedzieć skąd się wzięła ta dyskusja i co jest przyczyną tych 

problemów. Te przyczyny wynikają z tego, że w tamtym roku mieliśmy 6 mil. 160 tys. 

subwencji oświatowej i po dołożeniu ok. 1 mil do całego systemu oświaty, nie było sprawy bo 

pozostawało jeszcze ponad 2 mil. zł. na inne zadania. Ale spotkała nas straszna rzecz, że w 

tym roku obcięli nam subwencje oświatową z 6 mil. przyszła nam na jesień 4mil. 900 tyś.       

I wszyscy radni wiedzą, że nie minęły 3 miesiące a tu przyszło zmniejszenie subwencji 

oświatowej o 350 tys. Zostało się w takim razie 4 mil. 550 tys. I miedzy innymi spowodowało 

to, że przez pierwsze 3 miesiące gmina bez zupełnie żadnej inwestycji miała dochody 

zrównane z wydatkami, czyli to w prognozie skutkowało by tym, żeby nie szło zrobić już 

żadnej inwestycji, chyba że robimy na kredyt, ale tego kredytu też by nie było z czego spłacić. 

Oto dokładne dane: mamy 4mil. 550 tyś subwencji, mamy dochodów 1 mil. 100 na oświatę 

bo  z oświaty też są dochody z tego kapitału ludzkiego i z dożywiana dzieci, z tym że te 

dochody są takie, że na papierze są, ale płacić to musimy z naruszeniem przepisów z 

własnych kieszeni. Czyli daje 5 mil. 650 tyś zł. a plan na oświatę wynosi 7 mil. 900 i 150 na 

przedszkola  czyli daje 8 mil. 50 tys. I to jest ta różnica którą musimy dopłacić między 8 mil. 

50 tys a 5 mil. 650 tys. To będzie 2 mil. 400 tys. które musimy dopłacić. Czy to jest duża 

suma? Można powiedzieć że nie duża, no ale dla porównania powiem, że jeśli dołożyliśmy 

województwu śląskiemu 3 mil 250 tys., dołożyliśmy z powiatem 300 tys do drogi przez 

Zawady, dołożyliśmy 200 tys. do Domu Kultury, do drogi dołożymy 800 tys.  To będzie 

droga do Gminnego Zespołu w Popowie. A teraz przy tych wydatkach na oświatę i tych 

podatkach trzeba zrobić jakieś oszczędności, chyba, że radni powiedzą że nie robimy żadnych 

dróg, chodników, kanalizacji. Gmina po prostu traci możliwość inwestycji. Wydatki 

oświatowe idą na szkoły podstawowe, które nas kosztują 4 mil. , przedszkola  1 mil 258 tyś., 

gimnazja 1 mil.780 tys. , dowożenie uczniów do szkół 218 tys., GZEAS, który prowadzi 

księgowość i obsługę 237 tys., dokształcanie nauczycieli 35 tys. Stołówki szkolne 357 tys. 

Pozostała działalność 30 300 suma ok. 2 mil. 400 tys. Na ten czas. Przy tych wydatkach, które 

są teraz nic się nie stanie, ale za to inwestycje planowane pójdą  z dodatkowego kredytu 

bankowego i później trzeba będzie go spłacać wraz z odsetkami. Może być jeszcze taka pilna 

potrzeba ustanowienia podatków w takim układzie na maksymalnym poziomie. Przychodzą 

stawki podatkowe a my ustalamy je takie jakie są, ale wtedy co na to powiedzą przedsiębiorcy 

i mieszkańcy więc trzeba się tutaj zastanowić.  
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Prośba Przewodniczącego, żeby nie polemizować,  zadawać pytania, udzielać konkretnych 

odpowiedzi, bo powoli zaczyna się to zamieniać w koncert życzeń.  

Pani Zawada Danuta zwraca uwagę na obsługę szkolną, która zarabia marne pieniądze.  

Głos zabiera Pani Dyrektor Badura Ryszarda: 

Jestem przedstawicielem tzw. małej szkoły, których w gminie mamy 3, proszę nie myślice 

tutaj kategoriami i nie patrzcie na liczby, to jest z serca dzieci.  

Ja chciałam zwrócić uwagę na ilość dzieci w przedszkolach, jest i coraz więcej. 

Głos zabiera Pan Dyrektor Szafer Józef: 

Wszyscy rozumiemy, że jeśli brakuje to należy oszczędzać. W naszych domowych budżetach 

również to czynimy, ale oszczędzając zawsze bierzemy pod uwagę pewne priorytety. Te 

oszczędności, które w gimnazjum w tym roku zostały poczynione z mojego punktu widzenia 

naruszyły jak gdyby pewną równowagę. Co mam na myśli? Uczniowie klas pierwszych będą 

się uczyli w znacznie gorszych warunkach, niż ich koledzy starsi. Co rozumiem pod pojęciem 

gorszymi warunkami? Przede wszystkim chodzi o warunki lokalowe. Ja tutaj nie zgadzam się 

z Panem kierownikiem Moczkiem w sprawie tego raportu, w którym gdzieś tam piszą, że nie 

ma znaczenia ile dzieci uczy się w klasie. Jestem praktykiem od 30 lat i zdecydowanie nie 

potwierdzam takiej tezy.  To jest bzdura. Przecież wiecie doskonale czym jest nauka dla 

dziecka , jest jego pracą. Wy też Państwo pracujecie i doskonale wiecie, że jeśli warunki do 

pracy są gorsze, to efektywność pracy jest zdecydowanie niższa. Chcę jeszcze Państwu 

zwrócić uwagę na potencjał naszych uczniów, mówię tutaj o pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Jest to olbrzymia praca, którą ministerstwo zarzuciło na szkoły. Jeśli ktoś nie 

zagłębił się w te przepisy i nie potraktował poważnie dzieci, to nie wie o tym, jest to bardzo 

duża praca dla nauczycieli zajmująca powiem szczerze co najmniej 50 % godzin tzw. 

karcianych, o których się mówi, że mogą być wykorzystywane na różne cele, one tam pójdą. 

