
                                                             Protokół Nr XVIII /2012 
z obrad sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy  Zawady ul. Częstochowska 6

W sesji uczestniczyli:
radni wg załączonej listy obecności-/nieobecny Zagrodnik Robert/
soltysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Kierownik GZEAOSU – Moczek Krzysztof
Radny Powiatowy – Henryk Drabik
Redaktor Gazety internetowej – Jarosław Jędrysiak
Redaktor Gazety Kłobuckiej – Paweł Wiewióra.

Przebieg obrad sesji.

Ad.1 

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera sesję . Wypowiada słowa „Otwieram 
XVIII sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam,że dzisiejsze obrady są prawomocne,gdyż na 
stan 15 radnych w Sesji uczestniczy 14 radnych.
Wita przybyłych na sesję radnych i zaproszonych 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. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013
7. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu  jednostki samorządu terytorialnego
    za I półrocze 2012 r
8. Informacja  o wykonaniu  zadań inwestycyjnych  za I półrocze 2012 r
9. Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.
10.Informacja  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11Dyskusja. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców .
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
        
       - zmian w budżecie
       - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Popów na lata 2012 –
         2022
       - zmiany w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
         alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2012 rok.       

         15. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Popów.
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Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  pyta czy są uwagi do przedstawionego 
proponowanego porządku obrad sesji. Głos zabiera Wójt Gminy, który wnosi o wyłączenie 
z porządku obrad sesji  uchwały w sprawie  zmiany w Gminnym Programie  profilaktyki i 
rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu w rodzinie na 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy poddaje porządek obrad  sesji po zmianie pod głosowanie
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem porządku sesji.

Porządek obrad 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. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013
7. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu  jednostki samorządu terytorialnego
    za I półrocze 2012 r
8. Informacja  o wykonaniu  zadań inwestycyjnych  za I półrocze 2012 r
9. Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.
10.Informacja  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11Dyskusja. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców .
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
        
       - zmian w budżecie
       - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Popów na lata 
         2012 – 2022
             

           15. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Popów.

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 ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje  przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 
bez czytania  pod głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania.

Ad.4

Do komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają  następujące kandydatury:

1. Macherzyński Józef
2. Bździon Jan
3. Praszczyk Beata

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

Ad.5
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała i składa sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej. Na wstępie swej wypowiedzi Wójt podzielił się z radnymi swoimi 
spostrzeżeniami z wizyty w Brukseli i spotkania z eurodeputowanymi z PSL.
Wójt powiedział ,że środki finansowe otrzymywane do tej pory były zadawalające ,  to 
jednak w nowym przedziale się zmieni. Ten budżet zaczyna się zmniejszać  dla Polski, nie 
będzie rent strukturalnych, dopłaty bezpośrednie będą , istnieje też możliwość zwiększenia
środków finansowych dla młodych rolników. 25 % środków ma być przeznaczone na 
szkolenia , samorządowcy są jednak innego zdania , chcieli by aby te środki szły na 
infrastrukturę , brakuje bowiem wodociągów, kanalizacji  a kasy samorządów są puste.
W dalszej części swojego wystąpienia mówi,że w dniu 04 lipca 2012 r uczestniczył w 
promocji służby więziennej w Kulach, w dniu 05 lipca 2012 r był na Walnym Zebraniu 
Grupy Działania , na którym było podsumowanie rocznego działania Grupy. W dniu 10 
lipca 2012 r  był u notariusza podpisać akt notarialny  na zakup działki pod 
przepompownie na Dębiu . Wójt uczestniczył również  w 95 leciu Straży Pożarnej w 
Miedźnie. Z tej okazji wiele strażaków  było odznaczonych , prezentowały się Poczty 
Sztandarowe, wozy bojowe itd.16 lipca 2012 roku Wójt był na ocenie  wniosków 
składanych w celu pozyskania środków. Gmina Popów złożyła 6 wniosków z czego 3 
zostały zaopiniowane pozytywnie i będą dofinansowane,są to:
– OSP Dębie
– Przystań kajakowa w Wąsoszu Górnym
– ZMW w Popowie
Wnioski złożone przez OSP Popów, OSP Rębielice Królewskie i OSP Zbory  odpadły.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 150 rocznicę Powstania Styczniowego i już gmina 
przygotowuje się do obchodów tej uroczystości.
20 lipca 2012 roku  u Wójta był z wizytą  Starosta Powiatu Pajęczańskiego , Tematem tej 
wizyty było zagospodarowanie rzeki Warty.
25 lipca 2012 r, Wójt  był na naradzie w Starostwie  Powiatowym , omawiano  sprawę 
przetargów na   energię  elektryczną. Gmina Popów jedna z nielicznych zrobiła taki 
przetarg i w chwili obecnej płacimy za tą energie mniej. W miesiącu lipcu  odbył się 
konkurs na inspektora ds. budownictwa, z uwagi na podwyższone kryteria  nie została 
wyłoniona żadna osoba na to stanowisko.
Drugi konkurs odbył się w sierpniu i wybrano inspektora, wybrano osobę spoza terenu 
gminy Popów. W miesiącu lipcu i sierpniu odbywały się konkursy na dyrektorów szkoły. 
Ten konkurs również był powtórzony .23 sierpnia  2012 roku wybrano Dyrektora Szkoły w 
Popowie , Wąsoszu Górnym  nie rozstrzygnięto konkursu ponownie w Gimnazjum i nie 
wybrano dyrektora szkoły . 
10 sierpnia odbyło się Kolegium w RIO w Katowicach, dotyczące Wójta Gminy , na którym 
Wójt był obecny.O tym jaki wyrok zapadnie  RIO powiadomi Urząd Gminy.

