
                                                PROTOKÓŁ      XXVI/2013
z obrad sesji Rady Gminy POPÓW odbytej w dniu 27czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy  Popów

W sesji uczestniczyli:
radni wg załączonej listy obecności – 14 /Nieobecny Zagrodnik Robert/
sołtysi wg załączonej listy obecności
Wicestarosta Kłobucki – Henryk Kiepura
Dyrektor firmy „Strach” - Adam Boniewicz
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz gminy – Ewa Kardas Bernaś
Przewodniczący ZG OSP -Popów – Wojciech Konieczny
Pracownicy Urzędu Gminy- Marcin Zomerfeld, Moczek Krzysztof

Ad.1 
Przewodniczący  Rady Gminy Jakub Deska  otwiera obrady XXVI sesji Rady Gminy Popów i 
stwierdza, że dzisiejsze obrady są prawomocny, gdyż uczestniczy w nich 14 radnych na skład 15 
radnych.
Wita przybyłych na obrady sesji radnych i sołtysów oraz 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 o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy  oraz czynności podjęte w celu
     zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.
7. Informacja o wprowadzeniu ustawy o publicznym transporcie.
8. Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
    Popów
9. Omówienie przygotowania gminy  do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości 
    i porządku w gminach.
10. Dyskusja. 
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców .
13. Podjęcie uchwał w sprawie

• zmiany w budżecie
• zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowej
• ustalenia terminu częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  przez właścicieli  nieruchomości na terenie gminy Popów.
• pomocy dla Powiatu budowa odwodnienia i chodnika (Dąbrowa i Więcki)
• pomoc dla Powiatu Kłobuckiego budowa chodnika  (Wąsosz Górny  , Kule)
• wyrażenia zgody na przejęcie  zadania  wojewódzkiego  na dokończenie  budowy 

ciągu pieszo-rowerowego 
14.Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Popów.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego 
proponowanego porządku obrad sesji.
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Głos zabiera Wójt Gminy i wnosi, aby do proponowanego porządku obrad sesji wnieść 
dwie uchwały:
- w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości województwa śląskiego
- w sprawie  przejęcia zadań  z zakresu  właściwości POWIATU kLOBUCKIEGO 

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska wnosi o  zmianę punktów porządku obrad sesji 
z uwagi na to, iż zaproszeni goście mają swoje obowiązki i wnioskuje o zmianę kolejności 
punktów obrad sesji. W pkt.5 głos zabiera Dyrektor firmy Strach n a temat :Omówienie 
przygotowania gminy  do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości 
    i porządku w gminach. a w pkt. 6 Informacja o wprowadzeniu ustawy o publicznym 
transporcie. Pozostałe punkty bez zmian. Radny Owczarek Kazimierz wnosi o wycofanie z 
porządku obrad sesji dwóch uchwał w sprawie  budowy chodnika w Dąbrowa – Więcki  i 
budowy chodnika w Wąsosz Górny-Kule,
Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadza w tej sprawie głosowanie. Kto jest za 
wycofaniem z porządku obrad sesji  dwóch uchwał dotyczących budowy chodnika w 
Dąbrowa-Więcki  oraz Wąsosz Górny -   Kule
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.Radni głosują:
„za” wycofaniem uchwał – 5 radnych/Owczarek Kazimierz, Zatoń |Paweł, Starzyńska 
Mariola,Żurawska Teresa,Matyszczak Robert./
„przeciw wycofaniu  uchwał – 9 radnych 
„ wstrzymało się” - 0
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje porządek obrad sesji po wniesionych 
zmianach pod głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za proponowanym porządkiem obrad sesji.

Porządek obrad przedstawia się zatem 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 o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy  oraz czynności podjęte w celu
     zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.
7. Informacja o wprowadzeniu ustawy o publicznym transporcie.
8. Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
    Popów
9. Omówienie przygotowania gminy  do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości 
    i porządku w gminach.
10. Dyskusja. 
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców .
13. Podjęcie uchwał w sprawie

• zmiany w budżecie
• zmiany  w Wieloletniej Prognozie Finansowe
• ustalenia terminu częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  przez właścicieli  nieruchomości na terenie gminy Popów.
• pomocy dla Powiatu budowa odwodnienia i chodnika (Dąbrowa i Więcki)
• pomoc dla Powiatu Kłobuckiego budowa chodnika  (Wąsosz Górny  , Kule)
• wyrażenia zgody na przejęcie  zadania  wojewódzkiego  na dokończenie  budowy 
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ciągu pieszo-rowerowego 
• przyjęcia zadań z zakresu właściwości województwa Śląskiego
• przyjęcia zadań z zakresu  Powiatu Kłobuckiego 

14.Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Popów.