Wynika z tego, że 68 wniosków, czyli taki dokument, który  idzie za dzieckiem przez cały 

okres jego nauki. A młodzież mamy taką jaką mamy, to znaczy że ok. 50 % stanu osobowego 

wymaga różnorodnego wsparcia. To nie chodzi o to, że to są dzieci złe. Więc stwarzają z 

jednej strony trudne warunki pracy dla dziecka ponadto uwzględniając te potrzeby które 

powinniśmy dzieciom te potrzeby zapewnić. Obawiam się, że jest to taka sytuacja gdzie 

należałoby się zastanowić czy ta oszczędność jest tą najważniejszą, którą należy dokonać. 

Tworząc zamiast 3 oddziałów 2 oszczędzamy 13 godzin. Więc wielkich oszczędności nie ma. 

Więc zastanówmy się czy nie stać nas na to żeby podarować dzieciom tych kilkunastu godzin 

a stworzyć im warunki jakie miały dotychczas wszystkie dzieci. Jeszcze jedną rzecz na którą 

chciałem zwrócić uwagę to to, że często gościmy różnych ludzi. Przyjeżdżają panie na 

szkolenia z poradni pedagogicznej, ostatnio gościliśmy także przedstawicieli policji i tutaj 

Pani pedagog mi zwróciła na to uwagę, jak zachowują się dzieci w stosunku do tych ludzi. Są 

grzeczne, miłe, ładnie ubrane w mundurki. I Pani Borkowska zapytała się jak Wy to 

zrobiliście, że młodzież jest taka miła i dobrze wychowana. To są lata pracy. Dlatego 

zastanówmy się czy jednym nierozważnym pociągnięciem, które się nazywa oszczędność 

możemy zniszczyć lata pracy i nie da się tego łatwo później odbudować. Nie chciałbym żeby 

spotykając się za lat kilkanaście powiedzieli że „wylaliśmy dziecko z kąpielą” a tak się stanie.  
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Głos zabiera Kierownik Moczek: 

Jeśli chodzi o te oszczędności,  to proszę popatrzeć. Pan Dyrektor wprowadzając zmiany jakie 

wynikały z naszych postulatów, prowadzą do redukcji ok. 2 i pół etatu. Etat, tj. koszt 

nauczyciela dyplomowanego od września to jest rocznie 60 tys. zł. Można te zadania 

realizować z różna grupą ludzi.  

Był taki moment, że było 12 oddziałów i zatrudnionych było ok. 17 nauczycieli. W tej chwili 

oddziałów jest 10, a nauczycieli ponad 20.  

Nauczyciele mogą pracować do 1,5 etatu to jest do 27 godzin tygodniowo zgodnie z 

przepisami prawa . Trzeba się zastanowić czego my chcemy jako organ prowadzący, czy 

ograniczyć zatrudnienie, czy likwidować szkoły.  

Pani Zawada Danuta: Było takie założenie, żeby nauczyciel nie miał godzin 

ponadwymiarowych, czyli żeby miał tylko te 18 godzin i wtedy przyjmowało się nauczycieli 

do pracy, bo brakowało tych nauczycieli. W tej chwili jest zmiana, trzeba wszystko odwrócić 

więc trzeba zwolnić nauczycieli, żeby inni mieli te etaty. I na tym polega cały problem, że nie 

mamy tutaj takiej polityki, że tak powiem od początku do końca z zatrudnieniem 

odpowiednim, przemyślanym na lata, i to właśnie stąd takie efekty, ale to nie jest wina 

nauczycieli.  

Kierownik Moczek: Ale to nie jest też wina organu prowadzącego, ponieważ przepisy, które 

wprowadziły system pracy w pewnych grupach zawodowych obowiązują od 2 lat, więc ta 

zmiana zaskoczyła wszystkich. Do tej pory to było tak, że nauczyciel miał płace ustaloną 

przez ministerstwo, do tego jakieś dodatki, godziny ponadwymiarowe i tyle zarobił ile 

zarobił, a od 2 lat jest tak, że niezależnie od tego jaka jest jego płaca to samorząd ma się 

rozliczyć z tego, że na dzisiaj ten nauczyciel dyplomowany ma zarobić 4500 tys. Więc tych 

zmian nie wprowadził Pan Wójt ani Rada Gminy tylko wprowadziło ministerstwo i my do 

tych zmian się dostosowujemy.  

