
Protokół  Nr X /2011
z obrad sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 27 października 2011 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności /nieobecny Ptak Jacek, Zagrodnik Robert/
Sołtysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy Paweł Hanus
Sekretarz Gminy 
Ewa Kardas-Bernaś
Radca Prawny Tomasz Głębocki 
Pracownicy Urzędu Gminy Marcin Zomelferd,Moczek Krzysztof.Paweł Łacny. 
Wojciech Konieczny

oraz
Pani Tokarska Ilona
Pani Idzikowska Zenobia
Pan Tomasz Mazur

Przebieg obrad:

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera  sesję. Wypowiada słowa 
„Otwieram X Sesję Rady Gminy Popów  i stwierdzam,że dzisiejsze obrady są 
prawomocne, gdyż na stan radnych 15 w sesji bierze udział 13 radnych.

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 między sesyjnej
6.Informacja  o oświadczeniach majątkowych radnych
7.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy
8.Dyskusja
9.Wolne wnioski i zapytania
10.Podjęcie uchwał w sprawie 

– zmian w budżecie gminy
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
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– zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ I GW
– rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

11. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Popów.

Przewodniczący Rady Jakub Deska pyta ,czy są uwagi do przedstawionego porządku 
obrad sesji.
Głos zabiera Wójt Gminy i  stawia wniosek, aby do porządku obrad sesji wnieść 4 
uchwały-w sprawie :
       -   pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

– zaopiniowania projektu planu aglomeracji Popów
– trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
– powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  ds. Komunalizacji mienia gminnego

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje porządek obrad sesji po 
zmianach pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem proponowanego porządku 
obrad sesji.

Zatem 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.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej
6.Informacja  o oświadczeniach majątkowych radnych
7.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy
8.Dyskusja
9.Wolne wnioski i zapytania
10.Podjęcie uchwał w sprawie 

– zmian w budżecie gminy
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
– zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ I GW
– rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
– Pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
– zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Popów
– trybu prac nad projektem budżetu
– powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia 

Gminnego
11.Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Popów.
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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 Rady Gminy Jakub Deska poddaje przyjęcie protokołu z 
poprzedniej sesji pod głosowanie. Radni głosują:
„za „- 12
„przeciw” – 0
„wstrzymało się” - 1 /Owczarek Kazimierz/

Ad.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury:

1. Macherzyński Józef
2. Żurawska Teresa
3. Wróż Henryk

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji. Przewodniczący Rady Gminy 
Jakub Deska  poddaje skład komisji pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie 
głosują za składem komisji.

