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Protokół Nr XIX/2012 

z obrad Sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 25 października 2012 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6 

W sesji uczestniczyli: 

Radni wg załączonej listy obecności 

Sołtysi wg załączonej listy obecności 

Wójt Gminy - Bolesław Świtała 

Skarbnik Gminy - Paweł Hanus 

Sekretarz Gminy - Ewa Kardas- Bernaś 

Kierownik GZEAOS - Moczek Krzysztof 

Radny Powiatowy Henryk Drabik 

Redaktor Gazety Internetowej - Jarosław Jędrysiak 

Pracownicy Urzędu Gminy - Marcin Zomerfeld. Konieczny Wojciech, Dawid Randak ,Ściebura Rafał 

Przebieg obrad sesji: 

Ad.l Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera obrady sesji. Wypowiada słowa 

„Otwieram XIX sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam,że dzisiejsze obrady są prawomocne, gdyż 

w sesji biorą udział wszyscy radni. 

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. Informacja nt Oświadczeń majątkowych radnych 

7. Informacja z działalności Klubu Sportowego „Liswarta" za rok 2012. 
8. Dyskusja. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców . 
11. Podjęcie uchwał w sprawie 

- zmian w budżecie gminy 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2012 - 
2022 
- rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Popów 
- podziału gminy Popów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów , 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

12. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Popów. 

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są jakieś uwagi do 
przedstawionego porządku obrad sesji. 
Głos zabiera Wójt Gminy i składa wniosek , aby do porządku obrad sesji wnieść 
uchwałę o nabyciu nieruchomości położonej w Zawadach. Nieruchomość ta ma 
powiększyć plażę nad brzegiem rzeki koło mostu bujanego. 

Radny Owczarek Kazimierz składa wniosek , aby do porządku obrad sesji wnieść temat 
dotyczący zmiany ogrzewania w Gimnazjum z olejowego na inne. Temat ten był 
analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 października 2012 roku. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje porządek obrad po wniesionych 
zmianach pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji po wniesionych zmianach. 
Temat „Omówienie zmiany ogrzewania w Gimnazjum" .został ujęty popkt.10. 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. Informacja nt. Oświadczeń majątkowych radnych 

7. Informacja z działalności Klubu Sportowego „Liswarta" za rok 2012. 
8. Dyskusja. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Omówienie zmiany ogrzewania w Gimnazjum w Zawadach 
11. Zapytania sołtysów i mieszkańców . 
12. Podjęcie uchwał w sprawie 

- zmian w budżecie gminy 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2012 - 
2022 
- rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Popów 
- podziału gminy Popów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów 
, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
- nabycia nieruchomości położonej w Zawadach 

13. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Popów. 

Ad.3 
Radny Macherzyński Józef składa wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania . Radny zapoznał się z treścią protokołu i stwierdza, że odzwierciedla przebieg 
poprzedniej sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy poddaje przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania pod głosowanie . Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu bez 
czytania. Ad ,4 
Do komisji uchwał i wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury 

