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                                        Protokół Nr VII/2011 
Z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku w sali  
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów. 
 
W sesji uczestniczyli: 
Radni wg załączonej listy obecności 14 /nieobecny Kocot Jerzy/ 
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 obrad 
 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera  sesję .Wypowiada 
słowa”Otwieram VII sesję Rady Gminy Popów i stwierdzam, że dzisiejsze obrady są 
prawomocne , gdyż na stan rady 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych 
Nieobecny Kocot Jerzy -usprawiedliwiony. 
Wita wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. 
 
Ad.2 
 
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.  Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Popów oraz czynności  
     podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim. 
7.  Oświetlenie na terenie gminy Popów. 
8.  Informacja z działalności ODR. 
9. Informacja nt. funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy. 
10.Dyskusja. 
11.Wolne wnioski i zapytania. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie:  

- zmian w budżecie gminy. 
- powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do 

Sądu Rejonowego  i Sądu Okręgowego w Częstochowie 
- opłaty adiacenckiej 
- uchylenia  uchwały Nr 47/VI/2011  Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011 

roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez gminę Popów  

- wysokości opłat  za świadczenia przedszkoli  publicznych prowadzonych 
przez gminę  Popów 
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- zaciągnięcia pożyczki bankowej 
- zmian w WPF 
- przejęcia zadań do realizacji pod nazwą „Budowa ciągu pieszo- rowerowego 

Popów-Dębie 
- przyjęcie zadań do realizacji  należących  do Powiatu Kłobuckiego  - budowa 

chodników  wzdłuż dróg powiatowych 
13. Zamknięcie  obrad  VII sesji Rady Gminy Popów 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego 
proponowanego porządku obrad sesji 
Przewodniczący Rady Jakub Deska proponuje , aby przenieść pkt 9 porządku obrad 
sesji na miejsce pktu 5 i zaraz na początku omówić działalność jednostek OSP. 
Wójt Gminy Bolesław Świtała wnioskuje o podjęcie na dzisiejszej sesji uchwały  w 
sprawie rolnictwa  dot. uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów poddaje porządek obrad sesji po zmianach pod 
głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem porządku obrad sesji 
po zmianach. 
Porządek obrad sesji 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. Informacja nt. funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy. 
6.  Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Popów oraz czynności  
     podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim. 
7.  Oświetlenie na terenie gminy Popów. 
8. Informacja z działalności ODR. 
9 Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności miedzy sesyjnej 
10 .Dyskusja. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12 .Podjęcie uchwał w sprawie:  

- zmian w budżecie gminy. 
- powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do 

Sądu Rejonowego  i Sądu Okręgowego w Częstochowie 
- opłaty adiacenckiej 
- uchylenia  uchwały Nr 47/VI/2011  Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011 

roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez gminę Popów  

- wysokości opłat  za świadczenia przedszkoli  publicznych prowadzonych 
przez gminę  Popów 

- zaciągnięcia pożyczki bankowej 
- zmian w WPF 
- przejęcia zadań do realizacji pod nazwą „Budowa ciągu pieszo- rowerowego 

Popów-Dębie 
- przyjęcie zadań do realizacji  należących  do Powiatu Kłobuckiego  - budowa 

chodników  wzdłuż dróg powiatowych 
- uznania rolnictwa  za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i 

wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
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13 Zamknięcie  obrad  VII sesji Rady Gminy Popów 
 
 
Ad.3 
Radny Macherzyński Józef  wnioskuje o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania. Radny przeczytał protokół i stwierdza, że odzwierciedla on przebieg obrad 
ostatniej sesji 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania. 
Ad.4 
Do Komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury. 
 
