
• Protokół  Nr XI/2011 
z obrad sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 17 listopada 2011 roku

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności – 15 radnych
Sołtysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy- Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz Gminy- Ewa Kardas-Bernaś
Zaproszeni gości:
Prezes Banku Spółdzielczego w Popowie  -Pani Anna Sztolcman
Przedstawiciel LGD- Marcin Świerczyński
Z-ca Kierownika Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa  w Kłobucku- Lesław Siedlak

Przebieg obrad:

Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera sesję. Wypowiada słowa   „Otwieram 
obrady XI sesji Rady Gminy Popów. Stwierdzam,że dzisiejsze obrady są prawomocne , gdyż na 
stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. /nieobecny Robert Zagrodnik/.

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przedstawia proponowany porządek obrad  XI 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 z realizacji dopłat bezpośrednich , rolno -środowiskowych , ONW  za rok
    2011   z terenu Gminy Popów .
7.Informacja z działalności Banku Spółdzielczego w Popowie
8 .Informacja z działalności LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”
9 .Informacja dot. oświadczeń majątkowych  Przewodniczącego Rady Gminy  i Wójta
    Gminy złożonych  na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 oraz za 2010 rok.
10. Uchwalenie podatków na 2012 r
11.Dyskusja. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13 Zapytania sołtysów i mieszkańców .

14.Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie gminy
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
– obniżenia ceny żyta
– podatku od nieruchomości na 2012 r
– podatku od środków transportowych na 2012 rok
– przyjęcia wzoru dokumentów informacji i deklaracji  podatkowych na 2012 rok.
– przyjęcia Programu Współpracy   Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 

2012 r
15.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy
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Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad 
sesji. Głos zabiera Wójt Gminy , który wnioskuje  o wycofanie z porządku obrad sesji dwóch 
uchwał:

– zmiany w budżecie gminy
– zmiany w Wieloletniej Prognozie  Finansowej  oraz proponuje wprowadzić pod dzisiejsze 

obrady  uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości w  Dębiu  Przewodniczący Rady Gminy 
proponuje również ,aby pkt 5 Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności gminy przenieść , 
jako pkt.  9.
Przewodniczący Rady Gminy poddaje pod głosowanie porządek obrad sesji po zmianach. 
Wszyscy radni jednogłośnie przyjmują proponowany porządek obrad sesji po zmianach.

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 z realizacji dopłat bezpośrednich , rolno -środowiskowych , ONW  za rok

    2011   z terenu Gminy Popów 
6.Informacja z działalności Banku Spółdzielczego w Popowie.
7 .Informacja z działalności LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”
8 .Informacja dot. oświadczeń majątkowych  Przewodniczącego Rady Gminy  i Wójta
    Gminy złożonych  na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 oraz za 2010 rok.
9.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
10. Uchwalenie podatków na 2012 r
11.Dyskusja. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13 Zapytania sołtysów i mieszkańców .

14.Podjęcie uchwał w sprawie:
– obniżenia ceny żyta
– podatku od nieruchomości na 2012 r
– podatku od środków transportowych na 2012 rok
– przyjęcia wzoru dokumentów informacji i deklaracji  podatkowych na 2012 rok.
– przyjęcia Programu Współpracy   Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 

2012 r
– w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dębiu

15.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.

Ad.3

Radny Józef Macherzyński  stawia wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez czytania. 
Radny zapoznał się z protokołem  i stwierdza,że  odzwierciedla przebieg poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska podaje przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji bez 
czytania  pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  protokołu z poprzedniej sesji bez czytania.
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Ad.4
Do komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące osoby.
1/Macherzyński Józef
2.Żurawska Teresa
3/ Wróż Henryk
Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje pod głosowanie  skład Komisji  Uchwał i 
Wniosków. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji. 
Ad.5 
Głos zabiera  Z-ca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Lesław Siedlak

