
Protokół   Nr.VIII/2011
z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 25 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej
urzędu gminy.

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności/nieobecny Kocot Jerzy/
Sołtysi wg załączonej listy obecności.
Wójt Gminy -Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy -Paweł Hanus
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś
Radca prawny Tomasz Głębocki
Wicestarosta Kłobucki – Henryk Kiepura

Przebieg obrad:

Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  otwiera sesje . Wypowiada słowa” Otwieram 
VIII sesję Rady Gminy Popów i stwierdzam,że dzisiejsze  obrady są prawomocne ,  gdyż 
na stan 15 radnych w sesji bierze udział14 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. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
7 .Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I 
  półrocze 2011 
8.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
9. Informacja o stanie należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
10.Wybór komisji skrutacyjnej
11.Wybór ławników do Sądu Rejonowego –Sądu Pracy w Częstochowie
   I Sądu Okręgowego w Częstochowie
12 Dyskusja
13.Wolne wnioski i zapytania
14.Podjęcie uchwał w sprawie:



   - zmian w budżecie gminy
   - zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej.
   - zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ na termomodernizację budynku urzędu 
    gminy
   - utworzenia obwodu głosowania w Ośrodku Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
   - powołania ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Częstochowie.
15.Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Popów

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do proponowanego 
porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy proponuje , aby po pkt.4 głos zabrał Wicestarosta Kłobucka 
Henryk Kiepura , z uwagi na to ,że jego dzień pracy jest wypełniony  szeregiem zadań do 
wykonania i spotkań.
Wójt Gminy Bolesław Świtała wnioskuje, aby do porządku obrad wnieść trzy uchwały w 
sprawie: zaciągnięcia pożyczki  na założenie ogrzewania w UG, na rekultywacje 
wysypiska śmieci oraz  w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przeprowadza głosowanie. Wszyscy radni 
jednogłośnie głosują przyjęcie 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. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
7 .Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I 
  półrocze 2011 
8.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
9. Informacja o stanie należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
10.Wybór komisji skrutacyjnej
11.Wybór ławników do Sądu Rejonowego –Sądu Pracy w Częstochowie
   I Sądu Okręgowego w Częstochowie
12 Dyskusja
13.Wolne wnioski i zapytania
14.Podjęcie uchwał w sprawie:
   - zmian w budżecie gminy
   - zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej.
   - zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ na termomodernizację budynku urzędu 



    gminy
   - utworzenia obwodu głosowania w Ośrodku Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
   - powołania ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Częstochowie.
   -zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska  i Gospodarki
     wodnej na modernizacje ogrzewania w budynku urzędu gminy.
– Zaciagnięcie pożyczki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na rekultywację wysypiska śmieci
– pomocy finansowej  dla Województwa Śląskiego

15.Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady  Gminy.
Ad.3. Radny Macherzyński Józef  stawia wniosek , aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć 
bez czytania. Radny zapoznał się z protokołem i stwierdza, że odzwierciedla przebieg 
poprzedniej sesji.
Przewodniczący poddaje przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji pod głosowanie. Wszyscy 
radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu bez czytania. 
Ad.4
Do komisji uchwał i wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury:
1.Macherzyński Józef
2.Żurawska Teresa
3.Zatoń Paweł
Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w komisji/.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje skład komisji pod głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem Komisji Uchwał i Wniosków.

