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Protokół Nr XIII/2012 
z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 23 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Popów.

W sesji uczestniczyli: 
Radni wg załączonej listy obecności- 15 
1Sołtysi wg załączonej listy obecności
Radny Powiatowy – Henryk Drabik
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś
Radca prawny Tomasz Głębocki
Pracownicy Urzędu Gminy Marcin Zomerfeld Wojciech Konieczny, Moczek Krzysztof, Anna 
Kopacz
Przedstawiciele Izb Rolniczych- Jan Sas. Edward Nowak, Kuś Michał
Redaktor Gazety Kłobuckiej pani Milena Kościelniak oraz Redaktor Naczelny Gazety Internetowej
Jarosław Jędrysiak.

Przebieg obrad sesji;

Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera sesję . Wypowiada słowa” Otwieram XIII 
Sesje Rady Gminy Popów „ i stwierdzam,że dzisiejsze obrady są  prawomocne, gdyż na stan 15 
radnych w sesji bierze udział 15 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 międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji  ds.    Profilaktyki i Rozwiązywania
    Problemów Alkoholowych za 2011 r
7. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2011 rok
8. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych
9. Informacja  nt,:Zamierzeń dotyczących  zabezpieczeń  przeciwpowodziowych
    Zawady-Popów.
10 .Dyskusja. 
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12 Zapytania sołtysów i mieszkańców .
13.Podjęcie uchwał w sprawie:

– wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Popów na 2013  r
 funduszu sołeckiego

     -     zmian w budżecie w 2012
     -     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022

                -     uchylenie uchwały o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku 2011
                -     zawarcie  porozumienia międzygminnego  w przedmiocie powierzenia
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                      Gminie Miasta Częstochowy zadania własnego dotyczącego gospodarki 
                      odpadami.

14.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego 
porządku obrad sesji. Uwag nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje porządek obrad sesji pod głosowanie. 
Radni  jednogłośnie głosują  za przyjęciem proponowanego porządku obrad sesji.

Ad.3
Głos zabiera Robert Matyszczak ,który zapoznał się z protokołem z poprzedniej sesji i 
stwierdził ,że jeden cytat został przypisany jego osobie a powiedział to radny Zagrodnik 
Robert i wnosi o poprawienie tego zapisu , poza tym protokół odzwierciedla przebieg 
posiedzenia ostatniej sesji  i wnioskuje o przyjęcie protokołu bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje  przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu z 
poprzedniej sesji bez czytania.
Ad4.

 Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury.
1/ Macherzyński Józef
2/ Wróż Henryk
3/Żurawska Teresa