 Pan Lesław Siedlak mówi przede wszystkim o dopłatach bezpośrednich , bo i ten temat najbardziej 
wszystkich interesuje:
Pan Kierownik mówi,że zarejestrowanych jest około 10.000 rolników z czego rolników czynnych 
jest 6000 . Średnie gospodarstwo w woj,śląskim  obejmuje  6,83 ha i jego powierzchnia jest niższa 
od średniej krajowej.. Struktura  gospodarstw w naszym regionie w porównaniu z rokiem np.2006 
gdzie wynosiła 6,20 ha  zwiększa się i w  2011 roku  wynosi 6,83  ha
W roku 2011 wpłynęło do Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  5902 wniosków  z
całego powiatu, w tym  z gminy Popów 651. Wnioski te poddawane są kontroli administracyjnej 
.Jak wynika z wypowiedzi Z-cy Kierownika   ARiMR   zostało przepracowanych już 95 % 
wniosków  o dopłaty bezpośrednie i do końca roku powinny być zrealizowane . Zależy tylko czy 
będą na ten cel środki. Agencja wydała około 65 % decyzji rolno środowiskowych. Termin na 
wydanie decyzji Agencja ma do końca listopada . Decyzje na pozostałe płatności są wydawane na 
bieżąco. Gospodarstwa co do , których nie prowadzi się jakichś  wyjaśnień , czy w gospodarstwach 
nie  były prowadzone kontrole administracyjne do końca roku powinny otrzymać decyzje. W 
gminie Popów taką kontrolą objętych jest 35  wniosków. Pan Z-ca Kierownika ARiMR 
poinformował ,że w tym roku te dopłaty są dość korzystne ponieważ kurs euro jest wysoki. Stawki 
płatności wynoszą

– Jednolita płatność obszarowa  -710 zł
– Płatność uzupełniająca podstawowa – 274,23 zł
– specjalna płatność  do powierzchni  uprawy roślin  strączkowych i motylkowych – 219,53

 Na obszarach, gdzie gleby są gorsze przysługuje tzw. płatność ONW .Są dwie strefy takiej 
płatności ;
Strefa I -  179 zł
Strefa II – 264 zł.
Gmina Popów została zaliczona do II strefy płatności, gdzie ta płatność wynosi 264 zł do 1 ha.
 Jest jeszcze dopłata do bydła i owiec i wynosi
dla bydła 410 zł dla 1 szt 
dla owiec 103,5 zł .

Cały czas są prowadzone programy rolno-środowiskowe. Jeżeli chodzi o nowy program  na lata 
2014 - 2020 , to  taką najważniejszą zmianą będzie  to ,że płatności obszarowe będą wypłacane 
tylko tym rolnikom, którzy będą mieli dochód.
 Sołtys wsi Wąsosz Górny zadaje pytanie , czy nie zmieniła się ustawa , jeżeli chodzi o zalesianie 
gruntów. 
Odpowiedź Pana Lesława Siedlaka – nie. Wnioski będą przyjmowane wiosną  / kwiecień . Maj/ 
Najpierw trzeba  dopytać się dokładnie o warunki  dotyczące zalesiania i składać wniosek. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje Zastępcy Kierownika ARiM R w Kłobucku 
Panu Lesławowi Siedlakowi za udział w sesji oraz za wyczerpujące  przedstawienie procedur 
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otrzymywania płatności.

Ad.6 Głos zabiera Prezes Banku Spółdzielczego w Popowie Pani Anna Sztolcman. 

