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                                                      Protokół Nr XXI/2012
 z sesji rady Gminy Popów  odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej
                                                     Urzędu Gminy Popów  

W sesji uczestniczyli:
radni Rady Gminy Popów wg załączonej listy obecności/ Nieobecny Przygoda Mirosław/
sołtysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy- Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz Gminy-Ewa Kardas-Bernaś
Radny Powiatowy -Marek Sawicki
Kierownik GZEAOSU- Krzysztof Moczek
redaktor gazety internetowej – Jarosław Jędrysiak
Radca Prawny - Tomasz Głębocki
Przebieg obrad sesji:

  Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy otwiera obrady  XXI sesji Rady Gminy Popów. Wypowiada 
słowa. “Otwieram XXI sesję Rady Gminy Popów.
Stwierdzam, że  dzisiejsze obrady są prawomocne, gdyż na 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 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. Budżet gminy na 2013 rok
7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii 

na 2013 rok.
8. Dyskusja
9. Interpelacje i zapytania radnych 
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców
11. Podjęcie uchwał  w sprawie:   

-  uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 - zmian w budżecie gminy 
 - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Popów na lata 2012- 2023
-  przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy  na 2013 rok
-  przyjecie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   na 2013 rok
-  szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów
   komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów , w
   zamian za uiszczoną opłatę
-  ustalenia terminu ,częstotliwości i trybu  uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
   komunalnymi przez właścicieli nieruchomości  na terenie gminy Popów
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
  składanej przez właściciela nieruchomości.
-  określenia metody ustalania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
   ustalenia stawki opłaty
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-  przyjęcia Regulaminu  utrzymania  czystości i porządku 
-  zwolnienia z opłaty miejscowej osób fizycznych Ośrodka Służby Więziennej  w Kulach
    nie dłużej niż  dwie doby  w celach szkoleniowych , wypoczynkowych  lub turystycznych
-   określenia rozmieszczenia przystanków PKS na terenie miejscowości, których
     właścicielem jest gmina Popów.

12.  Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Popów.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Popów  Jakub  Deska   pyta  czy  są  uwagi  do  przedstawionego 
proponowanego porządku obrad sesji. Uwag nie ma. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za zaproponowanym  porządkiem  obrad sesji.
Ad.3
 Radny Macherzyński  Józef  proponuje,  aby przyjąć  protokół  z  poprzedniej  sesji  bez  czytania. 
Radny zapoznał się z protokołem  i stwierdza,że  odzwierciedla  przebieg  ostatniej sesji .
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje protokół z poprzedniej sesji  pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu bez czytania.

Ad4.
Do komisji uchwał i wniosków  radni zgłaszają następujące kandydatury.
1/Józef Macherzyński
2/Beata Praszczyk
3/Teresa Żurawska

Zgłoszeni  radni wyrażają zgodę na pracę w komisji/.
Radni jednogłośnie głosują za  składem komisji.

Ad.5
Wójt Gminy Bolesław Świtała  składa sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami. Wójt Gminy 
informuje,że 27 listopada 2012 roku był w Katowicach  w celu uzupełnienia  wniosku o płatności 
za rekultywację  składowiska w Więckach.
Uczestniczył  również  w  naradzie   w  Kłobucku  ,  tematem  której  była  realizacja  ustawy   o 
utrzymaniu  porządku  i  czystości  w  gminach.  W tej  sprawie  odbyło  się  również  spotkanie  w 
Częstochowie,  tez  poświęcone tematowi utrzymania  czystości  .Propozycji   odnośnie  tej  ustawy 
było wiele. Wszystko jednak skłaniało się do tego,że  wprowadzenie tej ustawy jest nieodwołalne
z dniem 1 lipca 2013 roku. W trakcie  realizacji tej ustawy mogą pojawić się  nowe rozwiązania .Do 
końca roku gmina jednak musi podjąć wiele uchwał, które będą regulować występujące  na \terenie 
gminy przepisy prawne. Obowiązkiem gminy jest jednak podjąć te uchwały.
6 grudnia Wójt Gminy uczestniczył w otwarciu hali sportowej w Nowej Brzeźnicy.
7  grudnia  Wójt  był  na  promocji  w  Kulach.  Uczestniczył  również   w  święcie  Barbórki   w 
Cementowni Warta w Działoszynie.11 grudnia  były wystawiane stoły wigilijne .Gminę Popów 
reprezentowało  KGW w  Popowie.  Uczestniczył  w   tym  przedsięwzięciu  Władysław  Serafin,. 
Marszałek Województwa Aleksandra Banasiak, Wicestarosta Henryk Kiepura i inni. Uczestniczył w 
nich również Wójt Gminy , który już od lat jest stałem obserwatorem  tego typu imprez. 15 grudnia 
obchodzono 50 lecie Domu Kultury w Kłobucku Wójt  również był obecny na tej uroczystości.
20 grudnia Wójt  był  w Zakładzie  Energetycznym  w Kłobucku negocjując  wysokość opłat  za 
konserwację  oświetlenia. Na spotkaniu tym zaproponowano kwotę 8 zł od jednego słupa. Jest to 
dość duża stawka, mając na uwadze dużą ilość słupów, to opłata była by dość duża ,Będą w tej 
sprawie prowadzone jeszcze rozmowy.
21 grudnia podpisano umowę na  budowę kanalizacji  sanitarnej Annolesie-Marianów, Dalszy etap 
prowadzenia kanalizacji to  Zawady, planowany jest na 2014 rok. Został ogłoszony już przetarg na 
tą  inwestycje , nie ma jeszcze wyników, ale zgłasza się dość dużo  oferentów.
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Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są pytania do Wójta. Pytań nie ma.
Ad.6
Budżet Gminy na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy jeszcze raz omawiać budżet na 2013  r.Był on 
 analizowany na wspólnym posiedzeniu komisji  i  wszystkie  niejasności w tej  sprawie zostały 
wyjaśnione. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje  temat omawiania budżetu po raz drugi pod 
głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za nie omawianiem budżetu gminy na 2013 trok 
na sesji. Budżet był omówiony  na komisji. Budżet w załączeniu.
Skarbnik Gminy Paweł Hanus przedstawia  opinie  Składu orzekającego RIO o przedstawionym 
budżecie. Wszystkie opinie są pozytywne.