Wszyscy 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 na wstępie mówi,że niebawem może wpłynąć skarga na 
jego działalność. Jest to związane z ostatnimi dużymi mrozami i zamarzaniem wody. Miało 
to miejsce u Pani Pieprzyckiej Sylwii na Władysławowie. Tej pani dowozimy wodę 
baniakami, bo zamarzła jej woda. Ta pani nie ma podpisanej umowy na  korzystanie z 
wody . Chce tą umowę zawrzeć teraz ,ale Wójt nie wyraża zgody ponieważ rury 
wodociągowe położone są na głębokości 30-40 cm i będą zamarzały każdej zimy. Woda 
tamtędy była  poprowadzona tylko do ośrodków wypoczynkowych i miała służyć ich 
potrzebom w okresie letnim. I ta pani powiedziała ,że złoży skargę na Wójta Gminy w tej 
kwestii.
W dalszej części swojego wystąpienia mówi,że pomimo to ,że jest to okres zimowy to prac 
jest coraz więcej.
19 stycznia 2012 roku  Wójt był na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku. 
Spotkanie odbyło się z udziałem Komendanta SW w Kulach.,  a dotyczyło  budowy drogi 
do Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym, W tym roku  odbędą się tam imprezy , na 
które będą przyjeżdżali goście z zagranicy  i chcielibyśmy , aby ta droga doprowadzona 
była do dobrego stanu. Krótka zima zaoszczędziła trochę  wydatków na utrzymanie 
przejezdności dróg  i być może uda się Starostwu Powiatowemu położyć nakładkę na tą 
drogę. 
12 stycznia 2012 odbyło się spotkanie   z firmą , która robiła to ogrzewanie w urzędzie 
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gminy .Ta inwestycja sprawdziła się i nawet przy tak niskich temperaturach na zewnątrz, 
wewnątrz budynku temperatura utrzymywała się na takim samym  poziomie .W 
pomieszczeniach biurowych było bardzo ciepło.
13 stycznia 2012 roku  podpisano umowę  na wykonanie dokumentacji na drogę w stronę 
mostu „bujanego”.Ta dokumentacja do końca marca powinna być zrobiona.
13 stycznia  2012 roku zostały również podpisane  aneksy do umów  na przepompownie w 
Brzózkach. 
18 stycznia odbyło się  kolejne  spotkanie w Starostwie Powiatowym , na którym 
omawiano sprawy przeprowadzania przetargów na  energie elektryczną ,gdy analizujemy 
te rachunki  nie tylko  w urzędzie , ale i w swoich domach to widzimy ,że cena tej energii 
wzrosła,17 stycznia 2012 Wójt brał udział w uroczystości z okazji 77 rocznicy wyzwolenia 
Miasta Kłobuck, gdzie została przypomniana sytuacja wojenna  miasta.
25 stycznia odbyło się zebranie zarządów Kół Gospodyń Wiejskich. Na to spotkanie 
zaproszono Zarządy KGW z terenu gminy Popów, oraz Zarządu Powiatowego. Wyłoniono 
Zarząd Gminny . Przewodniczącą Zarządu Gminnego została Pnia radna Teresa 
Żurawska Zarząd liczy 6 osób.
26 stycznia odbyło się zebranie w Brzózkach , w którym uczestniczyli również radni Beata 
Praszczyk i Jan Bździon. Było to spotkanie w sprawie kanalizacji. Przekazano 
mieszkańcom informację na jakich zasadach będą mogli się podłączać do kanalizacji.
Zaczęły się zebrania w OSP z terenu Gminy .Takie zabrania odbyły się już w Dębiu, 
Zborach, Wąsoszu Górnym i w Więckach. Do obycia zostały jeszcze dwa zebrania w 
Popowie i Rębielicach Królewskich.
15 lutego odbyło się zebranie w Starostwie  w Kłobucku , które dotyczyło przedstawienia 
projektów inwestycyjnych . W ostatnich latach gro środków było przekazywane dla 
Częstochowy, a inne gminy też chciały by  skorzystać .Jest taki plan, że do 2016 roku 
wszystkie gminy powinny być skanalizowane.
Wójt Gminy w  dniach 16-17 lutego 2012 roku brał udział w spotkaniu wszystkich gminy, 
które odbyło się w Rajczy. Trudno było tam dojechać i wyjechać.Cały teren zasypany był 
śniegiem , nie można było przejść , ani drogą , ani po chodniku. Wszędzie było  widać 
ludzi z łopatami i na drogach i na dachach domów. W rozmowie  z innymi Wójtami  Wójt 
dowiedział się ,że mało gmin posiada plany zagospodarowania przestrzennego 
uchwalone. Te , które mają robią zmiany, gdyż tego wymagają wciąż nowe przepisy i 
powstałe sytuacje. Mieszkańcy dużych miast szukają miejsc , działek na  budowę poza 
miastem. To są tereny rolne więc działki są tanie. Trudno tez znaleźć jednoznaczną 
odpowiedź , czy lepiej żeby ten plan był , czy żeby go nie było.
25 lutego 2012 r akty notarialne  podpisały osoby , które zakupiły 4 lokale w Domu 
Nauczyciela  w Rębielicach Królewskich. Nowi właściciele stawili się do podpisania 
aktów.'Pozostałe dwa mieszkania  w najbliższym czasie powinny być zbyte.
22 lutego 2012 r podczas gdy trwało posiedzenie  komisji  rady gminy Wójt gminy 
rozmawiał z Dyrektorem ZOZ . ZOZ ma zamiar  przystąpić do  termomodernizacji budynku 
Ośrodka Zdrowia w Popowie, chodzi o kwotę dofinansowania   remontu tego ośrodka Wójt 
podał kwotę 20 tys zł .jako,że inne gminy też zadeklarowały pomoc w kwotach nie 
mniejszych niż 20 000 zł. 
Jeżeli chodzi o  zadania inwestycyjne  to priorytetem jest  dostarczanie wody , są 
prowadzone umowy , prowadzona jest dokumentacja . Będzie zrobione dodatkowe  ujęcie 
wody w Popowie. Dr Hermański  zaproponował , aby wykonać dodatkowy odwiert w 
Rebielicach królewskich  w odległości od tego o 200 m   i zobaczyć ,czy tam jest ta sama 
woda  o takiej samej ilości azotanów i połączenie tej studni z siecią wodociągową. Odbył 
się przetarg na zagospodarowanie terenów wokół gminy. Startowało 7 firm  najdroższa 
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oferta to 2 900 tys zł . Była to firma ze Strzegomia , a najniższa to firma p.Wilka z 
Kłobucka. Jej oferta  to  1490 tys zł. Termin wykonania tego zadania to  30 sierpień 2012 r. 
Następną inwestycją to jest budowa drogi w Popowie na ul.Reymonta.   Termin 
zakończenia  to koniec czerwca. 
Przygotowuje się dokumentacje na kanalizacje Annolesie , Marianów . Tutaj być może 
będzie możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych Programu obszarów Wiejskich.z 
którego każda gmina miała do wykorzystania 4 mln zł. Myśmy wykorzystali 1  mln na 
kanalizacje w Zborach i Florianowie być może uda się wykorzystać  jeszcze te trzy mln, 
zł. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje panu Wójtowi Gminy za złożenie 
sprawozdania.
Ad.6
Sprawozdanie Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 2011 rok 
składa Krzysztof Moczek.
Gminny program  profilaktyki został przyjęty  do realizacji zgodnie  z Uchwałą Nr 
13/III/2010 z dnia 30.12.2010 roku. Komisja Gminna odbyła w ciągu roku 6 posiedzeń. W 
ramach swoich kompetencji komisja  zaopiniowała 8 wniosków dotyczących  wydania 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2010 roku na realizację  Programu  zaplanowano 
kwotę 125000 zł z czego  wykorzystano kwotę 91.302 zł.
 W ramach działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemami  alkoholowymi , ich 
rodzin  oraz ofiar przemocy w rodzinie  udzielono pomocy ok.50 osobom.  Programem 
terapeutycznym objęto 12 osób.
Do najważniejszych zadań zrealizowanych  przez gminę należy  zaliczyć działania 
wspierające rozwój turystyki kajakowej poprzez zagospodarowanie  przystani kajakowej w 
Wąsoszu Górnym.
Realizacja zadań GPPiRPA przedstawia się następująco:
 Na działalność punktu  konsultacyjnego zaplanowano 3600 zł wykorzystano 3600 zł
na przeprowadzenie opinii biegłego  sądowego zaplanowano 5000  zł wykorzystano – 0
na  wyposażenie  i zakup materiałów zaplanowano 2000 zł wykorzystano 2132 zł
na wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniu zaplanowano 5000 zł 
wykorzystano 2393,00dofnansowanie pomieszczeń służby zdrowia  zaplanowano po 2000 
zł na ośrodek wykorzystano całość, n a dofinansowanie pomieszczeń pielęgniarek szkół 
zaplanowano 10000 zł wykorzystano 9811,73 zł
na szkolenie komisji ds przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 2000 zł, 
wykorzystano 450 zł
Dofinansowanie zespołu Jutrzenka  plan 2000 zł wykorzystano 1790 zł. Dofinansowanie 
KGW w Rębielicach Królewskich  14000 zł wykorzystano 13953,77 zł. Dofinansowanie 
zespołu „Popowiaczki”  plan 16.000 zł wykorzystano 15913,07 zł. Dofinansowanie KGW 
Popów plan  5.000 zł wykorzystano 3224,11 zł. dofinansowanie konkursów na szczeblu 
gminnym 5000 zł plan wykorzystano 4154,04 zł. Na profilaktykę uzależnień  na plan 3000 
zł wykorzystano n1359 zł
, na wynagrodzenia  za prowadzenie zajęć piłki siatkowej w godz. popołudniowych. Plan 
1800 zł wykorzystano 1800 zł
za prowadzenie zajęć ogólno sportowych poza godzinami pracy plan 1000 zł 
wykorzystano 1006 zł
dofinansowanie Ośrodka ZHP  plan 2000 zł wykorzystano 1619,52 zł. dofinansowanie 
zespołu „ZA”  z Gimnazjum  plan 5000 zł wykorzystano 3198 ,45 zł   ,na dofinansowanie   i 
.rozwój turystyki kajakowej –  plan 16000 zł , wykorzystano -0,
utrzymanie lodowiska plan 1500 zł wykorzystano 0,  na wynagrodzenie opiekunów na 
półkolonii plan 4500 zł, wykorzystano 3062,90 zł, wyjazd dzieci do teatru plan 6000 zl, 
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5419,40 zl., na Oddział Zewnętrzny w Kulach plan 4000 zł wykorzystano 3948,98 zł, 
współpraca z rewirem  dzielnicowym Miedźno 1000 zł, wykorzystano – 0 zł.
Sprawozdanie w załączeniu
Na sesje przybyli Przedstawiciele Izb Rolniczych pan Jan Sas, Edward Nowak i Michał 
Kuś.godz.10,00.