Pani Prezes w swym wystąpieniu powiedziała,że w BS w Popowie kredyt można wziąć właściwie 
na wszystko, jeśli oczywiście spełnia się postawione przez bank warunki. Bank  udziela kredytów 
na cele bieżące, kredyty mieszkaniowy, preferencyjne na suszę ,klęski żywiołowe, kredyty 
obrotowe  ,inwestycyjne rolnicze, inwestycyjne- działalność gospodarczą, kredyty pomostowe, 
konsumpcyjne. Pani Prezes  dokonała analizy działalności kredytowej , z której wynika że BS  za 
III kwartał  2011 roku  przyznał i wypłacił mniej kredytów, Bank Spółdzielczy prowadzi ponadto 
działalność oszczędnościową i rozliczeniową . Sprawozdanie Banku Spółdzielczego w załączeniu.
Ad.7
Głos zabiera Kierownik LGD Zielony Wierzchołek Śląska
 Kierownik Świerczyński Marcin . In formuje radnych ,że LGD powstała w roku 2006  i z 
połączenia Leader  + i PROW 2004-2006. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane  w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.  Działa  na rzecz rozwoju obszarów wiejskich .Promuje środowisko wiejskie, 
krajobrazy , zasoby historyczno-kulturowe, rozwój turystyki , rozwój produkcji wyrobów 
regionalnych. LGD jest Stowarzyszeniem  .Realizuje zadania ustalone przez ustawodawcę , starania 
o pieniądze są  bardzo kłopotliwe część budżetu realizują składki.
Łączny budżet  LGD na lata 2007 -- 2013 to; 9.049740 ,00 zł
.Budżet ten opiera się na czterech  filarach.
 I. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
II Wdrażanie projektów współpracy .
III Funkcjonowanie  Lokalnej Grupy Działania 
.IV Nabywanie umiejętności  i aktywizacja.
Dotychczas przeprowadzono 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy:
W sumie złożono 44 wnioski o przyznanie pomocy  Na odnowę i rozwój wsi złożono 44 wnioski , 
zakwalifikowanych zostało 6 wniosków,na małe projekty złożonych zostało  30 wniosków, 
zakwalifikowano 25 wniosków, na tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw złożono 3 wnioski , 2 
zakwalifikowano. Na  różnicowanie w kierunku  działalności nierolniczej złożono 1 wniosek , 
zakwalifikowany został 1 wniosek. Łączna kwota złożonych wniosków  to 2 139 092,00 zł. Łączna 
kwota podpisanych umów  to 1 277 105,00 zł. 
Rozpoczęcie  najbliższego naboru na wszystkie działania rozpoczęło się  w październiku 2011 roku.
Pkt.II Wdrażanie projektów. LGD  wspólnie z LGD Perły Beskidu zorganizowało  I Wyszechracki 
Festiwal  Kultur  . Wkład Zielonego Wierzchołka Śląska to 37.000 zł. 
 Pkt III Funkcjonowanie LGD jest to funkcjonowanie biura  Budżet  na lata 2007- 2013 to 1 583 
360, 00 zł.  W roku 2011  budżet LGD dotyczący tej części wydatków  wynosi  176 245,00  przy 
obsłudze 78 000 mieszkańców./ IV Filar  W roku 2011 przeznaczono na tę część  160 354,84 zł. 
W ramach tego działania zorganizowano;
Otwarcie centrum Edukacji w Iwanowicach Dużych – 3000 zł
Przegląd kolęd i pastorałek  1200 zł
Rajdy rowerowe  6600 zł
Dożynki w Opatowie 4500 zł
Dożynki w Pankach  4500 zł
Dożynki w Przystajni – 6500 zł
Przegląd Młodzieżowych Zespołów rockowych  Pankowisko 4000- zł
Dni Krzepic – 8500 zł
Dni Kłobucka 4500 zł
Wystawa lokalnych przedsiębiorców w Popowie  7000 zł
III Festiwal leśny w Kalei  10000 zł
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Bieg Krzepic ki – 2000 zł
Gminny Turniej Młodzieżowy w Krzepicach  500 zł
Powiatowe Mistrzostwa w piłce halowej  500 zł
Młodzieżowy turniej o puchar powiatu – 4500 zł
Festyn Sportowy w Łobodnie – 4500 zł
VI Bieg Floriana w Zajączkach Drugich – 1000 zł
Dwa plenery twórcze – 4500 zł.
Składki płacone przez gminy  na rzecz LGDY  to 0,20  od mieszkańca 2000 ZŁ 
Na dzień dzisiejszy LGD Zielony Wierzchołek Śląska posiada kredyt  w ES BANK  Radomsko 