Ad,3
Głos zabiera Radny  Macherzyński Józef, który  przeczytał protokół  z ostatniej sesji  i 
stwierdza, że odzwierciedla przebieg  sesji w całości. Proponuje przyjąć protokół z 
ostatniej sesji bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  poddaje przyjęcie protokołu z obrad 
poprzedniej sesji bez czytania pod głosowanie. Radni głosują:
„za” - 11 radnych
„przeciw”- 0
„wstrzymało się” - 3 radnych/ Matyszczak Robert, Zatoń Paweł, Starzyńska Mariola/
Ad.4 
Do komisji uchwał i wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury:

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

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

Ad5. Głos zabiera przedstawiciel Firmy „Strach”Adam Boniewicz. Jestem Dyrektorem ds. 
Handlowych  Firmy „Strach , która wygrała przetarg  na terenie gminy Popów. Pan 
dyrektor powiedział ,że do dnia dzisiejszego  tj do dnia 27.06.2013 roku każdy otrzyma 
pojemnik na odpady. Każdy dostanie harmonogram  w jakich dniach  te odpady będą 
odbierane. Sprzęt jaki firma posiada w pełni zabezpieczy odbiór odpadów ze wszystkich 
posesji gminy.
Pan Dyrektor uważa, że współpraca spomiędzy firma a urzędem gminy układać się będzie 
dobrze. Wszystkie  sprawy ustalono z przedstawicielami urzędu gminy. Te osoby które 
posiadały do tej pory umowy z naszej  Firmy Strach kosze nie będą im wymieniane. 
Wszystkie uwagi, co do obsługi ,  należy zgłaszać do Urzędu Gminy . Firma będzie 
reagować na wszystkie  uwagi. Pan Dyrektor prosi o wyrozumiałość , jeżeli coś jeszcze nie 
jest  do końca dopracowane , to te sprawy będą dograne niebawem. Zrobiona  broszurka 
na temat  segregowania odpadów zawiera wszystkie szczegóły , co do  którego worka 
rzucać. 
Radny Bździon Jan  pyta czy  , te woreczki  foliowe to rzucać do odpadów zmieszanych.
Radny Kasprzak Jerzy ma uwagę co do worka na szkło. Bo te worki nie wytrzymają , jeżeli 
szkło jest potłuczone,.
Potłuczone szkło należy wywozić na oczyszczalnię .
Radny Macherzyński pyta Firma za każdym razem będzie dawać nowe worki ,?
Dyrektor Firmy – tak. Odbiór będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem .Samochody 
będą dwa , jeden będzie zbierał  odpady  komunalne, Drugi na odpady segregowane. 
Te pojemniki są zbyt późno taka wiedzę powinni mieszkańcy  dostać wcześniej.
Radny Wróż Henryk pyta jaka jest możliwość spisania umowy z firmą .
Jest taka możliwość , ustawa to przewiduje. ,że podmioty gospodarcze  zawierają umowy 
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z firmą bezpośrednio.Radny Bździon Jan pyta , gdzie jest siedziba tej firmy. Pan Dyrektor 
odpowiada,że na ul.Bór  nr 169 w Częstochowie .
Sekretarz Gminy – Pani Ewa Kardas Bernaś mówi,że wszystkie osoby , którym 
poprzednicy zabrali kosze mają worki  i będzie można te śmieci wrzucać do worków. 
Na początku wszyscy dostaną wszystkie rodzaje worków
Jeżeli ktoś ma więcej odpadów typu plastik, szkło - można zgłosić się do urzędu gminy i 
poprosić o dodatkowy worek bezpłatnie. 
Sołtys wsi Dabrówka – Danuta Wydmuch  pyta się gdzie wysypywać  popiół. 
Odpowiedź do zbiorników mieszanych.
Radny Paweł Zatoń 

– mnie interesuje  firma, czy bierze po 4 zł od osoby za śmieci segregowane , czy za 
wszystkie.

