
Protokół Nr XII/2011
z obrad sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności/nieobecny Ptak Jacek/
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 Zomerfeld, Moczek Krzysztof. Paweł Łacny, Wojciech 
Konieczny

Przebieg obrad 

Ad1.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera sesję. Wypowiada słowa”Otwieram XII Sesję 
Rady Gminy Popów i stwierdzam,że dzisiejsze obrady są prawomocne, gdyż na stan 15 radnych w 
sesji bierze udział 14 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. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r
7. Budżet Gminy na 2012 r
8. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2012 rok.
9. Dyskusja
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców
12. Podjęcie uchwał w sprawie

-  budżetu gminy na 2012 rok
 - zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021
-  przyjecie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012-2022
 - nabycia nieruchomości położonej w Dąbrowie
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   na 2012 r

– przyjęcia planów pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2012 rok
– przeniesienia środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego na 2012 

rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do 
przedstawionego porządku obrad sesji. 

13. Zakończenie obrad  XII Sesji Rady Gminy
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Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała,który  stawia wniosek , aby do porządku obrad sesji 
wnieść następujące uchwały:

– w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011 
roku w sprawie podatku od nieruchomości

– pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
– przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Gminy  Popów z Organizacjami 

Pozarządowymi w roku 2012
– szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z 

organizacjami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Popów
– ustalenia diety  Przewodniczącemu Rady Gminy Popów
– diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Popów
– diet sołtysów
– wynagrodzenia Wójta Gminy Popów.

Przewodniczący Rady Gminy Popów Jakub Deska poddaje porządek obrad sesji po 
zmianach pod głosowanie.

Radni głosują:
– „Za' – 12 radnych
– „przeciw” - 0
– „wstrzymujących się „ - 2 radnych / Owczarek, Matyszczak/

Wniosek przeszedł .
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. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r
7. Budżet Gminy na 2012 r
8. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2012 rok.9
9. Dyskusja
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców
12. Podjęcie uchwał w sprawie

 - budżetu gminy na 2012 rok
 - zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021
-  przyjecie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012-2022
 - nabycia nieruchomości położonej w Dąbrowie
-  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    na 2012 r
-  przyjęcia planów pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2012 rok
-  przeniesienia środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego na 2012 rok.
-  zmiany uchwały Nr 83/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011 roku w
   sprawie podatku od nieruchomości
 - pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
-  przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Gminy  Popów z Organizacjami
   Pozarządowymi w roku 2012
-  szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z
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   organizacjami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Popów
-  ustalenia diety  Przewodniczącemu Rady Gminy Popów
 - diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Popów

– diet sołtysów
– wynagrodzenia Wójta Gminy Popów.
13. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy Popów.

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  obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji pod 
głosowanie.
Radni głosują 
„za” - 12 radnych
„przeciw” - 0
„wstrzymało się”- 2 radnych /Owczarek Kazimierz, Matyszczak Robert/
Ad.4
Do Komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury
1/ Macherzyński Józef
2/ Bździon Jan
3/ Zatoń Paweł