1. Macherzyński Józef 
2. Żurawska Teresa 
3. Wróż Henryk 

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji. Przewodniczący Rady Gminy 
poddaje skład komisji pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem 
komisji. Ad.4 
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała,który przypomina ,że ostatnia sesja Rady 
Gminy odbyła się w sierpniu i od tego czasu wiele się zmieniło. Pracownicy urzędu gminy 
pracują nad ustawą śmieciową, która ma wejść w życie w lipcu 2013 roku. Jest to bardzo 
trudny temat i prace nad nim zaczęto już. Złożony został wniosek na kanalizację w 
Annolesiu i Marianowie na środki z PROW. 1 września obchodzono rocznicę bitwy pod 
Mokrą . W uroczystości z Gminy Popów udział wzięli i złożyli wieniec Wójt Gminy , 
Sekretarz Gminy i Przewodniczący Rady Gminy. 3 września Wójt uczestniczył w otwarciu 
nowego roku szkolnego w Gimnazjum i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie. 
04 września spisany został akt notarialny na wykup działki od Pani ldzikowskiej.06 
września odbył się konwent Starostów w miejscowości Kule , w którym uczestniczył 
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również Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa. Pan wicewojewoda był również w 
Urzędzie Gminy Popów. 
Wójt Gminy powiedział również o budżecie gminy , zaznaczył ,że ten planowany deficyt 
został obniżony , ale trzeba było zaciągnąć kolejny kredyt, ponieważ nie spłynęły zwroty 
dopłat .Wójt jednak nie jest zwolennikiem zaciągania kredytów i nie chce ich dalej 
zaciągać pomimo to ,że gmina ma jeszcze zdolność kredytową. W Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie dotyczące budowy drogi na ul.Spokojnej w Zawadach. Jest to trudne 
zadanie , bo trzeba odkupić część gruntów , aby ta droga miała odpowiednie gabaryty. 19 
września 2012 r Wójt Gminy wraz z przedstawicielami ZOZ byli w Ośrodku Zdrowia w 
Popowie, gdzie został odnowiony budynek ośrodka zdrowia w Popowie. 
Termomodernizacja została zakończona. I tym samym wszystkie obiekty użyteczności 
publicznej na terenie gminy Popów zostały objęte termomodernizacją i wyglądają 
estetycznie. 
Wójt Gminy Uczestniczył w V przeglądzie ludowych zespołów śpiewaczy, który odbył się 
w Popowie. Było 8 zespołów z terenu powiatu. Uczestnicy byli pod wrażeniem 
przygotowania tej imprezy. 21 września uczestniczył w spotkaniu w Starostwie. 
Powiatowym , poświęconym tematowi badań na terenie powiatu kłobuckiego, chodzi o 
szukanie źródeł wód geotermalnych. 
Na ten cel trzeba przeznaczyć pewne środki w budżecie. Powiedział również ,że i Lokalne 
Grupy Działania też poszukują większych środków na swoją działalność. Niektóre z nich 
mają również problemy. Wójt zadowolony jest ze współpracy z LGD. Gmina otrzymała 
trochę środków i może jeszcze uda się jakieś środki pozyskać. 01 października Wójt 
został wybrany do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP , jeżeli chodzi o gminę Popów 
to nie odbiegamy pod względem działalności od innych gmin. W Białej odbyło się 
spotkanie Zarządu OSP. Gmina Popów jako jedyna gmina w powiecie kłobuckim, nie 
zakupiliśmy sprzętu p. pożarowego ,oferowanego przez Zarząd Wojewódzki i to jednak 
musimy zrobić. Kierowaliśmy się oszczędnościami, ale jest to jakby ostatni taki moment, 
aby kupić go z możliwością pozyskania pewnych dotacji.02 października odbyło się 
spotkanie przed sesyjne, na którym ustalono termin obrad sesji i komisji oraz ustalono 
tematy na posiedzenie komisji.03 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
Dąbrówki ze Starostwem . Tematem spotkania było złożenie wniosku o budowę drogi na 
Dąbrówce. W roku ubiegłym był taki wniosek złożony dla Rębielic Królewskich , ale nie 
został ujęty w harmonogramie budowy dróg. Ranking powinien ukazać się niebawem. 09 
października Wójt był w Katowicach w sprawie uzupełnienia wniosków.16 października w 
urzędzie gminy odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku 
jubileusz obchodziło 8 par małżeńskich .Jubilaci zostali udekorowani medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie, otrzymali również okazjonalne statuetki a całą 
uroczystość umilał zespół Koła Emerytów z Popowa. 
17 października odbyło się spotkanie z rodzicami z Zawad, ponieważ do Przedszkola w 
Zawadach, gdzie jest utworzony jeden oddział chodzi za dużo dzieci. Co prawda w 
żadnym dniu nie ma wszystkich dzieci, które są zapisane do przedszkola , ale Kuratorium 
zaleciło utworzenie drugiego oddział. Wójt chciał zaproponować pewne rozwiązania jeżeli 
chodzi o dzieci, które dowożone są do Przedszkola do Zawad z innego terenu i mają po 3 
latka .rodzice jednak nie wyrazili zgody i od listopada będzie utworzony drugi oddział . 17 
października 2012 roku Wójt był na spotkaniu w Krzepicach,. Tematem spotkania była 
budowa pływalni i kompleksu. Władze Krzepic chciały zorientować się jak sąsiednie gminy 
zapatrują się na takie inwestycje. W trakcie spotkania dyskutowano również na temat 
biogazowni mającej powstać w Krzepicach jak i ustawy o utrzymaniu czystości. Uchwały 
związane z tą ustawą" śmieciową „mają być uchwalone do końca roku. Na zakończenie 
swojego wystąpienia Wójt powiedział ,że zakończono budowę chodnika w Kulach, wymiana 
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pokrycia dachowego na świetlicy w Dąbrowie jest jeszcze do zrobienia. Wójt nie widzi 
budowy chodnika w Płaczkach. Ad. 6 
Informacje na temat oświadczeń majątkowych składa Przewodniczący Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska mówi, że radni zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym mają obowiązek do 30 kwietnia każdego roku złożyć oświadczenie o stanie 
majątkowym za rok poprzedni. Wszyscy radni złożyli takie oświadczenia we wskazanym 
terminie . Oświadczenia zostały przez radnych właściwie wypełnione. Nieliczne korekty 
zostały poprawione przez radnych na miejscu. Oświadczenia po sprawdzeniu zostały 
przesłane do Urzędu Skarbowego . Ad.7 