Ad.6

Głos zabiera Kierownik GZAOSU Moczek Krzysztof i mówi,że zawsze na sierpniowej sesji 
byli Dyrektorzy szkół i składali sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego. W tym roku jest inaczej .Wynika to z przedłużających się 
konkursów na dyrektorów szkół.  ,  Konkurs zgodnie z planem miał się zakończyć w lipcu . 
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Jednak z uwagi na fakt,że uczestnicy konkursu złożyli odwołania  konkurs odbył się w 
dwóch etapach. W drugim etapie do konkursu przystąpiło 12 kandydatów . Komisja 
Konkursowa wyłoniła  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie, którym 
został ponownie pan Andrzej Zatoń oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąsoszu 
Górnym , którym została ponownie pani Katarzyna Siedlak. Komisja konkursowa nie 
wyłoniła dyrektora Gimnazjum, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał 5 głosów.W tej 
sytuacji zgodnie z przepisami  Wójt Gminy może na okres 10 miesięcy powierzyć 
obowiązki dyrektora Szkoły   nauczycielowi. Został nim pan Robert Związek , nauczyciel 
WF -u w Gimnazjum. . Pan Moczek poinformował również ,że  w kla.I Gimnazjum  będą 
dwa oddziały, w klasie II dwa oddziały i w klasie III trzy oddziały. Spora grupa nauczycieli , 
bo aż 5 osób  zadeklarowała przejście na emeryturę i przez 2 lata będzie pracować na 1/2 
etatu.Ta oferta się już skończyła i kto z niej skorzystał  to jego wybór. W innych latach już 
takiej możliwości nie będzie. Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
odbywają się na bieżąco .Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 5-6 lat , 
ale mogą chodzić dzieci  w wieku 3-4 lat . W przedszkolach sytuacja będzie stabilna.
Jeżeli chodzi o dowozy dzieci do szkół, to nie przewiduje się żadnych zmian . Pan Jan 
Janik odszedł na emeryturę .  A na jego miejsce został zatrudniony pracownik fizyczny 
urzędu gminy po  ukończeniu wymaganych kursów. Natomiast drugim kierowcą jest pan 
Makles  Józef , który do tej pory wykonywał usługi dowozu w szkole i jego oferta jako 
najtańsza została wybrana w przetargu na przewóz dzieci.  
Ad.7