1/ Macherzyński Józef  
2/ Ptak Jacek  
3/ Bździon Jan 
Zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem Komisji Uchwał i Wniosków. 
Ad.5 
Informacje z działalności  jednostek OSP za 2010 rok i I kwartał 2011 roku  
przedstawia  dh Stanisław Sielski,Z-ca Prezesa ZGOSP w Popowie. 
Ochotnicze straże pożarne  w Polsce działają  200 lat i skupiają w  swoich szeregach  
ponad 760 000 członków. Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami, a 
działalność opierają na statucie i ustawie o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku. 
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu  
ochronę życia i mienia przed pożarem , klęską żywiołową i innych miejscowych 
zagrożeń. Zagrożenia wynikające z rozwoju techniki  , cywilizacji i sił przyrody  
zmuszają nas do tworzenia  systemu ochrony  ludności  i jej majątku. Najbardziej 
mobilnymi formacjami ratownictwa  są straże pożarne. Ochronę  przeciwpożarową 
gminy zabezpiecza 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych  . Najstarszą 
jednostką OSP jest OSP Rębielice Królewskie założona w 1917 roku, pozostałe 
jednostki tj. OSP. Popów, OSP Dębie, OSP Więcki , OSP Wąsosz Górny i OSP 
Zbory powstały w latach 1922-1926. Wszystkie te jednostki wyposażone są w 
odpowiednie samochody pożarnicze oraz potrzebny do prowadzenia akcji sprzęt 
przeciwpożarowy i techniczny. Członkowie OSP chętnie uczestniczą w niesieniu 
pomocy poszkodowanym , ale także działają społecznie na rzecz swoich jednostek 
.Budżet na OSP w roku  2010 :plan – 148.000, wykonano  
142 964 zł. tj,96.6.% . Mimo tak skromnych środków  finansowych  uchwalonych na 
ochronę p.poż.  wydawanie ich jest bardzo mocno  przemyślane i przez ochotników 
jak i przez Wójta Gminy  
Aby poprawić strukturę wiekową  członków trzeba  nasilić współpracę  z młodzieżą 
zarówno  szkolną jak i poza szkolną. Zmobilizować ich mogą do wstąpienia w szeregi 
straży dobrze działające jednostki OSP oraz organizowane przez nie imprezy 
kulturalno-rozrywkowe. 
Na ten temat dyskutowano na Zarządzie Gminnym OSP .Omawiano również sprawy 
remontu sprzętu gaśniczego, zawodów sportowo-pożarniczych zakup sprzętu 
gaśniczego i ochrony osobistej strażaka , udział jednostek w uroczystościach 
gminnych i powiatowych szkolenia ochotników oraz konieczności wykonania 
najpilniejszych prac na obiektach. Dh Sielski  w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Popowie  podziękował Wójtowi 
Gminy , Przewodniczącemu Rady Gminy i wszystkim radnym za uchwalanie środków  
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na ochronę p.poż na 2010 rok. dziękuje komendantowi więziennictwa  w Wąsoszu za 
udzieloną pomoc ochotnikom, nauczycielom i młodzieży  za masowy udział w 
zbieraniu darów dla  powodzian  i udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
pana Owsiaka .Dziękuje  dh Koniecznemu Wojciechowi  za dobrą organizację przy 
odbiorze i magazynowaniu darów. Zwraca się z apelem do Rady Gminy o 
zabezpieczenie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową na 2011 rok , 
aby można było sukcesywnie wymieniać sprzęt gaśniczy w OSP oraz rozważyć 
budowę garaży dla OSP Wąsosz Górny. 
Następnie głos zabiera Komendant Gminny OSP w Popowie dh Wojciech Konieczny. 
Ochotnicze Straże Pożarne to niewątpliwie bardzo ważna  i potrzebna część 
naszego życia społecznego. Druhowie udowadniają to swoimi działaniami 
ratowniczymi podczas, na szczęście rzadkich pożarów i miejscowych zagrożeń. 
Największy profesjonalizm i chęć niesienia pomocy pokazali podczas usuwania 
skutków okiści w styczniu i powodzi w maju 2010 roku. Jednak OSP to nie tylko 
Jednostki Operacyjno-Techniczne – tzw. grupy wyjazdowe ale także ogromna praca 
wolontariuszy na rzecz życia społecznego naszych miejscowości. To oni są w 
ogromnej mierze odpowiedzialni za część techniczną festynów i dożynek, na których 
wszyscy się bawimy, że nie wspomnę o uroczystościach kościelnych, które 
uświetniają swoją obecnością w mundurach galowych. 
Obecne czasy niestety nie są przyjazne dla tych stowarzyszeń. OSP są finansowane 
z budżetu gminy na mocy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. Budżety te jak wiemy są skromne a potrzeby jakie mają jednostki 
są duże. Do najpilniejszych należy zaliczyć atestowane hełmy ochronne i ubrania 
specjalne. Aktualnie do spełnienia norm wyposażenia należy zakupić: 
- dla OSP Dębie: 4 hełmy i 9 ubrań ochronnych;  
- dla OSP Popów: 8 hełmów i 11 ubrań ochronnych; 
- dla OSP Rębielice Królewskie: 8 hełmów i 10 ubrań ochronnych; 
- dla OSP Wąsosz Górny: 1 hełmów i 5 ubrań ochronnych; 
- dla OSP Więcki: 10 hełmów i 2 ubrania ochronne; 
- dla OSP Zbory: 10 hełmów i 5 ubrań ochronnych; 
Są to potrzeby najpilniejsze i środki finansowe na te rzeczy muszą się pojawić 
bezzwłocznie. Tutaj dodam ze jednostki, które złożyły wnioski w styczniu dostały 
dotacje na ten sprzęt z ZW ZOSP RP w Katowicach i jest on już do odbioru. Bez 
wyposażenia jednostek w w/w sprzęt ochronny zostaną one bezwzględnie wycofane 
z podziału bojowego i nie będą miały prawa wyjazdu do jakichkolwiek działań 
ratowniczych do czasu uzupełnienia wyposażenia. W następnej kolejności należy 
wyposażyć straże w rękawice ochronne i kominiarki niepalne.  
Ja rozumiem, że budżet gminy nie jest w stanie podołać  wszystkim potrzebom 
Ochotniczych Straży Pożarnych, ale należy sukcesywnie uzupełniać braki. 
Należy zaznaczyć, iż dużą rolę w gospodarowaniu środkami finansowymi odgrywają 
Prezesi Zarządów i Naczelnicy OSP. To oni wspólnie podejmują decyzję jakie 
wyposażenie należy zakupić w pierwszej kolejności. Niedopuszczalne są sytuacje w 
których ratownicy jadą do akcji w hełmach PH-5 lub ich poprzednikach z lat 70  XX 
wieku, tzw. siwe hełmy z długim daszkiem. A i takimi się jednostki posługiwały w 
jeszcze w roku 2007. A w tym samym czasie zarząd decyduje się na zakup sprzętu, 
którego nawet JRG Kłobuck używa 1-2 razy w roku. Ale zawsze Prezes może się 
pochwalić że jednostka jedyna w gminie posiada takie urządzenie. Wiąże się to też z 
kosztami eksploatacji tych urządzeń, a mianowicie sprzęt wprowadzony do 
użytkowania  musi być utrzymywany w ciągłej gotowości, muszą byś wykonywane 
rozruchy i przeglądy techniczne tych urządzeń. Tłumaczenie, że była okazja nabyć 
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sprzęt po korzystnej cenie bo ok. 50% dofinansował ZW ZOSP RP nie może mieć 
miejsca dopóki dopóty wyposażenie ochronne ratowników nie będzie spełniało 
wymagań. Nie muszę nikomu tłumaczyć że w przypadkach nawet najdrobniejszego 
urazu Ubezpieczyciel, że nie chcę wymienić tu osoby Prokuratora zażąda atestu 
CNBOP w Józefowie wydanego dla przedmiotów które ratownik powinien był używać 
w czasie działań ratowniczych. 

W następnych latach należy doposażyć w sprzęt jednostki najbardziej 
mobilne. Wskaźnikiem do ustalenia dotacji  na jednostkę powinny być: 

- ilość wyjazdów do akcji ratowniczych; 
- ilość i poziom wyszkolenia członków; 
- aktywność w propagowaniu ochrony przeciwpożarowej, np. poprzez udział w 

Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych; 
a nie sympatia radnych, którzy próbują coś „załatwić” u Pana Wójta, na szczęście z 
rzadko dla nich pozytywnym skutkiem. 
A tak przy okazji proszę przedstawiciela Zarządu OSP Wąsosz Górny o 
przedstawienie Radzie Gminy przyczyn bojkotu Gminnych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych w roku 2011. 
Przyszłość jednostek OSP uzależniona jest nie tylko od środków finansowych 
przeznaczonych na ich funkcjonowanie, ale przede wszystkim od ludzi którzy stoją w 
szeregach OSP. Wielkimi pieniędzmi, bez ludzi i ich woli pracy na rzecz OSP 
jednostki nie sprostają wymaganiom obecnych czasów. 