Głos zabiera Wicestarosta Kłobucki Henryk Kiepura, który przedstawia  tematy drogowe, a 
więc wykonane przez powiat remonty  dróg oraz położenie nowych nawierzchni dróg. 
Informuje radnych ,że do 16 września 2011 powstanie na terenie Krzepic nowy „Orlik” , to 
zadanie w większości finansowane jest przez Urząd Marszałkowski . Ponadto  odbył się 
odbiór techniczny budynku na ul. Skorupki. Tam zostały przeniesione  wydziały z budynku 
Starostwa Powiatowego , a niebawem dołączy do nich Wydział Komunikacji .To 
przedsięwzięcie realizowane było ze środków Powiatu. W chwili obecnej mieści się tam 
Rolnictwo, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie
W przyszłym roku będzie odnowiony Ośrodek Zdrowia w Popowie. 
Rada Gminy Popów przeznaczyła już w tym roku na ten cel środki, dołączając się do tego 
remontu.
W roku przyszłym planuje się „Schetynówki”, więcej na ten temat będzie wiadomo pod 
koniec września.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje panu Wicestaroście Henrykowi 
Kiepurze za przedstawienie  zadań zrealizowanych  przez Starostwo i prosi o pytania do 
Pana Wicestarosty. Zgodnie z  porządkiem obrad najpierw pytania zadają radni a potem 
sołtysi i zaproszeni goście. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przygoda Mirosław pyta o 
drogę w Rębielicach Królewskich.
Radny Bździon Jan pyta o możliwość połączenia  drogi Nowa Wieś- Kule.
Radna Starzyńska Mariola pyta czy istnieje jeszcze możliwość wyłączenia województwa 
częstochowskiego.
Wicestarosta  Kłobucka Henryk Kiepura ustosunkował się do zadanych mu pytań i 
powiedział,że jeżeli chodzi o drogi to wielkie inwestycje   już się skończyły, nie ma 
możliwości połączenia Nowej Wsi z Kulami , a także nie ma możliwości  wyłączenia 
województwa częstochowskiego.



Radny Macherzyński Józef powiedział ,że budowa tej „schetynówki„ a więc drogi 
Dąbrówka – Brzózki oraz Zawady -Rębielice Królewskie była by dla nas bardzo ważna, 
gdyż o remont tych dróg radni i mieszkańcy  wielokrotnie się upominali  od kilku kadencji i 
popiera tą inwestycję.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Kasprzak Jerzy informuje ,że w Rębielicach było 
zebranie w sprawie żwirowni, a właściwie samochodów wywożących piach , był na nim 
również i Pan Starosta Roman Minkina,na którym uzgodniono,że zostanie postawiony 
znak ograniczający prędkości do 30 km na godzinę,Znak został postawiony , ale on 
dotyczy wszystkich pojazdów nawet i rowerów.  On miał dotyczyć tylko  ciężarówek 
wożących piach, prosi więc o dołączenie tabliczki” powyżej 10 ton”.
Radny Macherzyński prosi o obcięcie gałęzi drzew wzdłuż drogi biegnącej od 
Kamieńszczyzny w stronę Mokrej . Ta droga jest bardzo ruchliwa, ale też i niewidoczna, 
dlatego konieczne jest częste obcinanie poboczy jak i gałęzi drzew.
Radny Bździon Jan prosi o remont drogi na Nowej Wsi koło posesji pana Balasa
oraz przestawić znak „Trzebca „ dalej, bo ludzie obcy są zdezorientowani dokąd są Kule a 
gdzie Trzebca. Sołtys wsi Wąsosz Górny Barbara Błachowicz  przed mostem w Wąsoszu 
Górnym jest na jezdni duża dziura i trzeba ją naprawić.
Wicestarosta Henryk Kiepura skrupulatnie notował uwagi radnych co do dróg powiatowych
,aby przekazać je Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kłobucku.
Przerwa.
Po przerwie 

Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska wznawia obrady sesji . Zwraca się do radnych 
czy przedstawiać po raz drugi  przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 
2011/2012.Temat ten był bardzo szeroko omówiony na komisji rady gminy a także radni 
byli w terenie  w każdym obiekcie szkolnym.
Przewodniczący poddaje ten temat pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują 
za nieprzedstawianiem  tematu  przygotowania placówek oświatowych  do  nowego roku 
szkolnego na sesji.
Ad.6
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała,który informuje mieszkańców  i radnych ,że w 
ujęciu w Zawadach wykryto  zanieczyszczenie wody bakteriami :”Coli”. Ujęcie to zostało 
zamknięte i woda jest podawana z Popowa. Jednak niepokoi wójta fakt,że powtórne 
badanie wody już po dezynfekcji nie obniżyło zawartości tych zanieczyszczeń w wodzie. 
Wykonano ponowne odkażanie wody. Drugim ujęciem , które poddano badaniom to jest 
studnia w Rębielicach Królewskich , tam wykonano  pompowanie i te azotany trochę się 
obniżyły. Wójt postanowił jeszcze raz  wykonać badania i jeżeli ta woda nie będzie 
nadawała się do spożycia będzie szukał innego rozwiązania. W okresie od ostatniej sesji 
Wójt: był u notariusza w sprawie sporządzenia aktu notarialnego na działkę od pana 
Bułacza. Skonsultował się  z Cementownia  w Działoszynie  w sprawie zbiórki opon, które 
są wywożone dzikie  na wysypiska smieci. Gmina postanowiła dokonać zbiórki starych 
opon. Termin zbiórki ustalono na dzień 19 września 2011 r  od. Godz.7,30,  ponadto Wójt 
Gminy był w Urzędzie Marszałkowskim  w sprawie dofinansowania  zagospodarowania 
terenu wokół gminy, które będzie robione w przyszłym roku., podpisano  kilka umów: na 
wykonanie  docieplenie budynku urzędu gminy, na rekultywacje wysypiska śmieci, na 
modernizację ogrzewania w budynku urzędu gminy, odbył się przetarg na ciąg pieszo-
rowerowy. Po przetargu  koszt tego ciągu pieszo-rowerowego  wyniesie 677 tys zł ten ciąg 
w tym roku zostanie zrealizowany. Wójt brał udział również w promocji  oficerskiej w 
Kulach , Byli tam również Dyrektor Generalny Służby Więziennej i  przedstawiciel 
Ministerstwa Sprawiedliwości . 14 lipca na zaproszenie byłej Komendant SW w Kulach 
Danuty Kalaman był na promocji oficerskiej w Kaliszu. W niedziele był na uroczystościach 



dożynkowych na zaproszenie władz gminnych gminy Miedźno. Wójt Gminy poinformował 
również radnych, że zgłosiła się do niego firma,  która za darmo chciała  położyć masę 
drogową  na drogę. Wójt nie znając powodów takiej decyzji, nie wyraził zgody na taką 
pomoc. Wójt informuje również o likwidacji samochodu pożarniczego  jednostki OSP 
Wąsosz Górny. Jeżeli chodzi o zadania  inwestycyjne- to w I półroczu realizacja tych 
zadań wygląda bardzo słabo ,  a to dlatego ,że nie zostały  uregulowane wszystkie 
należności za wykonane prace,które zostały rozpoczęte w I półroczu a zakończone w II 
półroczu. Zadania, ,które zostały wyłonione w przetargu  zostaną  do końca roku 
zakończone. Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt powiedział ,że nie powinniśmy 
obawiać się ,że przedszkole w Zawadach zostanie zamknięte. Bardziej korzystniejsze jest 
zaciąganie pożyczek niż kredytów a budowa przedszkola będzie odbywała się za środki 
finansowe z budżetu gminy, chyba,że w międzyczasie pojawi się jakaś możliwość złożenia 
wniosku. Zadania  dotyczące budowy chodników są prowadzone na bieżąco.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje Wójtowi za przedstawienie 
sprawozdania..
Ad.7
Informację o przebiegu  wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I 
półrocze składa Skarbik Gminy- Paweł Hanus.
Skarbnik Gminy Paweł Hanus wyjaśnia, że struktura budżetu jest w miarę prawidłowa. 
Dochody własne zrealizowane są w 38 % . Pomimo kryzysu  w porównaniu z rokiem 
ubiegłym  dochody wzrosły .Zagrożeń realizacji budżetu nie ma. Sprawozdanie w 
załączeniu.
Radna Żurawska Teresa pyta , w dziale 750  wykazana jest opłata klimatyczna i dotyczy 
ona przede wszystkim Kul, czy to oznacza,że tylko Kule płacą opłatę klimatyczną .
Wójt odpowiada,że tak , ponieważ   Kule spełniają  warunki, do pobierania opłaty 
klimatycznej.\Opłata klimatyczna pobierana jest zgodnie z podjętą uchwałą.Radny 
Owczarek Kazimierz pyta dlaczego takiej opłaty nie płacą ośrodki wypoczynkowe w 
Zawadach, na Zawadach jest również dużo wczasowiczów. Wójt odpowiada,że dla 
miejscowości Zawady  nie została podjęta stosowna uchwała.
Radny Zatoń Paweł nie widzi w tym temacie żadnych przeszkód.
Ad.8.
 Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej składa Paweł Hanus.
Informuje radnych, że wieloletnia prognoza finansowa Gminy Popów na lata 2011-2021 
uchwalona została  30 grudnia 2010 r Uchwałą Rady Gminy Popów Nr 19/III/2010.
Uchwała ta została zmieniona w dniu 26 maja  uchwałą Nr 45/VI/2011 . Dokonano 
następujących zmian:
– zmniejszono dochody bieżące  budżetu 2011 r o 266 713,00 zł
– zwiększono  dochody majątkowe budżetu  2011 r o 14.300,00 zł
– zwiększono wydatki bieżące budżetu 2011 r o 30.978,00 zł
– zmniejszono  wydatki majątkowe budżetu  2011 r o 283.391,00 zł.