Informacje z realizacji  budżetu gminy  przedstawił Skarbnik Gminy Paweł Hanus. który 
powiedział ,że budżet gminy  w I półroczu został wykonany  tylko w 54% , ponieważ nie 
zostały jeszcze ukończone i rozliczone inwestycje. Plan budżetu Gminy Popów na 2012 
rok  uchwalony przez Radę Gminy  w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr 89/XII/2011 
opiewa na  kwotę 15.788.663,00 zł po stronie dochodów i 18.474.510,35 zł [po stronie 
wydatków. W wyniku zmian  w ciągu roku  plan na dzień 30 czerwca 2012 r  wynosił 
16.508.695,59 zł, a po stronie wydatków 19.194.542,94 zł. Źródłami pokrycia budżetu są: 
dochody własne gminy w wysokości 8.507,396,91 zł, dotacje celowe 2.342.238,68 zł oraz 
subwencje z budżetu Państwa w wysokości 5.659.060,00 zł. Wykonanie budżetu 
przedstawia się następująco:
plan dochodów 16.5078.695,59 zł     wykonanie 8.916.992,58 zł tj.54%
wydatki plan 19.194.542.94 zł  , wykonanie 7.266.003,53 zł tj 37,85%
Z powyższego wynika,że  budżet gminy za I półrocze zamknięto wynikiem  dodatnim, 
który wynosi 1.650.989.05 zł. Pomimo to, iż budżet wykonano w 54 % to jednak wiele 
dochodów było niższych od planowanych . I tak mniejsze od planowanych były wpływy  z 
odbioru ścieków, dostawy wody,opłat miejscowych, wydawania dowodów, podatku od 
czynności  cywilnoprawnych osób fizycznych , podatku od środków transportowych  osób 
fizycznych , wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej udziału w podatku 
dochodowym osób fizycznych  oraz dochodów z przedszkola. Pozostałe dochody były 
większe od planowanych. Skarbnik Gminy zwrócił uwagę na coraz większe zaległości 
wynikające ze sprzedaży   wody./Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 w 
załączeniu.
Ad.8
 Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze przedstawił  Wójt Gminy 
,który poiniformował ,że zrobiona została droga w Kulach,  w toku jest budowa chodnika w 
Kulach, W te prace bardzo angażuje się sołtys wsi Kule pan Sławomir Stachera.Wójt mówi 
o potrzebie zwiększenia więźniów  do prac na terenie gminy. Te inwestycje nie zawsze są 
realizowane tak jak byśmy to widzieli. Przekonali się o tym radni będąc na wyjazdowym 
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posiedzeniu wspólnych komisji na drodze w Kulach i zobaczyli jak to wygląda.
Następna inwestycja, która  została zrobiona to studnia głębinowa w Popowie , koszt tej 
inwestycji to 86 tys. złotych, studnia głębinowa w Rębielicach Królewskich  ,  robiona jest 
dokumentacja na podłączenie jej  do wodociągu. Tam trzeba wykopać około 300 m sieci 
wodociągowej. Woda jest i o odpowiednim ciśnieniu. Kładziona jest kostka  na wjeździe do 
OSP w Zborach, jest to na ukończeniu. Skazani wykonali kawałek chodnika  i 
skrzyżowanie zostało zalane  masa asfaltową. Obecnie wykonują prace porządkowe na 
terenie Gimnazjum w Zawadach. Została zakończona budowa drogi w Popowie ,to 
zadanie miało być zakończone do końca czerwca , jednak z uwagi na dodatkowe prace ta 
inwestycja przedłużyła się w czasie. Trwają również prace przy zagospodarowaniu terenu 
wokół gminy. Te prace będą do końca sierpnia 2012 roku zakończone. Koszt tej inwestycji 
opiewa na sumę 1 422 000 zł , ale będzie trochę większy z uwagi na wymianę kostki przed 
budynkiem urzędu gminy i wykonanie monitoringu, który jest potrzebny.Wójt otrzymał 
również propozycje od mieszkańców, aby piece  wapienne, które znajdują się w 
Rębielicach Królewskich wpisać do rejestru zabytków.. Zastanawia się czy to jest zasadne. 