Organizacja ochrony przeciwpożarowej gminy Popów w zakresie działań 
ratowniczych podczas pożarów powinna się opierać na wszystkich sześciu 
jednostkach OSP wyszkolonych i doposażonych w samochody gaśnicze i dwóch z 
nich specjalistycznych jednostkach, które posiadają wyszkolonych członków w 
zakresie kursów ratowników OSP cz. I i II, kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy 
oraz obsługi urządzeń ratownictwa technicznego. Te 2 jednostki te zgodnie z 
wymogami ZG ZOSP RP miałyby za zadanie: 

- działania ratownicze podczas pożarów; 
- ratownictwo techniczne i komunikacyjne; 
- ratownictwo medyczne; 
- działania zabezpieczające; 

W miarę pozyskanych we własnym zakresie lub poprzez gminę środków z 
zewnętrznych źródeł i posiadanych uprawnień wszystkie jednostki mogłyby 
zwiększyć swój  zakres, rodzaj działań ratowniczych, oczywiści stosownie do rejonu 
działania. Bo przecież np. OSP Popów  nie porwie się na ratownictwo wysokościowe, 
a OSP Rębielice Królewskie na ratownictwo wodne. 
Ja zdaję sobie sprawę, iż niektórzy  dh Prezesi nie będą zadowoleni z tej wizji, ale 
niestety muszą sobie uświadomić, że gminy nie stać na wyposażenie i utrzymanie 6 
JOT-ów kat I. 
Chcę także zaznaczyć, że należy równo traktować jednostki pod względem 
zabezpieczenia obiektów remiz. Dokończyć ich modernizację, a także rozsądnie i 
zgodnie z możliwościami dalszego utrzymania oraz potrzebami jednostki zaplanować 
budowę strażnicy dla OSP Wąsosz Górny lub też rozważyć remont istniejącej. 
Niestety nie znamy planów druhów z Wąsosza Górnego, a myślę że użytkownicy 
podobnych obiektów mogliby udzielić cennych wskazówek. 
Warto pamiętać, że obiekty te to centrum życia społecznego miejscowości i służą 
wszystkim mieszkańcom, a często są także wizytówką miejscowości. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje Komendantowi Gminnemu OSP 
dh.Koniecznemu Wojciechowi za złożenie sprawozdania. 
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Komendant Gminny w swym wystąpieniu korzystając z obecności Prezesa OSP w 
Wąsoszu Górnym  prosi o wytłumaczenie dlaczego jednostka OSP Wąsosz Górny 
nie brała udziału w zawodach. Do tego tematu odniósł się Prezes OSP Wąsosz Jerzy 
Modliński i powiedział ,że decyzja taka wyszła w ostatniej chwili , ponieważ wszędzie 
mówi się i powtarza, że wszystko odbywa się w Wąsoszu, że na Wąsosz przekazuje 
się wszystkie środki  finansowe , więc choć w ten sposób chcieliśmy zaoszczędzić  
trochę pieniędzy, aby nie wszystko zabrał Wąsosz. 
Radny Matyszczak  Robert popiera wypowiedź Komendanta Gminnego OSP  , że 
członkowie muszą być odpowiednio doposażeni , i przejść odpowiednie szkolenia , 
aby byli dopuszczeni do brania udziału w akcji .Dopowiada jeszcze, że trzeba mieć 
uprawnienia do kierowania ruchem i to trzeba wpisać w zakres szkolenia , aby każda 
jednostka posiadała jedną dwie osoby mogące kierować ruchem. 
Rany Zagrodnik Robert Prezes OSP Więcki  nawiązuje do słów wypowiedzianych 
przez Komendanta Gminnego i atestów sprzętu. Ten sprzęt,  w który wyposażone są 
jednostki OSP nie jest atestowany , pyta kto będzie odpowiadał, gdy zdarzy się 
wypadek . Jeżeli nie będzie odpowiedniego sprzętu to jednostki nie będą wyjeżdżać  
do akcji . Dzisiaj mamy okres letni, możliwość zwiększonej ilości wypadków, pożarów  
i ten sprzęt musi być zabezpieczony , przynajmniej ubrania ochronne i kaski. 
Radny Matyszczak Robert dodaje, że wszystkie straże są ubezpieczone , ale jeżeli 
nie będą miały odpowiedniego wyposażenia w środki ochronne , które muszą być , to 
mogą być kłopoty .I tu trzeba podejść do tego tematu bardzo poważnie. 
Radny Przygoda Mirosław dziękuje Prezesowi  OSP w Rębielicach Królewskich 
Krzysztofowi Maklesowi za czas poświęcony straży. 
 
Ad.6 
Głos zabiera I Zastępca Policji w Kłobucku  podinsp. Tomasz Górka. Dziękuje Radzie 
Gminy za sfinansowanie radiowozu oraz przekazanie środków finansowych na zakup 
sztandaru. 
Komendant powiedział ,że gmina Popów należy do gmin mieszczących się w trzeciej 
strefie o mniejszym stopniu zagrożenia . W ciągu tych 5-ciu miesięcy  miało miejsce  
na terenie powiatu 248 przestępstw mających wpływ na bezpieczeństwo  
mieszkańców z czego 22 w gminie Popów , tj 9%. 
Porównując okres analogiczny roku ubiegłego to trzeba powiedzieć ,że to 
bezpieczeństwo utrzymuje się na takim samym poziomie. W roku ubiegłym nie było 
żadnych wypadków . w tym roku mamy 3 wypadki  i 3 osoby ranne. W tym roku 
nastąpił wzrost nietrzeźwych kierowców , czyli istnieje jeszcze w społeczeństwie  
przyzwolenie na spożywanie alkoholu i prowadzenie  pojazdu pod jego wpływem. 
Komendant apeluje, aby zwracać uwagę  osobom pijanym będąc ich pasażerem , 
aby nie siadali za kierownicę w takim stanie. Jak powiedział gmina Popów jest w 3 
strefie zagrożenia,  a więc w tej  najmniejszej, co nie znaczy ,że na terenie gminy nie 
są prowadzone  działania kontrolne. Działania takie będą wzmożone w okresie 
letnim. Komendant zwraca się z prośbą, że jeżeli na terenie gminy będą 
organizowane jakieś uroczystości to należy powiadomić Komendę Policji 2 tygodnie 
wcześniej , aby można było przygotować się  i wyznaczyć dodatkowe patrole. 
Komendant informuje .że Kierownik Posterunku w Miedźnie zawsze jest gotowy do 
niesienia pomocy mieszkańcom . Można również wyszukać  na stronie internetowej 
większe zdarzenia mające miejsce na terenie  gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Jakub Deska dziękuje za przedstawienie 
sprawozdania z działalności Policji na terenie gminy. 
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Ad.7 
 