Informacje na temat działalności Klubu Sportowego zostały omówione na posiedzeniu 
komisji w dniu 23 października 2012 roku. 

Po przerwie. 

Ad.8 i 9 

Radny Owczarek Kazimierz zapoznaje radnych z pismem z Kuratorium Oświaty dotyczącym 
skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Zawadach,. Z przedstawionego pisma wynika 
,że w trakcie kontroli stwierdzono niezgodności w zastępstwach nauczycieli, jednak z uwagi 
na fakt zmiany Dyrektora Szkoły zaleceń nie wydano. Radny Macherzyński Józef porusza 
temat zakupu sklepu w Kamieńszczyźnie.30 września 2012 roku odbyło się w tej sprawie 
zebranie w sprawie kupna sklepu w Kamieńszczyźnie. Wieś wyraziła wolę , aby ten sklep 
kupić na potrzeby wsi. Sołectwo Kamieńszczyzna nie ma żadnego kawałka ziemi, który 
mogło by wykorzystać na cele wsi, nie ma również żadnego budynku , który można 
przeznaczyć na świetlicę wiejską. Mieszkańcy wsi zobowiązali się spłacać tą działkę ze 
środków funduszu sołeckiego,. Radny Przygoda Mirosław -„ to jest ratowanie trupa za 
gminne pieniądze", porusza temat drogi na ul.Górnik, która jest w złym stanie i nie idzie po 
niej przejechać, a powiat nic w tym temacie nie robi. 
Rany Bździon Jan pyta czy są poczynione jakieś kroki w sprawie oświetlenia w Nowej Wsi. 
Radny Kasprzak Jerzy informuje,że było zebranie wiejskie w Rębielicach Królewskich, na 
którym dyskutowano o przeznaczeniu pomieszczenia, w którym był sklep dla Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rębielicach . Panie chcą te pomieszczenia w remizie OSP dla własnych potrzeb 
, ponieważ to pomieszczenie, które otrzymały w szkole jest dla nich za małe i tam nie mogą 
właściwie przygotować się do występu, tam nawet dla wszystkich pań nie wystarcza miejsca 
do siedzenia . Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy radni zaakceptowali ten 
wniosek . Zwraca także uwagę na to ,że na ul.Górnik w Rębielicach Królewskich jest pęknięty 
przystanek PKS i trzeba by go wyremontować. Radny Matyszczak Robert dziękuje za 
materiał , który został dowieziony dla Zborów i pyta co dalej z drogą po tej kanalizacji, czy te 
firmy zrobią tą drogę. I następna sprawa to Wójt zadeklarował ,że panie zamieszkujące w 
budynku Agronomówki otrzymają 1 tonę węgla a otrzymały tylko 0,5 tony. Radny proponuje , 
aby Wójt dał im jeszcze 0,5 tony węgla i nie odłączał tego ogrzewania w tym pustostanie. 
Wnioskuje , również , aby coś zrobić z przejeżdżającymi tirami przez Zbory, gdyż po 
przejeździe tych Tirów trzęsą się domy. 
Radny Owczarek Kazimierz na drogę na ul Piwnej był wywieziony tuczeń , o którego 
radny się dopytywał .Tuczeń przywieziono i na pierwszej części, którą pilnował radny 
Owczarek jest to ładnie ubite, natomiast ta druga część , nie była przez nikogo 
nadzorowana i tego materiału jest dużo i nie jest ubity .Po tej drodze nie da się ani iść 
pieszo, ani jechać rowery . Tym materiałem zostały też zasypane hydranty. Trzeba 
pojechać na tą drogę i dopóki jest wiadomo gdzie te hydranty są można je odkopać i 
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przywrócić do stanu pierwotnego. Na ulicy Makuszyńskiego na wysokości posesji pana 
Psiucha i Pana Grzyba stoi na jezdni woda, tam miały być dwie duże studzienki, zrobiono 
natomiast dwie małe studzienki i ta woda nie ma gdzie spływać. Woda w całości leci na 
podwórka. Trzeba tam zrobić studzienki głębokie. W rozmowie z PZD tam mają być 