Ad.9
Informację z wykonania planu  finansowego instytucji kultury składa Skarbnik Gminy 
Paweł Hanus, który informuje,że Instytucją  kultury na terenie gminy Popów jest Gminna 
Biblioteka Publiczna prowadzona przez panią Dyrektor Bożenę Strzelczyk. Zadania 
instytucji kultury w I półroczu 2012 roku  zostały wykonane w 50 %.Plan na tą instytucję 
wynosił 85.000 zł  przekazano natomiast  42.499,98 zł. 

Ad.10 
Wieloletnia Prognoza Finansowa  kształtuje się tak jak i budżet. Prawie wszystkie 
inwestycje, które zostały w tej prognozie finansowej ujęte zostały wykonane. Pozostała do 
wykonania tylko rozbudowa Gimnazjum, planowana na lata 2013-2014
Ad. 11 i 12
Radny Matyszczak Robert  przypomina o wypłacie należności   dla pana Wojtyry 
Zbigniewa z Popowa a także o wystosowaniu pisma  w sprawie naprawy tej drogi w 
Zborach  po wykonaniu kanalizacji. Trzeba uruchomić ten fundusz  odszkodowań.
Prosi również o dowóz krawężników  do Zborów.
Radny Owczarek Kazimierz  porusza sprawę realizacji inwestycji., zwraca uwagę na 
fakt ,że prace przy ich realizacji idą bardzo wolno , pyta również jakie gmina poniesie 
konsekwencje  z powodu zwolnienia nauczyciela,który odwołał się i wygrał sprawę w 
Sądzie Pracy.
Radna Żurawska Teresa  porusza sprawę Pani Iwony Pawelec zajmującej mieszkanie w 
Lecznicy Zwierząt w Popowie, pyta czy z uwagi na to że jest tam jedno mieszkanie puste, 
gmina zakupi część węgla do ogrzania tego mieszkania. Lokatorki zwracały się w tej 
sprawie z pismem i nie otrzymały żadnej odpowiedzi .Wypowiedź tą potwierdza radna 
Starzyńska Mariola, która również rozmawiała z panią Pawelec.
Radna Żurawska Teresa składa wniosek o namalowanie pasów na drodze powiatowej koło 
sklepu w Popowie.
Radny Kasprzak  Jerzy prosi o wykonanie barierek koło remizy w Rębielicach Królewskich 
oraz o wykoszenie trawy na „Okrągliku w Rębielicach Królewskich”. Ustawienie 
„  sierżantów” na drodze powiatowej w Rębielicach Królewskich   przed zakrętem na ul.św. 
Wojciecha i ul.Górnik
Pyta również czy wyjaśniła się sprawa tego mostu w Rębielicach Królewskich
Radny Macherzyński Józef informuje,że   stołówka w Zawadach wyposażona jest w 
bardzo stare stoliki, które nie nadawają się do  korzystania z nich. Należy wziąć stoliki , 
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które zostały wymienione w OSP w  Rębielicach Królewskich i wyposażyć w nie stołówkę 
w Gimnazjum. W Rębielicach Królewskich jest  wykopany dół ,ten przekop do końca nie 
jest  zrobiony ponieważ nie było możliwości  z uwagi na zagospodarowane przez rolnika 
pole. Teraz jest już kukurydza ścięta i można ten przekop wykonać. Radny Macherzyński 
Józef zwraca uwagę również na konieczność poprowadzenia kanalizacji  w stronę Zawad, 
Kamieńszczyzny i Rębielic Królewskich. Radny Macherzyński Józef uprzedza,że radni z 
Rębielic Królewskich  i Zawad nie będą głosować za poprowadzeniem kanalizacji w inną 
stronę , ponieważ w Rębielicach wszystkie inwestycje robi się na końcu.a wszystko pcha 
się za rzekę.Nie można planować budowy tam gdzie są puste  tereny , nie ma żadnych 
budynków. Kanalizacje powinno się skierować w strone Rebielic , Kamieńszczyzny, 
Zawad,ponieważ tam jest zwarta zabudowa i  szybciej zwrócą się wydatki.  Radny 
Macherzyński pyta również , czy radni nie mogą otrzymać  autobusu na wyjazd na 
wystawę rolna w Bednarach,Podkreśla ,że autobus  wypożyczany jest innym organizacjom 