Głos zabiera  przedstawiciel Zakładu Energetycznego w Kłobucku  pan Wojciech 
Mszyca, który informuje radnych ,że na terenie gminy Popów w miejscowości 
Zawady tj, na ulicy Piwnej, ul,Makuszyńskiego  uszkodzone są przekaźniki i dlatego 
nie można ustawić  tych lamp. Poza tym wszystkie lampy się świecą.  
Radny Owczarek Kazimierz pyta jak pan wytłumaczy  to ,że o 22,30  światło się nie 
świeci , od czego to jest uzależnione. 
Kierownik Zakładu Energetycznego wyjaśnia. że światło powinno się zapalać 35 
minut po zmierzchu  i o godz.3.30 i gasnąć o godz.24.30 i 35 minut przed świtem, na 
ul. Makuszyńskiego jest uszkodzony przekaźnik w trzech miejscach . Była informacja 
przekazana Wójtowi ,że ta awaria zostanie usunięta, gdy tylko zostaną zakupione 
nowe przekaźniki. Te przekaźniki kosztują 600 zł. 
Radny Owczarek Kazimierz – taka sytuacja trwa już od lutego , czy od marca. Można 
wytłumaczyć społeczeństwu  raz, ale jak mamy to tłumaczyć przez kilka miesięcy. 
Mieszkańcy nam radnym zgłaszają usterki, my przekazujemy do gminy, gmina 
przekazuje do Zakładu Energetycznego  a światło się nie pali. 
Przedstawiciel Zakładu Energetycznego wyjaśnia, że od 1 lipca 2011 roku Rejon w 
Kłobucku będzie podlegał pod Lubliniec i nie może nic  w tej chwili  powiedzieć jak ta 
współpraca będzie wyglądać. Zapewnia jednak radnych, że ta awaria na Zawadach 
zostanie  pod koniec tygodnia usunięta.  
Radny Powiatowy Drabik Henryk zgłasza, że koło szkoły w Popowie na ul.Długosza 
światło świeci się od godz. dziewiątej. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zwraca się do zebranych o zadawanie 
pytań w sprawie oświetlenia do Kierownika Zakładu Energetycznego najpierw  przez 
radnych a po wyczerpaniu przez nich tematów przez innych uczestników sesji 
Prosi o nie powtarzanie  pytań dotyczących tego samego tematu. 
Radny Jacek Ptak – była awaria oświetlenia  w Płaczkach, Więckach i to trwało  
około 1 miesiąca. To trochę długo.  
Przedstawiciel Zakładu Energetycznego  wyjaśnia, że na usunięcie  awarii zakład ma 
5 dni i w tym czasie ta awaria powinna być usunięta.  
Sołtys wsi Zawady Borecki Edmund  pyta o której godzinie to światło uliczne powinno 
się zapalać. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zwraca uwagę ,żeby zabierając głos nie 
powtarzać pytań dotyczących tych samych problemów. 
Odpowiedź: 35 minut po kalendarzowym zmierzchu i 35 minut przed świtem  i 
gasnąć 24,30 i zapalać się o 3.30. 
Sołtys wsi Wąsosz Górny zgłasza, że  w Wąsoszu Górnym  na ul. Zamojskiego  nr 
słupa 723 i 4   3 tygodnie nie ma światła. 
Radny Owczarek Kazimierz  -zgłasza, że na ul.Szkolnej pod lampą rośnie drzewo i  
światło się świeci  a jest ciemno. 
Radny Wróż Henryk – ten temat drążony jest od jakiegoś czasu   i są różne 
propozycje co do gaszenia i zapalania oświetlenia ulicznego. Radny proponuje, aby 
to światło było zapalane godzinę później i gasło godzinę wcześniej i świeciło się całą 
noc. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie .Trzeba ten temat przedyskutować na 
komisji. 
Sołtys wsi Nowa Wieś pyta, czy wiadomo coś na temat  oświetlenia w Nowej Wsi. 
Radny Bździon Jan wyjaśnia, że rozmawiał z dyrektorem Zakładu Energetycznego , 
który mu zapewniał ,że ta przebudowa będzie. Ale jeżeli ten zakład teraz przejdzie 
pod Lubliniec to nie wie jak to będzie. Radny Bździon Jan jednak zapewnił ,że będzie 
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próbował wszelkich sposobów  i dojedzie do wszystkich instytucji, które mają na to 
wpływ, aby to światło n a Nowej Wsi było.  
Prezes OSP  w Popowie Łukasz Tasarz pyta dlaczego  w okresie zimowym nie było 
można dodzwonić się do Zakładu Energetycznego na żaden telefon. 
Przedstawiciel ZE odpowiada, że było bardzo dużo awarii i telefonów. 
Radny Matyszczak Robert uważa, że to targowanie się między Wójtem a Zakładem 
Energetycznym jest niepotrzebne, jeżeli te czujniki kosztują 600 zł , to przecież stać 
Zakład Energetyczny na to , aby je w szybkim czasie kupić. 
Głos zabiera Wójt gminy  Bolesław Świtała, który  informuje, że  do tej pory 
współpraca pomiędzy gminą a Zakładem Energetycznym  układała się bardzo dobrze 
jednak pod naciskiem mieszkańców wsi o braku światła ulicznego napisał pismo, w 
którym może w zbyt mocnych słowach poprosił o naprawę. Wójt uważa, że może by 