Ad.5

Głos zabiera Wójt gminy Bolesław Świtała. Na początku swego wystąpienia 
przeprasza radnych i sołtysów , że dzisiejsze obrady  odbywają się  w nieogrzanej sali 
konferencyjnej. Wyjaśnia,że ogrzewanie nie zostało jeszcze zrobione .Zapewnia ,że 
na następnej sesji będzie już ciepło.
Wójt informuje radnych , o swojej działalności w okresie między sesjami. Brał udział 
w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lipie, na której to sesji  wybrano honorowego 
Obywatela gminy Lipie. Został nim św. p. ks. Czesław Chwał.28 września  2011 roku 
odbyło się spotkanie  w urzędzie gminy w sprawie termomodernizacji budynku 
urzędu gminy .Trwają jeszcze prace przy zakładaniu ogrzewania . Wykonano 13 
odwiertów, a będzie ich więcej. Częste spotkania z wykonawcą spowodowane są 
skutkami tych odwiertów. Podczas wykonywania robót pojawiły się rysy na ścianach 
budynku urzędu. Wczoraj  odbyło się spotkanie  z inspektorem  nadzoru  i 
wykonawcą. Robiony jest monitoring tych  rys  i pomimo nadal prowadzonych prac 
te rysy nie powiększają się , ani ich nie przybywa, pomimo to robi się w tej sprawie 
ekspertyzę. Na przyszłą sesję powinny być zakończone prace przy centralnym 
ogrzewaniu.
14 października  została podpisana umowa z BS w Popowie na zaciągnięcie pożyczki 
na okres 5 lat.
Jest jeszcze jedna kwestia do załatwienia, a mianowicie zaciągnięcie pożyczki z 
WFOŚ  oraz podjęcie uchwały na zakup działki  w Zawadach przy rzece , ab y 
wczasowicze  mieli dostęp do  rzeki i mogli wypoczywać. 
Wójt Gminy uczestniczył również  w posumowaniu lotu gołębi. Prezes Związku 
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Gołębi w Popowie pan Tronina Ryszard  chętnie uczestniczy w różnych imprezach   i 
uroczystościach gminnych  uświetniając je  pokazem wzlotu gołębi. Ponadto Wójt 
Gminy był dwa razy  w Katowicach , aby te zadania  były na bieżąco realizowane. 
Tych problemów jest coraz więcej mówi Wójt Gminy. Wysypisko śmieci w Więckach 
zostało zrekultywowane. Mieszkańcy jednak nadal wywożą tam śmieci . Przy byłym 
wysypisku postawiona została tablica informująca, że jest to inwestycja unijna. 
Budowa ciągu pieszo rowerowego idzie zgodnie z planem. Wójt stara się o to , aby te 
inwestycje były robione w miarę sprawnie i szybko, bierze je na swoją 
odpowiedzialności,, prowadzi ich realizację , ale mieszkańcy  chcą o wiele więcej. A 
przepisy prawa nie pozwalają na realizacje ich wniosków, ponieważ jest to w 
zasadzie inwestycja wojewódzka .Wójt tą i inne  inwestycje prowadzi, ale zarządcą 
drogi jest  Urząd Wojewódzki i  tam trzeba kierować wszystkie żale  i uwagi w 
którym miejscu powinny być wjazdy na pola , i o jakiej szerokości. Wójt nie może w 
tym temacie podejmować decyzji. Ostatni odcinek tego ciągu pieszego będzie 
zrobiony do końca listopada.
Wójt Gminy porusza sprawę wody. Temat ten jest już dość długo omawiany .są 
nadzieje \ na  uruchomienie studni w Rębielicach Królewskich, chociaż są tam 
jeszcze azotany, ale jest ich coraz mniej .Z ujęcia wody w Zawadach możemy 
podawać  wodę pod warunkiem,że zainwestujemy 100000 zł  na chlorowanie.. To 
urządzenie dość dużo kosztuje. Na razie będziemy musieli poczekać do wiosny. Wójt 
zastanawia się w jaki sposób  zlikwidować azotany w studni w Rębielicach 
Królewskich. 1 mln zł, to kwota ,  za którą można   zlikwidować te azotany przez 
firmę. Gmina złożyła wniosek na schetynówkę .Ranking będzie ogłoszony  w 
internecie.
Zainteresowanie mieszkańców solarami  jest duże. Złożony został w tej sprawie 
wniosek ,Ten nasz wniosek został odrzucony. Wójt złożył protest , bo można było 
złożyć i czekamy na odpowiedź. 
W tym tygodniu  strażacy z OSP Wąsosz Górny odebrali samochód strażacki. Istnieje 
jeszcze  sprawa doposażenia tego samochodu . Jest to samochód lekki  i można nim 
również dojechać do pożaru. Z naszego terenu żadna z jednostek nie jest wykluczona 
z wyjazdu do pożaru. Dysponują odpowiednim sprzętem. Jak powiedział Wójt 
Gminy  jest możliwość zakupienia sprzętu p.poż po cenie 50 tys zł, ale 50 % musi 
dołożyć gmina. A gmina tych pieniędzy nie ma.

Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska składa  informacje o oświadczeniach 
majątkowych radnych na początek kadencji 2010-2014 oraz za rok 
2010.Oświadczenia majątkowe zostały przez radnych złożone w ustawowym 
terminie . Zostały sprawdzone przez Przewodniczącego Rady Gminy . Poprawki do 
oświadczeń zostały wyjaśnione. 1 egz. oświadczeń został przekazany do Urzędu 
Skarbowego w Kłobucku zgodnie z ustawą.
Ad.7
Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy
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Na obrady sesji zgłosiła się Pani Idzikowska Zenobia, jej córka Tokarska Ilona oraz 
Pan Tomasz Mazur w/z adwokata
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  przedstawia radnym treść skargi 
wniesionej przez adwokata K.Mitasa  reprezentującego sprawę Pani Idzikowskiej 
Zenobii.Skarga dotyczyła odmowy wydania faktury za wodę na nazwisko 
Idzikowskiej Zenobii. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska odczytał 
wyjaśnienie Wójta Gminy Bolesława Świtały w tej sprawie.
 Radny Matyszczak  prosi Wójta Gminy o wyjaśnienie  w tej sprawie. Ponieważ 
wyjaśnienie Wójta zostało przed chwilą odczytane prosi o zabranie głosu w tej 
sprawie skarżących. 
Pan Mazur Tomasz  wyjaśnia,że Pani Idzikowska Zenobia jest właścicielką 
nieruchomości  i nie może dostać faktury VAT za wodę na swoje nazwisko. Pani 
Idzikowska jest jedyną  właścicielką  tej nieruchomości  i nie może uzyskać  takiej 
faktury.
Pani Idzikowska Zenobia  mówi,że jest posiadaczem rejestru gruntu , ma wpis w 
księdze wieczystej , płaci podatki , ma pozwolenie na budowę  i nie wie jakie 
dokumenty ma jeszcze dostarczyć , aby potwierdzić fakt ,że jest właścicielką tej 
nieruchomości położonej w Brzózkach.
Pani Tokarska Ilona córka pani Idzikowskiej Zenobii potwierdza,że mama płaci 
wszystkie podatki  i że to gospodarstwo prowadzone jest przez mamę. 
Radny Przygoda Mirosław pyta , czy ktoś tam mieszka w tym budynku. A jeżeli tak 
to od kiedy. 
Pani Idzikowska Z. Odpowiada,że mieszka tam pan Piotr Plebanik , i użytkuje tą 
nieruchomość od 15 lat. Podatki są opłacane.
Wójt Gminy zabierając głos mówi,że nie kwestionuje tego,że Pani Idzikowska jest 
właścicielem i to wszystko, co powiedziała jest prawdą. ale gmina ma zawartą 
umowę na dostarczenie wody z Panem Piotrem Plebanik i nie ma innego sposobu , 
aby rozwiązać umowę z Panem Plebanikiem , gdyż umowa zawarta była zgodnie z 
przepisami.
Radna Starzyńska Mariola pyta kto płaci za pobór wody .Pani Idzikowska 
odpowiada,że pan Plebanik.
Radny Owczarek Kazimierz mówi,że on tu czegoś nie rozumie, to na jakiej 
podstawie  została zawarta umowa z Panem Plebanik Piotrem, skoro właścicielem 
jest pani Idzikowska Zenobia .Radny Zatoń Paweł – jeżeli nie było zgody właściciela 
, to można tą umowę z Panem Piotrem Plebanikiem rozwiązać i zawrzeć z Panią 
Idzikowską Zenobią. 
Pani Tokarska Ilona – chłopak miał trudną sytuację  , mama wyraziła zgodę na 
zamieszkanie w tej posesji  i stąd te problemy.
Radny Przygoda Mirosław  pyta ,czy pani Idzikowska korzysta z tego ujęcia wody  