Głos zabiera Radna Pani Teresa Żurawska 

Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie chciałabym odnieść się do tych 

wszystkich informacji, które zostały dzisiaj przedstawione. Jestem bardzo zaniepokojona tą 

sytuacją. Kosztami kryzysu nie należy obciążać tych od których w przyszłości zależeć będzie 

ich rozwój, oraz tych od których zależeć będzie nasza przyszłość. Uważam że nie można 

oszczędzać na szkolnictwie. Trzeba stworzyć sprzyjające warunki dla kształtowania 

osobowości.  Moim zdaniem na szkolnictwo powinny znaleźć się pieniądze. Rozumiem 

konieczność oszczędności, ale uważam ze nie powinniśmy dopuścić do tak drastycznych cięć, 

zwłaszcza że mają się one odbyć kosztem dzieci i nauczycieli. Szkoda że czyni się to kosztem 

poziomu nauczania dzieci.  Ja jestem za tym żeby pozostał normalny tryb nauczania, chociaż 

nie wiem czy to coś zmieni. Przecież drodzy państwo im mniejsza klasa tym lepiej. Uważam 

że nie można oszczędzać na uczniach. Sprawą logiczną jest to, że 20 uczniów wyniesie więcej 

wiadomości z lekcji niż 30. Przy mniejszej klasie jest szansa na lepsze warunki dla 

nauczycieli. W bardziej licznej klasie nauczyciel nie będzie w stanie poświęcić każdemu 

uczniowi wystarczająco dużo czasu, a co za tym idzie może to spowodować obciążenie 

rodziców dodatkowymi kosztami w postaci  korepetycji. W mniejszej kasie nauczyciele mogą 
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wprowadzać nowe metody nauczania, mogą też dotrzeć do każdego dziecka poświęcając mu 

więcej czasu i uwagi.  

Głos zabiera Radny Kocot 

Ponieważ jest Pan dyrektor, są panie z gimnazjum chciałbym serdecznie podziękować. Syn 

miał poważną operację no i musiał po prostu dosyć długo pauzować, także chciałem 

podziękować panu dyrektorowi, Panu Wójtowi, a przede wszystkim paniom z gimnazjum za 

ten kłopot bowiem musiały dojeżdżać do syna. Bardzo serdecznie dziękuję za ten kłopot.  

Dyrektor Szafer 

To żaden kłopot. Dla nauczycieli to przede wszystkim obowiązek, ale dla większości to 

przyjemność, bo Tomek to bardzo miły chłopiec. 

Głos zabiera radny Matyszczak Robert: 

Chciałem się odnieść do wypowiedzi Pana Skarbnika i to że szantażował nas, że nie będzie 

dróg, nie będzie kanalizacji, myślę że nie powinno takiego szantażu być, ale jeśli byśmy się 

przyjrzeli planowi finansowemu i inwestycjom jakie mają być w gminie, można by w 

pewnych inwestycjach oszczędności poczynić, i wtedy pieniędzy na tą oświatę nie 

musielibyśmy tak drastycznie obcinać.  

Następnie głos zabiera Pani Dyrektor Ryszarda Badura: Szanowni Państwo były tutaj 

wymienione inwestycje, które zostały wykonane. Nie ma wątpliwości, że poprawiają standard 

życia obywateli. Jeśli chodzi o Gminne Centrum Kultury - jak pięknie to brzmi, jak pięknie 

wyraziście wygląda gmach, wydano na to dużo pieniędzy. Byliśmy w zeszłym roku na 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zróbcie cokolwiek, żeby ten budynek działał, tam powinno 

się toczyć życie. Zróbcie tam jakieś kluby, niech w naszej gminie zacznie się działalność, 

która będzie powodowała, że wydane pieniądze będą znajdowały odzwierciedlenie. Na pewno 

znaleźliby się w naszej gminie ludzie, którzy potrafiliby poprowadzić koła, kluby jakieś 

sekcje. Pieniądze już są uziemione, a budynek oby nie stał pusty przez kolejne 25 lat.  

Pani Radna Starzyńska Mariola kieruje zapytanie do Pana Dyrektora Szafra: W gimnazjum są 

klasy nie takie duże, i czy w tych klasach te 30 osób da radę się zmieścić, jakie to są warunki i 

jakie to są oszczędności, i czy trzeba robić jakieś przeróbki, bo wiadomo że te klasy nie są 

duże, chodzi mi tutaj głównie o warunki lokalowe. 

Dyrektor Szafer: 

W gimnazjum sytuacja wygląda tak, że dysponujemy jedną duża salą, w której możemy 

pomieścić ponad 30 osób. Natomiast pozostałe sale to są sale o mniej więcej jednakowym 

metrażu, czyli ok. 35 m2. Wszystkie te sale i te pomieszczenia oprócz tego jednego były 

przewidziane na prace w maksymalnym obsadzeniu uczniowskim 26 uczniów. Optymalne 

warunki to 22 czyli 11 ławek. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Dlatego mając do 

dyspozycji 61 uczniów, trzeba się zastanowić i stworzyć im optymalne warunki do pracy.  

Głos zabiera Radny Przygoda, który wyraził swoją opinię na temat oświaty w latach 70. 

Stwierdził, że wówczas więcej uczniów chodziło do szkół zawodowych niż dzisiaj. 
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Radny Matyszczak odnosi się do wypowiedzi Pani Dyrektor ze Szkoły w Więckach odnoście 

Domu Kultury, bo faktycznie nie ma takiego miejsca, gdzie wszyscy chętni, mogliby pokazać 

co umieją i gdzie się spotkać. Nie ma kierownika koordynującego działalnością Gminnego 

Centrum Kultury.  Ja powiem tak, ze swojej strony jestem w stowarzyszeniu Zielony 

Wierzchołek Śląska i razem z Starokrzepicami organizujemy występ grupy wyszechrackiej, 

gdzie będą zespoły z całej Europy i udało mi się zorganizować wyjazd na występ 

Popowiaczek. Myślę, że powstanie Gminnego Centrum Kultury było dobrą inwestycją do 

promowania wszystkich chętnych do publicznych występów i nie tylko. 