– Firma bierze po 4 zł od osoby , a gmina zbiera oświadczenia od mieszkańców i 
nalicza zgodnie ze złożonymi oświadczeniami 
Radny Kocot Jerzy pyta , gdzie rzucać pampersy, bo są osoby chore i nie wystarczy 
im taki pojemnik. Do pojemnika można dodać worek . Wrzucać do śmieci 
mieszanych.
Materiały budowlane wywieźć na oczyszczalnię 
Sołtys wsi Balas Wanda  pyta czy jest już , jakiś cennik jaki będzie obowiązywał na 
oczyszczalni.

Wójt Gminy uważa , że tematy się wyczerpały  te wnioski,które były zgłoszone były 
wyjaśnione , jeżeli natomiast zrobiono wszystko  co  w mocy gminy było do zrobienia , aby 
ten temat  od 1 lipca mógł ruszyć.
Padło tutaj pytanie , dotyczące koszy , które są poustawiane na wioskach . Dopóki te 
kosze stoją to ta firma musi te odpady zabrać . Jest pytanie czy w ogóle te kosze 
zostawić , czy je zlikwidować. 
Dyrektor jest za tym ,aby te kosze zlikwidować  . Firma idzie na rękę mieszkańcom i to 
wszystko odbierze.
Wniosek Wójta gminy jest taki,że te pojemniki powinny z ulic zniknąć.
Radny Kasprzak Jerzy mieszkańcy bardzo mocno monitorują , aby te pojemniki zostały. 
Pracownik urzędu gminy wyjaśnia,że do tych  punktów selektywnych wrzuca się wszystko.
Radny Zatoń Paweł uważa, że lepiej, gdy ktoś te odpady wrzuci do kosza niż wywiezie do 
lasu.
Radny Matyszczak Robert – jest to gmina turystyczna , i ci turyści również muszą gdzieś 
te odpady wynieść,jak nie wrzucą do kosza to wrzucą do rowów..
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje panu dyrektorowi Adamowi 
Boniewiczowi  za  przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w sesji.