Ad.7
 Sprawozdanie z GOPS składa Anna Kopacz – Kierownik GOPS.
Informację z wykonania funduszu pomocy  społecznej za 2011 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie udziela pomocy osobom  i rodzinom , 
które znajdują się w trudnej sytuacji  finansowej  lub losowej na zasadach  określonych  w 
ustawie o pomocy  społecznej. Na budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
składają się środki finansowe z dotacji państwa oraz  środki z budżetu gminy. 
W 2011 roku w celu zaspokojenia  niezbędnych potrzeb życiowych  w/w osób  lub rodzin 
GOPS  udzielił następujących świadczeń
 na zasiłki stałe 57.793,00 zł,  na zasiłki okresowe 3. 535 zł 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z zasiłku stałego  5.201 zł. 
Na wypłatę zasiłków celowych  przeznaczono kwotę 68551 zł,  pomocą objęto 188 rodzin 
GOPS prowadził również w roku 2011 dożywianie dzieci  w przedszkolach  , szkołach 
podstawowych i gimnazjum. Liczba osób objęta   programem  wynosi 233  osoby ,  zaś 
wydatkowano kwota  76.566 zł z tego ze środków własnych  31.566 zł. W tym roku n a 
pobyt 8 mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej  wydatkowano kwotę 
135411 zł . Ze świadczeń GOPS korzystało 446 osób, Do każdej osoby objętej pomocą 
sporządzany jest wywiad środowiskowy. . Sporządzano również wywiady środowiskowe 
dla innych gmin.  Zgodnie z Programem  „Dostarczanie  żywności dla najuboższej ludności 
Unii Europejskiej – PEAD 2011” Z artykułów spożywczych skorzystało  383 rodziny. GOPS 
wypłaca również zasiłki rodzinne,  na które wydano kwotę 674.736 zł. Do zasiłku 
przysługują  dodatki z tytułu  urodzenia dziecka , na który wydatkowano kwotę 34.000 zł, 

– opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 144.814 zł
– samotnego wychowania dziecka  48.910 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18.400 zł
–  podjęcia przez dziecko  nauki w szkole poza miejscem zamieszkania kwotę 76.480 

zł 
– dodatek z tytułu wychowania dziecka  w rodzinie wielodzietnej  na kwotę 66.400 zł 
– zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka żywego  kwotę 68.000 zł

Na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego  przeznaczono  kwotę 157.537,00 zł a na 
świadczenia pielęgnacyjne  kwotę 61.256,00 zł. W 2011 r ze świadczeń rodzinnych 
korzystało9 436 rodzin. 
Sprawozdanie w załączeniu.

Ad.8.
 Głos zabiera Przedstawiciel Izb Rolniczych z terenu Gminy Popów pan Edward Nowak, 
który bardzo szeroko zapoznał zebranych z działalnością tychże Izb .Samorząd rolniczy, 
którego reprezentantem są Izby Rolnicze działa na podstawie ustawy o izbach rolniczych 
z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izby rolnicze działają poprzez wybrane w wyborach 
demokratycznych organy statutowe. 
Organami izb są: walne zgromadzenie
komisja rewizyjna
zarząd
rady powiatowe izb



6

Rady Powiatowe są organem statutowym . W województwie śląskim jest 17 rad 
Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. 
Rada Powiatowa w Kłobucku liczy 16 członków wybranych z terenu 9 gmin. Z gminy 
Popów  do składu Rady Powiatowej  w Kłobucku zostało wybranych dwóch członków Kuś 
Michał z Więcek i Edward Nowak z Dąbrówki. Pracami Rady kieruje  jej przewodniczący, 
którym został wybrany Jan Sas z Antonowa gm. Przystajń. Zgodnie z art.3 ustawy o 
izbach rolniczych  do zadań izb rolniczych należy  sporządzanie opinii i analiz, 
przedstawianie wniosków  oraz dokonywanie  ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i 
rynków rolnych  i przedstawienie ich zarządowi izby Wnioski podejmowane na zebraniach 
Izb Rolniczych następnie kierowane  do Zarządu Śląskiej  Izby Rolniczej. Najbardziej 
istotnymi sprawami, które interesują rolników to jest dopłata do wapna oraz szacowanie 
szkód wyrządzonych  przez zwierzynę leśną na plantacjach ziemniaków.
Pan Jan Sas dodaje,że  ponownie został złożony wniosek  na dotację do wapna na 3 mln 
zł.  Na rok 2013.  W listopadzie uczestniczył w spotkaniu Izb Rolniczych Południowej 
Polski , Izby Rolnicze scaliły się , aby miały większe przebicie  w Ministerstwie. Chodzi 
bowiem o poparcie ich wniosków w sprawie np., akcyzy do paliwa  itd. Izba Śląska jest 
najbiedniejszą Izbą w Polsce. Dlatego iż nie posiadają swoich środków . Ich działalność 
opiera się głównie na  podatkach jakie otrzymują od gmin  a są to minimalne kwoty . To 
jest 2%  zebranych podatków, tych pieniędzy byłoby znacznie więcej gdyby do tego 
podatku doliczony był również podatek od działów specjalnych. Izba nie posiada własnego 
lokum na terenie powiatu, bo za wydzierżawienie  pomieszczenia trzeba płacić  no i trzeba 
przyjąć osobę do pracy i również dać jej wynagrodzenie, nie ma środków na utrzymanie 
biura.
Radny Kasprzak Jerzy pyta  o procedurę  dofinansowania wapna i czy Izby Rolnicze mogą
coś zadziałać w szkodach rolniczych, czy szacowaniu szkód,Bo w tej chwili szkody są 
szacowane przez myśliwych i oni tak te szkody szacują , aby to była minimalna strata dla 
rolnika.
Pan Jan Sas  ja sam bardzo wiele poświęcałem  czasu dla tego tematu chodzi o wapno. 
Dopłata do wapna była 75 zł do tony.
Jeżeli chodzi o dziką zwierzynę to temat jest trudny. Ustawa jest jednostronna 
uprzywilejowani są myśliwi a rolnicy nie. Najlepszym  rozwiązaniem jest to , aby  myśliwi 
mogliby się ubezpieczyć  i mogli wypłacać te szkody. W zasadzie to zgodnie z prawem 
szkody szacują  myśliwi, ale dobrze jest robić jakieś zdjęcia , notatki ze świadkami,zbierać 
dokumenty, i kierować sprawę do sądu jeżeli , jeżeli szkoda jest duża , a myśliwi 
wyszacowali ją źle.
Radny Przygoda Mirosław -  jest problem z lokalem , dlaczego Państwo nie zgłosicie się 
do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji w Kłobucku. Oni zajmują taki kolos .Miesięcznie 
tam idzie 26 tys zł w prywatne ręce .A gdzie jest ta zwierzyna, to padłe mięso , w 
masarniach, w sklepach.
Pan Sas nam nie chodzi już tylko o pomieszczenie chodzi również o etat , bo ktoś tam 
musi być i jakiś kontakt utrzymywać. 