Pan Wójt Gminy zabiera głos: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Zaproszeni goście, 

otóż może udałoby mi się tą całą dyskusję na ten temat podsumować, ale na początek 

chciałem podziękować tutaj kierownikowi Moczkowi za szczegółową informację, którą tutaj 

przedstawił. Myślę, że w zasadzie na wszystkie pytania, które tutaj przed państwem były, 

bądź Cisły się na usta, została udzielona odpowiedź, choć moim zdaniem nie wszystkie 

tematy były poruszone. Nie chciał bym, aby ta moja wypowiedź kogoś obraziła, nie mniej 

jednak chciałem powiedzieć tak, że my to co tutaj przedstawiamy to opracowaliśmy tutaj w 

Urzędzie Gminy. Pan Kierownik Moczek, Pani Sekretarz i również, moja skromna osoba, to 

są osoby które naprawdę znają oświatę i myślę że te informacje które poszły to nie były 

takimi informacjami, które by rażąco i drastycznie w tą oświatę uderzyły, bo znają się na tym 

i jestem przekonany, że tutaj nic złego oświacie się nie stanie. Nic złego by się nie stało nadal 

i myślę że nie powinno się stać ale jeżeli chcemy coś zrobić na terenie naszej gminy to 

pomóżmy sobie sami. Możemy sobie sami pomóc . My nie chcemy jak to było powiedziane , 

że podatki ustalamy do maksimum, mamy pieniądze i możemy daj na oświatę czy na 

inwestycje które tutaj prowadzimy ale są możliwości takie gdzie krzywda by osobą się nie 

stała, gdyby mogły skorzystać z tego prawa które im na dzień dzisiejszy przysługuje i myślę 

ze te osoby wiedzą o co chodzi, mogłyby z tego prawa skorzystać i nie byłoby moim zdaniem 

problemu, tematu który my tutaj poruszyliśmy, a tych osób żeśmy na terenie i w oświacie 

naliczyli naście, więc temat byłby rozwiązany. My tutaj mówimy o tym, że są osiągnięcia i 

tak dalej, nie poruszaliśmy problemu korepetycji gdzie też wiem, że dzieci z nielicznych klas 

też chodzą i te korepetycje mają, więc zastanówmy się, że z jednej strony nauczyciele 

pomagają i że mają osiągnięcia i biorą udział i osiągają wyniki, a z drugiej strony te same 

dzieci również biorą korepetycje także tutaj w tym wszystkim jest to bardzo delikatna sprawa 

i nie chciał bym nikogo tutaj urazić moją wypowiedzią jednak jest dość dużo takich spraw 

które łączą się ze sobą i powodują to, że my jak gdyby działamy na niekorzyść oświaty. 

Wydaje mi się że to co tutaj proponujemy na chwilę obecną to jest do przyjęcia. To, że 

staramy się o dodatkowe środki i tych środków jest i te zajęcia Są dodatkowe z tych działań 

którą są to też w jakiś sposób powoduje że te dzieci mogą z tego korzystać a nie wszystkie 

korzystają wiec jest też pytanie dlaczego skoro stwarzamy takie możliwości wiec musimy na 

to w jakiś sposób wpłynąć. Reasumując całą tą dyskusję na ten temat oświaty myślę ze to 

było potrzebne na chwile obecna, na pewno jeszcze będzie jedna sesja i punkt tej sesji 

poświęcony oświacie wzorem lat ubiegłych , że też będziemy jeszcze omawiali że coś się tam 

zmieni, nie mniej jednak nie za bardzo mogę sobie dać odpowiedź na pytanie które podło 

tutaj z ust Radnego Matyszczaka, że te inwestycje które my tutaj prowadzimy można w jakiś 

sposób ograniczyć, zmniejszyć, nie  mogłem znaleźć na to odpowiedzi, żeby państwo nie 
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pomyśleli, że my musimy prowadzić inwestycje, ale kosztem oświaty. My owszem 

prowadzimy te inwestycje, bo mamy pozyskane środki i my je musimy zrobić, owszem nie 

musimy prowadzić tych inwestycji, które tylko i wyłącznie z naszych środków będą 

realizowane. Mam tu na uwadze rozbudowa gimnazjum w Zawadach i to tez jest sprawa 

oświatowa, także na ten temat nie za bardzo mogę dać sobie odpowiedź. Kończąc moją 

wypowiedź, że do końca roku szkolnego my się już nie spotkamy, życzę wszystkim 

dyrektorom, nauczycielom, spokojnych wakacji, wypoczynku no i cóż myślę, że zobaczymy 

się na kolejnej sesji pod koniec sierpnia na kolejnej sesji Rady Gminy, ale gdyby były jeszcze 

jakieś pytania to bardzo proszę. 

Pytanie do Pana Wójta kieruje Pani Dyrektor Przedszkola w Zawadach. Czy są już jakieś 

konkretne informacje w sprawie remontu i rozbudowy gimnazjum o pomieszczenia 

przedszkolne, chciałabym przypomnieć kolejny raz, że ten budynek jest w fatalnym stanie i 4 

lata temu mówiło się o rozbudowie i remontu nie opłaca się tutaj robić, więc czy wiadomo coś 

konkretnego na ten temat. Od 24 lat nie były tam przeprowadzane gruntowne remonty.  