Pani Idzikowska odpowiada,że tak , w sezonie letnim.
Radny Przygoda Mirosław . Czy Pani zamierza pozbyć się lokatora.
Pani Tokarska Ilona wynikiem tego ,że gmina nie chce zmienić decyzji , tak może 
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być , wszystko zależy od tego jak ta spraw się rozstrzygnie.
Głos zabiera Radca Prawny Tomasz Głębocki.
Rozpatrzenie skargi wymaga przede wszystkim  oceny , czy zgodne z prawem jest 
dostarczenie faktur Panu Piotrowi Plebanikowi, który użytkuje tą nieruchomość i 
posiada  obowiązującą umowę na dostarczenie wody , czy też zgodnie z  żądaniem 
Pani Idzikowskiej te faktury należy dostarczać  na jej nazwisko. 
Z punktu prawnego umów się nie rozwiązuje , umowa została zawarta  zgodnie z 
przepisami.
W skardze powołano się bowiem na  przepisy ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 roku  o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę . Przepis ten stanowi,że  umowa może być zawarta 
z osobą posiadającą  tytuł prawny  do korzystania  z nieruchomości lub  z osobą , 
która korzysta z nieruchomości  o nieuregulowanym  stanie prawnym. Zgodnie z 
aktualnie  obowiązującą ustawą umowa może być zawarta  z  osobą , która posiada 
tytuł prawny do korzystania  z nieruchomości  a nie jest jej właścicielem.
Dodatkowo radca prawny wyjaśnia,że  w umowie zawartej pomiędzy Piotrem 
Plebanikiem powołano się na ustawę z dnia  24 października 1974 r Prawo wodne. To 
że w chwili obecnej  ustawa ta nie obowiązuje  nie powoduje ,że wszystkie umowy 
zawarte  zgodnie z przepisami  tej ustawy  należy uznać za nieważne.  
Tak więc umowę można zawrzeć nie tylko z właścicielem , ale i  osobą posiadającą 
tytuł do korzystania z nieruchomości .Jest taka możliwość. Pan Plebanik  za wodę 
płaci  a koszty nie obciążają Pani Idzikowskiej.
Pan radca prawny wskazuje, że istnieje taka możliwość , aby były założone dwa 
wodomierze.
Pani Idzikowska mówi,że jest to budynek jednorodzinny , w którym powinien być 
jeden wodomierz.
Pani Tokarska Iwona  w mieście nie  można zawrzeć umowy bez tytułu prawnego , 
jakiejkolwiek umowy.
Z wypowiedzią tą zgadza się Radca Prawny i dopowiada,że tak jest i w tym 
przypadku.
Radca Prawny. W roku 2000 nie było możliwości nie zawarcia  umowy, gdyż on jest 
posiadaczem zależnym  i mógł  zawrzeć taką umowę.  
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska proponuje wziąć mediatora i dogadać się 
z Panem Piotrem Plebanikiem. Sołtys wsi Borecki Edmund – zastanawia się gdzie 
tkwi błąd , jak zawarta była umowa w roku 2000 , dlaczego Pani  wówczas nie była 
zainteresowana  i  nie interweniowała w tej sprawie .
Radny Bździon Jan – wie ,że to są sprawy rodzinne  i  rada nic w tej sprawie nie jest 
w stanie  zrobić.
Radca prawny- z treści umowy nie wynika ,że gmina  może rozwiązać umowę , 
władny jest w tej sprawie tylko Sąd.
 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka  dyskusje w sprawie skargi na 
działalność Wójta Gminy.

