
                                                      Protokół Nr IX/2015
z obrad Sesji rady Gminy Popów odbytej w dniu 18 czerwca 2015 roku w sali 
konferencyjnej    Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności 14  /Nieobecny Tasarz Łukasz/
Sołtysi wg załączonej listy obecności17 - /Nieobecny Zdunek Jan
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz gminy – Ewa Kardas-Bernaś
Komendant ZG OSP – Konieczny Wojciech
Pracownik urzędu gminy – Marcin Zomerfeld
Redaktor Gazety Kłobuckiej  i Kulis -  P.Jarosław Jędrysiak, Sebastian Zielonka
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy  Popów Henryk Wróż otwiera obrady IX Sesji Rady Gminy 
Popów. Wypowiada słowa „Otwieram obrady IX Sesji Rady Gminy Popów. Stwierdzam,że 
dzisiejsze obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich 14 radnych na stan 15 
radnych. Wita przybyłych na dzisiejsze obrady radnych ,  sołtysów  i zaproszonych gości”.

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż 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 z działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.
 6.  Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
      Popów
7.  Dyskusja
8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zapytania sołtysów i mieszkańców.
10.Podjęcie uchwał  w sprawie:
     -wyrażenia zgody na zawarcie  Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 06.03.2015 roku 
       o    współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  Subregionu

            Północnego  Województwa Ślaskiego i zawarciu porozumienia  pomiędzy   gminą
            Popów a pozostałymi  powiatami i gminami  wchodzącymi w skład Subregionu
            Północnego  Województwa Śląskiego

    -  zmian w budżecie gminy
    -  zmian w WPF
    -  powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu
       Rejonowego i Sądu Okręgowego w Częstochowie.
11. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Popów.
                                                                              
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego  
porządku obrad sesji.

 Głos zabiera Wójt Gminy  Bolesław Świtała i wnosi do porządku obrad sesji dwie uchwały:
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Pierwszą  w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia  z dnia 6
marca 2015 r o współpracy  w sprawie opracowania i realizacji Strategii RiT dla 
Subregionu Północnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Ślaskiego  na lata 2014 – 2020.
oraz o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu 
Górnym.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje porządek obrad sesji pod głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za 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 z działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.
 6.  Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
      Popów
7.  Dyskusja
8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9.  Zapytania sołtysów i mieszkańców.
10.Podjęcie uchwał  w sprawie:
     -wyrażenia zgody na zawarcie  Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 06.03.2015 roku 
       o    współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  Subregionu

            Północnego  Województwa Ślaskiego i zawarciu porozumienia  pomiędzy   gminą
            Popów a pozostałymi  powiatami i gminami  wchodzącymi w skład Subregionu
            Północnego  Województwa Śląskiego

    -  zmian w budżecie gminy
    -  zmian w WPF
    -  powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu
       Rejonowego i Sądu Okręgowego w Częstochowie.
    -  w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia  z dnia 6
       marca 2015 r o współpracy  w sprawie opracowania i realizacji Strategii RiT dla
       Subregionu Północnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
       Województwa Ślaskiego  na lata 2014 – 2020.
    -  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu
       Górnym.
11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Popów.

Ad.3
 Głos zabiera radny Macherzyński Józef, który zapoznał się z protokołem z poprzedniej 
sesji i stwierdza ,że w całości odzwierciedla przebieg ostatniej sesji i proponuje przyjąć 
protokół z ostatniej sesji bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
bez czytania pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu
z poprzedniej sesji bez czytania.

Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji 
Uchwał i Wniosków
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Radni zgłaszają następujące  osoby;

1. Wers Zenon
2. Macherzyński Józef
3. Kasprzak Jerzy
Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje skład komisji pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności między sesyjnej składa Wójt Gminy Bolesław Świtała.