Pan Wojt: Konkretnie to została już przygotowana dokumentacja  kompletna, został złożony 

wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i nasze plany są takie, że w III kwartale 

rozpiszemy przetarg na realizację tej inwestycji. Czekam, aż inne przetargi będą się układały, 

bo to określą naszą sytuację finansową., czy nas stać czy nas nie stać i na co będziemy musieli 

zaciągnąć kredyt, bo akurat na to zadanie na dzień dzisiejszy nie mogę znaleźć miejsca z 

którego można by było jakieś dofinansowanie otrzymać. Jeśli nic się takiego nie stanie, to ta 

inwestycja powinna być rozpoczęta w tym roku.  

Radny Matyszaczak: odnosząc się do wypowiedzi Pana Wójta, że Pan nie wie, o których 

inwestycjach mówię. Było mówione wcześniej już o tym że, te inwestycje, które Wąsosz robi 

to nie zgadzają się z tymi, w takim wydaniu jak jest teraz. Kolejną zaplanowaną inwestycją 

jest modernizacja budynku Urzędu Gminy i to ogrzewania geotermalne, które jest tak 

kosztowne i pociągnie koszta również w przyszłości, wszystko to będzie się opierało na 

energii, a nigdzie to nie jest jeszcze sprawdzone, a tym bardziej na naszym terenie, także o 

tych 2 inwestycjach mówię. 

Pan Wójt: Szanowni Państwo ten temat to już jest w zasadzie „musztarda po obiedzie”, bo 

przecież jedną i drugą inwestycję które chcemy tutaj realizować to są inwestycje, które są 

współfinansowane ze środków zewnętrznych. 

Radny Matyszczak: Ale ja tutaj mówię o  dokonanie dokumentacji projektu budowy centrum 

turystyczno-wypoczynkowego w Wąsoszu. 

Pan Wójt: Ale to jest tylko 65 tyś zł. , musielibyśmy zaczynać dyskusję na ten temat, a nie 

chciałbym jej rozwijać, a jeśli będzie trzeba to ją rozwinę. Natomiast odniosę się do tej 

inwestycji termomodernizacji i ogrzewania budynku Urzędu Gminy. Też nie wiem dlaczego 

tej inwestycji nie prowadzić skoro, my na nią złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy 

dofinansowanie do pomp ciepła w kwocie 512 tysięcy zł. Dofinansowało na same tylko 

pompy ciepła są pozyskane ze środków z PROW, natomiast pozostała części ocieplenia ścian 

i stropów  możemy pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które 
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są nisko oprocentowane  i po spłaceniu 50 % możemy je umorzyć, czyli jeżeli ta 

termomodernizacja sama modernizacja będzie nas kosztowała, strzelam 700 tyś zł., to jeśli 

my to zrobimy za 350 tyś zł., to czy my musimy od tego odstąpić. A proszę zobaczyć jak 

wygląda teraz Urząd Gminy we Wręczycy, czy inne, jak wyglądają budynki naszych szkół , 

które już od iluś tam lat jest przeprowadzona ta termomodernizacja i oszczędności są. Takie 

ogrzewania już funkcjonują, ja byłem i sprawdzałem, dowiadywałem się jak to wygląda i 

mogę powiedzieć, ze np. w gimnazjum w Koziegłowach gdzie tam też tego typu ogrzewanie 

jest i oni sobie to chwalą. Kosztów nie ponoszą, nie potrzeba również palacza, jedynie tylko 

taka konserwacja musi być, ale to wiadomo, dlatego w tym akurat tutaj bym się upierał i nie 

ma argumentu ze strony Matyszczaka które by przekonały mnie o tym że to nie jest zasadnie. 

Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą inwestycję, o której Radny Matuszczak wspomniał czyli 

przygotowanie dokumentacji projektu na coś takiego czy to jest zasadnie czy to jest 

niezasadne, myśmy kiedyś mówili o tym na posiedzeniu zarządu Gminnego OSP że OSP w 

Wąsoszu ma budynek taki jaki ma, na pewno jest on gorszy niż budynek OSP w Zborach i 

należałoby się im coś zrobić a to że my to robimy pod tym szyldem, pod taką nazwą to tylko 

dlatego ze mogą pojawić się możliwości pozyskania środków z zewnątrz i my tą inwestycję 

możemy zrobić . My musimy mieć jakieś dokumenty przygotowane, które w razie 

możliwości pozyskania środków, będziemy mogli wykorzystać. Na dzień dzisiejszy 

przygotowujemy pełną dokumentację pod budowę kanalizacji sanitarnej Annolesie-

Marianów, gdzie jeżeli pojawi się taka możliwość a wszystko wskazuje na to że może pod 

koniec tego roku również z PROW-u  z podstawowych usług takie możliwości mogą się 

pojawić i tam można maksymalnie dostać 2 mil zł. Więc to przygotowujemy żeby to było. Ja 

nie wiem może to przygotowujemy na darmo, bo jeśli sytuacja finansowa nasza będzie taka, 

że my już wiemy ile tego kredytu w tym roku zaciągnąć i ile pożyczek to może być tak, że nie 

będziemy mieli tej zdolności kredytowania. A powoli te środki z Unii Europejskiej zaczynają 

się kończyć i kolejne środki mogą się pojawić dopiero w kolejnym rozdaniu, a to będzie 

gdzieś rok 2014 – 2020 a zaczym one się pojawią to może to być rok 2015 jak mamy to 

doświadczenie w obecnej kadencji. 

Pan Przewodniczący jeśli nie ma więcej pytań dot. oświaty to ja dziękuję dyrektorom, 

nauczycielom za przybycie i życzę spokojnych wakacji, chociaż nie dla wszystkich będą i z 

okazji dnia dziecka dzieciom dużo radości i miłego wypoczynku.  

