
Protokół Nr XVI /2012 
 z obrad sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności / Nieobecni- Ptak Jacek,Zagrodnik Robert, Zatoń Paweł i 
Żurawska Teresa
Sołtysi wg załączonej listy obecności 
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś
Radny Powiatowy - Henryk Drabik
Komendant ZGOSP Wojciech Konieczny
Przedstawiciel ŚODR – Paweł Hudy
Pracownicy Urzędu Gminy -Marcin Zomerfeld,. Kamil Krawczyk
Redaktor Naczelny Gazety Internetowej Jarosław Jeziorski
Redaktor Gazety Kłobuckiej – Milena Kościelniak

Przebieg obrad sesji:

Ad.1 
Przewodniczący rady Gminy Jakub Deska otwiera sesje . Wypowiada słowa : „Otwieram XVI sesję 
Rady Gminy Popów” i stwierdzam,że dzisiejsze obrady są prawomocne , gdyż w sesji uczestniczy 
11 radnych na  stan 15 radnych.,Wita przybyłych na dzisiejszą sesję radnych , sołtysów i  gości.

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 nt. Funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych  na terenie gminy
7. Informacja z działalności ODR.
8. Dyskusja. 
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców .
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
        - podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , 
numerów i
          liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu.
       -  zmian w budżecie gminy
       -  zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  2012-2022

12.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy Popów

Przewodniczący Rady Gminy Popów Jakub Deska  pyta czy są uwagi do 
przedstawionego projektu obrad sesji. Głos zabiera Sekretarz Gminy Ewa Kardas-Bernaś i 
wnioskuje o wycofanie z porządku obrad sesji  Pkt.5 dotyczącego sprawozdania Wójta 
Gminy , ponieważ Wójt Gminy jest nieobecny przebywa z wizytą w Brukseli. 
Przewodniczący Rady Gminy  wnioskuje o przesunięcie kolejności Pkt.6 i 7 na pkt  7 i 6.



Więcej uwag nie ma . Przewodniczący Rady Gminy poddaje porządek obrad sesji pod 
głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za porządkiem obrad sesji po zmianach.
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.Informacja z działalności ODR.
6. Informacja nt. Funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych  na terenie gminy
7. Dyskusja. 
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców .
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
        - podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i
          liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu.
       -  zmian w budżecie gminy
       -  zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  2012-2022
      
11 . Zamknięcie obrad  XVI sesji Rady Gminy Popów.

Ad 3
Głos zabiera Radny Macherzyński Józef , który zapoznał się z treścią protokołu z 
poprzedniej sesji , protokół  odzwierciedla przebieg sesji i  wnioskuje o przyjęcie protokołu 
bez  czytania.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu bez czytania.
Ad.4

Do Komisji Uchwał i Wniosków  radni zgłosili następujące kandydatury:

1. Macherzyński Józef
2. Wróż Henryk
3. Starzyńska Mariola.

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji.

Przewodniczący Rady Gminy poddaje skład komisji pod głosowanie 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem Komisji Uchwał i Wniosków.

Ad.5. 
Głos zabiera przedstawiciel ŚODR w Częstochowie pan Paweł Hudy, który informuje 
radnych, że dwa razy w tygodniu pełni dyżury w Urzędzie Gminy Popów w poniedziałek od 
8,00 do 11,00 oraz w czwartek  od 8,00 do 15,00. W pozostałe dni  pracuje w Powiatowym 
Zespole  Doradztwa Rolniczego  w Kłobucku.
W czasie przyjmowania wniosków pracował cztery dni w tygodniu.
 Od początku 2011 roku  pan Hudy Paweł wykonał 281 wniosków  o dopłaty. W drugiej 
połowie 2011 roku z działań PROW 2007 – 2013  został złożony 1 wniosek  na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz 3  wnioski w kierunku  działalności nierolniczej .Pracownicy 
ŚODR  służyli pomocą  przy wypełnieniu wniosków  rolno-środowiskowych i świadczyli 
pomoc  merytoryczną w trakcie programu  rolno- środowiskowego dla sześciu 
gospodarstw.



W 2012 roku brał udział przy szacowaniu strat  związanych z wymarznięciem  upraw. 
Złożonych zostało 9 wniosków  o wyszacowaniu strat w uprawach. W 2011 roku brał udział 
przy organizacji gminnych dożynek w gminie Popów.
W tym okresie zostały zorganizowane następujące szkolenia:

1. Szkolenie uprawniające do stosowania środków ochrony roślin
2. Szkolenie o zasadach wypełniania wniosków  bezpośrednich w 2012 roku 

organizowane przez Powiatowy  zespół Doradztwa Rolniczego wspólnie z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Szkolenie  na temat dopłat  do materiału siewnego
4. Dal rolników z gminy Popow  wiosna 2012 roku zostało zorganizowane seminarium 

wyjazdowe na Agroitech Kielce
5. We wrześniu planowany jest także wyjazd  na międzynarodową  wystawę maszyn 

do Bednar k/Poznania.
Obecnie wdrażane są  programy  PROW
- zalesianie  do 31 lipca 2012 roku
 - korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów  czyli 
dostosowanie gospodarstw do wymogów unijnych.