tego zamieszania nie było, gdyby nie dwa urządzenia, które regulują,  kiedy to 
światło powinno się gasić , a kiedy zapalać. Te dwa pisma, które zostały skierowane  
do Zakładu Energetycznego  nie powinny spowodować ,że nie będą ze sobą dalej 
współpracować. Przeprasza Kierownika ZE za te zbyt mocne słowa. Kolejny temat 
jaki nurtuje Wójta Gminy ,to jak Zakład Energetyczny zaopatruje się na 
przeprowadzenie przetargu na zakup energii  elektrycznej. Zgodnie z ustawą taki 
przetarg będzie musiał być przeprowadzony  a w pobliżu nie ma takich gmin, które by 
takie  przetargi prowadziły. Gmina nad tym pracuje, bo to jest jej obowiązkiem .  i 
chciałby , aby kierownik się na ten temat wypowiedział. 
Kierownik Mszyca odniósł się ,do przedstawionych prze Wójta jak i radnych 
problemów, powiedział, że  nie było by problemu przeprowadzić linię energetyczną w 
innym miejscu na Nowej Wsi  , ale tam są prywatne posesje i wiążą się z tym duże 
koszty, natomiast od sprzedaży energii to jest inna firma. 
Radny Zagrodnik Robert pyta, jak wygląda sprawa oświetlenia ulicznego w 
Antoniach. 
Przebudowy nie będzie , to wymaga dokumentacji i o to musi zwrócić się gmina. 
Całość dyskusji podsumował radny Macherzyński Józef, który poparł wypowiedzi  
radnych i sołtysów, że to światło świeci się w „cały świat „. a my jako gmina ponosimy 
koszty. Zakład Energetyczny przejął cały majątek i teraz  grabi wielkie pieniądze. 
Zwrócił się z apelem do Zakładu Energetycznego , aby szanowali trochę swoich 
klientów, dodzwonić się nie można , bo podłączane są automatyczne sekretarki 
Czasami jest tak, że są panowie z Zakładu Energetycznego w terenie ,  ale naprawić 
korka nie mogą trzeba przysłać inną ekipę, a koszty wlicza się odbiorcom światła i 
my za to wszyscy płacimy, przecież te opłaty przewyższają rachunek za prąd. 
Kierownik Mszyca odpowiada, że zmieniły się warunki pracy w zakładzie , są 
załączone sekretarki. 
Radny Bździon Jan - w rozmowie z zakładem energetycznym słyszy się ,że 
wystarczy zadzwonić i zgłosić usterkę a w ciągu jednego dnia będzie usunięta, 
sytuacja w terenie jest zupełnie inna. Tak jak powiedział radny Macherzyński  jest 
ekipa w terenie obcina drzewa , ale ona nie może usunąć usterki, naprawić lampy 
pomimo to iż ma podnośnik i może do niej dojść, od tego jest inna ekipa  a my 
płacimy koszty. 
Kierownik z zakładu energetycznego – brygady, które obcinają drzewa są  
wyposażone  w inny sprzęt. 
Radny Drabik Henryk  zgłasza  usterkę na ul. Reymonta 53 w Popowie. 
Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności ODR na terenie gminy Popów przedstawił pan Paweł 
Hudy, który mówi, że Punkt Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Popowie  prowadzi 
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dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 7,30 do 11 oraz  czwartek w godz. od 7.30 
do godz.15,30. W pozostałe dni  należy zgłaszać się do Powiatowego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Kłobucku 
Od początku 2011 roku  przyjęto 282 wnioski o dopłaty bezpośrednie od rolników  z 
terenu gminy Popów oraz  4 wnioski na modernizację gospodarstw rolnych oraz 
jeden wniosek  o wsparcie młodego rolnika. Pracownicy Powiatowego Zespołu 
Rolniczego w Kłobucku służyli pomocą  przy wypełnianiu wniosków rolno- 
środowiskowych i świadczyli pomoc merytoryczną w trakcie programu rolno-
środowiskowego dla trzynastu gospodarstw , wykonane zostały również trzy plany 
rolno środowiskowe  dla gospodarstw ubiegających się  o wdrożenie do programu 
rolno środowiskowego. 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi również szkolenia dla rolników . W tym 
roku zorganizowano następujące szkolenia. 
1/ Wymagania wzajemnej zgodności a uzyskanie dopłat bezpośrednich 
2/ Szkolenie z zakresu produkcji trzody chlewnej , które odbyło się w Miedznie , 
uczestniczyli w nim także rolnicy z  gminy Popów. 
3/  Szkolenie z zakresu obowiązkowych  ubezpieczeń upraw. 
4/  Szkolenie o zasadach wypełniania wniosków bezpośrednich  w 2011 roku 
Były też szkolenia na temat wypełniania  wniosków bezpośrednich. 
Dla rolników z gminy popów zostało zorganizowane  seminarium wyjazdowe na 
Agrotech Kielce. 
We wrześniu planowany jest także wyjazd  na międzynarodową  wystawę maszyn do 
Bednar k/ Poznania. Obecnie prowadzi się działania z PROW takie jak: 