Wszyscy 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. 
Ad.5 
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który składa sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym/ Wójt Gminy mówi,że od ostatniej sesji nie upłynęło  zbyt dużo czasu, ale cały 
czas się coś dzieje. Na poprzedniej sesji jeszcze było nam trochę zimno , ale już dzisiaj  ogrzewanie 
ruszyło pełną parą i dzisiaj mamy już ciepło. Cieszymy się z tego wszyscy. Następnie Wójt Gminy 
informuje radnych o swojej działalności w okresie między sesjami. W dniu   21 listopada 2011 
Wójt Gminy uczestniczył  w zebraniu wiejskim w Rębielicach Królewskich
w dniu 22 listopada uczestniczył w zebraniu Rady Nadzorczej  LGD. Następnie podpisany został 
wniosek dotyczący  energii elektrycznej . Przypomniał radnym że weszła w życie ustawa 
„śmieciowa” i trzeba się zastanowić nad jej realizacją.
8 grudnia odbyło się spotkanie w Katowicach z Wiceprezesem WFOS poświęcone  przyznaniu 
pożyczki  i podpisaniu  umowy na dofinansowanie  budowę kanalizacji sanitarnej w Brzózkach.
Uczestniczył również w pogrzebie dha strażaka   w Wąsoszu Górnym . 
Brał udział  w  ZP OSP w Kłobucku. Dnia 08 grudnia  2011 odbyło się walne zebrania LGD w 
Kłobucku, na  którym również Wójt Gminy był obecny. Zostały tam  wprowadzone pewne zmiany 
w składzie osobowym. Wójt przez ten czas czuwał nad  sprawami gminy .Był  w Katowicach i 
prowadził rozmowy w sprawie  pożyczki , chciał zorientować się, jakie dokumenty będą jeszcze 
potrzebne , aby ta pożyczka była przyznana.  Umowa   została zawarta w dniu 20 grudnia 2011 
roku. W dniu 10 grudnia  2011 roku uczestniczył w Zjeździe Powiatowym  OSP w Grodzisku., 
gdzie wybrano nowe władze Zarządu. Z gminy Popów był jeszcze Prezes OSP z Rębielic 
Królewskich dh Makles Krzysztof oraz dh Wudarczyk Ryszard – Przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej  ZOSP RP w Warszawie
12 grudnia 2011 roku uczestniczył w spotkaniu dotyczącym budowy targowiska . Zmiany i 
wymagania jeżeli chodzi o budowę  nowego targowiska są bardzo duże , ale Wójt nie do końca był 
zainteresowany tym tematem, ponieważ targowisko jest w Krzepicach, Kłobucku, Działoszynie i 
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nie widzi takiej potrzeby. Na spotkaniu tym była również Pani Aleksandra Banasiak. Wójt 
powiedział  ,że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  ,każda gmina ma do wykorzystania 4 
mln zł.  My już wykorzystaliśmy  część tych środków na kanalizacje w Zborach, ale możemy 
jeszcze skorzystać  z tych pieniędzy , możemy jeszcze się starać  o około 3 mln zł i zrobimy to na 
kanalizacje w Marianowie i Annolesiu pod warunkiem ,że będzie ogłoszony nabór przez Urząd 
Marszałkowski   a złożony wniosek  zostanie pozytywnie  rozpatrzony,
14 grudnia 2011 roku odbył się odbiór  kanalizacji  sanitarnej w Brzózkach,  a o godz.17-tej  odbiór 
ciągu pieszo-rowerowego w  Popowie i  dziś już są pieniądze, które należą się wykonawcy.
15 grudnia odbyła się kolejna promocja w Kulach, gdzie również był obecny Wójt Gminy.
16 grudnia Wójt był w Katowicach ,dowiózł brakujące dokumenty potrzebne do podpisania umowy 
na pożyczkę z WFOŚ. Te pieniądze przyszły w czwartek przed świętami. Została podpisana 
również umowa na dofinansowanie pomp ciepła.19 grudnia 2011 roku Wójt był u notariusza , gdzie 
została zawarta umowa na sprzedaż działki  w Kulach. 
Jeżeli chodzi o realizacje inwestycji, w zasadzie wszystkie zadania  zaplanowane na ten rok zostały 
wykonane. Nie udało się rozpocząć przebudowy Gimnazjum w Zawadach.
1.Zakończono  budowę kanalizacji sanitarnej w Brzózkach , aby można skorzystać z umorzenia  1 
mln zł i otrzymać te pieniądze musi się do 30 marca 2012 roku podłączyć 60  posesji do tej 
kanalizacji
2Zakończono ciąg pieszo- rowerowy od Popowa do Dębia .W założeniach było zrobienie tego 
ciągu do samego Dębia . Pojawiły się pewne  problemy  ze strony  mieszkańców jak i wykonawców 
Były wnioski o niewycinanie drzew , nie do końca był rozwiązany problem odwodnienia i to było 
powodem do wstrzymania na pewnym odcinku tych prac.
3.W Wąsoszu Dolnym zakończono   budowę chodnika.
4.Trwa montaż zadaszenia  przed remizą OSP w Rębielicach Królewskich, to jeszcze wymaga 
pomalowania. Również zostały zakupione słupy ogłoszeniowe i są rozwożone po terenie. Wójt 
Gminy prosi sołtysów i mieszkańców o wskazanie miejsca ich ustawienia. W tym roku został 
zaciągnięty kredyt w wysokości 1 300 tys zł na realizacje zadań inwestycyjnych .
Ad.6. 