zaciągnięty  w związku z realizacją zadania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy działania  oraz 177 
000,0 pożyczki   w Banku Krajowym  także związany z  Funkcjonowaniem Grupy Działania.
LGD  działa na zasadzie  iż musi realizować  zadania  wyznaczone przez ustawodawcę  a ponieważ 
jest to stowarzyszenie ,  starania o pieniądze są bardzo kłopotliwe , ale nie  niemożliwe do 
zdobycia. Część kredytu stanowią składki a na część zaciąga się pożyczki czy kredyty , które 
wymagają poręczenia  . Gmina Popów poręczyła już dwa takie kredyty. 
Radny Matyszczak członek Zarządu dziękuje radnym za  udzielenie poręczenia  kredytu. Radny 
Drabik Hen ryk  pyta czy ktoś złożył na udrożnienie trasy kajakowej wniosek , bo jest taka 
możliwość a nikt w tej sprawie wniosku nie złożył  a my  realizujemy takie zadanie, robimy spływy 
kajakowe i taki wniosek byłby celowy.
Pan Kierownik  Świerczyński zachęca sołtysów  do składania wniosków  przez sołtysów, aby 
można te pieniądze wykorzystać. 
ad.9
Głos zabiera Wójt Gminy Popów, który na początku swej wypowiedzi przypomina radnym 
zapowiedź z poprzedniej sesji,że już na tej sesji będzie ciepło. No i owszem jest ciepło , ale na razie 
tylko na sali sesyjnej. Rozruch tych pomp odbędzie się we wtorek tj. 22 listopada 2011 roku. Od 
ostatniej sesji minął niecały miesiąc . W tym okresie odbyły się trzy spotkania   dotyczące ciagu 
pieszo rowerowego z  Zarządem Dróg Wojewódzkich . Inspektorem Żurawskim  i projektantem , 
gdyż pojawiło się  dość dużo problemów związanych z  wnioskami mieszkańców, którzy użytkują 
pole wzdłuż tego ciągu. Nie wszystkie wnioski  mogły b yć  pozytywnie załatwione. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich powiedział ,że będzie robił tą inwestycje zgodnie z przygotowaną dokumentacją W 
końcowym odcinku tego ciągu będą musiały być wycięte drzewa. Częściowy odbiór tego ciągu 
odbył się 10 listopada. Spłynęły pierwsze faktury  dla urzędu . Na wczorajszej komisji    dużo 
mówiło się  na temat schetynówek . Wniosek Powiatu na nasze drogi został przez Powiat 
złożony .W trakcie wstępnej analizy okazało się ,że wniosek nie może być złożony ,gdyż ma 
niespójne drogi  i trzeba go jeszcze uzupełnić .Po dyskusjach  wobec tego ustalono,że będzie on 
dotyczył dróg na Rębielicach Królewskich , ponieważ tych dróg jest więcej,Powiat zapewnia ,że w 
przyszłym roku będziemy mogli złożyć taki sam wniosek na drogę w Dąbrówce.
Gmina natomiast złożyła wniosek na drogę gminną  w Popowie na ul.Reymonta. Odbył się przetarg 
na   działkę na Kulach
 i działka ta została sprzedana za sumę 82 tys zł. Na komisji  rady gminy radni dyskutowali nad 
projektem budżetu na przyszły rok. W tej chwili nie da się tak dokładnie tego zaplanować .Rok 
ubiegły miał być ostatnim rokiem , w którym były składane wnioski na „Schetynówki”, a okazało 
się ,że nadal można takie wnioski składać. Jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych 
przebiega prawidłowo. , budowany jest ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Dębia , na ukończeniu 
jest kanalizacja  w Brzózkach. Do  zakończenia brakuje pewnych dokumentów, które trzeba 
uzupełnić.
Ad.9
 Informację dot. oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy składa 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska na początek kadencji 2011-2014
Informacja  dotycząca oświadczenia majątkowego złożonego Wojewodzie Śląskiemu przez 
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Przewodniczącego Rady Gminy Popów oraz Wójta Gminy Popów na początek kadencji. W wyniku 
dokonanej analizy stwierdzono,że oświadczenie majątkowe   Przewodniczącego Rady Gminy 
zostało złożone w ustawowym terminie. Stwierdzone podczas analizy braki  natury formalnej 