Są zakłady utylizacyjne i nieodpłatnie zabierają   padlinę , Wystarczy zadzwonić  i sami 
przyjeżdżają na miejsce.
Pan Nowak Edward  mówi na temat Kół  Łowieckich- Koła Łowieckie mają plan do 
wykonania  i te plany zatwierdzają Wójt Gminy i Starosta . Trzeba po prostu zwiększyć 
limit odstrzałów .W Niemczech myśliwi, którzy upolują dzika , mięso po przebadaniu mogą 
zjeść. U nas jest inaczej. Trzeba go odwieść do skupu.  Pan Nowak Edward mówi również 
o uprawach modyfikowanych, jeżeli my nie będziemy stosować tych upraw to po prostu 
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wyjdziemy z rynku. Przewodniczący Rady Gminy dziękuję  przedstawicielom Izb 
Rolniczych za udział w sesji i bardzo wyczerpujące informacje na temat działalności Izb 
Rolniczych.
15 minut przerwy.
Ad.9
 Informacja na temat Zamierzeń dot. zabezpieczenia przeciw-powodziowego Zawady-
Popów. 
Na sesję zaproszono przedstawicieli z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Oddział Częstochowa, ale nikt nie przyjechał .Przysłano wyjaśnienie w tej 
sprawie. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska czyta pismo z Śląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie.
Z pisma wynika,że z uwagi na napięty kalendarz zajęć  przedstawiciel Zarządu nie będzie 
mógł uczestniczyć   w sesji. Do 2016 roku  nie planuje się ,żadnych zamierzeń 
związanych z zabezpieczeniem  przeciwpowodziowych terenów zlokalizowanych  w 
dolinie rzeki Liswarty w gminie Popów. Zabezpieczenie terenów w miejscowości Zawady   i 
Popów przed powodziami jest sprawą skomplikowaną , gdyż rzeka Liswarta 
przepływająca przez teren gminy jest nieuregulowana , posiada  naturalne koryto  i 
stosunkowo szeroką pradolinę , stanowiącą naturalne tereny zalewowe , które są 
wypełniane wodą w czasie przejścia fali powodziowej. Przedstawiciele Zarządu oglądali to 
miejsce    i stwierdzono ,że budowa wałów  przeciwpowodziowych  miała by bardzo 
niekorzystny wpływ  na miejsca obwałowań. Dlatego też  wskazano na indywidualną 
ochronę zalewanych posesji, a radnych  poinformowano  o zwrócenie szczególnej uwagi 
na  niedopuszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  zabudowy dolin 
rzecznych  obejmujących tereny zalewowe, gdyż ich ochrona jest  czasem wręcz 
niemożliwa.
Ad.10i 11