- zalesianie  /nabór do 31.07.2011 r/ 
- korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów czyli 

dostosowanie gospodarstw do wymogów prawnych Unii Europejskiej. 
- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – mikroprzedsiębiorstwa. 

Radny Kasprzak Jerzy  przypomina o zakupie wapna i dofinansowanie . Tym 
działaniem zajmują się Izby Rolnicze. 
Przewodniczący Rady Gminy dziękuje za przedstawienie informacji z działalności 
ODR. 
Ad.9 
 
Głos zabiera Wójt gminy Bolesław Świtała, który  informuje ,że 29 maja 2011 r w 
Popowie  odbył się Powiatowy Dzień Matki. Uczestniczyły w nim matki z całego 
powiatu , zespoły śpiewaczy ,KGW. Matki, które urodziły więcej niż troje dzieci  
zostały wyróżnione.  
Odbyło się również spotkanie z panią poseł Jadwigą Wiśniewską, 
 
4 czerwca 2011 roku odbyło się posiedzenie ZG OSP w Popowie, które dotyczyło 
organizacji 10 zjazdu ZG OSP. Złożony został wniosek na dofinansowanie solarów. 
Wniosek ten został złożony jako 78  . Tych wniosków złożono 180. 
6 czerwca 2011 roku Wójt Gminy składał zeznania na Policji w Kłobucku w sprawie 
P.Wosińskiej. 
W tym dniu odbyło się także zebranie sołeckie w Rębielicach Królewskich , na którym 
poruszono sprawę żwirowni w Rębielicach Królewskich a zwłaszcza samochodów, 
które wywożą piasek. Nasilenie tych samochodów jest tak duże ,że  powoduje 
pęknięcia ścian domów. 
Na zebranie zaproszeni byli Starosta  Roman Minkina, Pan Tadeusz Pułka Kierownik 
Zarządu Dróg Publicznych .Temat bardzo burzliwy jednak pewne rozwiązania udało 
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się już zastosować. Na zebraniu tym poruszono również temat dotyczący 
zagospodarowania góry rębielskiej oraz nielegalnego składowania na niej śmieci. 
12 czerwca 2011 roku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze  na terenie gminy. 
Dziękuje radnemu Matyszczak Robertowi za zaangażowanie w przygotowaniu tych 
zawodów. 
15 czerwca Wójt brał udział w spotkaniu w Kłobucku. 26 czerwca 2011 roku odbyło 
się nadanie sztandaru dla Policji w Kłobucku. 21 czerwca 2011 roku w Urzędzie 
Gminy Popów odbyła się uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego. Jubilaci zostali 
udekorowani przez Wójta Gminy medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 
22 czerwca 2011 rok to zakończenie roku szkolnego. Wójt Gminy brał udział w 
uroczystości zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum 
17 czerwca 2011 roku Wójt  uczestniczył w rozprawie sądowej wniesionej przez RIO 
w celu zwrotu dotacji – naruszenie dyscypliny budżetowej. Sprawa jest odroczona do 
września. 
19 czerwca 2011 roku odbył się 10 Zjazd OSP. Zjazd został bardzo sprawnie 
zorganizowany. Duży wkład pracy w jego przygotowanie  włożył Konieczny Wojciech. 
Toteż został doceniony przez druhów strażaków i wybrany na komendanta 
Gminnego OSP Popów i sekretarza .Skarbnikiem została Pani Danuta Karpik. 
20 czerwca w Urzędzie Gminy w Popowie odbyło się  podsumowanie  gminnych 
konkursów i dzieci otrzymały nagrody. 
26.06.2011 odbył się festyn w Wąsoszu Górnym. 
Od  24 maja do 27 czerwca 2011 roku odbyła się kontrola RIO. Jest już protokół 
pokontrolny. 
Te uchybienia , które wykazała kontrola nie są zbyt znaczące. Protokół zawiera 58 
stron. Kontrolę przeprowadziły 3 osoby z RIO. Były uchybienia w przetargach, co 
zakwestionowało RIO. Będą zalecenia pokontrolne. W  ocenie Wójta kontrola 
wypadła dobrze. Były też przekroczenia planów. Skarbnik o tym wie. 
Odnośnie inwestycji  wójt mówi, że  budowa kanalizacji w Brzózkach zostanie 
wydłużona o 1 miesiąc .Coraz więcej osób chce się podłączyć do kanalizacji, poza 
tym  są problemy z wykopami. Przebudowa ul. Długosza  i Ogrodowej – termin 
będzie dotrzymany . Jest zamiar upiększenia tego miejsca drzewkami czy krzewami. 
Kalwaria prace idą, ale wolnej, ponieważ jest tak ,że część pracy trzeba wykonywać 
ręcznie. Pojawiają się też tam szczątki ludzkie  i wtedy trzeba to zgłaszać 
archeologowi. Termin realizacji też się wydłuży, powoli nabiera to wyglądu mówi Wójt 
Gminy. 
Na termomodernizację budynku urzędu gminy wpłynęło 6 ofert. Najdroższa wynosiła 
591 tys. zł., najtańsza 378 tys. zł. Wykonawca już jest wyłoniony. 
Druga sprawa to ogrzewanie  pompami. – geotermalne ogrzewanie/ Został również 
na to zadanie rozpisany przetarg. Wójt podkreślił ,że rozpisanie ponownego 
przetargu  korzystnie wpłynęło na budżet gminy.  
Kolejny przetarg, który się odbędzie jutro, tj, 1 lipca 2011 na rekultywacje wysypiska 
śmieci . To również musimy zrobić  jeszcze w tym roku , gdyż otrzymamy na to środki 
z zewnątrz Zainteresowanie tym tematem jest średnie. Środki przeznaczone na ten 
cel są niewystarczające .Na dzisiejszą sesje jest przygotowana uchwała na przejęcie 
zadań  z Województwa  i Starostwa  Kłobuckiego. Do realizacji są dwa zadania; 
budowa ciągu pieszo-rowerowego od Popowa w stronę Dębia , częściowo środki 
zabezpieczy na to województwo, z tym ,że gmina położyłaby jeszcze pod tym 
ciągiem rury , które służyłyby  kiedyś na zrobienie oświetlenia , my jako gmina 
dołożymy 350 tys. zł i remont dróg, na które Starostwo może złożyć wniosek o 
dofinansowanie. Jak Wszystkim wiadomo jednym z zdań rozpoczętych w tym roku 
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miała być rozbudowa Gimnazjum w Zawadach. Wójt zwraca się do radnych z 
pytaniem ,co w tej kwestii robimy, bo na wszystko nie wystarczy nam środków. 
Zaznacza, że rozbudowę gimnazjum prowadzić będziemy z własnych środków 
,natomiast na te dwa zadania : ciąg pieszo-rowerowy  i remont dróg , możemy 
pozyskać środki z zewnątrz.  Ponadto Wójt porusza sprawę organizacji dożynek, 
które były organizowane w Wąsoszu Górnym, w Rębielicach Królewskich  i teraz 
przypada zrobić je w Popowie. 
 
Ad.10.i 11 
 
Pan Strugacz Krzysztof Prezes OSP Dębie zwraca uwagę Przewodniczącemu Rady 
Gminy na wiadukt kolejowy w Dębiu. Tam zniszczone są barierki a tamtędy bardzo 
często chodzą ludzie  do sklepu do Popowa , chodzą tam dzieci i jak się ktoś oprze o 
te barierki, to może zakończyć  się nieszczęśliwym wypadkiem. Trzeba na  
skrzyżowaniu założyć muldę, może to pomoże zwolnić. 
Radny Matyszczak Robert potwierdza, że na tym przejeździe te barierki są bardzo 
zniszczone. Trzeba na skrzyżowaniu założyć muldę, może to zmusi kierowców do 
ograniczenia szybkości. 
Przerwa. 15 minut 
Po przerwie. 
Radny Owczarek Kazimierz  odnosi się do postawionego przez Wójta Gminy pytania 
czy zaczynać budowę przedszkola w Zawadach czy nie i pyta dlaczego tej budowy 
nie będzie „stawia nas się przed faktem ,co mamy budować , tylko co z 
przedszkolem, może można z czegoś innego zrezygnować. 
Radny Kasprzak Jerzy pyta czy  zamierza Wójt wystąpić o uznanie gminy za objętą 
suszą, bo susza na terenie gminy jest. Gmina Lipie wystąpiła i została uznana. I 