Głos zabiera Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska, który mówi,że „Program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2012 rok „  został szczegółowo omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28 grudnia 2011 roku. I stawia wniosek  , aby nie omawiać 
po raz drugi tego tematu. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za nie omawianiem po raz drugi 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012. rok i przyjmują program 
bez dyskusji  ponieważ dyskusja była już na ten temat  prowadzona.

Ad.7

Budżet Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska stawia wniosek, aby nie omawiać po raz drugi budżetu, 
ponieważ był bardzo dokładnie omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy i przyjąć 
go w takiej wersji jaka została przedstawiona. Poddaje ten wniosek pod głosowanie. Wszyscy radni 
jednogłośnie głosują za nie omawianiem budżetu  po raz drugi i przyjęciem go w przedstawionej 
wersji. /Budżet na 2012 rok w załączeniu/

Ad.8 

Skarbnik Gminy Paweł Hanus  przedstawia  Opinię RIO o projekcie budżetu .
Opinia jest pozytywna.
Ad.9 
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W dyskusji jako pierwszy głos zabiera Przygoda Mirosław – pyta jak z przetargiem na mieszkania 
w Rębielicach Królewskich . Przetarg ogłoszony na 17 stycznia 2012 r.
Radny Macherzyński Józef mówi ,że zgodnie z pismem jakie wpłynęło do nas z Melioracji rzeka 
Opatówka , która płynie przez Rębielice Królewskie została oczyszczona aż do p. Labochy  i pyta 
co dalej z oczyszczeniem tej rzeki.
Radny Przygoda Mirosław – czy w styczniu  2012 r Wójt zakupi maszynę do obcinania gałęzi 
drzew
Radny Bździon Jan pyta, co ze sprawą pieniędzy za sprzedaż działki w Kulach, które miały być 
przeznaczone na  budowę chodnika w Kulach.
Radny Zatoń Paweł – interesuje mnie sprawa targowiska, którą poruszał Wójt . Proszę o więcej 
informacji.
Radny Kasprzak Jerzy pyta co z Sylwestrem na wolnym powietrzu. Ja jestem za organizowaniem 
takich imprez. Młodzież też jest za tym.
Radny Owczarek Kazimierz- odpowiada,że był planowany taki sylwester w tym roku , gdyż w 
ubiegłym roku  wyszło to bardzo dobrze. Ale oczekiwaliśmy więcej środków niż w roku ubiegłym 
i nie udało się pozyskać tych środków. W ubiegłym roku pomogli nam strażacy .Od gminy 
otrzymaliśmy 1000 zł i 2000  zł z LGD, których nie udało się pozyskać. W pewnym sensie jest to 
promocja  gminy i jestem za tym . W ubiegłym roku z „Lidera” mieliśmy 2000 zł i 1000 zł z 
gminy . Z” Lidera”  zakupiliśmy katering. Jestem za tym , aby zrobić Sylwestra w przyszłym roku  i 
wygospodarować  na to jakieś większe środki..
Radny Matyszczak Robert – chęci były , ale nie było gotówki. Były jednak różne inicjatywy , straż 
nie ma uprawnień do tego. Potrzeba sanitariatów itp. Ja mówię, dać 5000 zł , a zrobimy jeszcze 
sylwestra w tym roku.
Radny Przygoda Mirosław- w tym roku już nie róbmy , odłóżmy to na przyszły rok.