Ad.8 i 9
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 Dyskusja i wolne wnioski.
Radny Kasprzak Jerzy wnioskuje o wycięcie krzaków i oczyszczenie pobocza na 
ul.Sabaty  koło  nieruchomości pana Wojtyry Tadeusza i Pana Radka oraz obcięcie 
gałęzi drzew na ul.Cmentarnej.
Radny Matyszczak Robert  pyta jak jest z realizacją tego postanowienia  z tamtego 
roku , usunięcia barierek.
Pracownik Gminy Paweł Łacny  odpowiada na pytanie radnego Matyszczaka -  firma 
została poinformowana  a na chwile obecną jest cisza
Radna Starzyńska Mariola porusza sprawę remontu budynku Lecznicy ,trzeba 
wyremontować podmurówkę, ponadto wykosić zakręty na Lelity i Płaczki , ten teren 
jest  zapomniany a przecież tam mieszkają ludzie. I jeszcze jedna sprawa radni dali 
pieniądze na Ośrodek Zdrowia w Popowie  a w prasie nic o tym nie piszą 
Przewodniczący Rady Gminy  Jakub Deska odpowiada,że jest wola Starosty i wola 
ZOZ i ośrodek ten będzie remontowany w przyszłym roku. Taka decyzja zapadła na 
Radzie Społecznej ZOZ.
Radny Macherzyński Józef  - zabiera głos w sprawie oczyszczenia rzeki Opatówki . 
Ta rzeka miała być do 5 grudnia oczyszczona , a do chwili obecnej nic się tam nie 
dzieje,czy coś wiadomo w tej sprawie.
Radny Matyszczak Robert – nie ma z gminy na bieżąco odpowiedzi na pisma. 
Radna Starzyńska Mariola pyta o wykonanie wjazdu na działki w Dębiu, mieszkańcy 
się upominają. Pracownik urzędu gminy Marcin Zomelferd wyjaśnia,że  wszystkie 
stare wjazdy  będą zrobione , a tam gdzie nie było to nie będzie. Trzeba się zwrócić 
do  Zarządu Dróg Wojewódzkich  i otrzymać pozwolenie.
Radny Kasprzak Jerzy zgłasza mocne wgłębienie na moście gminnym w Rębielicach 
Królewskich łączącym ul.Sabaty z ul.Królewską. Być może jest to sprawa 
ciężarówek wożących piach.
Radny Zatoń Paweł pyta jak wygląda sprawa oczyszczalni ścieków  w Zawadach 
oraz jak przedstawia się sprawa  z Panią Kowalską , czy ma możliwość 
wprowadzenia się do Domu Nauczyciela w Rębielicach Królewskich.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  uważa,że te obniżenia , które wystąpiły 
na drodze  i te samochody, które jadą  po tych zapadłościach powodują  nawet 
pęknięcia budynków.
Po przerwie. Głos zabiera pracownik urzędu gminy Marcin Zomelferd, który 
wyjaśnia  sprawę wjazdów na pola  przy budowie ciągu pieszo-rowerowego  w stronę 
Dębia -  przepisy prawa nie pozwalają , aby zjazdy  były szersze niż 6 m  a więc 
szerokość drogi. Różnica była jednego zjazdu , zjazd ten jest na filmie i on będzie 
zrobiony. Droga podlega pod Zarząd Dróg Wojewódzkich  i jeżeli nie ma pozwolenia 
na budowę  nie można tego zjazdu zrobić .Krzyk tutaj na pracownika nic nie pomoże.
 Stan studni w Zawadach sienie poprawia , ta studnia nie jest własnością Urzędu 
Gminy. Problemem ze studnią w Rębielicach Królewskich są wciąż  występujące w 
wodzie azotany, są to środki , które powstają w ostatnim stanie rozkładu. Opinia jest 
taka,że tą wodę trzeba  filtrować. Ta studnia jest bardzo wydajna. Problem pojawia 
się z włączeniem do sieci. Najszybsze rozwiązanie będzie  uruchomić drugie  ujęcie 
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wody w Popowie , które zasili ten wodociąg. Pomysł odwiertu  studni w Zawadach 
nie wchodzi  w grę. Jeżeli próbki ujęcia wody w Popowie  będą dobre  studnia w 
Rębielicach  Królewskich powstanie  na budowie stacji uzdatniania wody,  bo 
utrzymanie ich jest bardzo kosztowne.Doktor Hermański powiedział ,że tą wodę 
trzeba wprowadzić do rzeki , my musimy brać pod uwagę wszystkie okoliczności
Pracownik urzędu gminy Wojciech Konieczny – jeżeli chodzi o wycięcie topoli to 
rosną one na działkach prywatnych  i trzeba rozmawiać z właścicielami . Temat drugi 
sprawa pani Kowalskiej. Komisja nie ma uprawnień do przyznawania lokali , lokale 
w pierwszej kolejności przyznaje się 
 osobom mającym prawo do lokalu socjalnego przyznanego wyrokiem sądu 
Pracownik urzędu gminy Paweł Łacny -  - droga na Zborach ma wykonawcę , 
którego obowiązuje umowa . Przygotuje pismo w tej sprawie i prosi radnego 
Matyszczaka  Roberta  o zaopiniowanie  tego pisma.
Następnie głos zabiera Wójt Gminy jeżeli chodzi o drogę w Dąbrówce to ma nadzieje 
,że wniosek złożony w tej sprawie w przyszłym roku  będzie  realizowany , działamy 
w tym kierunku, jeżeli chodzi o remont agronomówki, to Wójt chce to zrobić 
systemem gospodarczym . Robimy co możemy tymi naszymi skazanymi, jest ich 
coraz mniej  a sytuacja finansowa jest coraz trudniejsza
 Ośrodek Zdrowia w Popowie w przyszłym roku będzie odremontowany . Jeżeli 
chodzi o wycięcie drzew i poboczy w Płaczkach . To jest droga powiatowa  i jak 
będzie pacz-er  to  tym pacz-erem będzie ta droga zrobiona. Teraz jest czas na 
remont tych dróg. Padło tutaj  zdanie,że pracownicy urzędu gminy nie odpowiadają 
na pisma.  Trudno mi się do tego  ustosunkować , bo  muszę wiedzieć jakich spraw te 
pisma dotyczą . Na temat rzeki Opatówki nie ma więcej żadnych wiadomości, to co 
wiedzieliśmy to przekazaliśmy radnym. Teraz czekamy.Wszystkie wnioski, które są 