zrobione krawężniki, aby woda nie spływała na posesje. 
Radny Zagrodnik Robert pyta , kto w gminie odpowiada za rozmieszczenie znaków, bo 
na Więckach jest problem z umieszczeniem znaku z pierwszeństwem przejazdu przy 
OSP w Więckach, trzeba odnowić znaki, na moście w Lelitach, brak znaku o 
pierwszeństwie przejazdu. 
W Wąsoszu Dolnym są głębokie dziury na jezdni, trzeba je zalać. Do postawionych pytań 
i uwag ustosunkowali się pracownicy Urzędu Gminy. Marcin Zomerfeld - ze znakami nie 
ma problemu . znak przy straży w Więckach zostanie umieszczony, ponieważ takie znaki 
są zakupione. Jeżeli chodzi o inne znaki przy drodze powiatowej można rozmawiać w tej 
sprawie z panem Wydmuchem z Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 
Radny Kocot Jerzy informuje ,że nie ma znaku na Marianowie. 
Radny Zatoń Paweł informuje o udrożnieniu drogi koło Pana Szafera na ul.Spokojnej w 
Zawadach. Tam jest najniższy teren i woda z ulicy spływa na jego posesje. 
Radny Zatoń Paweł popiera zakup działki wraz z budynkiem w Kamieńszczyźnie ,pyta o 
słupki na osiedlu w Zawadach , które oznaczają drogę równorzędną , kto ma tam 
pierwszeństwo przejazdu. 
W Wąsoszu Górnym na ul,Witosa są dwie dziury , ponadto potrzebna jest wolna wiata , 
aby ją umieścić na ul. Gwiezdnej 
Radny Owczarek Kazimierz , jeżeli chodzi o łatanie dziur, które są przeważnie łatane 
wiosną po tych wszystkich roztopach paczerem, uważa ,że te dziury powinny być 
naprawiane innym sposobem , a mianowicie poprzez wycięcie i zalanie asfaltem i one 
wówczas dłużej by wytrzymały. Radny Bździon Jan również wskazuje,że coraz więcej 
jest dziur na drodze Nowa Wieś - Wąsosz Górny i wnosi, aby to zrobić porządnie i jak 
najszybciej. 
Radny Wróż Henryk zwraca się do radnego Powiatu pana Drabik Henryka, aby nas 
wspierał w zakupie działki koło Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu Górnym, aby ta działka 
została przekazana naszej Gminie. Radny nie może się doczekać na skrzyżowaniu w 
Wąsoszu Górnym linii przerywanej. 
Radny Kasprzak Jerzy prosi o uruchomienie hydrantów. Chodzi i sprawdza je pan 
Tomasz Randak i ani jeden nie jest czynny. 
Radny Matyszczak Robert pyta co z mailami, bo nie otrzymali dokumentów mailem. Do 
pytań ustosunkowali się pracownicy Urzędu Gminy. 
Marcin Zomerfeld. - jeżeli chodzi o uchybienia powstałe po kanalizacji to informacja od 
Pana Wydmucha z Powiatowego Zarządu Dróg jest taka,że te uchybienia nie zostały 
zrobione , zostało to skierowane do ubezpieczyciela, aby wypłacił to ubezpieczyciel. 
Jeżeli chodzi o naprawę zaniżeń i przełomów na drodze w Zborach , to zdaniem 
Kierownika 
tam konieczna jest wymiana nakładki. 
W sprawie znaków w miejscowości Więcki i nie tylko otrzymał pismo,że znaki zostały 
kompleksowo uzupełnione, jeżeli chodzi o znak koło straży to gmina posiada takie znaki i 
je zamontuje. 
Jeżeli chodzi o ul.Makuszyńskiego to tam nie może być krawężnik, bo to sprawy nie 
załatwi, tam trzeba zrobić studzienki, aby woda z ulicy spływała do studzienek. Następna 
sprawa to łatanie dziur. W roku ubiegłym wszystkie dziury łatano właśnie sposobem 
wycinania, to robił Bomax i nie używaliśmy w ogóle paczera. Tych dziur nie jest dużo i 
można je załatać przed zimą. 
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Droga na ul. Górnik została przez Powiat zgłoszona do budowy w ramach „schetynówek". 