, a oni jako radni nie mogą z niego skorzystać
Do postawionych pytań ustosunkował się Wójt Gminy , który powiedział ,że  jeżeli chodzi o 
tą  drogę w Zborach  po kanalizacji,  to jest taki fundusz gwarancyjny  i z tego funduszu 
można  wypłacić te środki. Po powrocie pracownika z urlopu wypoczynkowego  sprawa 
powinna być załatwiona . Jeżeli chodzi o krawężniki, to one będą dowiezione. Problem 
tutaj jest z czasem. Wszystkie prace inwestycyjne, jakie były zaplanowane do wykonania 
zostaną  wykonane  i tutaj uspakaja radnego Owczarka. Chodnik na ul. Szkolnej nie 
będzie wcześniej  ,aż  zostanie skończony chodnik w Kulach. Wójt poinformował ,że może 
uda mu się zakupić  samochód dla gminy  do celów gospodarczych, ten temat miał być 
zrealizowany w styczniu. W tej chwili nadarza się możliwość zakupu takiego samochodu. 
Wójt wyjaśnia,że dobrze wydaje środki finansowe i racjonalnie nimi gospodaruje. Pasy 
koło sklepu będą na piśmie zgłoszone do Powiatowego Zarządu  Dróg w Kłobucku, gdzie 
zgłaszane są wszystkie wnioski dotyczące spraw powiatu. Krawężniki i kostka jutro będą 
dowiezione  do miejscowości Zbory. Sprawa dotycząca pani Pawelec jest znana 
Wójtowi,tam miała mieszkać pani samotnie wychowująca dziecko , która następnie została 
skierowana do Więcek i teraz to mieszkanie jest puste. Wójt powiedział ,że grzejniki 
zostały odłączone i  to mieszkanie nie musi i nie będzie ogrzewane. Jeżeli chodzi o brak 
odpowiedzi na pismo to , w tej sprawie Wójt się nie wypowiedział ,gdyż nie ma pracownika 
, jest na urlopie. 
Trawy na Okrągliku będą wykoszone. Barierki przed remizą OSP w Rębielicach 
Królewskich jeszcze w tym roku będą założone. W sprawie  ustawienia „sierżantów „na 
drodze w Rębielicach Królewskich będzie wysłane pismo do PZD. Woda w Rębielicach 
Królewskich będzie podłączona.Wójt zleci tą sprawę pracownikom . Skontaktuje się 
również ze strażą w Rębielicach Królewskich w sprawie stolików dla Gimnazjum. 
Odnośnie uwag radnego Macherzyńskiego Józefa Wójt powiedział ,że chce sprawiedliwie 
i racjonalnie dzielić  i nie ukrywa ,że nie widzi przeszkód,aby ta kanalizacja w stronę 
Kamieńszczyzny została skierowana, jednak nie ma na to środków , nawet gdy takie 
pojawią się to dopiero w 2016 roku . Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska nie ma 
pieniędzy. Zgodnie z wytycznymi wszystkie gminy powinny być skanalizowane 2016 
roku.Jednak już teraz jest wiadomo,że  ten termin nie zostanie zrealizowany w gminie 
Popów, zresztą w innych gminach też., a za niedotrzymanie terminu mają być  nałożone 
duże kary.Wójt Gminy  nie widzi też , przeszkód, aby mieszkańcy czy radni
nie  mogli skorzystać z autobusu na wyjazd do Bednar. , jednak częściowo muszą pokryć 
koszty wyjazdu.
Radna Starzyńska Mariola pyta  się jak przejść z chodnika  z ul .Reymonta na chodnik 
przy ul Długosza, skoro przy skrzyżowaniu tych ulic  tam nie ma pasów. Tam trzeba 
namalować pasy.
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Radny Wróż Henryk prosi o namalowanie linii ciągłej  przy skrzyżowaniu   w Wąsoszu 
Górnym, porusza także sprawę  budowy drogi w Kulach. Droga ta została  zrobiona źle 
,Radni byli na oględzinach tej drogi  i stwierdzili ,że  to nie jest droga tylko podkładka, która 
rozsypuje się i tworzą  się znów dziury, uważa ,że trzeba wystosować pismo do Starostwa 