Ad.7
Kierownik GZAOS Krzysztof  Moczek  przedstawia i  omawia Gminny  Program Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  na 2013 rok.Pan 
Krzysztof Moczek powiedział ,że jest on bardzo podobny do tego z poprzedniego roku . Są  w nim 
pewne  małe  zmiany  ,  ale  one  zbytnio  nie  rzutują  na  całość  programu.  W  dalszym  ciągu 
prowadzony jest punkt konsultacyjny , od około pół roku działa  komisja do spraw przemocy w 
rodzinie ,  zajmująca  się problemami  dotyczącymi przemocy  .  Każda osoba  ,  która widzi tę 
przemoc może zgłosić  to zdarzenie w GOPS . Zostanie założona dla sprawcy i poszkodowanej 
tzw.”niebieska karta” Wynagrodzenie na obsługę tego punktu to 350 zł miesięcznie . Przewidziano 
środki  na  Ośrodki  Zdrowia  po  1500  zł.  na  zespół  „Popowiaczki”  ,Koła  Gospodyń  Wiejskich, 
konkursy  na  szczeblu  gminnym,  na  opinie  biegłego,   z  której   w  trudnych  sytuacjach  trzeba 
skorzystać./Program w załączeniu/.

AD.8,9,10
Dyskusja

Głos zabiera radny Kasprzak Jerzy ,. pyta o ustawę o utrzymaniu porządku i czystości , pyta o 
kosze, które są wystawione  we wszystkich miejscowościach  , czy  będą nadal  tam się znajdowały, 
co z tą” schetynówką „w Rębielicach,  a także o przystanek autobusowy na Górniku, który został 
uszkodzony  .Radny Kasprzak Jerzy   zapytał  o możliwość zawieszenia lampy na słupie  n a ul 
Opatowskiej w Rębielicach Królewskich.
Sołtys  wsi Zawady Borecki Edmund   -  mieszkańcy Zawad podziękowali  sołtysowi a  za jego 
pośrednictwem dziękują Wójtowi Gminy za naprawę światła „na Gwiazdkę  otrzymali gwiazdkę”.
Wójt ustosunkował się do tych wypowiedzi i powiedział  ,że  kosze  na śmieci pozostaną nadal tam 
gdzie były,  chociaż niektóre gminy  rezygnują z tych koszy .Jeżeli chodzi o „schetynówke „ to 
pojawiły się pewne informacje i   ona będzie. Przystanek można zakupić z funduszu sołeckiego.
Wójt Gminy chciał   wyjaśnić  sprawę pisma  ,  o którym mówiła pani sołtys  z Dąbrówki ,  ale 
okazało się ,że takie pismo do urzędu gminy nie wpłynęło,  być może dotyczyło  spraw należących 
do Powiatu i tam zostało skierowane.
Radny Zatoń Paweł informuje,że zakręty na  drodze wojewódzkiej  w Zawadach w okolicach Stacji 
Kolejowej  przy skrzyżowaniu  na Mokrą są słabo oświetlone. Tych zakrętów tam w ogóle nie 
widać  .  Dlatego  zdarzają  się  tam wypadki  ,  zjazdy samochodów z  drogi  do   rowów.  Prosi  o 
interwencję w tej sprawie , aby lepiej to miejsce było oznakowane , żeby  zainstalowano jakieś 
barierki .
Radny Wróż Henryk  prosi o załatanie dziury koło cmentarza w Wąsoszu Górnym , a także w 
Popowie  koło torów, wpadniecie w tą dziurę  grozi , nie tylko uszkodzeniem samochodu , ale 
nawet  jakimś nieszczęśliwym wypadkiem.
Radny Bździon Jan  analizując projekt uchwały o przystankach  informuje,że nie ujęty został nowy 
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przystanek autobusowy w Nowej Wsi.
Sołtys wsi Rębielice Królewskie – Balas Wanda  wyjaśnia,że jeżeli chodzi o fundusz sołecki w 