Radny Kasprzak Jerzy pyta czyj jest mostek położony   w Rębielicach Królewskich na tzw. 
„Okrągliku”.Pan Marcin Zomerfeld pracownik Urzędu Gminy odpowiada,że  to wgniecenie 
na moście  łączącym ulicę Sabaty z ul.Królewską będzie naprawione, natomiast  ten 
mostek na „okrągliku” w ogóle w dokumentach  się nie znajduje.
Radna Starzyńska Mariola mieszkańcy pytają , czy jeżeli mają na posesji kostkę , to czy to 
będzie opodatkowane.
Marcin Zomerfeld odpowiada,że  nie, na dzień dzisiejszy nie ma tematu.
Radny Wróż Henryk – w innych gminach wprowadzono podatki od wód opadowych. 
Radny Matyszczak Robert pyta, czy została na piśmie wysłana odpowiedź do szkół 
odnośnie wynagrodzeń pracowników obsługi.
Radny Kasprzak Jerzy pyta czy Wójt ma wpływ na odstrzał zwierzat.Radny Przygoda 
Mirosław  prosi o zmobilizowanie  sprawy związanej z powstaniem studni w Rebielicach 
Królewskich, do sprzedania są jeszcze dwa mieszkania w Domu Nauczyciela .Czy za 
uzyskane pieniądze nie można coś zrobić z tą drogą koło radnego Zatonia na 
ul.Spokojnej. Tam jest horror , czy nie można jakoś tej drogi poprawić. 
Radny Macherzyński Józef  porusza sprawę fatalnej drogi na ul.Piwnej koło pana Zawada 
Piotra. Tam trzeba przywieź ze trzy samochody  żużla hutniczego i te dziury jakoś załatać. 
 Kierownik GZEAOSU  Krzysztof Moczek odpowiada na pytanie dotyczące pism 
pracowników obsługi w  szkołach. Wyjaśnia,że pismo takie wpłynęło 25  stycznia 2012 i do 
Wójta Gminy jak i do Rady Gminy w Popowie. Dnia 26 stycznia 2012 r w  budynku Urzędu 
Gminy odbyło się  spotkanie Dyrektorów Szkół z Wójtem Gminy i Kierownikiem 
GZEAOSU. Temat ten był na ty\m spotkaniu omówiony i została podjęta decyzja. Obecnie 
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mamy 30 pracowników obsługi  ich płaca wzrosła  o 50 zł i mieści się  przedziale 1500-
1800  zł. Jeżeli chodzi o pracowników administracji ,  to płace   wynoszą od 2400 do 2500 
podwyżka wyniosła 100- zł. 
Radny Matyszczak prosi o odczytanie pisma  pracowników obsługi, 
Kierownik Moczek Krzysztof odniósł się do  treści tego pisma i powiedział , że nieprawdą 
jest ,że pracownicy ci nie mieli podwyżki od 2007 roku, gdyż  w 2009 r, 2010 i 2011 roku 
podwyżki były  i nie jest prawdą ,że dyrektor nie  ma możliwości zwiększenia 
wynagrodzenia ,gdy pracownikowi zwiększa się zakres czynności. Dyrektorzy są 
pracodawcami  pracowników obsługi w szkołach i mogą  dokonywać podwyżek 
wynagrodzeń . 
Radny Zatoń Paweł pyta skąd dyrektorzy mają wziąć na to środki. Kierownik GZEAOSU 
odpowiada, że z zaoszczędzonych pieniędzy. Można np. zaoszczędzić na środkach 
czystości czy innych środkach rzeczowych .Każdy Dyrektor szkoły ma swój budżet i w 
ramach tego budżetu musi działać.
Radny Owczarek Kazimierz – wypowiada się  odnośnie pism  wpływających do urzędu 
gminy , jeżeli ktoś kieruje pismo do urzędu gminy to powinna być na nie odpowiedź 
odnośnie podwyżek to pieniędzy nie ma i nie będzie ,a to co otrzymują ,  to nie są żadne 
podwyżki .. Ci ludzie od 6 czy 7 lat nie mieli podwyżki. Dyrektor też ma  pewne 
ograniczenia pieniędzy i wiele rzeczy zrobić nie może, może wprowadzi\ć jeszcze  pewne 
oszczędności ale kosztem dzieci. 
Radny Matyszczak zgadza się z wypowiedzią radnego Owczarka  teoretycznie może tak 
zrobić , ale  w rzeczywistości nie. Przecież nie możemy zaoszczędzić na węglu i środkach 
czystości.  I jest wniosek , aby na każde pismo odpisywać .Pismo jest kierowane na radę i 
to Przewodniczący Rady Gminy powinien na nie odpisać. Przewodniczący Rady Gminy 
wyjaśnia, że  Pismo skierowane było na Radę Gminy , więc przewodniczący  Radny chciał 
je najpierw przedstawić radnym na posiedzeniu komisji . Posiedzenie komisji odbyło się 
dopiero w lutym i stąd to zamieszanie wokół tego pisma. Odpowiedź na pismo zostanie 
udzielona. Macherzyński Józef zabierając głos pyta ile nasi Dyrektorzy szkół zrobili  , aby 
zaoszczędzić jakieś  środki, proszę sobie przeliczyć ile płaci się nauczycielowi 
dyplomowanemu a ile nauczycielowi stażyście czy rozpoczynającemu pracę. Trzeba 
szukać środków tam gdzie one są . Przecież nauczyciele, którzy mogliby odejść na 
emerytur\ę to  przy takich wynagrodzeniach  jakie obecnie otrzymują,  to nigdy na tą 
emeryturę nie pójdą i nie pozwolą młodym ludziom  pozyskać pracę . Proszę się zatem nie 
dziwić ,że nie ma środków na podwyżki dla innych pracowników.
Radny Matyszczak Robert. mówi,że nie trzeba było podwyższać diety  radnym,  tylko 
sołtysom .
Kierownik Moczek Krzysztof po raz drugi wyjaśnia,że obsługa szkół co roku ma podwyżki. 
Była premia , ale ta premia weszła w skład płacy , ale przecież dyrektorzy mają inne 
możliwości, aby  wynagradzać pracowników mają dodatki specjalne. Dyrektorzy dysponują 
środkami i swoim budżetem.
Radny Zatoń Paweł   mówi,że jeżeli jest budżet to on musi być właściwie zaplanowany. A 
jeżeli chodzi o zwolnienia, to czasem zwalniając jednego nauczyciela , to  trzeba b y 
dwóch pracowników przyjąć na jego miejsce , bo   każdy ma określone fakultety. 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiada,że dzisiaj nie ma nauczyciela, który nie miałby 
dwóch czy trzech fakultetów.
Radny Przygoda Mirosław zwraca się do radcy prawnego,  czy jest jakaś kara, gdy radny 
nie będzie brał diety i  czy może ją przeznaczyć na inny cel
Radca prawny- generalnie  nie ma takiej sytuacji. Dieta radnemu jest przyznana 
przepisami . Rada Gminy w formie uchwały może tylko ustalić jej wysokość. Radny tą 
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dietę  musi odebrać , a potem może ją przeznaczyć na co chce.