Pan Wójt powiedział ,że jego wystąpienie nie będzie długie, gdyż ostatnia sesji była 
niedawno 28 maja 2015 roku i tych spraw nie nazbierało się zbyt dużo.
 tym bardziej,że Wójt był  na jednotygodniowym urlopie – wyjeździe zagranicznym. 
Podczas jego nieobecności urząd  pod kierownictwem sekretarz gminy funkcjonował 
dobrze. 
29 maja Wójt był na uroczystości 25 lecia powstania  samorządu , na której był 
przedstawiony dorobek gmin – powiatu przez 25 lat , przedstawiono większe inwestycje na
terenach gmin .Akcentów o naszej gminie było wiele i miło było słuchać. Między innymi z 
naszej gminy dwóch radnych pełni funkcje radnego przez okres  25 lat. Wyróżniono 
również  wójtów , którzy przez 25 lat pracują na tym stanowisku są to: Wójt Gminy z 
Wręczycy Wielkiej – Krawczyk  Zbigniew. Wójt Gminy z Opatowa Sośniak Włodzimierz
oraz  Wójt naszej gminy Bolesław Świtała. 
Powiat zafundował stypendium dla uczniów  uzdolnionych . Z naszej gminy takie 
stypendium otrzymało 7 uczniów, a uczennica Gimnazjum Julia Bojór  w śpiewie 
zakwalifikowała się do eliminacji krajowych. Również z naszej gminy pan  Myrda Ryszard 
otrzymał wyróżnienie jako obecny sędzia.
2 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie  zwołania sesji  i ustalenia tematów na komisje .
4 czerwca 2015 r w „Boże Ciało” Wójt udzielił ślubu  polsko-angielskiego   w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Pod grzybkiem”. Ciekawe było to,że pan młody w koszuli miał  spinkę 
jedną  polską i jedną angielską  a jedna pani w koku miała dwie flagi polską i angielską. 
13 czerwca również Wójt udzielił ślubu  dla pary  z Warszawy  również  w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Pod grzybkiem”.
17 czerwca 2015 roku Wójt był  w Starostwie Powiatowym  w celu uzgodnienia  
dokumentacji  na ul. Szlachecką,   w Zborach i Florianowie.
W okresie,kiedy Wójta nie było  odbył się na naszym terenie w Kulach zjazd Sekretarzy   
Teren naszej gminy bardzo im się spodobał, stwierdzili wręcz,że jesteśmy jedną z gmin , 
która właściwie wydaje środki. 
 Wójt w kilku słowach powiedział także o zadaniach inwestycyjnych . Ma na uwadze 
kanalizacje sanitarną. Jutro firma przy  przepompowni w gimnazjum  wymienia pompy na 
większe. Koszt przebudowy  to 18 tys. zł. 20-go czerwca mija   termin na uzupełnienie 
dokumentacji na rozbudowę gimnazjum przez panią Strózik . Radni na komisji wyjazdowej
widzieli teren wokół remizy  w Rębielicach Królewskich , nabiera to wyglądu  do 25  
czerwca   ta inwestycja ma być zakończona. Na terenie gminy nadal pracują skazani. 4 
przy chodnikach w Dąbrówce i 4 przy wykoszeniu traw. Było sucho i trawy tak szybko nie 
rosły. W budżecie gminy na początku przeznaczyliśmy  100 tys. zł na budowę chodników , 
ale pula środków się kończy Powodem tego jest to,że chodnik w Dąbrówce  zrobimy do 
końca.  Zostało 25 tys zł, ale to chyba nie  wystarczy , aby ten chodnik dokończyć . Trzeba
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szukać pieniędzy, aby ten chodnik dokończyć Chcielibyśmy utworzyć drugą grupę  
skazanych  do innych prac  na Rębielicach. Na termomodernizacje  remiz możemy otrzym 
ać również pieniądze. 200 tys zł na Rębielice i 100 tys. zł na Więcki. Będziemy chcieli te 
środki pozyskać.  Aby te środki pozyskać musimy udowodnić, że ogrzewania pompami 
ciepła  tych budynków ograniczy  emisje dwutlenku węgla. Wójt uważa,że będą problemy ,
aby to udowodnić. Ale ma taki zamiar.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż dziękuje  panu Wójtowi za  złożenie 
sprawozdania z działalności między sesyjnej.

Ad 6
Komendant Zarządu Gminnego OSP w Popowie Konieczny Wojciech przedstawia 
sprawozdanie  z funkcjonowania straży pożarnych./Sprawozdanie w załączeniu/
Zawody strażackie odbędą się w  w ostatnia sobotę sierpnia  2015 roku.

Przerwa
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż wznawia obrady po przerwie.