Zmniejszona została wartość inwestycji Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w 
msc.Popów o 15 700 ,00 zł,Budowa kanalizacji w msc.Brzózki o 1.060.791,00 zł i 
wprowadzono inwestycje -ograniczenie emisji C02  poprzez instalację kolektorów 
słonecznych w gminie Popów o wartości 9.733.582,80 zł.
Następne zmiany  wprowadzono uchwałą Nr  58/VII/2011 
– zwiększono  dochody bieżące budżetu 2011 r  o 80.869,00 zł
– zwiększono wydatki bieżące budżetu 2011 r o 264 869,00 zł
– zmniejszono wydatki majątkowe budżetu 2011 o 184 000,00 zł. 
– Wykreślono budowę ul.Reymonta  w 2012 r na 481.016,00 zł

W I półroczu na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Popów wydano 15,30 zł i na 
budowę drogi  wraz z odwodnieniem w msc. Popów  391,54zł



Na program „Myślę o przyszłości  inwestuję w wiedzę” wydano 233 699,77  zł na projekt 
„Przedszkola Marzeń w Gminie Popów „ 126 212,78 zł.

Ad.9
Skarbnik Gminy Paweł Hanus składa informację o należnościach i zobowiązaniach.
Zadłużenie na początku roku  wynosiło 1 327 758,22 zł.
Składa się na nie 8 pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach zaciągniętych na budowę 
kanalizacji sanitarnych w Zawadach,Popowie,Dębiu, modernizację oświetlenia ulicznego 
oraz termomodernizację  budynków oświatowych w Gminie Popów. W I półroczu spłaty rat 
wyniosły 129 334,00 zł. Nowych pożyczek , ani kredytów nie zaciągnięto.
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 wynosi 1.198.424,22 zł.
Zobowiązania wymagalne wyniosły.13.112,90 zł.

 Ad.10
Wybór Komisji Skrutacyjnej

Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:
1. Macherzyński Józef
2. Ptak Jacek
3. Zatoń Paweł

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej. Wszyscy radni 
jednogłośnie głosują za składem Komisji Skrutacyjnej.
Ad 11
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Macherzyński Józef rozdaje radnym karty do 
głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Częstochowie. W głosowaniu 
tajnym bierze udział 13 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informuje radnych o sposobie głosowania. Jeżeli 
radny dokonuje wyboru ławnika pisze słowo „Tak „przy nazwisku ławnika, jeżeli jest 
przeciwny jego wyborowi pisze słowo „nie” obok jego nazwiska.
Po przeprowadzonym głosowaniu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Józef 
Macherzyński czyta Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Gminy Popów w 
dniu 25 sierpnia 2011 roku  dla wyboru ławnika do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w 
Częstochowie   w składzie: 
1.Józef Macherzyński,
2.Jacek Ptak,
3.Paweł Zatoń
i stwierdza co następuje: W obradach bierze udział 13 radnych,Głosowało  -13 radnych, 
Głosów ważnych oddano -13. Nieważnych- O
Kandydaci zgłoszeni na ławnika Sądu Rejonowego- Sądu Pracy w Częstochowie otrzymali 
następujące ilości  głosów:

1. Pan Henryk RADEK – głosów – 13
Komisja Skrutacyjna stwierdza,że ławnikiem Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w 
Częstochowie  został Henryk Radek.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przystępuje do wyboru ławnika do Sądu 
Okręgowego w Częstochowie Odbywa się głosowanie tajne. 
Członkowie komisji skrutacyjnej rozdają radnym karty do głosowania...Przewodniczący 
komisji Informuje radnych o sposobie głosowania. Jeżeli radny dokonuje wyboru ławnika 
pisze słowo 'Tak” obok jego nazwiska, jeżeli nie dokonuje wyboru pisze słowo'Nie” obok 
jego nazwiska.
Odbywa się głosowanie. Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej JÓZEF MacherzyńskiI 



czyta Protokół  Komisji Skrutacyjnej wybranej  na sesji w dniu 25 sierpnia 2011 roku  dla 
wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Komisja w składzie:

1. Józef Macherzyński
2. .Ptak Jacek
3. Paweł Zatoń

i stwierdza, co następuje, W obradach udział bierze -13 radnych, Głosowało -13 
radnych. Głosów ważnych oddano -13, Głosów nieważnych – 0.Kandydaci 
zgłoszeni na ławnika Sądu Okręgowego w Częstochowie  otrzymali następujące 
ilości głosów:.
1. Pani Teresa Garbiec  otrzymała 13 głosów.

Komisja Skrutacyjna  stwierdza, że ławnikiem Sądu Okręgowego w Częstochowie  została 
Pani Teresa Garbiec.

Ad.11 i 12.

Radny Macherzyński Józef  informuje o złym stanie technicznym budynku po Radzie 
Gminy w Wąsoszu Górnym. Budynek ten jest zamieszkały przez lokatorów , którzy mają 
swój własny dom w Zawadach , a my nie mamy środków , aby ten budynek remontować , 
trzeba coś z tym zrobić,proponuje  powiadomić inspektora nadzoru , aby sprawdził ten 
budynek i ewentualnie wydał nakaz rozbiórki.
Radna Starzyńska Mariola – budynek lecznicy zwierząt  przy ul.PCK w Popowie od 
podstaw się sypie, niedługo przyjdzie zima, trzeba też go poprawić., pyta również co z 
biblioteką publiczną w Popowie. Prosi o wykoszenie trawy na rogu w Popowie.

Radny Kasprzak Jerzy – badania wody w studni w Rębielicach Królewskich  wyszły źle, 
pyta kiedy będzie następne pompowanie. Również schody przy remizie strażackiej miały 
być remontowane a nie są.Konieczne jest pogłębienie rzeki w Rębielicach Królewskich. 
Wysłać w tej sprawie pismo do Wojewódzkiego Oddziału Melioracji.
Radna Teresa Żurawska prosi o zamontowanie koszy na śmieci wzdłuż  drogi od marketu 
w Popowie w kierunku ronda, cmentarza i Zawad,gdyż osoby wychodząc ze sklepu 
rzucają papierki na ziemię. Zwraca również uwagę na rondo w Popowie, które jest 
zarośnięte, trzeba je oczyścić z chwastów .Radna Żurawska porusza również sprawę 
nieprzyjemnego zapachu z oczyszczalni ścieków w Zawadach.
Radny Jacek Ptak prosi o pogłębienie rowów w Więckach na ul. Kolejowej.
Radny Owczarek Kazimierz porusza sprawę przedszkola w Zawadach. Dostaje mnóstwo 
telefonów z informacją o sypiącym się przedszkolu w Zawadach. Zwraca się do radnych z 
propozycją rozpoczęcia budowy tego przedszkola.
 Radny Macherzyński  sugeruje,że przyczyną tego zanieczyszczenia wody w Zawadach 
może być oczyszczalnia w Zawadach, a budowa przedszkola w Zawadach jest konieczna
.Radny Zatoń Paweł mówi,że w godzinach nocnych przyjeżdżają cysterny i wylewają te 
ścieki do oczyszczalni w Zawadach.