Radny Kasprzak Jerzy prosi, aby na wszystkie pisma odpowiadać , czy to są wymagające 
głębszego  zastanowienia się i odpowiedzi  , czy tylko informacyjne .
Radny Matyszczak Robert dyskutowaliśmy o zarobkach dla pracowników a doszliśmy do 
Dyrektorów. Radny Matyszczak odniósł się do pytania radnego Przygody Mirosława i 
powiedział ,że przyznaną dietę przeznacza na zapłatę telefonów, gdyż prowadzi 
konsultacje  z ludźmi , dzwoni w sprawach związanych z pełnieniem  funkcji radnego oraz 
na paliwo. Nie korzysta z delegacji wszystkie sprawy załatwia  jeżdżąc swoim 
samochodem. Tych pieniędzy nie przepija.
Sołtys wsi Borecki Edmund  proponuje , aby  zmienić czas pracy urzędu gminy  o dwie 
godziny , aby ludzie mogli  załatwić pewne sprawy .
Sołtys Balas Wanda odnosi się do kwestii mostku na rzece przy okrągliku w Rębielicach 
Królewskich . W ubiegłym  roku była prowadzona ewidencja , i to nie igła i w takiej 
ewidencji powinno być zaznaczone. Ten mostek jest niebezpieczny i po nim nie można 
przechodzić. Tego też nie wiem czy ten przejazd jest w kompetencji gminy. Warto tą 
sprawę załatwić ,  być może nawet z funduszu sołeckiego można to naprawić. Sołtys wsi 
Rębielice Królewskie chciała by wiedzieć ,czy jest jakiś wniosek o  zmianę przeznaczenia 
tych działek , które w tej chwili wykupują dwaj mieszkańcy Rębielic Królewskich, Mówi o 
tych działkach na Górze Rębielskiej, pyta również o umowę o odbiorze zanieczyszczeń , 
czy to dotyczy  tylko stałych zanieczyszczeń czy ciekłych również. 
Jeżeli zamknie się  oczyszczalnie w Zawadach  to będzie kłopot  z wywożeniem ścieków. 
Coś jest kosztem czegoś . To gmina wyraziła zgodę na żwirownię  w Rębielicach 
Królewskich ,która zniszczyła drogę w Rębielicach i nie tylko drogę przez TIRY wywożące 
piasek . Następne pytanie czy gmina Popów przymierza się do wymiany azbestu , bo inne 
gminy korzystają .W tej chwili nie ma na to środków ale w latach późniejszych można to 
robić. Dobrze by było , aby Wójt mógł mi na to odpowiedzieć. Zarzuca mi się , że nie 
rozwiesiłam obwieszczeń o zebraniu w sprawie wiatraków . Dostałam tablicę późno bez 
kłódki, ale teraz kłódka już jest a ja nie utrudniałam  nikomu  dostępu do informacji.
Radny Robert Zagrodnik pyta  jak wygląda sytuacja  na temat masztu , jak wygląda 
sprawa  dziur na drogach.
Głos zabiera pracownik urzędu gminy Marcin Zomerfeld. Który informuje o sytuacji  w 
dostawie wody. W poniedziałek  dokumentacja została zatwierdzoną  przez ochronę 
środowiska i już dzisiaj została  wysłana do projektanta  i w marcu podłączymy  nowe 
ujęcie wody w Popowie do  sieci. Ze studni w Rębielicach Królewskich nie rezygnujemy , 
będziemy nadal  pompować wodę wprost do rzeki i oczyszczać ją. 
Studnia w Popowie pozwoli na  rozdzielenie wody na dwie studnie jedna w Rębielicach 
druga  zasili Brzózki i Nową Wieś. Włączenie nowej studni pozwoli zapewnić wodę 
mieszkańcom w okresie  letnim . Do końca roku być może włączona zostanie studnia w 
Rebielicach Królewskich do wodociągu.
Zanieczyszczenia tej studni nie są zanieczyszczeniami organicznymi . Studnia jest 
umieszczona  na górnym cieku i ta woda tam się nie wraca . Jeżeli będziemy ją filtrować 
przez pół roku  wypuszczając ją bezpośrednio do rzeki to powinna się oczyścić. Jeżeli 
chodzi o działki w Rębielicach Królewskich   to do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden 
wniosek  o zmianę przeznaczenia  a odrolnieniem zajmuje się Starostwo.
Ten mostek w Rębielicach Królewskich w tej chwili nadaje się do zamknięcia. Gmina nie 
może uczestniczyć  w budowie mostku  dopóki nie będzie jego właściciela. To tak samo 
jak  most bujany w Zawadach. Ta kładka nie należy do nikogo  i teraz  nie wiadomo co z 
tym zrobić. 