Ad10 i 11
Sołtys wsi Balas Wanda – na zebraniu w Rębielicach Królewskich było przyjętych kilka uchwał 
między innymi w sprawie dzikiego wysypiska śmieci , myślę ,że należy się jakaś informacja dla 
osób, na terenie , których znajduje się to dzikie wysypisko .Oni zwracają się do mnie i pytają jak 
wygląda ta sprawa. Interesuje mnie również sprawa drogi powiatowej biegnącej przez Rębielice 
Królewskie . Mamy też problem z kanalizacją .Czy plany wieloletnie  zakładają u nas budowę  
kanalizacji .Jeżeli nie to przydała by się beczka asenizacyjna. Wracając do zebrania pani Balas  ma 
uwagę do pani Sekretarz Gminy, która jak twierdzi pani Balas źle się odniosła do pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rębielicach Królewskich,chcieli korzystać z mieszkania  po pani Świerzy , 
a pani powiedziała,że chcą wyrzucić osobę ,która ma chore dziecko .Z naszej strony nie była to 
żadna próba wyrzucenia . Miała opuścić mieszkanie  w październiku .Koło  Gospodyń Wiejskich 
działało jeszcze przed wojną  i należy wspierać takie organizacje. Remiza nie nadaje się do tego, bo 
tam nie ma ogrzewania. Na ostatniej sesji pytałam o zmianę finansowania sołtysów .Dzisiaj będą 
podwyżki , również diet dla radnych Mówi się ,że nie ma pieniędzy, więc dlaczego są podwyżki.
Sołtys Borecki Edmund składałem  wniosek o pasy koło szkoły , gdyż przechodzą  tam osoby z 
dziećmi .Jest to niebezpieczne.
Sołtys wsi Kamieńszczyzna Makles Konstanty – mówiłem o koszach na śmieci  koło sklepu  w 
Kamieńszczyźnie .Kosze są puste a wokół pełno śmieci. Te kosze trzeba przenieść w inne miejsce.
Sołtys Błachowicz Barbara pyta kto zbierze pełne kosze z przystanków PKS.
Radny Kasprzak Jerzy mówi,że taki sam problem jest w Rębielicach na ul.Górnik. Kosze są puste  a 
wokół pełno śmieci. Proponuje , aby wywiesić ulotkę z napisem „Śmieci wrzucać do kosza” i 
podpisem Wójta.
Radny Matyszczak Robert – mamy system SMS – może taką informacje przekazywać tym 
sposobem , również poprosić ludzi , aby wrzucali do kosza zgniecione butelki.
Radny Wróż Henryk   informuje,że taki sposób przyjęli u siebie , ale robią to właśnie przyjezdni , 