zostały  uzupełnione przez zainteresowanego. 
Odnośnie oświadczenia majątkowego Wójta Gminy oświadczenie zostało złożone w ustawowym 
terminie, w wyniku analizy nie stwierdzono nieprawidłowości.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych  złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez 
Przewodniczącego Rady Gminy Popów oraz Wójta Gminy Popów za rok 2010.
W wyniku dokonanej analizy  oświadczeń majątkowych stwierdzono co następuje:
 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy  zostało złożone  w terminie 
ustawowym  ,żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy również zostało złożone w ustawowym terminie i nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Ad.1o
Przewodniczący Rady Gminy informuje,że stawki podatkowe  zostały bardzo dokładnie 
przeanalizowane przez radnych i nie ma potrzeby jeszcze raz tego tematu omawiać . 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje  temat uchwalenia podatków na 2012 rok pod 
głosowanie . Wszyscy radni jednogłośnie  głosują  za nieomawianiem tematu uchwalenia podatków 
na 2012 rok po raz drugi.
Ad.11 i 12
Radny Bździon Jan pyta kiedy będzie naprawiona  droga z Nowej Wsi do Wąsosza.
Radny Kasprzak Jerzy  pyta  czy fundusz rady sołeckiej musi być wykorzystany w tym roku. 
Porusza również temat mostu  w Rębielicach Królewskich łączącego ul. Sabaty z  ul. Królewską. 
Tam powstało obniżenie się  asfaltu.
Radny Powiatowy Drabik Henryk  pyta skąd się bierze woda kolo remizy w Popowie. Deszczu nie 
ma a woda stoi.
Radny Zagrodnik Robert  przypomina ,że było wysłane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kłobucku  o realizację postawionych na sesji wniosków  i nic się w tej sprawie nie dzieje. Prosi o 
napisanie jeszcze jednego pisma ponaglającego w tej sprawie . Wskazuje również na rondo w 
Popowie, gdzie z uwagi na wykonywane w pobliżu prace jest dużo tłucznia na tym rondzie trzeba 
to  uprzątnąć. Informuje również, że na asfalcie od ronda w kierunku Dębia pokazały się dwa garby 
i to może grozić  jakimś niebezpieczeństwem.
Radny Ptak Jacek odniósł się do wypowiedzi radnego Zagrodnika Roberta i powiedział ,że  był 
ktoś z Zarządu Dróg Powiatowych .oglądał teren  i znaki są zamówione , może nie wszystkie  ale te 
najważniejsze będą. 
Ad.13
 Sołtys  Dąbrowy Randak Waldemar – pyta o możliwość budowy chodnika od Dębia do 
Smolarzy .Ten chodnik tam byłby  bardzo potrzebny, zwraca uwagę również na wyścigi kładów 
jakie odbywaj\ą się na byłym wysypisku śmieci. Prosi radnych o zajęcie się tą sprawą. 
Sołtys wsi Rębielice Królewskie Balas Wanda    pyta dlaczego zaprzestano wysyłać  SMS-y o braku 
wody . Nawet jeżeli tej wody nie będzie dwie godziny to ta informacja powinna iść w teren. Bo to 
jest bardzo dobry sposób na powiadamianie mieszkańców. Drugi temat to jest  zainstalowanie 
lampy na końcu ul. Opatowskiej . Tam jest budynek , który jest nieoświetlony.
Pyta również , czy są rozdysponowane mieszkania po pani Świerzy w Rębielicach Królewsklich. 
Była rozmowa również z Wójtem o zwiększenie diety  dla sołtysów.
Radny Zatoń Paweł pyta jak się ma sprawa  z tą drogą równorzędna , czy tam są paliki.
Do postawionych pytań przez radnych i sołtysów ustosunkował się Wójt Gminy.
Wójt najpierw odniósł się do podatków powiedział ,że podatki nieznacznie będą podwyższone, w 
granicach od 5-7%. Jest to zadanie gminy i gmina musi je egzekwować .  Staramy się , aby te 
podwyżki były jak najmniejsze , ale na tyle ,aby nam nie zmniejszały dotacji . 
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 Droga z Nowej Wsi do Wąsosza Górnego będzie   „załatana „. 