Rankingu jeszcze nie ma 
Pan Konieczny Wojciech odpowiada na poruszone tematy odnośnie hydrantów. Hydranty 
sprawdzane są przez strażaków co roku , niektóre są nieczynne , ale to nie przeszkadza , 
bo tych hydrantów jest tak dużo ,że wystarcza do obsługi straży pożarnej. Jeżeli chodzi o 
zakup sklepu na Kamieńszczyźnie to tam nie jest uregulowana własność tej działki. Tam 
trzeba wziąć pod uwagę oddzielnie działkę i oddzielnie sklep. Następnie głos zabiera wójt 
Gminy Bolesław Świtała, który uzupełnia wypowiedzi przedmówców .Modernizacja 
oświetlenia w Nowej Wsi jest na bieżąco z radnym z Nowej Wsi załatwiana. Na wniosek 
Wójta Gminy rada sołecka przeznaczyła n a ten cel pieniądze z funduszu sołeckiego. 
Sprawa Koła Gospodyń Wiejskich w Rębielicach Królewskich , no tutaj Wójt zastanawia 
się co będzie dalej, bo dla tych pań przeznaczono i wyremontowano już dwa 
pomieszczenia i to jest trzecie, które też wymaga częściowego remontu. To 
pomieszczenie nie jest ogrzewane i nie będzie również spełniało wymogów do 
prowadzenia działalności przez panie z KGW. A do tej pory jego wynajem przynosił jakieś 
pieniądze. Wójt nie wie czy nie było by zasadnym, aby to pomieszczenie przeznaczyć na 
inny cel, który spowodowałby , że ta remiza, która jest dość dobrze wyposażona była by 
atrakcyjniejsza. Radny Kasprzak Jerzy mówi, że na zebraniu wiejskim Prezes OSP 
powiedział ,że on nie ma sprzeciwu co do zagospodarowania go przez KGW, ale jeżeli 
Wójt ma inne plany i widzi inne rozwiązanie to niech tak będzie. Jeżeli chodzi o budynek 
agronomówki w Popowie , to owszem zawory są pozakręcane . Wczoraj dostarczono tam 
0,5 tony węgla , bo Wójt nie wie kiedy to będzie ewentualnie wykorzystane .Więcej węgla 
nie da. 
Nawiązując do ulicy Piwnej to radny Owczarek sam zobowiązał się, że dopilnuje, aby tam 
tą ulicę zrobić. I wszystko było robione zgodnie z zamysłem radnego Owczarka. Wójt jest 
zdziwiony ,że radny Owczarek znów porusza ten temat, dodaje jednak ,że to będzie 
zrobione. W wolnej chwili te hydranty będą odkopane . Dziś kiedy robimy chodnik na 
Dąbrówce Wójt uczula mieszkańców , aby dopilnowali czy te studzienki działają. 
Przystanek w Rębielicach Królewskich jest do rozbiórki. 
Pan Marcin Zomerfeld - radny Kasprzak Jerzy informował ,że w Rębielicach osiedliły się 
bobry i pyta czy nie można ich jakoś z tego terenu wypłoszyć. Bo są to ładne zwierzątka, 
ale robią bardzo dużo szkód. Do 1 listopada można jeszcze podjąć jakieś działania, aby 
im przeszkodzić w osiedleniu się tutaj nad rzeką. Do tej pory gmina o tym nie wiedziała. 
Ad.10. 
Sołtys wsi Kamieńszczyzna Makles Konstanty - na zimę miało być obkoszone pobocze , 
trawa wchodzi na jezdnię , przyjdzie zima , będzie stała woda i zrobi się lód na drodze. 
Sołtys Borecki Edmund składał na piśmie .namalowanie pasów koło Gimnazjum w 
Zawadach. Informuje również ,że samochody omijają garby i wjeżdżają na parking łamiąc 
słupki. 
Marcin Zomerfeld odpowiada,że słupki są zamówione i w przyszłym tygodniu będą 
zamontowane. 
Sołtys Randak Waldemar jak się wyjeżdża z Wrzosów przy drodze są krzaki, które trzeba 
wykosić. 
Sołtys Badura Gabriel prosi o zamontowanie krawężników , bo cały tłuczeń jest na asfalt 
wyciągany. Sołtys wsi Balas Wanda porusza temat drogi w Rębielicach Królewskich , jest 
również przeciwna takiemu podziałowi na okręgi jednomandatowe. Odnośnie remizy OSP 