Ponadto poinformował  zebranych o  warunkach uzyskania wsparcia  na rodzaje 
usług doradczych  dla rolników. Program Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
już się kończy i należało by  jeszcze skorzystać ze programów , które istnieją , na 
które są jeszcze środki, bo jest ich już coraz mniej. Są to:
 - zróżnicowanie działalności  rolniczej
- odnośnie mikroprzedsiębiorstw modernizacji gospodarstw rolnych  do końca lipca 
można także składać wnioski na  zalesienie. Pan Hudy zasygnalizował ,że w roku 
2014 może już nie być  wszystkich dopłat.
Radny Kocot Jerzy pyta o wapnowanie, jakie trzeba kryteria spełnić 
Pan Hudy Paweł odpowiada,że złożyć wniosek do  Śląskiej Izby Rolniczej . Trzeba 
zrobić badanie gleby .Glebę do badania przyjmuje Pan Marian  Gruca z Kłobucka. 
Tel. 660436284. Badania są ważne 4 lata 
Radny Kasprzak Jerzy dopowiada,że 4 lata temu gmina robiła badania i te badania 
są ważne. Najlepsze i najtańsze wapno jest z Chrzanowa.

Radny Macherzyński Józef pyta czy będzie wyjazd na Polagrę do Bednar.
Pan Hudy Paweł odpowiada,że  będzie myślał  o organizacji takiego wyjazdu .
Przewodniczący Rady Gminy dziękuje przedstawicielowi ŚODR w Częstochowie za 
złożenie informacji  z działalności.

Ad.6

Sprawozdanie z funkcjonowania  jednostek OSP składa Wojciech Konieczny 
Komendant ZG ZOSP  w Popowie.  
Na terenie gminy Popów znajduje się 6 jednostek OSP ., w tym jedna  wchodzi w 
skład Krajowego Systemu Ratownictwa  Gaśniczego.  Jednostki OSP skupiają  237 
członków , w tym  27 kobiet , 8 członków wspierających i  12 członków honorowych.
Członkowie OSC wyjeżdżali do gaszenia  pożarów  na terenie naszej gminy oraz 
poza teren gminy . I tak
OSP  Dębie  wyjeżdżała do pożarów  4 razy  poza teren gminy . W akcji gaszenia 
uczestniczyło 23 ratowników. 

5. OSP Popów wyjeżdżała do pożarów 24 razy ,  a do innych zdarzeń 9 razy . W 
akcjach brało udział 144 ratowników



OSP Rębielice Królewskie wyjeżdżała do pożarów   9 razy , natomiast  do innych 
zagrożeń  33 razy. Łącznie w akcjach uczestniczyło 154 ratowników. OSP Wąsosz 
wyjeżdżała do pożarów  8 razy , w akcji uczestniczyło 32 ratowników.
OSP Więcki  wyjeżdżała do pożarów 6 razy , a do innych zdarzeń  3 razy . W akcji 
brało udział 46 członków 
OSP Zbory   wyjeżdżało do innych zdarzeń  dwa razy . W akcjach  brało udział 10 
ratowników. Łącznie  strażacy wyjeżdżali do zdarzeń  98 , w tym do pożarów 51 
razy , do innych zdarzeń 47 razy ,  w akcjach brało udział 409 członków. 
Jeżeli chodzi o zawody , to  kolejność miejsc zajętych  w:

Grupie A                                                      
 I miejsce OSP Rębielice Królewskie
II miejsce OSP Popów

           III miejsce Dębie 
           IV miejsce OS Zbory
           V miejsce OSP Więcki 
         OSP Wąsosz w zwodach strażackich udziału nie brało

Jeżeli chodzi o Grupę C, to 
          I miejsce  zajęło OSP Popów
          II miejsce OSP Rębielice Królewskie

\Wszystkie jednostki  czynnie pomagają  w organizacji dożynek  gminnych,  festynów  i 
innych prac na terenie gminy. 