Zadaszenie na budynku OSP w Rębielicach Królewskich będzie .Dokumentacja jest  zrobiona 
czekamy na decyzję  o warunkach zabudowy .Będzie złożona oferta na wykonanie  i zamontowanie 
tego zadaszenia. Będzie to kosztowało około 30 tys brutto. Jeżeli chodzi o most w Rębielicach 
Królewskich takiego przeglądu nie było. Ten temat ma w swojej kompetencji pracownik ug . Jeżeli 
będzie taki przegląd robiony powiadomi radnego o tym.
Woda w Popowie bierze się z pompowania studni głębinowej. Z  powodu zamknięcia studni w 
Zawadach, trochę brakuje wody , może nie tyle brakuje ale jest  słabe ciśnienie. I padł pomysł , aby 
wykorzystać tą studnię  w Popowie  i tam było robione pompowanie tej studni. Informuje,że w 
Rębielicach  to ujęcie wody nie może być na dzień dzisiejszy eksploatowane a woda potrzebna jest 
na już,. Studnia głębinowa , która mieści się koło agronomówki w Popowie   mogłaby być 
wykorzystana w tym celu , ale też posiada bakterie „coli”.Zostały pobrane próbki i jest ich  około 
30 jednostek w 1 litrze wody. Będzie to chlorowane , jeżeli się okaże ,że nadal ta bakteria będzie 
będziemy zmierzać do tego , aby w Zawadach była wykopana nowa studnia., ale to jest dłuższy 
czas.
Jeżeli chodzi o wykonanie znaków : to  w Powiatowym Zarządzie Dróg jest zatrudniony nowy Z-ca 
Kierownika . Ta osoba stanie na wysokości zadania i te znaki będą.
Na drodze wojewódzkiej powstały dwa garby , być może to są  przewierty i to się podniosło , 
będzie to usunięte , bo to stanowi  zagrożenie  dla bezpieczeństwa  oraz korzystających z drogi . 
Była rozmowa z Panią Drożyńska , która powiedziała,że to ma być natychmiast usunięte. O 
tłuczniu rozsypanym na rondzie Wójt wie  i to będzie uprzątniete. Jeżeli chodzi o ciąg pieszo 
rowerowy to Wójt też chciałby , aby on był  wybudowany do Smolarzy , ale tak nie będzie , Wójt 
tego nie zagwarantuje. Wójt wie jaka jest sytuacja finansowa Marszałka Województwa . Wójtowi 
bardziej zależy , aby zrobić ten kawałek drogi od mostu  do skrzyżowania w Zawadach. Wójt chce 
tą inwestycje  wziąć na siebie i jeżeli będą możliwości ,pojawią się środki to ta droga będzie 
robiona. Z kładami pojawiającymi się na byłym wysypisku w Więckach nie wiadomo co zrobić, 
Tam była wykonana rekultywacja tego wysypiska było zrobione bardzo ładnie. Tam  Policja 
powinna być coraz częściej. Najbardziej głośno jest tam od godz.14,00 do zmroku.. Wójt nie widzi 
też możliwości doprowadzenia lampy do budynku w Rębielicach Królewskich na ul.Opatowskiej, z 
uwagi na brak przewodu do zasilania tej lampy. Ta sprawa będzie trudna do załatwienia. Na chwilę 
obecną Pani Świerzy  jeszcze się nie wyprowadziła  z uwagi na sprawy rodzinne. Te pomieszczenia 
będą przeznaczone  na [potrzeby zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rębielicach Królewskich . 
Problem wynagrodzenia dla sołtysów będzie rozwiązany do poboru I raty podatku.
Następnie Wójt Gminy  powiedział ,że z radarów wycofaliśmy się już wcześniej, wójt myśli o 
innym ograniczeniu prędkości będzie się nad tym zastanawiał.
Sołtys wsi Badura Gabriel pyta,  czy są kosze  na śmieci w gminie.
Radny Owczarek Kazimierz porusza sprawę oświetlenia, bo nie ma synchronizacji w tym temacie.
Miały być urządzenia i sterowniki, które miały zapalać to światło automatycznie.
Radny Matyszczak Robert pyta Przewodniczącego Rady Gminy dlaczego nie powiadomił 
radnych,że jest występ  zespołu „Mazowsze”.
Przewodniczący RG Jakub Deska odpowiada,że kontaktował się z kilkoma radnymi  , którzy 
zrezygnowali  z wyjazdu i do innych już nie dzwonił,.Za to przeprasza pozostałych radnych.
Ad.113 Radny Macherzyński Józef zabierając głos  mówi,że jest stałym kibicem naszego Klubu 