                                                                                  5



którzy wyrzucają śmieci prosto z samochodu obok kosza.
Radny Macherzyński Józef proponuje , aby powiadomić mieszkańców o wystawianiu worków, 
niektóre miejscowości to stosują i pięknie śmieci wynoszą  w workach przed dom.
Są osoby którym daje się worki , ale niektórzy plastik spalają. Sołtys wsi Wąsosz Dolny Adam 
Stępień informuje ,że tam też są pełne kosze i nikt tego nie zabiera.
Do pytań ustosunkował się pracownik Urzędu Gminy Marcin Zomerfeld – który mówi,że 
oczyszczenie rzeki to nie jest nasza inwestycja. Dowiedziałem się ,że dalsza część  będzie robiona 
po nowym roku. Odnośnie pasów w Zawadach , brakuje funduszy , zgłaszał to do powiatu i obiecali 
zrobić. Jeżeli chodzi o drogę w Rębielicach Królewskich – to złożony przez Powiat wniosek jest na 
15 miejscu .Koło marca 2012 roku będziemy wiedzieć  coś więcej na ten temat. Następnie głos 
zabiera Wójt Gminy, który informuje,że nasza  radna Pani Żurawska  wraz z zespołem „Jutrzenka” 
dostała od senatora Laseckiego zaproszenie  i prezentowała nasze popowskie dania na stole 
świątecznym , śpiewały kolędy  i ułożyły piosenkę o zamku w Bobolicach .Dostały za to 
podziękowanie.
Odnośnie oczyszczenia rzeki Wójt rozmawiał w tej sprawie  i funduszy na ten cel  nie ma 
Rozmawiał też  o działaniach przeciwpowodziowych . Mamy ten temat w planie pracy Rady Gminy 
na 2012 rok. Chciałem , aby ktoś przyjechał z Zarządu Melioracji  na miejsce  do nas jeszcze w tym 
roku , ale dostałem wiadomość ,że jest to możliwe dopiero  w roku następnym.
Na temat śmieci  nic nie powiem , ten temat rozwiąże się dopiero wtedy, gdy zastosujemy opłaty. 
Kosze we wsiach niech będą , jeżeli mieszkańcy wrzucają te śmieci koło kosza, to już lepiej niż do 
lasu.
Odnośnie tabliczek , to może lepiej zakupić samoprzylepce „Dziękuję za wrzucenie do kosza”.
Na prośbę radnego Matyszczaka SMS-y możemy wysyłać.
W odpowiedzi na pytanie radnego Bździon Jana – pieniądze ze sprzedaży działki w Kulach będą 
przeznaczone na budowę chodnika w Kulach. Jeżeli chodzi o zakup piły do obcinania drzew –to 
termin realizacji trwa 10 dni  od momentu zamówienia  takiego sprzętu i dlatego w tym roku  już 
nie  ma możliwości zakupienia tej piły  , ale na początku przyszłego roku owszem.
Sprawa sylwestra , to start w ubiegłym roku był dobry. Jednak są pewne obawy ,jeżeli chodzi o 
organizacje takiej imprezy, ryzyko jest duże , ale myślę ,że  dojdzie do skutku w roku następnym. 
Mamy w planie rozbudowę wokół gminy i wtedy plac będzie  i miejsca postojowe również , można 
to wykorzystać. Odnośnie wypowiedzi pani Balas Wandy nie zgadzam się , aby  razem z 
wodociągami robić kanalizację nie ma na to tyle środków.
Jeżeli chodzi o beczkę asenizacyjną , to nie jest też takie tanie  to koszt 600-700 tys zł.  I dlatego 
Wójt szuka środków z zewnątrz .Mamy przecież własna\ą oczyszczalnię ścieków, gdzie możemy te 
ścieki dowozić. Pomieszczenie  dla KGW , to pomieszczenie  jest w gestii pani dyrektor szkoły i to 
ona decyduje o tym ,  gdyby to dotyczyło budynku urzędu gminy , to wówczas problem 
rozwiązywał by Wójt.
Wójt był na stołach wigilijnych, gdzie występowały Jutrzenki , a panie z KGW wystawiły bardzo 
ładny stół z przysmakami.
Temat targowiska , teren byłby , ale to wymaga wielu starań , zabiegów  i kosztów.
Pan Łacny mówi ,że to koszt  1 mln zł. 
Radny Kasprzak przypomina o remoncie mostu w Rębielicach Królewskich. Radna Żurawska 
Teresa prosi o namalowanie pasów na jezdni  koło sklepu w Popowie.
Radny Przygoda Mirosław – „zakład energetyczny  przekopał kabel przez drogę na „ćwiklinie” w 
Rębielicach Królewskich , czy coś nam się z tego tytułu należy, bo oni bardzo skrupulatnie liczą 
swoje usługi. Druga sprawa to droga w Rębielicach Królewskich. Trzeba ten znak postawić. ”
Wójt się zastanawia czy z tego programu 7.1.1.Modernizacja i rozbudowa  kluczowych elementów 
sieci drogowej ,  gdzie zostało trochę środków  można taki wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
złożyć. Otrzymalibyśmy 75 % środków . Termin składania wniosków do końca stycznia 2012 r.
Radny Zagrodnik Robert pyta kiedy będzie postawiony ten nadajnik
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Jest problem  za strony  mieszkańców. Gmina wyraziła zgodę , aby kabel przeciągnąć po działce 
gminy, ale ale dwóch mieszkańców nie wyraziło zgody, aby kabel zasilający m aszt  telefonii 
komórkowej był umieszczony w ich działkach , aby podpiąć go do słupa,który tam już stoi. 
,Sprawa stanęła w miejscu . Będzie proces sądowy. Radny Przygoda Mirosław  porusza sprawę 
oświetlenia .
Radna Starzyńska Mariola prosi o informacje o wodzie w Popowie.
Głos zabiera pan Marcin Zomerfeld pracownik urzędu gminy

– do marca 2012 roku studnia będzie  uruchomiona  i woda pójdzie do Rębielic , a tej studni w 
Rębielicach  nie zostawimy, będziemy ją  czyścić i w następnym roku być może będziemy 
mieć wodę zdatną do spożycia.