Ogłaszam 10-min przerwę.  

Po przerwie 

Ad. 7 

Głos zabiera Pani projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pani Anna 

Hermańska. Sprawa planu zagospodarowania przestrzennego jest już omawiana od dawna, 

niestety nie ma konkretnej decyzji ze strony radnych. Dotychczasowy plan nie spełnia 

wszystkich wymogów mieszkańców, ponieważ studium jest nieaktualne. I teraz trzeba się 

zastanowić i przedyskutować, czy uchwalić plan i czy zmieniać studium. Na dzień dzisiejszy 

plan jest po drugim wyłożeniu, analiza uwag została zaprezentowana i wszystkie poprawki 

zostały naniesione. Nie mniej jednak, przepisy się zmieniły i nie da się uchwalić planu w 

takim stanie jakim jest. Zdaniem Pani projektant należy się cofnąć do sytuacji zatwierdzenia 

planu. Najczęściej występujące problemy to np. niezadowolenie mieszkańców w związku z 
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tym, iż chcą się budować na określonym terenie, a nie ma tam terenów budowlanych 

określonych w studium, ponieważ są to np. tereny przemysłowe. Żeby ten plan uchwalić 

należałoby zacząć od inwentaryzacji w terenie, aby ten plan i studium było jak najbardziej 

aktualne. Mimo, iż prace projektowe zostały zakończone i nastąpiło drugie wyłożenie planu, 

to w między czasie zostały zmienione przepisy, które spowodowały, iż projekt planu jest 

niezgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym  

Gmina wydała dużą sumę pieniędzy na studium i projekt planu zagospodarowania 

przestrzennego. Pada pytanie co dalej, gdyż w momencie zatwierdzenia planu zatwierdzamy 

również studium. W efekcie czego przyjęcie planu zablokuje inwestycje mieszkaniowe, a 

ludzie nie będą mogli się budować. 

Jeśli uchwała zostanie podjęta to plan trafia do Wojewody i może zostać wycofany. Chcąc 

zakończyć pracę nad planem, to musi być podjęta decyzja, czy zmienić studium i stworzyć 

nowy plan zgodny ze studium. Więc pytanie do radnych co dalej robić? 

Głos zabiera Radny Macherzyński Józef. Sprawa planu zagospodarowania przestrzennego 

została dokładnie omówiona na komisji. Radni doszli do wniosku, żeby zaniechać tego co 

było do tej pory zrobione ( mimo tego, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami), ale 

ponieważ jest tyle zmian, że studium nie odzwierciedla tego co jest w terenie. W związku z 

tym wnioskuję o stworzenie nowego studium i nowego planu. Taka jest decyzja Rady. 

Pan Wójt zwrócił się do Pani Projektant, żeby przedstawiła kilka sytuacji jak wygląda to w 

tych gminach, które nie mają planu i czy uchwalając plan będziemy mieć mniej problemów, a 

jeśli będą, to jakie? 

Odpowiedzi udziela Pani Hermańska. Mówi, że nie jest w stanie określić czy do tej pory ta 

ścieżka była dobrze prowadzona czy nie. Gmina mieć plan powinna. Studium uchwalone było 

w 2002 roku. Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego to wszystkie decyzje 

spadną na warunki zabudowy. Dużo gmin nie ma uchwalonego planu np. Gmina Wieluń, 

Częstochowa, czy Olesno. Podstawą planu jest studium, a w przypadku Gminy Popów 

studium jest bardzo nieaktualne. Sytuacja cały czas się zmienia. Dla czystości planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy, warunkiem tego jest aktualne studium. Moim 

zdaniem dobrą decyzją będzie zaktualizowanie studium. Na dzień dzisiejszy jeśli plan 

zostanie w takiej formie jaki jest, to nie zostanie zaakceptowany przez Wojewodę. Są gminy, 

które są całkowicie bez planu. Wynikiem tego są tylko decyzje o warunkach zabudowy. 

Moim zdaniem jeśli chodzi o wygodną pracę to musi być zaktualizowany plan.  

Pan Wójt Gminy zwraca się do Pani projektantki, że on nie wymaga oceny czy to dobrze, czy 

nie że gmina nie posiada planu, tylko czy są takie gminy, które nie mają planu i czy Pani go 

aktualizuje?   

Pani projektant: Wszędzie są takie sytuacje, cały czas się to zmienia. 

Radny Zatoń zwraca się do pani Hermańskiej z zapytaniem: Czy mając plan łatwiej będzie 

pozyskać inwestora, czy wprost przeciwnie lepiej, żeby tego planu nie było? 

Pani Hermańska udziela odpowiedzi: Sytuacje w gminach są bardzo różne, te plany powinny 

różne rzeczy realizować. Jeżeli gmina posiadałaby własne grunty, które przeznaczyłaby dla 

inwestorów, to niewątpliwie lepiej posiadać ten plan. Natomiast jeśli jest to teren prywatny to 

lepiej żeby tego złego planu nie było. Jeśli na terenie gminy jest wiele terenów 

przemysłowych, a obecnie są one zabudowane budynkami mieszkalnymi, to mieszkańcy na 

pewno nie wpuszczą tam żadnego inwestora.  

Pan Przewodniczący Jakub Deska : jeśli nie ma więcej pytań do Pani Projektant to dziękuję za 

przybycie i przechodzimy do omawiania następnego punktu obrad. 
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Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że punkt dot. oświetlenia w gminie 

Popów był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Miał pojawić się dziś na sesji 

Dyrektor Enionu rejonu dystrybucji w Kłobucku Pana Ireneusz Kłusek – niestety jest 

nieobecny. 