Ad.6 Następnie głos zabiera  Wicestarosta Henryk Kiepura.
Dziękuje za zaproszenie go na sesję  oraz za współprace . Wicestarosta ma tutaj na myśli 
wspólne obchodzenie  70 rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystość wypadła  na 
bardzo wysokim poziomie. za co serdecznie dziękuje.
Jeżeli chodzi o transport publiczny , to on kojarzy się z PKS – em. Wszystkie zarządy 
bardzo przygotowały się  do” ustawy  śmieciowej”.W tym samym okresie Sejm podjął 
ustawę o transporcie publicznym.
Od 2016 roku to zadanie spadnie  na samorządy. Rocznie PKS  przewozi  8 mln. 
pasażerów , W związku z czym w 2016 roku PKS nie będzie jeździł i niektóre samorządy 
już przejęły transport  publiczny. Przedsiębiorstwo PKS jest dużym przedsiębiorstwem i 
generalnie wychodzi na 0 , tabor został wymieniony i ogólnie jest w stanie dobrym. 
Minister próbował kilka razy sprzedać ten PKS .Po analizie tego tematu z Wójtami i 
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Burmistrzami gmin doszliśmy do wniosku , aby ten transport przejąć.15 kwietnia odbyło się 
w Kłobucku  spotkanie , na którym  przygotowano list do Ministra Skarbu o przejęciu tego 
transportu. Chcemy , aby ta spółka była na terenie powiatu kłobuckiego. Wg nowej ustawy 
od stycznia 2017 roku. Wójtowie chcą  przejąć ten transport. Kiedy będzie przeniesiona 
siedziba Spółki PKS do Kłobucka , będziemy 100% właścicielami tej spółki.Spółka akcyjna 
musi o swoje  dochody zabiegać sama i nie będzie to powiązane z budżetem.
W przyszłości może dojść do tego, że trzeba będzie do utrzymania tego transportu 
dopłacić. Tak powiedział Wicestarosta Henryk Kiepura.Ta wypowiedź ma charakter 
informacji.  I do niczego nie zobowiązuje. Jest jeszcze czas  do zastanowienia się. 
Głos zabiera Wójt Gminy  i mówi,że jest wiele tematów.  Które dotyczą starostwa  i prosi o 
pytania .Radni wnoszą , aby złożyć wniosek na budowę drogi Dąbrówka – Brzózki .Radny 
Matyszczak Robert prosi o remont drogi w Zborach. Tam wykonana jest już kanalizacji , 
więc chodnik można śmiało wybudować, gdyż jest niebezpiecznie. Mieszkańcy chodzą  po 
ulicy i nie mają gdzie zejść z tej drogi, bo obok jest zarośnięte pobocze. Naprawa drogi 
jest dobra , ale na krótką metę. Po następnej zimie to samochody tą drogę rozjeżdżą .
Starosta Kiepura Henryk reasumując wypowiedzi powiedział ,że która droga będzie 
zgłoszona do programu to zależy  od uzgodnienia z Wójtem Gminy. Co do dróg po 
kanalizacji Powiatowy Zarząd Dróg chce , aby ta odnowa była jak najlepsza, pojawiła się 
taka inicjatywa , aby utworzyć Państwowy Fundusz Drogowy . Ten fundusz wracał by z 
powrotem do gmin i powiatu. Jest też wniosek złożony do Ministerstwa na wyrażenie 
zgody wzięcia 200 mln zł na drogi powiatów ziemskich. Na teren było by około 10 mln zł 
na gminę 
Radny Owczarek Kazimierz – zgłaszane są wnioski,  co do dróg powiatowych , przy 
każdej okazji, gdy przedstawiciel Starostwa , czy Powiatowego Zarządu Dróg pokazuje się 
na sesji. Zgłosiliśmy ogromne zapiski od sołtysów i radnych.Te rzeczy powinny być 
robione na bieżąco 
Rany Wróż Henryk prosi, żeby opamiętać o drodze  Wąsosz -Kule.
Pan Wicestarosta Kiepura Henryk- wyjaśnia,że starostwo  nigdy nie będzie 
samofinansowe . Dochody od osób fizycznych i prawnych od kilku lat za względu na 
kryzys są niskie. Złożyliśmy 17 projektów do szkód powodziowych.
Radny Owczarek  Henryk rozumie,że zawsze gminom brakuje , i że gmina ma swój
 majątek , na którym się skupia, ale powiat powinien również mieć swój majątek, którym
powinien się interesować – sugestia z sali.  A nie  oczekiwać ciągle pomocy od gmin. 
Wicestarosta Henryk Kiepura mówi,że współpracując z gminami otrzymujemy w 
składanych wnioskach więcej punktów i mamy większe szanse ,że te wnioski zostaną 
zaakceptowane , a więc większe szanse na pieniądze. Wicestarosta uważa, ze 
współpraca jest lepsza niż samodzielność.
Radny Przygoda Mirosław- jak będzie się starosta widział z komendantem to proszę 
powiedzieć, aby na interwencje  do Rębielic nie przyjeżdżali.,
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje panu Wicestaroście za przybycie i 
zapoznanie radnych z problemami  starostwa i gmin.
Przerwa.
Po przerwie.
Ad 7 Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej składa Wójt Gminy.
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała , który wyjaśnia,że podczas powodzi był na 
miejscu nieobecny i dziękuje  sekretarz Gminy  Pani Ewie Kardas-Bernaś, która podczas 
powodzi robiła wszystko, aby  uratować mieszkańców, którym groziła powódź i którzy co 
roku byli podtapiani.
28 maja było spotkanie w Brzózkach w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu założonej 
kanalizacji.
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28 maja 2013 roku  było szkolenie w Lokalnej Grupie działania  w Paradaisie w 
Zawadach, na którym  przedstawiono  osiągnięcia LGD. Na terenie gminy nasze koło 
działa bardzo dobrze.
25 czerwca zarząd uzyskal absolutorium. Wybrany Został nowy Zarząd .W tym Zarządzie 
mamy swoich przedstawicieli:Pana Zatoń   Pawła, Matyszczak Robert i Pierz Renatę
29 maja 2013 r Wójt udzielił  ślubu
3 czerwca zawarto  akt notarialny z Państwem Szczepaniak.
6 czerwca zakupiono plac wraz z budynkiem po sklepie GS od GS”SCh” w Popowie