Rębielicach  to   został  on  już  wykorzystany ,  a  na  nowy rok  rozdysponowany ,  ale  uważa,że 
poniekąd  to  jest  wina  gminy,że  nie  zostało  to  zgłoszone  na  Policję  ,  bo  ten  przystanek  był 
zniszczony przez samochód , a Wójt tego nie dopilnował  i dlatego gmina powinna zakupić nowy 
przystanek. 
Radny Zagrodnik Robert  wnioskuje o zorganizowanie spotkania z  przedsiębiorcami na terenie 
gminy. Proponuje , aby z pracodawcami  i osobami płacącymi podatki  podyskutować o problemach 
, które nas dotyczą. Co zrobić , aby sobie pomóc wzajemnie. 
Radny Bździon Jan pyta  co z ośrodkami wczasowymi, jak one będą  wywozić swoje śmieci.
Radny Kasprzak  Jerzy prosi  o  znak  o  ograniczeniu  samochodów do 10  ton  ,   na  drodze   w 
Rębielicach Królewskich na ul. Opatowskiej. Motywuje to tym,że tamtędy jeżdżą duże tiry  wioząc 
piach na oczyszczalnie w Opatowie i zniszczą tą drogę.
W  odpowiedzi  na  zadane  pytania  Wójt  Gminy  odpowiedział  ,że  do  takiego  spotkania 
przedsiębiorców  z  terenu  gminy  doprowadzi  ,  aby  przedsiębiorcy  mogli  podyskutować  o 
problemach  .Dodaje,że  pod  Grzybkiem  często  odbywają  się   takie  spotkania  nie  tylko  z 
przedsiębiorcami  , ale i artystami  i innymi znanymi osobami. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani 
Balas  Wandy sołtys  wsi  Rębielice  Królewskie  to,  Wójt  wiedział  o  tym zdarzeniu   i  myślał  o 
powołaniu  komisji  ,  jednak  z  uwagi  na  małą  szkodliwość  czynu   i  prośbę  mieszkańców  nie 
podejmował  takich  decyzji, gdyż ten przystanek w takim stanie można było naprawić, a fundusz 
sołecki  na 2013 rok, który jest już rozdysponowany można zmienić.  Natomiast ,
jeżeli chodzi o wypowiedź radnego Bździon Jana , to  przygotowując uchwałę   braliśmy dane z 
mapy na której były umieszczone przystanki., a to  jest nowy przystanek.Jeżeli chodzi o drogę to 
będzie skierowane pismo do Zarządu Powiatowego .
Oświetlenie na ul. Opatowskiej – ten temat  był podejmowany na poprzednich sesjach , jeżeli jest 
tam położony piaty przewód to  sprawa jest prosta , ale jeżeli nie ma tego przewodu, to  trzeba na to 
robić dokumentacje i to nie będzie szybko.

Ad.11
Podjęcie uchwał:

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  Józef Macherzyński czyta kolejno projekty uchwał:
1/Uchwała Nr 159/XXI/2012 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu uchwał.
Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

2/ Uchwała Nr 160/XXI/2012  w sprawie  zmian w budżecie gminy 
   Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu
   uchwał.
   Uwag nie ma.
   W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
   Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
3/ Uchwała Nr 161/XXI/2012  w sprawie: zmiany uchwały  Nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z
   dnia 29 grudnia 2011 roku  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
   Popów na lata 2013-2023.
   Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu
   uchwał.
   Uwag nie ma.