10

Radny Przygoda Mirosław taka sama była sytuacja z mostkiem koło pana Westera w 
Rębielicach.
Sekretarz gminy odpowiada na pytanie pana Boreckiego Edmunda , że godziny pracy 
urzędu gminy na pewno będą zmienione . Do tego tematu już przymierzano się , tylko 
chciała usłyszeć opinie radnych , sołtysów. Pyta jeszcze czy dobrze jest ,że urząd jest 
otwarty o godz. 7,30  Zebrani nie  mieli do godzin otwarcia urzędu gminy żadnych uwag.
Następnie głos zabiera Wójt Gminy , który odnosi się do pytań postawionych przez 
radnych. Zapewnia radnych ,że tą drogą po ul Spokojnej w Zawadach  często jeździ i widzi 
jak ona wygląda, 
Wójt Gminy - jest przygotowywana dokumentacja na tą drogę , ale to wszystko trochę 
potrwa.
Od samego początku mówił ,że nie widzi  budowy tej drogi  z tego powodu,że teren Zawad 
w tym roku będzie  bardzo dofinansowany .Wójt informuje,że  zmieniły się trochę przepisy 
dotyczące  pryncypacji w realizacji inwestycji.

Regulamin dotyczący przyznawania  środków mówi, w ten sposób,że  jeśli chcemy 
cokolwiek robić to trzeba dołożyć 40 % naszego udziału. To są bardzo duże pieniądze . 
Urząd Marszałkowski musi przyjąć takie zadania , ale 40 % kosztów dokumentacji musi 
ponieść gmina.
Ta droga na ul .Piwnej też jest do zrobienia. Wójt poinformował również o gospodarce
 śmieciami.

Jeżeli chodzi o azbest , to jest temat nie tak mocno na czasie , bo to jest temat do 2030 
roku , aby ten azbest zniknął z naszego otoczenia  i to jest tak, że kanalizacja gmin 
powinna być zakończona do 2016 roku i to już jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o spec 
ustawę to  Wójt prosi , abyśmy sobie razem pomagali, to będzie się lepiej pracowało.
Wójt powiedział ,że zgłosiło się do niego kilka osób w sprawie zmiany pokrycia dachowego 
z azbestu.
Bo jak wszystkim wiadomo, trzeba mieć swoje środki finansowe na pokrycie tego dachu. 
Sołtys wsi Rębielice Królewskie Balas Wanda  mówi,że warto pytać  mieszkańców , bo 
ludzie nie do końca wiedzą  o tym./
Radny Matyszczak Robert  pyta o przygotowanie dokumentacji projektowej na centrum  w 
Wąsoszu Górnym. Czy to jest na podstawie umowy z Kamieńszczyzną.
 Makles Konstanty mówi ,że przy robieniu lodowiska w Zawadach  woda wypłynęła na 
drogę i powstały takie  nierówności.
Radny Przygoda Mirosław pyta, czy  mamy prawo do zbierania tej masy  powstałej przy 
remoncie dróg, bo taka masa była by potrzebna na łatanie dziur. Radca prawny 
wyjaśnia,że jeżeli mówimy o drodze powiatowej i wojewódzkiej  nie mamy prawa do 
sfrezowanej masy  . Należy ona do Zarządu drogi. Jeżeli zarządzający drogą by 
powiedział ,że z tym odpadem można coś zrobić , to można z zarządcą drogi zawrzeć 
porozumienie na zagospodarowanie tego frezu.

Ad.12

Przewodniczący komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty 
uchwał:

Uchwała Nr 104/XIII/2012  w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy Popów na 2013 rok funduszu sołeckiego. W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
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Wszyscy radni jednogłosnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 105/XIII/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy .
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały.

Uchwała nr 106/XIII/2012 w sprawie ; zmiany uchwały  Nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów 
z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy 
Popów na lata 2012-2022.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała 107/XIII/2012 w sprawie: uchylenia uchwały  nr 95/XII/2011Rady Gm,iny Popów z 
dnia 29 grudnia 2011 roku
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
Radni głosują jednogłośnie za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 108/XIII(/2012 w sprawie zawarcia porozumienia  międzygminnego w 
przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowy zadania własnego dotyczącego 
gospodarki odpadami.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych:
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Ad.14

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady sesji. Wypowiada słowa. 
Zamykam obrady XIII sesji Rady Gminy Popów”.Obrady trwały od godz. 9,00 do 
godz.13,15.
Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                     Jakub Deska