Ad. 9  

Przewodniczący Rady Gminy Deska Jakub poinformował radnych, że punkt dot. omówienia 

mapy turystycznej gminy Popów został również szczegółowo omówiony na wspólnym 

posiedzeniu komisji. 

 

Ad. 10 

Kolejny punkt obrad dotyczący przedstawienia zmian dotyczących herbu i pieczęci gminy, 

również został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  

 

Ad. 11 i 12 

Pan Przewodniczący Rady Deska Jakub poinformował, radnych i sołtysów, że to jest ostatnia 

sesja, kiedy asygnaty zostały wydane podczas sesji. Poprosił o podanie numerów kont 

Skarbikowi, w innym razie asygnaty będą wypłacane po obradach sesji. Ma to na celu 

usprawnienie pracy urzędu.  

Głos zabiera Radny Pan Kasprzak Jerzy: 

Na Komisji Rady Gminy jeden z pracowników gminy powiedział, że pojawił się inwestor, 

który planuje budowę pojedynczych wiatraków, co w związku z tym?  

Zapytanie kieruje do Pana Wójta, kto wydał decyzję o warunki budowy żwirowni w 

Rębielicach Królewskich? Żwirowania ta bardzo utrudnia pracę i życie mieszkańców, 

ponieważ zwiększył się ruch samochodów ciężarowych, które jeżdżą z nadmierną prędkością. 

Efektem tego, są zniszczone drogi i pobocza oraz zaczynają również pękać budynki.  

Pan Radny apeluje, aby bez konsultacji społeczeństwa nie podejmować żadnych działań. 

Pana Radnego poparła w swoich zastrzeżeniach Sołtys Rębielic Pani Balas Wanda. Dodała 

również, że w najbliższym czasie będzie zorganizowane zebranie wiejskie w tej sprawie. 

Poinformowała również, że złożyła pismo do starostwa o ograniczenie prędkości na całej 

długości drogi, oraz aby na ul. Królewskiej zorganizować progi ograniczające prędkość. Pani 

Sołtys nie zgadza się, aby tą drogą jeździły ciężkie samochody i zaapelowała, cytat: „niech 

sobie wybudują swoją drogę, po której będą jeździć”. Poinformowała także, że ktoś się 

pokusił i obliczył, że od godz. 5:00 rano do godz. 22:00 w nocy z nadmierną prędkością przez 

ulice przejeżdża ok. 140 pojazdów w jedna stronę. Druga sprawa jaką poruszyła Pani Sołtys 

to sprawa Góry Rębielskiej, a dokładniej jest tam zrobione olbrzymie składowisko śmieci i 

gałęzi. Trzeba coś z tym zrobić, np. wezwać strażaków, żeby zrobili jakieś kontrolowane 

ognisko. Można również wprowadzić kary za wywóz śmieci. W każdym bądź razie trzeba to 

wysypisko śmieci zlikwidować, ponieważ Góra Rębielska jest wizytówką gminy i nie 

możemy pozwolić, aby została zaniedbana. Następną sprawą o której chciałam powiedzieć to 

elektroniczny system powiadamiania mieszkańców. Jest to świetny pomysł, świetna sprawa, 

jednak nie wysyłane są do mieszkańców wszystkie informacje. 

Następnie głos zabrał Sołtys z Kamieńszczyzny Pan Makles Konstanty. Kieruje pytanie do 

Wójta Gminy kto odpowiada za wywóz śmieci koło koszy? Oraz aby uporządkować i 

pogłębić rowy na Kamieńszczyźnie przy ul. Nadrzecznej. 

Sołtys Nowej Wsi Pan Idzikowski Mirosław apeluje do Wójta aby nareperować drogę w 

Nowej Wsi. Następną rzecz o którą zapytał to oświetlenie uliczne w Nowej Wsi. Połowa 

mieszkańców nie ma oświetlenia. 

Radny Matyszczak Robert zadał pytanie dotyczące przecieków wody z rury biegnącej do 
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Ośrodka Harcerskiego? 

Rady Ptak Jacek zadał pytanie dotyczące pogłębienia rowów przy drodze z Więcek na Lelity. 

 

Głos zabiera Pan Wójt: 

Gmina ma coraz większe problemy. Nic za darmo nie jest, a gmina ma coraz mniejszą 

płynność finansową. Do tej pory na kontach były odłożone pieniądze ok. 1 mil. zł. na dzień 

dzisiejszy tych odłożonych pieniędzy nie ma. Jeśli chodzi o oświetlenie w miejscowości 

Nowa Wieś, to nie ma rzeczy, której możemy nie zrobić. Oświetlenie można zrobić z 

pieniędzy gminnych, ale powstaje wówczas problem, co z dołączeniem prądu do nowo 

powstałych budynków. Zgadzam się, że tamten odcinek jest słabo oświetlony, ale weźmy pod 

uwagę koszty zrobienia tego oświetlenia. Prostszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem 

będzie poczekanie na rozbudowę sieci energetycznej przez Enion i następnie wydzierżawienie 

słupów na których zostaną zawieszone oprawy oświetleniowe.  Rozbudowa sieci 

energetycznej przez Enion umożliwi uzbrojenie działek w energię elektryczna, co wpłynie 

pozytywnie na rozwój miejscowości. 

Jeśli chodzi o te dwa dojazdy do ulicy Ogrodowej w Popowie, to nie było to ujęte w 

projekcie, więc my tego nie zrobimy. Wójt rozmawiał z tymi osobami i w tym roku robione to 

nie będzie. 