Ad.7,8,9

Radny Powiatowy Henryk Drabik informuje radnych,że od 2014  wejdzie taki przepis ,że 
rolnicy będą musieli 7% areału  zostawić odłogiem, aby dostać jakąś dopłatę.
Sołtys z Dąbrówki Wydmuch Daniela wnioskuje o wysłanie okólników  o wapnowaniu 
gleby. Gdyż nie wszyscy mają internet .
Radny Kasprzak Jerzy  odpowiedział ,że to należy do sołtysów i to oni powinni  wysłać 
okólniki w swoich sołectwach, takie poczynania zostały już  zrobione w Rębielicach 
Królewskich,
Pan Paweł  Hudy-  programem wapnowania zainteresowani są więksi rolnicy , dlatego,że 
to wymaga wielu starań,  i trzeba wziąć 25 ton tego wapna  i osobiście jechać do Katowic i 
podpisać    Umowę.
Przerwa.
Po przewie Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska wznawia  obrady.
Pani Sekretarz GminyEwa Kardas-Bernaś zapoznaje radnych z pismem , jakie wpłynęło 
do Urzędu Gminy  z Geodezji w sprawie uzgodnień , aby państwo sołtysi podali terminy 
kiedy będą mogli spotkać się z przedstawicielami Geodezji  w sprawie konsultacji 
projektów naniesienia na mapie w terenie. Pani Sekretarz informuje, że w tym roku 
dożynki gminne odbędą się na Więckach.  Zapoznaje radnych z zaproszeniem jakie 
otrzymał Wójt Gminy od miasta Bogatynia na uroczyste podziękowanie i odebranie 
honorowego  tytułu Miasta Bogatynia za pomoc okazaną przez gminę Popów w  czasie 
powodzi.
Radny Wróż Henryk informuje,że  otrzymał wiadomość ,że Starostwo sprzedaje działkę 
koło Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu Górnym. Tą działkę śp. Chądzyński przekazał  pod 
ośrodek zdrowia  a teraz ma ją ktoś inny kupić, pyta czy ktoś coś wie na ten temat.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  powiedział ,że ta sprawa była  przedstawiana 
na Radzie ZOZ i to będzie sprzedawał ZOZ. Radny Przygoda Mirosław  skontaktował się 



telefonicznie ze Starostwem i wyjaśnił , że już był przetarg ogłoszony na tą działkę i nikt jej 
nie kupił   ale  w każdej chwili można się ze Starostwem porozumieć. 
Radny Owczarek mówi,że skoro gmina ma pierwszeństwo pierwokupu to powinna 
wiedzieć o takiej działce, aby się ustosunkować do jej sprzedaży. Pracownik Urzędy 
Gminy Wojciech Konieczny wyjaśnia,że żaden przepis nie przewiduje pierwokupu, jeżeli 
chodzi o osoby fizyczne to tak.
Radny Kasprzak Jerzy informuje,że jest ciągnięty kabel elektryczny i są z tego tytułu 
wyrządzane pewne szkody na polach rolników, w wielu miejscach  są nawet naruszone , 
czy wykopane graniczniki. Jednak zadośćuczynienie za takie szkody można uzyskać tylko 
sądownie,  a rolnik nie ma pieniędzy , aby się sądownie domagał  odszkodowania.

Pracownik UG  Konieczny Wojciech  wyjaśnia ,że zarządzający  gruntem  musi wystąpić o 
przywrócenie  stanu pierwotnego  gruntu i  wykonawca jest zobowiązany  do przywrócenia 
tego stanu  pierwotnego  a  zwłaszcza do wkopania graniczników.
Radny Matyszczak Robert pyta czy przyszła jakaś odpowiedź na pismo,które wpłynęło  22 
czerwca 2012 do urzędu gminy w sprawie usunięcia uchybień przy budowie kanalizacji, 
przebudowy barierki w m-ci Popów , bo to jest niebezpieczne. Do tej pory nie ma 
odpowiedzi na pismo. Pismo to otrzymał Inspektor Nadzoru i Zarząd Dróg.
Radny Kasprzak Jerzy pyta , czy był ktoś koło tego mostu w Rębielicach Królewskich.
dziura jest coraz większa i to  jest bardzo pilna sprawa. Chodzi o bezpieczeństwo ludzi.
Marcin  Zomerfeld odpowiada ,że  tego nie można zrobić przy cząstkowych robotach , ale 
do końca wakacji to będzie zrobione.
Jeżeli chodzi o drogę w Zborach , była przeprowadzona rozmowa z wykonawcą  , będzie 
jeszcze jedna kontrola, jeżeli chodzi o zapłatę dla pana Wojtyry to ten rachunek zostanie 
zrealizowany przez Gminę , a Gmina ściągnie  sobie pieniądze \od wykonawcy.
Radny Matyszczak Robert wnioskuje o wysłanie pisma do Zarządu Dróg o załatanie dziur 
w drodze powiatowej.
Głos zabiera Radny Przygoda Mirosław i mówi,że tą dziurę w moście to można w ciągu 
trzech godzin załatać , wystarczy  wyciąć część drogi, przywieść przyczepę  kamienia  , 
ubić i zalać  asfaltem.
Pan Wojciech Konieczny  zwraca uwagę na to , aby rolnicy nie przyorywali drogi. Droga 
ma mieć szerokość  4 m i proszę tak informować rolników.

Ad 10
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński  czyta kolejno projekty 
uchwał:

– Uchwała Nr  125/XVI/2012 w sprawie podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze
 oraz  ustalenia ich granic , numerów  i liczby radnych wybieranych  w każdym 
okręgu.
 W głosowaniu bierze udział 11 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 126/XVI/2012  w sprawie  zmian w budżecie Gminy. 
 W głosowaniu bierze udział   11 radnych.
 Wszyscy radni i jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 127/XVII/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
W głosowaniu bierze udział 11 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za 
przyjęciem uchwały.



Ad.11
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka 
sesję . Wypowiada słowa „Zamykam obrady XVI sesji Rady Gminy Popów”.

Sesja trwała do godz.12,00.
Protokołowała:                                                            Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                   Jakub Deska