o poprawę  tej drogi,jeżeli tam da się coś poprawić  bo taka droga nikogo nie 
satysfakcjonuje.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska uważa,że należałoby się zwrócić z pismem do 
Starostwa Powiatowego o poprawę  tej drogi.
Ad.13
Sołtys wsi Kule  Stachera Sławomir dodaje ,że w tej sprawie  trzeba wysłać pismo  ale 
gdzieś dalej.
Sołtys wsi Rębielice Balas Wanda  porusza sprawę kolonii zorganizowanych przez ZMW 
działający na terenie gminy Popów w Rębielicach Królewskich w okresie wakacji. 
Zarówno mieszkańcy wsi , jak i dzieci są bardzo zadowoleni  z tak przygotowanego 
wypoczynku, było bardzo dużo zajęć z dziećmi , a także atrakcji  , wyjazdów na wycieki, 
basen ., uważa również ,że plac zabaw dla dzieci powinien być udostępniony  wszystkim 
dzieciom po godzinach pracy. Zadaje pytanie w jakim charakterze ma być wypożyczenie 
sali w remizie OSP w Rębielicach Królewskich pod wesela czy inne  uroczystości . Ta sala 
służy wszystkim mieszkańcom jako świetlica, bo  w tej miejscowości nie ma innych 
budynków  na spotkania, zebrania czy inne zorganizowanie się mieszkańców. Pani sołtys 
zwraca uwagę  na źle zamontowaną rynnę  na dachu  nowego zadaszenia przed remizą 
OSP w Rębielicach .Prosi o podanie   ile wynoszą koszty zadaszenia nad schodami. 
Przypomina ,że nie została jeszcze załatwiona uchwała zebrania wiejskiego mówiąca o 
usunięciu dzikiego  wysypiska śmieci w Rębielicach. Tam nie ma nawet ustawionej 
tabliczki zakazującej wywóz śmieci. 
Nie zostały usunięte również gałęzie wokół bocianiego gniazda w Rębielicach Królewskich 
wprawdzie byli tam  pracownicy Urzędu Gminy, ale gałęzie nie zostały obcięte z 
niewiadomych powodów. Wspomina również „panie”, które mieszkają w byłym domu 
nauczyciela  a które  są bardzo wrogo nastawione do  administracji samorządowej, 
zarzuca panu Wójtowi,że to on te „panie” zameldował  na stałe w Rębielicach, pomimo to 
że nie miały uprawnień do zameldowania.”Pan ma zbyt miękkie serce” powiedziała pani 
sołtys  Wanda Balas do Wójta Gminy.
Kwestia ścieków – pani sołtys Wanda Balas uważa,że  kanalizacja powinna być 
skierowana  w stronę Rębielic Królewskich bo to jest  jedna z największych wsi w gminie , 
posiada zwartą zabudowę  i  tam jest największe źródło   wody w związku z czym 
zwiększył by się również dochód gminy. Zaznacza również ,że to jest kolejna sesja rady 
gminy bez udziału radcy prawnego.
Sołtys wsi Popów Janusz Krawczyk jest załamany myśleniem  fachowców  , którzy 
postawili  znak  przejścia dla pieszych na środku  chodnika. Dokładnie nie mierzył , ale 
wydaje mu się ,że słupek stoi w samym środku   i utrudnia dojście pieszych do przejścia 
dla pieszych. Trzeba go omijać a o zmroku można na niego wejść. Druga  sprawa to 
hydrant  koło przejazdu kolejowego na ul.Reymonta , który również wystaje 30 cm  poza 
chodnik. Sołtys Wąsosza Górnego pani Błachowicz Barbara zwraca uwagę ,że 
miejscowość Wąsosz Górny oznakowana jest  znakiem z napisem Wąsosz i prosi o 
wymianę tego znaku, bo takiej miejscowości w gminie Popów nie ma. 
Do przedstawionych spraw ustosunkował się Wójt Gminy Bolesław Świtała-  który wyjaśnił 
,że to że był w komisji  LGD opiniującej wnioski nie znaczy ,że źle ocenił wniosek złożony 
przez stowarzyszenia z naszej gminy. Wójt w chwili obecnej nie wie jaki jest koszt 
zadaszenia w Rębielicach Królewskich ,dojdą do tego jeszcze koszty za barierki, schody. 