Liswarta Popów . Ten klub na dzień dzisiejszy sponsorów nie ma , jest możliwość ,że znajdzie się 
sponsor, ale jeżeli ten Klub dostanie taką sumę pieniędzy jak w tym roku z gminy. Ten sponsor 
wybudował ten stadion i dalej chce to prowadzić, 
Radny Owczarek Kazimierz mówi,że  rok temu walczył o te środki dla tego Klubu i zapewniał ,że 
jeżeli te środki będą większe ten Klub stanie  na nogi będzie lepiej działał, zrobiło się odwrotnie 
.Nie ma chętnych , aby ten Klub prowadzili . Inaczej ten Klub upadnie. Radny Bździon Jan popiera 
radnych  , niech ten klub będzie. Radni  wskazali na Owczarek Kazimierza , aby ten Klub 
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poprowadził radny Owczarek nie zaakceptował tej propozycji.
Radny Zatoń Paweł  prosi , aby nie zwracać uwagi na wyniki Klubu , niech on będzie choćby dla tej 
młodzieży. Radny Zagrodnik Robert  uważa, że jeżeli środki będą to  Klub może pozyskać 
sponsora.
Radny Powiatowy Drabik Henryk , jak damy pieniądze to powinni grać nasi chłopcy.
Radny Zatoń Paweł dodaje,że młodzież jest zdolna  i powinniśmy grać dalej.
Radny Przygoda Mirosław – wnioskuje o zaproszenie komendanta Policji na sesję. Sołtys wsi 
Kamieńszczyzna  uważa,że podatki powinni płacić wszyscy. Ten kto ma działalność gospodarczą , 
to gdzieś ją musi prowadzić, wykonywać i to powinno być sprawdzane, czy są naliczane i płacone 
podatki od pomieszczeń.
Wójt gminy odpowiada,że robimy wszystko , aby ta ściągalność była większa , wysyłamy tytuły do 
komornika , wchodzimy na hipotekę . Z wodą jest trochę inaczej , najskuteczniejszy sposób to jest 
odcięcie wody.
Radna Żurawska Teresa  analizując plan budżetu na 2012 rok  zauważyła  ,że w pkcie  jest 200 tys 
zł przeznaczone na chodniki i pyta gdzie te chodniki będą budowane , bo ona  widzi potrzebę 
budowy chodnika na ul. Osiedlowej w Popowie. Osiedle powstało 30 lat temu a do tej pory nie ma 
tam chodnika. Wójt Gminy odpowiedział, że tam ten chodnik będzie robiony w przyszłym roku.
Sołtys wsi Barbara Błachowicz  prosi o  rozwiązanie problemu z poborem wody  w Wąsoszu 
Górnym. Mieszkaniec wsi bierze wodę z hydrantu i jest to trochę niebezpieczne w okresie 
zimowym.
Wójt odpowiada,że  nie widzi, żadnych przeszkód , aby ta osoba tą wodę  wzięła niech sobie zrobi 
studzienkę i tą wodę bierze.
Ad.14.
Przewodniczący Komisji uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta  kolejno projekty uchwał:
Uchwała Nr 82/XI/2011 w sprawie obniżenia ceny żyta.
 W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Wszyscy radni  jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr 83/XI/2011 w sprawie  podatku od nieruchomości
W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr 84 /XI/2011 w sprawie  podatku od środków  transportowych
W głosowaniu bierze udział 15 radnych .Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały.
Uchwała Nr 85 w sprawie  przyjęcia wzoru  dokumentów  informacji i deklaracji  podatkowych na 
2012 r.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych/. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały
Uchwała Ne 86 /XI/2011 w sprawie :przyjęcia Programu  Współpracy  Gminy Popów  z 
Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok. W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr 87/XI/2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dębiu
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Ad.15  Przewodniczący rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady sesji .Wypowiada słowa. 
Zamykam obrady XI sesji Rady Gminy Popów.
Sesja trwała od godz. 9,00 do godz.12,45.

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                                Jakub Deska
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