od 6-17 czerwca był nieobecny w pracy.  Została również zawarta umowa na wywóz 
nieczystości z Firmą Strach. Wynik tej umowy jest dla nas bardzo korzystny.
23 czerwca 2013 roku Wójt uczestniczył w spotkaniu  Klubu Wójtów i burmistrzów w 
Częstochowie. Wójt    informuje,że  nasza gmina złożyła  kilkanaście wniosków o 
pozyskanie środków z zewnątrz, które będą dalej analizowane. We wtorek  27 czerwca 
odbyło się zakończenie  roku szkolnego w Gimnazjum, w którym również uczestniczył  
Wójt Gminy.
Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne:1. Trwa budowa kanalizacji w Annolesiu. Podczas 
tych ulewnych deszczów trochę wody poszło na posesje , ale wszystko znalazło się pod 
kontrolą. 
Została podpisana  umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim  i gminą Popów na 
dokończenie ciągu pieszo – rowerowego  w Dębiu. Teraz trzeba dofinansować 40 % 
kosztów. Kosztorys na ta drogę tzn na ten ciągpieszo-rowerowy opiewa na 
…............................. zł Otwarcie ofert  nastąpi  12 lipca 2013 roku i po przetargu ta 
kwota trochę spadnie,
Prace , które miały być wykonane  przez skazanych  nie zostały wykonane , ponieważ 
warunki pogodowe nie były zbyt sprzyjające.

 Ad. 8 Sprawozdanie z  działalności OSP składa Komendant Gminny OSP w Popowie        
        Wojciech Konieczny.
        Na terenie gminy Popów działa 6 jednostek OSP, w tym jedna wchodzi w skład 
Krajowego Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego
jednostki OSP  skupiaja 237 członkow zwyczajnych , w tym 210 mężczyzn  i 27 
kobiet.ponadto 8 członków  honorowych  i 8 wspierających chonorowych. W roku 2013 
jednostki osp wyjechały do 125 pożarów 
I tak :
- OSP Dębie  wyjechało do 8 pożarów – uczestniczyło 28 ratowników
- OSP Popów wyjechała do 47 zdarzeń : 39 pożarów  i 8 miejscowych zagrożeń  w 
akcjach uczestniczyło 280 ratowników
- OSP Rębielice Królewskie  wyjechała  do 44 zdarzeń  39 pożarów i 2 miejscowych 
zdarzeń , także 2 fałszywych alarmów i 1 wyjazd na ćwiczenia  kompanii gasniczej ogólnie 
uczestniczylo w akcjach 267 ratowników.
-OSP Wąsosz Górny  wyjechała  do 15 zdarzeń ,14 pożarów  i 8 alarmów fałszywych 
uczestniczyło 54 ratowników
- OSP Więcki  wyjechała  do 23 zdarzeń : 20pożarów  i 3miejscowe zagrożenie ,  
uczestniczylo 118 ratowników.
- OSP Zbory  wyjechała  do 6 zdarzeń : 5 pozarów i 1 miejscowe zagrożenie ,  
uczestniczyło  34 ratowników
W 2012 roku odbyły się zawody w grupach A mężczyzn pow.18 lat oraz grupa C – kobiety
– w grupie A
           I miejsce  OSP Więcki
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           II miejsce OSP Popów
           III miejsce OSP Rębielice Królewskie
           IV miejsce OSP Dęb ie
           V OSP Zbory
w grupie C
           I miejsce OSP Rębielice Królewskie
          II miejsce  OSP Więcki
       III miejsce OSP Zbory
Niestety OSP Wassz  w zawodach strażackich udziału nie brała drugi rok z rzędu.  
Przyczyna nieznana
Wszystkie jednostki  czynnie pomagają  w organizacji dożynek gminnych, festynów i  
innych  prac na rzecz gminy i lokalnych parafii.