4



   W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
    Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

 4/Uchwała Nr 162/XXI/2012  w sprawie planu pracy  rady gminy i komisji rady gminy na 2013
    rok
   Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu
    uchwał.
    Uwag nie ma.
    W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
    Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

5/Uchwała Nr 163/XXI/2012 w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2013 rok.
    Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu
    uchwał.
    Uwag nie ma.
   W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
   Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

6/ Uchwała Nr 164/XXI/2012  w sprawie: szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w
    zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
    tych  odpadów, w zamian za uiszczoną  opłatę.
    Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu
     uchwał.
    Uwag nie ma.
    W głosowaniu bierze udział 14 radnych. 
    Radni głosują:
 
    „za” - 13
    „przeciw” - 0
    „wstrzymało się” - 1   /Kasprzak Jerzy/

7/Uchwała Nr  165/XXI/2012 w sprawie: ustalenia terminu , częstotliwości  i trybu uiszczenia 
    opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
    gminy Popów.Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwał.
    Uwagi do powyższej uchwały mają radni Kasprzak Jerzy i Owczarek Kazimierz. 
    Radni uważają ,że w treści uchwały powinien być zapis „opłata będzie uiszczona  za miesiąc lub 
kwartalnie. „
Głos zabiera radca prawny- który wyjaśnia,że można opłacać  miesięcznie lub kwartalnie, ale nie 
może być  takiego zapisu   miesięcznie  i  kwartalnie.  Jeżeli  chodzi  o  możliwość   niewywożenia 
śmieci, jeżeli ktoś nie zapłaci za ich wywóz to takiej możliwości  nie ma. Takiej możliwości nie ma. 
Gmina musi śmieci odebrać od każdego, a potem ściągnąć należność.  12 grudnia 2012 r Senat 
podjął uchwałę, w której  były opublikowane zmiany do tej ustawy , Chodziło w niej o możliwość 
pobierania opłat w drodze inkasa. 
Radny Zatoń Paweł prosi o 10 miny przerwy.
Radny Matyszczak proponuje odsunąć w czasie podejmowanie tych uchwał, aż to się trochę
 unormuje,  bo  być może te uchwały trzeba będzie przyjąć na nowych zasadach,  skoro w tym 
wszystkim jest tyle niewiadomych. To co się teraz napracujemy może być na darmo. Wójt nie widzi 
możliwości  przesunięcia   podjęcia  tej  uchwały  w  innym  terminie,  gdyż  zgodnie  z  ustawą  te 
uchwały muszą  być podjęte do końca tego roku.

5



Zgodnie z art.10 Wojewoda może z chwilą nie podjęcia uchwał  sam wyznaczyć stawkę  i narzucić 
sposób pobierania opłat.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  był  również  na  spotkaniu  w Kłobucku,  gdzie  była 
omawiana ta ustawa. Przerwa 

Po przerwie radny Owczarek Kazimierz  wnosi  , o poprawę zapisu  w § 1,  aby opłata pobierana  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi była pobierana miesięcznie do końca każdego miesiąca.
    Radni głosują .
    W głosowaniu bierze udział 14 radnych:
    Radni głosują:
    „za” - 9
    „przeciw” - 2 /Kasprzak Jerzy, Matyszczak Robert/
   „wstrzymało się „ -  3 /Owczarek Kazimierz, Zagrodnik Robert, Starzyńska Mariola/
8.Uchwała Nr 166/XXI/2012 w sprawie: deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie
    odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
    Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi to projektu tej uchwały.
    Głos zabiera radca prawny. 
    Jeżeli została zmieniona uchwała to też  nie może być rubryki  część B  podanego wzoru
     deklaracji. Radny Owczarek Kazimierz wnioskuje o wykreślenie części B  we wzorze deklaracji.
    W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
     Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

9.Uchwała Nr 167/XXI/2012 w sprawie;w sprawie określenia  metody ustalenia opłaty za
    gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki opłaty.
    Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu
     uchwał.
     Uwag nie ma.
     W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
     Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
     Uchwała 168/XXI/2012 w sprawie regulaminu  utrzymania czystości  i porządku na terenie
     Gminy Popów

      W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
       Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

11. Uchwała Nr 169/XXI/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXX/2009 Rady Gminy 
Popów     z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej.
 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu 
uchwał.
Uwag nie ma.

            W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
            Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

12. Uchwała  N r 170/XXI/2012 w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych  na
 terenie  gminy Popow,  których   właścicielem  zarządzającym jest   Gmina  Popów oraz 
warunków i zasad korzystania  z tych przystanków.

            Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego  projektu
            uchwał.
            Uwag nie ma.
            W głosowaniu bierze udział  14 radnych  /Nieobecny Przygoda Mirosław/.
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            Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
  Głos zabiera Wiceprzewodniczący Rady Kasprzak Jerzy , który oświadczył ,że nie głosował za 
tymi uchwałami, ponieważ ta ustawa to jest  „bubel” i mogliśmy jeszcze trochę zaczekać z tymi 
uchwałami.
Następnie  głos  zabrali  Wójt  Gminy –  Bolesław Świtała  ,Radny Powiatowy Marek  Sawicki   i 
Przewodniczący  Rady  Gminy  ,  którzy  złożyli  życzenia  świąteczne  i  Noworoczne  wszystkim 
radnym i sołtysom , a za ich pośrednictwem rodzinom i wszystkim mieszkańcom gminy.

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

Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

Halina Płuska                                                                                    Jakub Deska
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