uważa,że zasadnym było by zrobić wspólne spotkanie KGW, straży, przedstawiciela 
Gminy , bo nie ma gdzie się ta młodzież spotykać. Może wspólnie coś w tym kierunku 
zmienimy. I szkoła i remiza powstała w czynie społecznym. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Owczarek składa wniosek do Wójta Gminy 
o zmianę ogrzewania w Gimnazjum. 
Wójt odpowiada,że ogrzewanie olejowe jest bardzo kosztowne, to wszyscy o tym wiedzą. 
W planach i inwestycjach jest rozbudowa Gimnazjum w Zawadach i to będzie również 
obejmowało ogrzewanie . Wójt ma jednak w planie zrobić ogrzewanie za pomocą pomp 
ciepła takich jak w urzędzie gminy. W chwili obecnej na ogrzewanie na groszek nie ma 
miejsca . Wójt przypomina ,że po to jest fundusz sołecki , aby te braki występujące na 
sołectwach tym funduszem zaspokoić Pan Maj weźmie kosiarkę rotacyjną i to pobocze 
zostanie zrobione. 
Radna Żurawska Teresa jako Przewodnicząca Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich 
wyjaśnia.że KGW spotyka się przez cały rok nie tylko raz w miesiącu , a to pomieszczenie 
w szkole jest za małe i jeżeli można to bardzo prosi o udostępnienie im tego 
pomieszczenia w remizie OSP.Rany Owczarek nawiązuje do wniosku złożonego przez 
radnych. Wniosek złożony przez radnych jest zasadny , uciekają nam pieniądze. W 
Gimnazjum 80 tys zł idzie na samo ogrzewanie , nic by się nie działo. Projekt na budowę 
jest tylko,że on się odkłada w czasie , ciągle czekamy na środki a pieniądze nam uciekają. 
Proszę mi dać na piśmie,że to centralne będzie robione zwraca się do Wójta Gminy radny 
Owczarek , miną znów dwa trzy sezony i nie wiadomo, czy się na jakieś środki załapiemy. 
Dzieci jest coraz więcej w przedszkolu, a przedszkola nie ma. Dobrze ,że są takie plany , 
ale źle ,że się nic nie robi. 
Radny Przygoda Mirosław, to że Dom Nauczyciela został sprzedany to dobrze, ale wieś 
nadal dzieli pani sołtys i pan Kasprzak. Środków na straże nie ma , a strażacy celowo 
sami podpalali „ ćwiklinę „ i wyjeżdżali do pożarów, aby mieć więcej wyjazdów , takie 
rzeczy się dzieją i potem bardzo dużo środków idzie na straż. 
Przecież teraz nie ma już co się palić, wieś jest odbudowana. 
Sołtys Wanda Balas porusza temat zadaszenia w remizie OSP, to zadaszenie jest 
niebezpieczne ,leje się i proszę mi nie wmawiać ,że rada źle się gospodarzy środkami 
sołeckimi. 
Głos zabiera Wójt Gminy i wyjaśnia,że on nie mówi,że źle są zagospodarowane fundusze 
tylko, że tymi środkami można pokrywać drobne potrzeby jakie występują w sołectwie. 
Wracając do okręgów wyborczych Wójt przypomina,że to nie jest wymysł gminy , tylko 
jest ustawa a myją  musimy wykonać. Wójt stara się mówić o wszystkim ,żeby radni 
wiedzieli co przekazywać mieszkańcom. Wójt uważa,że współpraca z radą jest dobra , 
łatwo jest rządzić gdy są pieniądze 
.Sołtys Balas Wanda - mówi,że ona o takich konsultacjach z mieszkańcami nie słyszała i 
pyta o konsekwencje tego pytania.Przypomina.że to jest kolejna sesja rady gminy w której 
nie uczestniczy Radca Prawny. Wójt wyjaśnia,że radca prawny powinien być na sesji, 
jednak dziś miał pilną rozprawę i bardzo długo rozmawiał z radcą na ten temat. Będzie 
jutro. 
Sołtys Barbara Błachowicz pyta o chodnik w Wąsoszu Górnym . 
Jeżeli chodzi o chodnik w Wąsoszu Górnym , to ten chodnik będzie robiony jak tylko spłyną 
pieniądze , ale tak właściwie to jest droga powiatowa. 