Ad.7,8,9
Przystępując do pkt. 7.8.9  prosi o zabieranie głosu w dyskusji.
Radny Bęben Kazimierz pyta o samochód strażacki w Rębielicach Królewskich .Uważa że 
120 tys zł, to jest zbyt drogi koszt naprawy,
Pan Komendant Wojciech Konieczny  zastanawia się , czy ktoś naprawi taniej taki 
samochód., ale jeżeli ktoś podejmie się zrobić to taniej ,to bardzo prosi o kontakt.
Radny Macherzyński Józef porusza temat wykaszania poboczy przy drogach 
powiatowych. Na sesji nie ma radnych powiatowych i nie ma komu bezpośrednio tego 
tematu przekazać , ale są redaktorzy gazet  i ma nadzieje ,że oni ten temat poruszą .
W innych gminach te pobocza są ładnie wykoszone , natomiast na naszym terenie nic się 
nie robi. Jadąc od Rębielic w stronę Zawad  na poboczach rosną takie zarośla ,że nic nie 
widać. Radny prosił również o obcięcie drzew , ale to nic nie daje , jeżeli sami nie 
wykosimy to nie jest wykoszone. 
Radny Bździon Jan  popiera problem poruszony przez radnego Macherzyńskiego Józefa.
Będąc u Wójta  w gabinecie , pan Wójt przy mnie dzwonił  do powiatu, aby obciąć gałęzie 
przy  byłej szkole w Nowej Wsi. Do tej pory nic nie zostało zrobione.
Radny Badura Gabriel  prosi o oznakowanie  przy ul. Piwnej , bo tam są progi .Przypomina
się także z równiarką. 
Radny Zagrodnik Robert prosi o wykoszenie poboczy na Antoniach,Płaczkach i Lelitach a 
w Więckach na ul. Długiej udrożnić klatkę ściekową , bo nie ma gdzie schodzić woda po 
deszczu.
Radny przypomina również o naprawie barierek na wiadukcie kolejowym w Więckach , 
ponieważ te barierki  poodpadały i miejsce stało się zagrożeniem. 
Na ul. Słonecznej w Więckach , koło posesji Domina rozleciał się asfalt , radny prosi o 
pac-zer, a jeżeli chodzi o koszenie na naszej gminie to faktycznie zarastamy.

Radny Kasprzak Jerzy po raz kolejny prosi o znak  o ograniczeniu tonażu na ul. 
Opatowskiej, oraz naprawienie dziury,którą również zgłaszał wcześniej.

Do wypowiedzi radnych ustosunkował się pracownik urzędu gminy Marcin Zomerfeld, 
który poinformował radnych, że są już znaki zakupione i będzie znakowany cały teren 
naszej gminy. Pac-zer również będzie i będziemy łatać zgłoszone miejsca.
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Radny Krawczyk Janusz prosi o znak przy wyjeździe  ul.Pajęczańska i Reymonta.
Radny Wers Zenon zgłasza udrożnienie studzienki na ul.Głównej w Rębielicach 
Królewskich ,koło posesji p.Węża.
Sołtys wsi Rębielice Królewskie prosi o wyrównanie drogi  polnej od cmentarza do pana 
Macherzyńskiego , gdyż niebawem będą żniwa  i rolnicy będą z niej korzystać. 
Radny Macherzyński Józef wyjaśnia,że kiedyś to było robione , ale tak do końca to nie 
zdawało egzaminy , ponieważ rolnicy wykonując prace polowe wjeżdżają  na tą drogę 
wyorują ją. Poza tym na środku tej drogi jest trawa i po wyrówniarce będą groble.
Sołtys wsi Borecki Edmund prosi o zabetonowanie słupków na parkingu koło gimnazjum 
bo inaczej zabiorą je złomiarze. 
Sołtys Idzikowski Mirosław prosi o  załatanie dziur w lesie  między Nową Wsią a 
Wąsoszem Górnym.
Sołtys wsi Kamieńszczyzna Makles Konstanty dziękuje za posprzątanie mostku w 
Kamieńszczyźnie i prosi o znak drogowy”ustęp pierwszeństwa przejazdu” koło pana 
Labochy , bo będzie tragedia. Prosi również o zerwanie mulmy na drodze, bo  od drzew 
podniosła się i zrobiła się grobla.
Radny Zatoń Paweł informuje,że na ul. Wypoczynkowej w Zawadach drzewa wychodzą na
chodnik, drzewa się rozrosły  a powiat nic nie robi . Koło p. Malatyńskiego woda wchodzi 
na podwórko, nie ma żadnej studzienki, powiat zatrzymuje się w Miedźnie i dalej nic nie 
robi.
Radny Zatoń Paweł prosi o dwie szyby na przystanek w Zawadach. Piasek na plażę, ale 
najpierw o spryskanie tej plaży środkiem na chwasty „randapem „ a dopiero później dać 
piasek. Przy samej plaży wyłupana jest kostka proszę o naprawienie.