druga sprawa to sprawa wody  w Rębielicach Królewskich, co dalej z tym badaniem 
wody. Próba wody miała być robiona w maju. 
Radny Zatoń Paweł - jeżeli mamy z czegoś zrezygnować to zrezygnujmy z 
ogrzewania geotermalnego. 
Radny Matyszczak Robert uważa, że możemy przekazać na rozbudowę Gimnazjum 
środki z Centrum w Wąsoszu Górnym lub samochodu gaśniczego dla Popowa. 
Radny Owczarek porusza problem drogi na ul. Piwnej, szczególnie ten odcinek koło 
pana Wilka , tam samochodem się nie przejedzie. Tam są ośrodki wypoczynkowe i 
coś z tą drogą trzeba zrobić. 
Radna Żurawska Teresa pyta dlaczego  przerwano prace na ul. Ogrodowej ,koło 
posesji państwa Doboszów., przy pracach zostały naruszone przewody od telefonów 
i to tak zostało. 
Radny Matyszczak Robert informuje, że nie zostały usunięte usterki, które powstały 
przy budowie kanalizacji w Zborach  i które zostały zapisane w protokole. 
Radni z Więcek  wnioskują o postawienie znaków   oznakowanie miejscowosci 
Więcki teren zabudowany.  1,5 km Antonie, na Więckach oraz znaku przed remizą 
OSP w Więckach o wyjeździe straży- uwaga straż. 
Sołtys wsi Rębielice Królewskie – Balas Wanda  zgłasza ,że w Rębielicach 
Królewskich  pojawiają się psy i wnosi o oczipowanie  wszystkich psów, ponieważ  
opłata za  umieszczenie psa w schronisku jest duża, łatwiej będzie odnaleźć 
właściciela psa. 
Sołtys wsi Zawady Borecki Edmund  uważa, że nad tą rozbudową Gimnazjum w 
Zawadach trzeba się zastanowić , bo było mówione, że na bazie tego przedszkola 
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miał powstać katering i może nam sanepid zamknąć inne przedszkola, które nie 
spełniają wymogów jeżeli chodzi o stołówki. 
Radny Janusz Krawczyk porusza sprawę znaku umieszczonego na chodniku od 
Poczty w kierunku torów w Popowie ,ponieważ przechodząc chodnikiem ludzie 
uderzają o niego głową i może dojść do nieszczęścia oraz hydrantu wystającego  
dość dużo ponad ziemią . Ponadto trzeba zabezpieczyć budynek na ul.Ryemonta  w 
Popowie. 
Sołtys wsi Więcki Kowalski Józef   informuje ,że w Więckach nie ma odprowadzenia 
wody. Radny Zagrodnik Robert poruszał ten temat na poprzedniej Sesji. 
Radny Zatoń Paweł prosi o nawiezienie ziemi na skarpę w Kamieńszczyźnie Dolnej, 
aby można było tam postawić te barierki. 
Do postawionych pytań ustosunkowali się pracownicy urzędu gminy oraz Wójt 
Gminy. 
Pan Marcin Zomerfeld odniósł się  do postawienia znaków i budowy drogi. 
Budowa drogi  w Popowie nie została wstrzymana. Powstała potrzeba postawienia 
dwóch studzienek  i najpierw muszą być te studzienki postawione a potem  budowa 
będzie nadal prowadzona. 
Jeżeli chodzi o oznakowanie  Więcek , jest prowadzona korespondencja  z powiatem 
, bo my jako gmina niewiele możemy zrobić, ponieważ są to drogi powiatowe. 
Podobnie jest na drodze  Makuszyńskiego. Jeżeli chodzi o most kolejowy , to w 
najbliższych dniach będzie można  to poprawić 
Radny Matyszczak Robert pyta jak to się stało, aby po 15 latach pracy zwolnić 
pracownika. 
Pan Konieczy Wojciech ustosunkował się do pytań w sprawie suszy i oczipowania 
psów. 
Objęcie gminy Popów klęską suszy  chyba nie będzie możliwe, bo wskaźnik  wody 
jest duży. 
Kwestia oczipowania psów leży w gestii gminy. 
Pan Łacny Paweł w kwestii usunięcia usterek powstałych przy budowie kanalizacji 
poinformował ,że w dniu jutrzejszym będzie  spotkanie z inspektorem nadzoru i ten 
temat będzie poruszony. 
Kierownik Moczek, jeżeli chodzi o zwolnienie pracownika konkretnie pana Leśniaka, 
to taką decyzję podejmuje dyrektor  i taką podjął w stosunku do pana Leśniaka. Pan 
Leśniak ma stałą pracę w Miedźnie i być może  to było powodem. Ten pan odwołał 
się do Sądu Pracy i jeżeli Sąd uzna ,że jest to niezgodne to przywróci go do pracy. 
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała. 
Wójt bardzo szczegółowo w swoim wystąpieniu  omówił sprawę  budowy inwestycji a 
także sprawę Gimnazjum w Zawadach. Wójt jest przygotowany do budowy 
Gimnazjum. Jest tylko pytanie, czy jest zasadne w chwili obecnej rezygnować ze 
środków  pozyskanych na te inwestycje. Pozyskiwanie  tych środków z zewnątrz jest 
bardzo trudne , i jeżeli już są przyznane to moim zdaniem rezygnować z nich nie 
można. Jeżeli chodzi o budowę dróg ,to 30 września będziemy wiedzieli czy 
Starostwo złoży ten wniosek na tą” schetynówkę”. 
Jeżeli chodzi o badanie wody w Rębielicach Królewskich, to takie badanie wody 
kosztuje 20 tys zł. Gmina ma pompę  i może to wykonać tańszym kosztem i zrobi to 
przy pomocy pracowników Urzędu Gminy. 
Z wnioskiem o uznanie gminy za objętą klęską suszy wystąpi Wójt do Wojewody. 
Radny Owczarek Kazimierz – dzisiaj można wystąpić  z wnioskiem na cokolwiek  i 
można otrzymać dotacje na wszystko, tylko zaczynamy zapominać  o sprawach  z 
czego społeczeństwo żyje. 
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Na ul. Piwnej chodnik jest zarośnięty , to jest wizytówka naszej  gminy , dobrze ,że te 
dotacje są , ale trzeba pamiętać także o naszych mieszkańcach. 
Radny Zatoń Paweł prosi o wycięcie trawy  do mostku bujanego , tam trawa jest 
bardzo wysoka. 
Radny Wróż Henryk uważa ,że należy wysłać pisma do właścicieli  o utrzymanie 
czystości wokół swojej posesji. 
Radny Owczarek Kazimierz pyta jak jest z więźniami , czy to jest taka jedna grupa , 
jaką można dostać czy można więcej. 
Sołtys wsi Kamieńszczyzna Konstanty Makles proponuje, aby wiosną chodniki 
popryskać „Randapem” i jest spokój na cały rok. 
Wójt Gminy odpowiedział na pytanie radnego Owczarka, że coraz więcej gmin i nie 
tylko gmin  zwraca się z prośbą do Komendanta  w sprawie więźniów. 
 
Ad.12 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno 
projekty uchwał: 
- Uchwała nr 52/VII/2011 w sprawie  zmian w budżecie gminy Popów 
 W głosowaniu bierze udział 14 radnych 
 Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała Nr 53/VII/2011 w sprawie; powołania zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów  na ławników do Sądu Rejonowego  w Częstochowie i Sądu 
Okręgowego w Częstochowie. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska prosi o podanie trzech kandydatur do 
składu Komisji. 
Radni zgłaszają: 

- 1/ Macherzyński Józef 
- 2/ Ewa Kardas-Bernaś 
- 3/ Zagrodnik Robert 

 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje pod głosowanie skład komisji. 
Wszyscy radni głosują za składem komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia uchwały  
53/VII/2011 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała nr 54/VII/2011 w sprawie  ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń  infrastruktury 
technicznej. 
Przewodniczący Rady Gminy pyta ,czy są uwagi do powyższej uchwały. 
Radny Matyszczak Robert mówi, że  uchwała ta była na poprzedniej sesji i nie 
przeszła , bo radni nie chcą tej uchwały, czy to jest zgodne z prawem ? 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska wyjaśnia, że ta uchwała musi być 
przyjęta przez radę , bo inaczej to stawka procentowa będzie nam narzucona przez 
Wojewodę i może ona wynosić 50 %, a w stosunku do radnych zostaną wyciągnięte 
konsekwencje. Głos zabiera radca prawny Tomasz Głębocki , który wyjaśnia ,że jest 
to rażące naruszenie prawa przez radnych. Nie podjęcie uchwały w sprawie 
wysokości stawki adiacenckiej stanowiłoby rażące naruszenie  prawa, gdyż  
oznaczałoby to  niewykonanie ustawy w sytuacji,  gdy ustawodawca  przewiduje 
wydanie aktu wykonawczego . 
Obowiązkiem organu , któremu przyznano kompetencje,  w tym zakresie  jest 
podjęcie  uchwały stanowiącej  w tym przypadku  prawo miejscowe. Uchwała taka 