Radny Owczarek Kazimierz popiera wypowiedź radnego Macherzyńskiego jeżeli chodzi o 
przedszkole w Zawadach, tam jest  strasznie brudno,Tam są stoły ze szkoły w Nowej Wsi , 
dziury w krzesłach ,ściany są brudne, tam jest grzyb  na ścianach , może się znaleźć ktoś, 
kto się tym zajmie.Budowa przedszkola była zaplanowana i nie rozumie , dlaczego nie 
może być w tym roku rozpoczęta. Sołtys wsi Rębielice Królewskie Balas Wanda 
wypowiada się, co  do braku wody w Rębielicach Królewskich. Przesunięcie wody z 
Popowa do Rębielic Królewskich  jest  jakimś wyjściem. , ale brak wody to jest koszmar 
życia codziennego , nie ma wody ani dla ludzi, ani dla zwierząt,  jej zdaniem budowę tej 
studni źle zaplanowano . Za Domem Nauczyciela  i w takiej niecce , gdzie spływają wody 



gruntowe i niosą ze sobą nieczystości z szamb i nawozy. W chwili obecnej  Rębielice są 
bez wody , proponuje się dzisiaj zastanowić nad tym problemem ,prosi o wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej , zarzuca również Wójtowi Gminy,że to on wprowadził 
panie Droś do Domu Nauczyciela . Sołtys wsi porusza również temat zamieszkania pani 
Świeży  w  szkole. Prosi o zajęcie się tą sprawą , bo skoro są puste mieszkania w Domu 
Nauczyciela to należało by jej zaproponować przeprowadzenie się właśnie tam.Pani Balas 
Wanda dopatrzyła się również ,że te dzikie wysypiska śmieci są na terenach prywatnych, 
trzeba tylko znaleźć  tego prywatnego właściciela.Informuje również ,że te wakacje się już 
kończą , ale poddaje pod rozwagę  na przyszłość ,że młodzież na terenie Rębielic nie ma 
żadnego zajęcia , nie ma miejsca na uprawianie sportu. 
Radny Zatoń Paweł  uważa,że te bakterie coli spowodowane są przeciekiem i proponuje, 
aby kolejną nitkę kanalizacji ciągnąć w kierunku Rębielic Królewskich. Do przedstawionych 
przez radnych pytań ustosunkowali się pracownicy urzędu gminy  i Wójt gminy.
Pan Konieczny Wojciech  poinformował ,że pani Świeży zgodziła się na przeprowadzkę do 
Domu Nauczyciela Jeżeli chodzi o sprzedaż Domu Nauczyciela w Rębielicach 
Królewskich to przygotowuje się go do sprzedaży. Dwa lokale będą  sprzedane z 
lokatorami.

Radny Owczarek nie jest do końca  usatysfakcjonowany odpowiedzią , pyta co dalej z 
wodą i ogrzewaniem co., bo skoro tam zostaną nasi lokatorzy to czy my im musimy 
zapewnić dostęp do mediów.
Wójt Gminy  wyjaśnia,że przepisy na wszystko nam nie pozwalają . Wszyscy się zgodzili, 
aby był ciąg pieszy , ale też wyrazili zgodę na budowę przedszkola. Te głosy w dyskusji są 
zasadne. Budowa przedszkola będzie prowadzona z naszych pieniędzy , nikt nam do tego 
nie dołoży , nic jeszcze nie jest stracone rok się nie skończył ,można wyłonić wykonawcę 
na rozbudowe gimnazjum jeżeli radni uważają ,że nie potrzeba dróg „schetynówki „ to 
trudno, szkoda tylko tych pieniędzy wydanych na dokumentację. Jeżeli chodzi o Dom 
Nauczyciela to Wójt też chciałby go sprzedać , ale musi  robić to zgodnie z przepisami . To 
rozwiązanie jest  ostateczne i błędem by było , aby ta pani z tego nie skorzystała. Do 
końca sierpnia będzie podpisana umowa. Wójt wyremontuje ten pustostan. Jeżeli chodzi o 
budynek w Wąsoszu Górnym to rzeczywiście  jest to wniosek do nadzoru budowlanego , 
czy ten budynek nadaje się do zamieszkania , czy do rozbiórki. Sprawa lecznicy w 
Popowie znana jest Wójtowi od dawna Wójt chce zrobić ten budynek, ale skazanymi 
wszystkiego się zrobić nie da, będzie musiał wziąć firmę. Jeżeli chodzi o bibliotekę , to 
może pojawi się jakaś możliwość  pozyskania środków z zewnątrz .Na dzień dzisiejszy 
nasza sytuacja finansowa nie jest jeszcze taka trudna, ale pod koniec roku będzie gorsza. 
W tym roku zamontuje się w bibliotece grzejniki  i być może zrobi się jeszcze jakieś drobne 
remonty.
Do dnia dzisiejszego był problem z wykaszaniem traw ponieważ pracownik, który to 
wykonywał był na zwolnieniu  i dopiero wrócił do pracy, być może będzie to wykonywał.
Radny Wróż Henryk zwraca uwagę na zbieranie kamieni na poboczach .
Wójt Gminy w dalszej swej wypowiedzi mówi,że szukając miejsca pod lokalizacje studni w 
Rębielicach Królewskich studni konsultował się z prof.Hermańskim  i ma wykonaną przez 
niego dokumentacje. Ten pan nie pomylił się bo wydajność wody jest duża , zasoby tej 
wody są, jest też duża ilość azotanów, których powodem jest wywóz szamba i duże 
nawożenie gleb. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie wody w Zawadach to Wójt nie jest tak 
do końca pewny czy powodem tego jest tylko GS. Dobrze by było poprosić na komisje 
Prezesa GS.