składane na sesjach są wysyłane do instytucji,które są  odpowiedzialne za ich 
realizację.
Każdy obiekt na terenie gminy, co 5 lat przechodzi kontrolę  i na każdy obiekt 
założona jest książka , gdzie wpisywane są  wyniki kontroli, tak i most w Rębielicach 
Królewskich będzie   skontrolowany. Jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków  w 
Zawadach to nie ma żadnych nowych 
informacji .Radny Zatoń wnioskuje o zwiększenie wynagrodzeń dla sołtysów, 
Motywuje to tym iż część wpłat  podatków regulowana jest za pomocą internetu  a 
oni mają płacone od zebranych należności.
Radny Owczarek Kazimierz  - pracownik urzędu gminy powiedział, że rada  nie ma 
prawa  do przyznawania  mieszkań. 
Pismo to na radzie było tylko opiniowane. Prawo prawem , czy przed całą sprawą 
byli poinformowani  mieszkańcy,  że ta ścieżka  będzie robiona  czy teraz są 
postawieni przed faktem dokonanym. Radny Owczarek Kazimierz wraca jeszcze do 
budowy przedszkola  , na ten rok zostało wycofane i na 2012 rok nie jest 
przewidziana jego budowa.Powiat nie ma 3 mln zł  na „schetynówki”. Nie będzie 
pieniędzy na doposażenie  tego samochodu, no i po co ten samochód był dla tego 
Wąsosza zakupiony, to coś jest nie tak.
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Jeżeli chodzi o Panią Kowalską to nie byłem tylko ja sam za załatwieniem tego 
mieszkania, byli wszyscy radni.
Radny Kocot Jerzy uzupełnia wypowiedź radnego Owczarka ,  że OSP w Wąsoszu 
Górnym posiada sprzęt  na wyposażenie tego samochodu brakuje tylko zbiornika na 
wodę i pianę.
Radny Matyszczak Robert – kupując taki samochód  trzeba było się zastanowić jakie 
jest wyszkolenie  strażaków , do czego ten samochód będzie potrzebny , chyba na 
dożynki  czy do wożenia więźniów.
Radny Józef Macherzyński również uważa,że jeżeli te „schetynówki” nie  wejdą to 
trzeba by się zastanowić nad budową przedszkola w Zawadach.
Jeżeli to prawda,że powiat miał przeznaczyć  3 mln zł , to Pan Dyrektor wszystkich 
nas okłamał wiedząc o tym,że powiat ma 1 mln zł .
Radny Przygoda Mirosław  - na ul.Górnik w Rębielicach Królewskich musi być 
droga.
Radny Kasprzak Jerzy  na ul.Górnik  jest mostek , który trzeba naprawić i to już jest 
zadanie własne gminy. 
Pan Marcin Zomelferd uważa,że ta uwaga jest zasadna. Byli mieszkańcy i 
kilkakrotnie zgłaszali  naprawę tego mostka. Tam trzeba zrobić oględziny.
Radny Przygoda Mirosław pyta, czy te oględziny są konieczne
Głos zabiera Konieczny Wojciech – pracownik urzędu  gminy w sprawie dotyczącej 
Pani Kowalskiej. Takich rodzin jest  więcej i jedynym takim rozwiązaniem jest zakup 
kontenerów. Koszt jednego używanego kontenera to 20 tys.z ł. Jeżeli chodzi o 
samochód strażacki  w Wąsoszu Górnym, to odbywają się jeszcze przetargi na 
sprzęt. Wąsosz dysponuje  sprzętem , natomiast jednostka nie jest właściwie 
wyszkolona. Druhowie mają część I podstawową szkolenia . Trzeba zrobić dalsze 
szkolenie. Radny Wróż Henryk uważa, że ten samochód jest jednostce potrzebny.
Konieczny Wojtek  proponuje, aby nie dochodzić się, czy ten samochód jest 
potrzebny czy nie , jest zakupiony i teraz trzeba zastanowić się skąd wziąć środki na 
jego doposażenie,
Radny Zatoń Paweł pyta ile kosztuje nowy kontener i w jakim czasie on może być 
sprowadzony. Pada odpowiedź 50 tys zł.Kontener może być sprowadzony w ciągu 
dwóch tygodni. Jest możliwość   zaopatrzenia go w media tj. w wodę , energie .Temat 
wynagrodzenia dla sołtysów był już zgłaszany ,trzeba nad nim podyskutować przy 
opracowaniu budżetu.
Starostwo Powiatowe nie miało takich  pieniędzy i aby przekonać Starostę ten 
wniosek został okrojony   do 5mln zł. Wypadła droga  od Dąbrówki do Brzózek  oraz 
od Zawad do Rębielic Królewskich. Temat przedszkola jest do realizacji, będziemy 
pracować nad budżetem  to na ten temat będzie dyskusja. 
 Sołtys wsi Zawady pyta  dlaczego sołtysi wypowiadają się na końcu w poprzednich 
kadencjach było inaczej.
Radca prawny  wyjaśnia,że  sołtysi nie są członkami rady gminy  i występują w 
wolnych wnioskach zgodnie z porządkiem rady gminy  a przewodniczący rady gminy 
jest zobowiązany do trzymania się porządku obrad .W pkt 9  mogą wziąć udział i 
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tego się trzeba trzymać. 
Radny Matyszczak Robert do tej pory udało się to jako\ś pogodzić  nie było takiej 
dyskryminacji. 
Sołtys Badura  Gabriel – pyta czy gmina może dać dwa podliczniki  do wody, czy jest 
taki zakaz. 
Wójt odpowiada,że  jeden podlicznik
 Sołtys Błachowicz  Barbara  pyta, co zrobić z psami , które latają wolno po ulicy?
Pracownik urzędu gminy Wojciech Konieczny prosi o zgłaszanie do niego , a on 
zawozi do schroniska . Tylko te psy muszą być schwytane.
Pada pytanie czy można jeszcze  podpisać z Panią Kowalską umowę o przydziale 
mieszkania w Domu Nauczyciela.
Radca prawny wyjaśnia, że ta procedura o sprzedaży Domu Nauczyciela została już 
uruchomiona , te terminy są już uruchamiane  i nie ma takiej możliwości, jeżeli 
przetarg byłby nieskuteczny , to wtedy tak.