Na ulicy Długosza w Popowie będą usytuowane dwa garby koło pana Janickiego od 
strony Dębią i koło pana Leszczyńskiego przed szkołą. Jeżeli chodzi o ustawę śmieciową 
na dzień dzisiejszy są robione analizy tych uchwał dotyczących odpadów. Jaworzno 
ustaliło 11 zł dla odpadów segregowanych i 14 dla niesegregowanych. Radni widzą 
mniejsze stawki. 
Firma , która będzie wywoziła te odpady będzie wyłoniona z przetargu. Pan Marcin 
Zomerfeld udzielił obecnym wiadomości jakie posiadał na temat tej ustawy o porządku i 
czystości. Która ma wejść w życie od lipca 2013 roku. 
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Radny Zatoń Paweł zastanawia się , jeżeli będziemy mieć worki na szkło. Plastik. Papier, 
to te kosze będą puste i będziemy płacić za puste kosze. Radny Owczarek Kazimierz 
proponuje, aby te rzeczy przekazać mieszkańcom ,żeby byli zorientowani ,że to nie 
zależy od Rady Gminy. 

Radny Matyszczak Robert sugeruje ,że już wcześniej były lobby śmieciowe i żeby te 
mniejsze śmietniska zamknąć , i aby teraz te duże firmy dyktowały ceny. Radny Wróż 
Henryk, pyta czy zakłady pracy mogą z gminą zawrzeć umowę na wywóz śmieci. Wójt - 
ustawa nie dotyka spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Sołtys Balas Wanda - na Zachodzie ,żeby zachęcić , zmobilizować mieszkańców do 
segregacji śmieci daje się pewne bonusy. 
Wójt - wszyscy sobie zdajemy sprawę ,że jest to bardzo trudne zadanie i my tak to robimy. 
Było spotkanie tutaj w naszym urzędzie gminy z sekretarzami Gmin powiatu Kłobuckiego 
i ta dyskusja jest nadal prowadzona. Sobuczyn - tam będzie instalacja do przyjmowania 
śmieci. 
Radny Owczarek Kazimierz - my chcemy za społeczeństwo podejmować decyzję i 
myśmy powinni społeczeństwu powiedzieć tą najgorszą prawdę . 
Radny Matyszczak Robert - proponuje skończyć ten temat .Taka edukacja powinna się 
rozpocząć w szkole a dopiero potem wyjść do ludzi. Ad.11. 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Macherzyński Józef czyta kolejno projekty 
uchwał: 
1/Uchwała nr 137/XIX/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy. W głosowaniu bierze 
udział 13 radnych /Nieobecny Owczarek kazimierz , Kocot, Jerzy/ Wszyscy radni 
jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

2/ uchwała Nr 138/XIX/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 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych . Wszyscy radni jednogłośnie głosują za 
przyjęciem uchwały. 

3/ Uchwała Nr 139/X1X/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych /Nieobecny Kocot Jerzy/ Wszyscy radni 
jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

4/ Uchwała Nr 140/XIX/.2012 w sprawie podziału Gminy Popów na stałe obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych Radni głosują : 
„za"-13 
osób 
„przeciw" - 0 
„wstrzymało 
się „ -1 

5/ Uchwała 141/XIX/2012 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Zawadach. 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

Ad. 12 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady. Wypowiada słowa „Zamykam 
obrady XIX sesji Rady Gminy Popów." Obrady trwały od godz,9,00 do 13,50 



9 

Po zakończeniu sesji Sekretarz Gminy Ewa Kardas- Bernaś wręczyła radnym i sołtysom, 
którzy najbardziej przyczynili się do organizacji dożynek gminnych w Więckach dyplomy z 
podziękowaniem za zaangażowanie się i włożony wkład pracy. 

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy 
Halina Płuska Jakub Deska 