– Radny Przygoda Mirosław „żeby udało się zmienić tą studnię  jak w kanie Galilejskiej  na 
wino „.

Ad.12
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty uchwał;

Uchwała Nr 88/XII/2011  w sprawie budżetu na 2012 rok
 w głosowaniu bierze udział 14 radnych./nieobecny Ptak Jacek/
Głos zabiera Wójt Gminy – wyjaśnia zabezpieczenie kredytu.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  uchwały.

Uchwała Nr 89/XII/2011 w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Popów
W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 90/XII/2011 w sprawie: zmiany uchwały nr 19/III/2010 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2021 z d  30 grudnia 2010 r.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 91/XII/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej  Gminy Popów 
na lata 2012 0 2022. 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała nr 92/XII/2011 w sprawie  nabycia nieruchomości położonej w Dąbrowie.
Radny Zagrodnik Robert pyta  jakiej działki ta uchwała dotyczy.

Wójt odpowiada,że ta działka będzie przeznaczona  pod drogę . Wprawdzie cała działka pod drogę 
nie będzie potrzebna ,  ale pozostanie w gestii gminy.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 93/XII/2011 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz  przeciwdziałaniu narkomanii na 2012 rok.

 W głosowaniu bierze udział 14 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały.

Uchwała nr  94/XII/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy  rady gminy i komisji na 2012 rok 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych . Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
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uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska proponuje ,sesję nadzwyczajną w sprawie nadania 
honorowego obywatela gminy. Część gmin w powiecie kłobuckim już takie akty nadania zrobiły. 
Prosi radnych i sołtysów o zastanowienie się nad taka osobą. 

Uchwała Nr 95/XII/2011 w sprawie  ustalenia wydatków w budżecie Gminy  Popów, które nie 
wygasają  z końcem  roku budżetowego 2011 .
W głosowaniu bierze udział 14 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały.  

Uchwała Nr 96/XII/2011 w sprawie zmiany  uchwały 83/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 
listopada 2011 roku  w sprawie podatku od nieruchomości.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała nr 97/XII/2011  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego/W głosowaniu 
bierze udział 14 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 98/XII/2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Gminy Popów z 
Organizacjami Pozarządowymi  w roku 2012.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 99/XII/2011 w sprawie szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Popów
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały,

Uchwała Nr 100/XII/2011 w sprawie ustalenia diety  Przewodniczącemu rady Gminy Popów.