Ad 10.
Podjęcie uchwał
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  Józef Macherzyński czyta kolejno 
projekty uchwał:
1/Uchwała Nr 74/X/2011 w sprawie zmian w budżecie. W głosowaniu bierze udział 
13 radnych
Wszyscy radni głosują jednogłośnie za przyjęciem uchwały.
2/ Uchwała Nr 75/X/2011 w sprawie:  zmiany uchwały  Nr 19/III/2010 w sprawie: 
uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Popów na lata 2011-2021 z 
dnia 30 .12.2010 r.W głosowaniu bierze udział  13 radnych.
3/ Uchwała Nr 76/X/2011 w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
4/ Uchwała Nr 77/X/.2011  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy .
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
„za” - 8
„przeciw” - 0 
„wstrzymało się” – 5/Starzyńska Mariola.Żurawska Teresa. Matyszczak Robert. 
Owczarek Kazimierz. Zatoń Paweł/
5/ Uchwała Nr 78/X/.2011 w sprawie pomocy dla Powiatu Kłobuckiego
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
„za” - 12
„przeciw” -0
„wstrzymało się” - 1 /Matyszczak Robert/

6/Uchwała 79 w sprawie  zaopiniowania projektu planu  aglomeracji Popów

10



W głosowaniu bierze udział  13 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za 
przyjęciem uchwały.
7/Uchwała Nr 80 /X/2011  w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  uchwały
8/ Uchwała Nr 81/X/2011 w sprawie Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  ds. 
Komunalizacji Mienia Gminnego .
W głosowaniu bierze udział 13 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za 
przyjęciem uchwały.
Ad .11
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady X sesji Rady Gminy . 
Wypowiada słowa. „Zamykam obrady X Sesji Rady Gminy Popów”.Obrady trwały 
od godz. 9,00 do godz.13,00

Protokołowała:
Halina Płuska.                                            Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                           Jakub Deska
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