Jeżeli chodzi o wydzierżawienie  sali, to teraz jest mało wesel  i ta remiza jest 
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niewykorzystana,  a posiada  całe zaplecze kuchenne . Panie z KGW  zainteresowane są 
tym pomieszczeniem po sklepie. Wcześniej przygotowano im lokal po pani Świerzy,który 
już jest niewystarczający, a przy przygotowaniu mieszkania w domu nauczyciela,gdzie 
przeniosła się pani Świerzy Ewa  poniesiono pewne koszty remontu. Dokonano również 
przeróbek  w opuszczonym pomieszczeniu w przedszkolu i teraz trzeba by remontować 
pomieszczenie w remizie. Jeżeli chodzi o dzikie wysypisko śmieci to  postępowanie 
zostało umorzone z uwagi na brak  udowodnienia winy. Ale Wójt zapewnia ,że temat 
śmieci zostanie rozstrzygnięty z chwilą wejścia w życie nowej ustawy „  śmieciowej”. 
Ustawa ta ma wejść w życie  od połowy 2013 roku. Sprawa bociana , a właściwie jego 
gniazda Wójt wszystkich obywateli traktuje jednakowo..Skoro był tam „wysięgnik”  to on 
musiał wykonać pewną robotę. Tam  był odłowiony jastrząb, po to ,aby go zawieść do 
Pogotowia Zwierzęcego. Gmina poniosła pewne koszty związane z tą sprawą. Przejście 
dla pieszych koło pana Lisa. To przejście będzie namalowane. Kwestia hydrantu powinna 
być załatwiona przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego., przy czym sołtys wsi 
Popów Janusz Krawczyk  sugeruje,że gdyby się zajęto tym hydrantem  przy  budowie 
chodnika to te koszty były by mniejsze.
W dalszym ciągu swej wypowiedzi  Wójt Gminy  informuje,że  o wgniecionym chodniku,  o 
czym   został zawiadomiony wykonawca  i on to poprawi.
Sołtys Popowa Janusz Krawczyk powtarza pytanie czy ten znak ma stać na połowie 
chodnika,czy może być z boku. Wójt dokładnie nie umie odpowiedzieć , Wójtowi też się to 
nie podoba ,ale jakie są przepisy w tej sprawie nie wie   i chce , żeby to zobaczył inspektor 
nadzoru i do tego się ustosunkował.
Sołtys wsi Rębielice Królewskie – Balas Wanda wyjaśnia,że jeżeli chodzi o drzewo na 
którym jest gniazdo bocianie, to żeby bocian tam usiadł , to musi być ono obcięte, bo ten 
bocian   musi mieć wokół przestrzeń wolną od gałęzi .  Również zwraca uwagę na 
podłączenie studni do wodociągu, proponuje kupić  beczkę asenizacyjną , bo inaczej 
ścieki będą znów wylewane na pola i  w końcu    mogą nam  zamknąć tą wodę. 

Ad.14
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński przedstawia kolejno 
projekty uchwał:

1.Uchwała Nr 135/XVIII/2012  w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   W głosowaniu bierze udział 11 radnych .Nieobecny. Owczarek K.,Matyszczak R,    
   Zagrodnik R. Przygoda M/
   Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
2.Uchwała Nr 136/XVIII/2012  w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XII/2011 Rady Gminy
   Popów z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
   Gminy Popów na lata 2012-2023.

   W głosowaniu bierze udział 11  radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za
    przyjęciem uchwały,.

Ad.15
Po wyczerpaniu  porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy  Jakub  Deska
zamyka obrady. Wypowiada słowa „Zamykam obrady XVIII sesji Rady Gminy.
Sesja trwała od godz.9,00 do godz.13,00.

Protokołowała:                                                 Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                        Jakub Deska
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