 14 

stanowi źródło dochodu gminy. W świetle   wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego  z dnia 14 stycznia 2003 roku  nie ustalenie stawki procentowej  
opłaty adiacenckiej  należałoby uznać  za przejaw rezygnacji  ze źródła dochodów  
gminy określonego  w ustawie  i tym samym  obejścia przepisów  konstytucyjnych  i 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Bez uchwały Wójt nie może więc prawidłowo pracować i podejmować decyzji w 
sprawie opłat adiacenckich. 
Radny Matyszczak Robert  pyta, czy ta uchwała może być podjęta, czy musi być 
podjęta , a co jeżeli rada nie  podejmie takiej uchwały . 
Radca prawny Tomasz Głębocki  wyjaśnia, że w tym przypadku rada łamie prawo 
Wójt nie może podejmować decyzji i Wojewoda może  wezwać radę do usunięcia 
naruszenia prawa. 
Radny Kasprzak Jerzy – za dużo jest niejasności  w tej sprawie , tą uchwałę trzeba 
dopracować , żebyśmy wiedzieli za co płacimy , aby to wyrazić w kwocie  a nie w 
procentach. Do tej pory było to 1200 zł  i było dobrze. 
Wypowiedź Kasprzaka Jerzego popiera radny Matyszczak Robert.  
Radny Zatoń Paweł nie jest do końca przekonany ,że ta uchwała musi wejść , wobec 
tego-zwraca się do radcy prawnego” proszę dać mi to na piśmie”. 
Radca prawny wysłuchał radnego  i nie rozumiał jego wątpliwości.  
Rada może podejmować uchwały  takie, jakie tworzą przepisy prawa. 
Jeżeli rada podjęłaby taką uchwałę   , o której mówił radny Jerzy Kasprzak to została 
by ona uchylona przez  nadzór , bo nie byłaby zgodna  z przepisami prawa. Jedyną 
formą udziału mieszkańców w ponoszeniu  kosztów sieci  infrastruktury technicznej  
jest opłata adiacencka , która  zawsze ma charakter  procentowy. Rola rady w tym 
wypadku  sprowadza się do ustalenia wysokości stawki procentowej. Wysokość 
opłaty adiacenckiej w miastach jest o wiele większa . 
Radny Matyszczak Robert uważa, że nie można  określić tej wartości na poziomie 
gospodarstw  i on jest temu przeciwny. 
Radny Bździon Jan proponuje wobec tego ustalić stawkę procentowa 25 %. 
Przewodniczący Rady Gminy prosi radnych o zastanowienie się i podanie  
procentowej kwoty tej opłaty .Radny Kasprzak Jerzy wobec tego proponuje 30 % 
Przewodniczący pyta, czy są inne propozycje. 
Radny Zatoń Paweł proponuje , przesunąć tą uchwałę na następną sesję. Radca 
prawny dodaje,” moja opinia będzie  potwierdzeniem  tego co powiedziałem „. 
Radny Owczarek Kazimierz proponuje  taki najniższy procent 25 %. 
Wójt Gminy zabierając głos powiedział ,że on zaproponował 40 % bo na terenach 
wiejskich takie stawki są podejmowane. I nie sądzi, aby ta propozycja była  
wygórowana i z uwagi na to ,że to gmina będzie zlecać szacowanie tych działek. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje propozycje radnego Kasprzak 
Jerzego pod głosowanie. 
Kto jest za podjęciem uchwały  o 30 % stawce opłaty adiacenckiej. 
„za” – 7 
„przeciw” – 1 
„wstrzymało się” – 6 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków czyta projekt uchwały 
-Uchwała Nr 53/VII/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń 
infrastruktury technicznej. 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych 
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„za”- 9 radnych 
„przeciw „ – 3 radnych 
„wstrzymało się” – 2  radnych 
 

-Uchwała Nr 55 /VII/2011  w sprawie uchylenia uchwały nr 47/VI/2011  Rady Gminy 
Popów   z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Popów.  
W głosowaniu bierze udział 13 radnych /Zwalnia się radny Wróż Henryk/ 
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.. 
-Uchwała Nr 56/VII/2011 w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez gminę Popów. 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
 
-Uchwała 57/VII/2011 w sprawie zaciągnięcia  pożyczki  bankowej. 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych 
„za” – 10 radnych 
„przeciw” – 0 
„wstrzymało się „ – 3 radnych/Zatoń.Paweł ,Owczarek Kazimierz,  Matyszczak 
Robert/ 
 
- Uchwała Nr 58/VII/2011 w sprawie: zmian uchwały Nr 19/III/2010 z dnia 30 grudnia 
2010 roku  
W głosowaniu bierze udział 13 radnych 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
 
- Uchwała Nr 59/VII/2011 w sprawie : przejęcia zadań z zakresu właściwości 
Województwa Śląskiego 

- Wykreślono pkt,2 uchwały 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych 
„za” –11 radnych 
„przeciw” – 0 
„wstrzymało się „ – 2 radnych /Zatoń Paweł,Matyszczak Robert/ 
 
- Uchwała Nr 60/VII/2011 w sprawie: przyjęcia  zadań z zakresu właściwości Powiatu 
Kłobuckiego 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych 
Wszyscy radni głosują za przyjęciem uchwały 
 
-uchwała 61/VII/2011 w sprawie: uznania  rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji 
w Unii Europejskiej i wyrównania  dopłat rolniczych dla Polski. 
Radny Owczarek Kazimierz uważa, że jest to uchwała polityczna 
Radny Kasprzak Jerzy po części popiera radnego Owczarka, ale cel tej uchwały jest 
słuszny  i rolnicy takiej uchwały by sobie życzyli  
Radny Macherzyński Józef mówi, że nie jest rolnikiem , ale również uważa, że 
sentencja tej uchwały jest właściwa  i uważa, że rolnikom to się należy. 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych 
„za” – 12 
„przeciw „ - 0 
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„wstrzymało się „- 1      /Owczarek Kazimierz/ 
 
 
Ad.13. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady VII sesji rady 
gminy. Wypowiada słowa „Zamykam obrady VII Sesji Rady Gminy Popów”, 
Sesja trwała od godz. 9,00 do godz,14,20. 
 
Protokołowała: 
Halina Płuska 
 
 

 

 

 
 
 