Głos zabiera radny Owczarek Kazimierz – powiem tylko jedną rzecz , z tego co ja zapamiętałem 
nie było takiego zmysłu, aby te podwyżki były. Te podwyżki są niezrozumiałe dla mnie i bezsensu, 
bez nich można żyć i pracować.
Na ul.Piwnej jest dziura  i zgłaszałem tyle razy, aby ją załatać,  na nic nie ma pieniędzy,  a my sobie 
robimy podwyżki diet. Ja nie przyszedłem  do tej gminy , aby sobie podwyższać diety. 
Radny Matyszczak Robert  również uważa,że nie jest to zasadne, aby w tym czasie podwyższać 
sobie diety. Te fundusze, które otrzymujemy  wystarczają nam  na wszelkiego rodzaju  wydatki. 
Jeżeli ktoś wyjedzie w delegację to można sobie  wziąć delegacje .Przecież na ten cel są 
przeznaczone środki. 
Radny Macherzyński Józef – szanowni radni zrobiliśmy już jeden rok oszczędności nie 
podnosiliśmy diet , a wszystkie gminy zrobiły to zaraz po wyborach i myślę ,że nie można tego w 
nieskończoność odkładać Na początku kadencji była mowa ,że zrobimy podwyżkę później.
Radny Matyszczak Robert , to że wszyscy  podnieśli sobie diety to nie znaczy ,że my też musimy 
sobie podnosić. 
Radny Zagrodnik Robert- Mówię ,że najlepiej , aby był to kwiecień 2012 rok po uzyskaniu 
absolutorium  przez Wójta i jeżeli nam wystarczy środków to   można pomyśleć o podwyżkach . Na 
dzisiaj każdy wie na co go stać , najpierw trzeba coś zrobić , dać coś od siebie społeczeństwu a 
potem myśleć o pieniądzach. 
Radny Bździon Jan nie zgadza się z radnym Matyszczakiem , bo żeby coś załatwić , to trzeba 
trochę pojeździć,  on dużo jeździ po różnych instytucjach i wie ,że te wyjazdy kosztują. 
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Radny Owczarek Kazimierz te podwyżki uczynią około 50 tys zł w ciągu roku.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przeprowadza głosowanie. Kto jest za podwyżką diety 
dla Przewodniczącego Rady Gminy o 150 zł
W głosowaniu bierze udział 14 radnych 
Radni głosują ' 
„za” -  8 radnych
„przeciw „ - 2 radnych /Owczarek Kazimierz, Matyszczak Robert”
„wstrzymało się” - 4 radnych /Zatoń Paweł, Zagrodnik Robert. Żurawska Teresa Starzyńska 
Mariola/

Uchwała Nr 101/XII/2011 w sprawie diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży  przysługujących 
radnym gminy Popów
Głos zabiera radny Matyszczak Robert- nie jest zasadne, aby robić podwyżkę  diet w tym czasie i 
jestem przeciwny tej podwyżce . Wszystkie koszty związane z pełnieniem funkcji radnego i 
wyjazdami można  sobie zrekompensować delegacją i można z niej korzystać. 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Radni głosują.
„za”-  8 radnych
„przeciw”  2 radnych /Owczarek,Kazimierz , Matyszczak Robert/
„wstrzymało się” - 4 radnych /Zatoń Paweł , Zagrodnik Robert, Starzyńska Mariola, Żurawska 
Teresa/. 

Uchwała Nr 102/XII/2011 w sprawie podwyżki diety dla sołtysa.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  prosi o rozważenie  podwyżki diety dla sołtysów  do 
180 zł. Na  komisji uzgodniliśmy ,że będzie to 170 zł , ale teraz padła taka propozycja , aby było to 
180 zł. Radny Matyszczak Robert proponuje 200 zł , jak gmina ma pieniądze, Przewodniczący 
Rady Gminy Jakub Deska poddaje pod głosowanie wniosek  radnego Matyszczak Roberta. 
Radni głosują 
„za  -  13 radnych”
„przeciw  - 1 radny
„wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 103 /XII/2011 w sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy
Głos zabiera radny Matyszczak Robert i mówi,że  nie jest za tym , aby podnieść wynagrodzenie 
Wójta.  Do kwoty 9220 zł. Gdyż przedtem nie było Sekretarza Gminy  i Wójt dawał sobie radę  a 
teraz jest Sekretarz Gminy , która odciążyła Wójta w wielu  obowiązkach i jest za tym , aby nie 
podwyższać mu wynagrodzenia.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
 Radni głosują
„za”- 9  radnych
„przeciw” - 2 radnych /Owczarek Kazimierz, Matyszczak Robert/
„wstrzymało się „ - 3 radnych / Zatoń Paweł,Zagrodnik Robert,Starzyńska Mariola/

Głos zabiera Moczek Krzysztof i zaprasza zebranych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
która odbędzie się w Centrum Kultury w Popowie.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy składają radnym i sołtysom a za ich pośrednictwem ich 
rodzinom i  mieszkańcom gminy życzenia noworoczne.
 Ad.13. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady XII sesji rady Gminy. 
Wypowiada słowa. „Zamykam obrady XII Sesji Rady Gminy Popów”
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Obrady trwały od godz.9,00 do godz. 12,40.                             Przewodniczący Rady Gminy
Protokołowała:                                                                                       Jakub Deska         
Halina Płuska
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