Następna sprawa, którą chce wyjaśnić to Centrum Kultury w Popowie. Było to robione z tą 

myślą, żeby tam coś się działo. Pieniądze z remontu remizy już są na koncie, jednak 

wstrzymuje nas jedna rzecz, a mianowicie remont generalny biblioteki. Na dzień dzisiejszy 

nie udało się pozyskać środków na ten cel, ale nie wszystko jeszcze stracone i może uda się te 

środki wygospodarować. Dużo jest problemów, ale to wszystko wiąże się z kosztami. Pana 

Wójta kusi żeby powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, ale również muszą być na to 

przeznaczone środki. 

Jeśli chodzi o pociągnięcie wody to, woda do Ośrodka Harcerskiego dostarczana jest przez 

rurę biegnącą po dnie rzeki. Są tam jednak liczne przecieki, które w najbliższym czasie 

usunięte zostaną przez Pana Randaka. 

Natomiast jeśli chodzi o sprawę wiatraków, to kręci się na terenie gminy osoba, która chce 

wybudować 2 wiatraki, ale dotyczy to miejscowości Zawady, a nie Rębielic Królewskich. 

Prawdopodobnie inwestor dostał zgodę sąsiadów i nabył grunt. A jeśli rzeczywiście taką 

zgodę sąsiadów uzyska to taką decyzje o warunki zabudowy Wójt musi wydać.  

Jeśli chodzi o żwirownię to przynosi ona dochody do gminy. Samochody utrudniają życie 

mieszkańcom. Jest to droga powiatowa, starostwo zwróci na to uwagę i ta droga będzie 

wyremontowana. Będąc w starostwie przekaże ten problem zarządowi dróg powiatowych. 

Jeśli chodzi o dziury, które pojawiają się po kanalizacji, to Zarząd Dróg Wojewódzkich 

usunie wszelkie usterki przed zakończeniem gwarancji. 

Rowy przy ulicy Więcki-Lelity będą za jakiś czas pogłębione, bo jest to droga gminna. 

 

Ad.13 

Przewodniczący Komisji uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta 

kolejno projekty uchwał: 

 

Uchwała Nr 44/V/2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy. 

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

 

Uchwała Nr 45/V/2011 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
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Uchwała Nr 46/V/2011 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach. 

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

 

Uchwała Nr 47/V/2011 w sprawie: wprowadzenia opłaty za świadczenia w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę.  

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Radni głosują: 

„za” – 9 radnych 

„przeciw” – 4 

 

Uchwała Nr 48/V/2011 w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru pracy 

dyrektorów placówek oświatowych. 

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

„za” – 9 radnych 

„ przeciw” – 2 

„ wstrzymało się” – 2 

 

Uchwała Nr 49/V/2011 w sprawie: podjęcia opłaty adiacenckiej. 

Głos zabiera Radny Kasprzak Jerzy: Uchwała ta rok temu była odrzucona, więc dlaczego ona 

wraca powtórnie do obrad sesji. W Rębielicach Królewskich na zebraniu wiejskim uchwała 

dot. właśnie opłaty adiacenckiej została wyraźnie oprotestowana.  

Pan Wójt: 

Prędzej czy później taką uchwałę musimy mieć. Do tej pory była pobierana opłata w 

wysokości 1.200 zł. za podłączenie kanalizacji do budynku. Ta opłata będzie pozwalała 

odzyskać jakieś poniesione koszty.  

Pan Radca Prawny Głębocki Tomasz zabiera głos: Uchwalenie opłaty adiacenckiej jest 

obowiązkowe, wynika to wprost z przepisów ustawy. Jednak można się od tej opłaty 

odwołać. Będzie powołany rzeczoznawca który uzasadni to do warunków cen gruntów na wsi 

więc działa to na korzyść mieszkańcom.  

 

Radny Zatoń: Opłata adiacencka pobierana jest od różnicy wartości działki.  

Radny Bździon: Jeśli ktoś się nie podłączy to i tak będzie musiał płacić tą opłatę. Żeby 

wprowadzić tą opłatę adiacencką to musi być zgoda mieszkańców. 

 

Radca Prawny podaje przykłady o wysokości opłaty adiacenckiej w innych gminach, i tak 

np.: Karpacz 40%, Polanica 30%, Dzierżoniów 40%. 

 

Radny Matyszczak: Mieszkańcy Zborów i Florianowa nie mając tej opłaty podłączyli się w 

100% do kanalizacji, a w miejscowości Popów niektórzy mieszkańcy do dziś nie są 

podłączeni.   

 

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

„przeciw” – 11 radnych 

„wstrzymało się” – 2   

 

Uchwała Nr 50/V/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w Więckach. 

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
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Uchwała Nr 51/V/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w Dąbrowie.  

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

 

Uchwała Nr 52/V/2011 w sprawie: pomocy dla powiatu kłobuckiego dotyczącej 

dofinansowania odnowy Ośrodka Zdrowia w Popowie. 

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

 

Radny Zatoń Paweł złożył wszystkim obecnym paniom serdeczne życzenia z okazji dnia 

matki. 

 

 

Ad. 14 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Deska Jakub zamyka obrady VI Sesji Rady Gminy. 

Wypowiada słowa „ Zamykam obrady VI Sesji Rady Gminy Popów. 

Obrady trwały od 9:00 do 14:00.  

 

 

 

 Protokołowała:  

Janeczek Emilia 

 