O pogłębieniu rowów Wójt rozmawiał z panem Majem , w tej chwili ma dużo pracy, ale ta 
sprawa zostanie mu zlecona i w wolnej chwili te rowy pogłębi. Rondo zostanie 
oczyszczone  i wypielone z chwastów.



W miesiącu wrześniu będzie jeszcze paczer, który   te ubytki  na ul. Piwnej usunie.
W związku z zagospodarowaniem placu wokół gminy Wójt zdecydował się na założenie 
monitoringu wokół budynku urzędu gminyh.
Tablica ogłoszeniowa dla sołtysa w Rębielicach Królewskich będzie zrobiona i ustawiona 
koło sołtysa. Wójt zwraca się do radnych i sołtysów o rozejrzenie się po swoich 
sołectwach, czy komu nie potrzeba słupów ogłoszeniowych , bo jest możliwość zakupienia 
.Będą zebrania wiejskie to można również zrobić wybory uzupełniające  na sołectwa. 
Kosze na śmieci są ,chodzi tylko o zasadność ustawiania tych koszy.
Radna Żurawska Teresa prosi jednak o taki kosz.
Głos zabiera radny Owczarek Kazimierz , który  mówi,że wypowiedź Wójta jest bardzo 
niestosowna , wręcz skandaliczna wg jego uznania , był na zebraniu  przedsesyjnym 
i Wójt mówił inaczej. Stawia nas pan w sytuacji niezręcznej  mówiąc ,że mamy wybrać , 
albo przedszkole, albo drogi, Wiadomo, że radni na drogi czekają długo i będą za drogami, 
bo wiedzą jakie one są.
Owczarek przedstawia pismo dzieci z Wąsosza  w sprawie pana Leśniaka,
na które nie otrzymały odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska odpowiada,że dzieci nie są osobami prawnymi 
i nie mogą występować  w takich sprawach.
Radny Kasprzak Jerzy  upomina się o schody   koło remizy OSP w Rębielicach 
Królewskich. Wójt odpowiada,że jest dokumentacja na zadaszenie, bo  mowa była tylko o 
zadaszeniu i środków z funduszu sołeckiego wystarczy tylko na to.
Radny Matyszczak Robert - „ odnosi się do zwolnionego nauczyciela , był wartościowym 
człowiekiem  i miał osiągnięcia, ale tak się stało jak się stało, tego już nie 
przywrócimy”.Radny Owczarek Kazimierz pyta, kto będzie odpowiadał na pismo  odnośnie 
wycinki lasu w Zawadach..
Sołtys wsi Balas Wanda prosi o słup ogłoszeniowy dla Rębielic  oraz o informacje , co 
powinno być w koszach i co ma powiedzieć mieszkańcom czy Wójt znalazł właściciela 
tego  miejsca gdzie śmieci są wyrzucane.
Sołtys wsi Zbory Badura Gabriel  informuje,że mieszkańcy wsi Zbory skarżą się na smród 
wywodzący się z tuczarni świń od p.Pietrasa.
Sołtys wsi Kamieńszczyzna prosi o wyrówniarkę , bo sama kosiarka nic nie da.
Radna Żurawska Teresa prosi o zabezpieczenie miejsc parkingowych w Popowie koło 
szkoły. Na  powyższe pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Bolesław Świtała, który 
powiedział ,że:
 na pismo , które wpłynęło do urzędu gminy w sprawie lasu zostanie udzielona odpowiedź 
przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego , drugie pismo w sprawie zwolnienia 
pana Leśniaka  - sprawa w tej chwili jest w sądzie i trzeba poczekać . I zobaczymy co 
orzeknie  sąd, jeżeli chodzi o  napisy na kosze to nie ma sensu , dodatkowo je opisywać, 
jesteśmy zadowoleni,że te śmieci są zbierane i w jakimś tam sensie są  segregowane.
Temat oczyszczalni w Zawadach być może niedługo sam się rozwiąże ,  . W Popowie koło 
szkoły to nie jest parking tylko zatoka i jest na tyle szeroka,że można zaparkować 
samochód i tam nie ma potrzeby zakładać łańcucha od strony pola.
Pytanie sołtysa Maklesa Konstantego z Kamieńszczyzny – jeżeli równiarka zda egzamin 
to nie  widzi Wójt problemu z jej wykorzystaniem.
Radny Owczarek Kazimierz prosi o wcześniejsze wysyłanie  zawiadomień na sesję wraz z 
dokumentami.
Te materiały są doręczane  7 dni przed sesją , ale jeżeli taka jest potrzeba radnych będą 
wysyłane wcześniej z tym,że korekta  niektórych dokumentów, jeżeli zajdzie taka potrzeba 
będzie doręczana przed sesją.
Jeżeli chodzi o nieprzyjemny zapach w Zborach  to  hodowca powinien dostosować się do 
wymogów  jakie obowiązują przy wywożeniu gnojówki.
Radny Matyszczak Robert pyta , kto dał pozwolenie  aby w terenie zabudowanym 