Komendant Gminny OSP Wojciech Konieczny dziękuje wszystkim  jednostkom OSP 
Popów i powiatu kłobuckiego  za udział  i pomoc w akcji przeciwpowodziowej  w 
dn.10.06.do 15.06.2013 roku 'Postawa , mobilność i zaangażowanie  jednostek OSP 
Dębie i OSP Więcki  zasługuje  na szczególne wyróżnienia . Postawa tych jednostek jest  
godna naśladowania, mobilni całym zastępem przez całą dobę to naprawdę rzadkość w 
obecnym czasie, dlatego słowa podziękowania kierowane są zwłaszcza w ich stronę.
Radny Kocot Jerzy prosi o większe angażowanie się członków OSP w pracach 
społecznych szczególnie w organizacji imprez masowych.
Ad.9 

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  prosi o wytyczenie granicy drogi  w 
miejscowości  Dębie i zrobić rów.
Radny Kasprzak Jerzy  prosi o pozostawienie tych koszy, które są na ulicach na kilka 
miesięcy dopóki społeczeństwo  nie oswoi się z tym segregowaniem śmieci
Radny Matyszczak Robert  jest to gmina turystyczna  , organizowane są rajdy i te kosze przy 
drogach są potrzebne.
Ad.10,11,12
Radna Żurawska Teresa  te kosze powinny być pozostawione  i te koło cmentarzy również.
Druga sprawa jaka nurtuje radna Teresę Żurawska to  zrobienie jakiegoś placu handlowego  dla 
osób, którzy maja do sprzedania jakieś produkty rolne. Było by to korzystne zarówno dla 
mieszkańców gminy jak i dla rolników. Może można pozyskać jakieś środki na ten cel.
Radny Matyszczak Robert popiera wniosek radnej Żurawskiej , aby pozyskać na ten cel środki i 
zrobić taki plac handlowy.
Radny Macherzyński  Józef   uzupełnia wypowiedź radnych,że taki plac był już zrobiony w latach 
ubiegłych, była nawet skrzynka pocztowa. 
Radny Zatoń Paweł również jest za zrobieniem takiego placu handlowego i dla jadących 
samochodem najlepsze  rozwiązanie  było by  przed GS wzdłuż  tej drogi. 
Radny Matyszczak Robert proponuje wykupić grunt w stronę stacji kolejowej.
Deska proponuje zrobić rozeznanie  przez pracowników  i jakby się Tronina zgodził  to za 
pobraniem opłaty można by na tym placu koło Troniny zrobić taki plac handlowy.
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który nawiązuje do wniosku Przewodniczącego Rady 
Gminy dotyczącego wytyczenia granic drogi na Dębiu. Wójt mówi,że nie ma idealnego rozwiązania 
w tej sprawie. Dobrze może jest na ul. Długosza i Reymonta. Gmina szacowała szkody tej powodzi 
i jedna z propozycji jest pogłębianie rowów przy drogach gminnych. Taki wniosek złożyło również 
Starostwo  przy drogach powiatowych, bo te rowy częściowo polepszają  sytuacje. Jeżeli chodzi o 
kosze  na początku  sam był za tym , aby one zostały,jeżeli  można wyrzucić śmieci to dobrze , 
niech wczasowicze  te śmieci tam wyrzucają. 
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Wola powstania placu handlowego była i wybraliśmy takie miejsce przy parkingu koło cmentarza . 
Była możliwość pozyskania środków na tereny targowe, ale żeby dostać  środki na taki cel trzeba 
spełniać wszystkie kryteria jakie obowiązują przy budowie placu z prawdziwego zdarzenia , takie 
wymogi stawia Urząd Marszałkowski  temat placu przy drodze nie jest Wójtowi obcy Gdyby to był 
handel w soboty i niedziele to można go przenieść na parking. Rozwiązanie nastąpi jeżeli będziemy 
budować drogę. Jeżeli chodzi o wytyczenie granicy  w Dębiu  trzeba samemu zwrócić się z 
pismem, i samemu ten pomiar zrobić. 
Radny Bździon Jan prosi o położenie kostki przy przystanku w \Nowej Wsi.
Radny Wróż Henryk- te kosze to dobra rzecz, bo w sezonie letnim są one wykorzystywane, na 
przystani w Wąsoszu Górnym jest wiele turystów i nie ma porozrzucanych śmieci.
Radna Starzyńska Mariola- koło Szczepaniaka nie można przejechać , tam są takie doły,że 
samochodem się nie przejedzie.
Radny Matyszczak Robert uważa, aby wykupić plac od Zawady i zrobić to targowisko.
Pracownik Urzędu Gminy Wojciech Konieczny  mówi,że przy torach na map[ie w ogóle nie ma 
zaznaczonej drogi .