otworzyć tak dużą hodowlę. Wójt zapewnił ,że decyzję na budowę nie wydał Urząd Gminy. 
Jesteśmy mieszkańcami wsi i takie zapachy   nie są nam obce , ale mimo wszystko będzie 
rozmawiał  z właścicielem , co ewentualnie można by w tej sprawie zrobić, by tą 
uciążliwość zmniejszyć. 
Ad.12
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty 
uchwał:
– Uchwała Nr 62/VIII/2011 w sprawie:  zmian w budżecie gminy
– W głosowaniu bierze udział 11 radnych / nieobecny Zatoń Paweł.Kocot Jerzy.

Praszczyk Beata, Zagrodnik Robert.

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 63/VIII/2011 w sprawie zmiany uchwały19/III/201 z dnia 30.12.2010

W głosowaniu bierze udział 11 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

– Uchwał Nr 64/VIII/2011 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

– Uchwała Nr 65/VIII/2011 w sprawie:  utworzenia obwodu głosowania w Ośrodku Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

W głosowaniu bierze udział 11 radnych

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 66/VIII/2011 w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Częstochowie oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie

– W głosowaniu bierze udział 11 radnych

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 67/VIII/2011 w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Radny Owczarek Kazimierz pyta czy gmina jest w posiadaniu , czy symulacji jak to ogrzewanie będzie działać.Tak to będzie uzależnione od tego 

jaka będzie zima , jeżeli zima będzie lżejsza to pobór mocy będzie mniejszy , ale ogólnie  to ogrzewanie jest ekonomicznie  uzasadnione.\Radny 

Owczarek Kazimierz – przy tym systemie ogrzewania gmina będzie musiała zamówić serwis i taką grupę serwisową będziemy mieć i trzeba 

podpisać z nią umowę.

W głosowaniu bierze udział 12 radnych

„za” - 11 radnych

– „przeciw” - o

– „wstrzymało się” - 1/ Matyszczak Robert/

– Uchwała Nr 68/VIII/2011 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W głosowaniu bierze udział 12 radnych

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za  przyjęciem uchwały

– Uchwała Nr 69/VIII/2011 w sprawie :pomocy finansowej  dla Województwa Śląskiego.

W głosowaniu bierze udział 12 radnych

„za” - 10 osób

„przeciw” - 0

„wstrzymało się „- 2 osoby

Ad.13 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady sesji. Wypowiada słowa zamykam obrady VIII sesji Rady Gminy Popów.

Obrady sesji trwały od gody.9,00 do gody. 14,00.

Protokowła:

Halina Płuska