Radny Paweł Zatoń składa wniosek na budowę ul. Dworcowej i ul. Spokojnej.
Ad.13
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty uchwał:

– Uchwała Nr 200/XXVI/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy.
           W głosowaniu bierze udział 14 radnych /Nieobecny Zagrodnik Robert/
            Radni głosują 
           „za” - 10 radnych
            „przeciw”- 0
           „Wstrzymało się „ - 4 radnych( Starzyńska Mariola, Matyszczak Robert,Zatoń
            Paweł,Owczarek Kazimierz)

– Uchwała Nr 201/XXVI/2013  w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XII/2011 Rady Gminy
          \Popów z dnia 29 grudnia 2011 r. W głosowaniu bierze udział 14 radnych
           Uwag do uchwały nie ma
            Radni głosują
           „za” przyjęciem uchwały – 11 radnych
           „przeciw” -0
          „wstrzymało się” - 3 ( Robert Matyszczak,Owczarek Kazimierz,Zatoń Paweł)
-          Uchwała Nr 202/XXVI/2013 -  w sprawie: ustalenia terminu , częstotliwości i trybu
            uiszczenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi przez właścicieli
            nieruchomości  na terenie gminy  Popów.
            W głosowaniu bierze udział 14 radnych
            Radny Kasprzak Jerzy pyta czy przy  jednorazowej wpłacie może być zastosowana jakaś
            zniżka
            Wójt odpowiada- nie. 
            Wszyscy głosują jednogłośnie za przyjęciem uchwały
– Uchwała Nr 203/XXVI/2013  w sp;rawie: pomocy finansowej  dla Powiatu Kłobuckiego.
           W głosowaniu bierze udział 14 radnych
            Radni głosują:
           „za” - 9 radnych
            przeciw – 4 radnych (Zatoń Paweł,Owczarek Kazimierz,Matyszczak Robert,Zurawska
                              Teresa , 
            „ wstrzymało się” - 1  Starzyńska Mariola
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– Uchwała Nr 204/XXVI/2013 w sprawie:  pomocy finansowej dla powiatu Kłobuckiego
            W głosowaniu bierze udział 14 radnych
            Radni głosują:
            „za” - 9 radnych
            „ przeciw” - 5
            „ wstrzymało się – 0
– Uchwała Nr 205/XXVI/2013 w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu właściwości
            Województwa  śląskiego
            W głosowaniu bierze udział 14 radnych. 
            Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem
             uchwały
– Uchwała nr 206/XXVI/2013 w sprawie  przyjęcia zadań z zakresu  właściwości
            województwa śląskiego
           W głosowaniu bierze udział 14 radnych
           Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 207/XXVI/2013 w sprawie przyjęcia zadań  z zakresu  właściwości powiatu
             kłobuckiego
            W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
            Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  uchwały.
Ad. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  zamyka obrady sesji. Wypowiada słowa „zamykam 
obrady XXVI sesji Rady Gminy Popów”.
Sesja trwała od godz. 9,00 do godz.12,20
Po zakończeniu obrad sesji Radny Paweł Zatoń złożył  12 wniosków o budowę dróg gminnych w 
miejscowości Zawady.
– w sprawie budowy drogi przy ul.Wczasowej w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Turystycznej w Zawadach
– w sprawie budowy drogi  przy ul.Spacerowej w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Sosnowej  w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Rolniczej w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Piwnej w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Krętej   w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Jasnej   w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Gwiezdnej  w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Dworcowej w Zawadach
– w sprawie budowy drogi przy ul.Spokojnej   w Zawadach

– w sprawie budowy drogi  bez nazwy do terenów Nadleśnictwa Kłobuck w Zawadach

Protokołowała:                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                            Popów
Halina Płuska                                                                                                  Jakub Deska 
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