Radny Targoński Piotr- zwraca uwagę na ul. Traugutta i Przemysłową  w Wąsoszu. Był 
tam ubytek  w drodze został naprawiony , ale jest zapadnięcie  w jezdni i zrobił
 się dół. Jak będzie  równiarka  to proszę o wyrównanie drogi od Wąsosza do Płaczek.
Sołtys Randak Waldemar  - porusza temat 4 budynków w lesie , bo nikt nie może ich 
znaleźć na Smolarzach , prosi o posprzątanie  wykoszonych gałęzi na poboczu przy lesie.
Sołtys Mandat Aleksy prosi o naprawienie przystanku  na Marianowie.
Radny Macherzyński Józef informuje,że niedawno na terenie naszej gminy było szkolenie 
Sekretarzy. Sekretarz Gminy Popów , która jakby gospodarzowała na naszym terenie  
pokazała im wszystkie  najciekawsze miejsca naszej gminy. Sekretarze to docenili  i 
pozytywnie ocenili nasze działania. Poprosił panią Sekretarz Gminy o omówienie tego 
zjazdu.

Sekretarz Gminy  Pani Ewa Kardas-Bernaś  powiedziała,że szkolenie odbyło się w Kulach 
w „Przystani Myśliwskiej”. Ogółem było 47 osób z tego 43 sekretarzy. Tematem szkolenia 
były skargi, które wpływają  do urzędu gminy,  i te anonimowe i te telefoniczne czy nawet 
mailem. W drugim dniu  p. Dyrektor Rug mówił o kontroli RIO w urzędzie . Po południu 
sekretarz  naszej gminy Pani Ewa Kardas Bernaś zorganizowała objazd po 
najciekawszych zakątkach gminy Popów. Podstawiono przez gminę autobus , najpierw był
spływ kajakowy od Kul do Wąsosza,co bardzo się spodobało  gościom. Następnie  pani 
Sekretarz  pokazała im ośrodki wczasowe „Pod Grzybkiem” i Słoneczny Brzeg i 
opowiedziała o tych  ośrodkach. Poinformowała również ,że na terenie ośrodka  udzielamy
ślubów poza lokalem za jedyne „ 1000 zł dodatkowej opłaty”. Kursowicze zwiedzili również
teren gminy oraz przystań kajakową w Zawadach, poinformowała,że gmina ogrzewana 
jest pompami ciepła i że takie pompy będą montowane jeszcze w innych inwestycjach 
min. w Gimnazjum. 
Sekretarze byli zdziwieni  naszą gospodarnością .Pytali jaki mamy budżet gminy i gdy 
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usłyszeli,że 17 mln zł  byli bardzo zaskoczeni. Gdyż podobna do nas gmina Poczesna ma 
60  mln zł. Pani Ewa Kardas-Bernaś pokazała gdzie była stara gmina , mówiła o 
jednostkach OSP ,że mamy ich 6 i że wszystkie są odpowiednio doposażone i w sprzęt i 
samochody pożarnicze. W piątek była mowa o relacjach  w urzędzie pracownik-szef lub 
pracownik-petent. Była dyskusja i warsztaty. Wszyscy byli bardzo zadowoleni chwalili 
gospodarza gminy za to ,że inwestycje są przemyślane, dziwili się ,że Wójt jest 25 lat  
gospodarzem tej gminy i 2 radnych również . Sekretarze byli ciekawi jak pracujemy nad 
budżetem. Sekretarz Ewa Kardas Bernaś odpowiedziała,że  spotykają się u Wójta Gminy 
wraz ze Skarbnikiem Gminy i Księgową  oraz sekretarzem gminy i dyskutują co jest 
najbardziej potrzebne. Goście byli bardzo mile zaskoczeni. Na Kalwarii w Wąsoszu 
Górnym spotkali się z Przewodniczącym Rady Gminy Wróż Henrykiem i Panią Kijak 
Anną , która opowiedziała im o historii Wąsosza .
Radny Zagrodnik Robert – jeżeli goście pomyśleli,że nam przy tak niskim budżecie jest
dobrze ,to czy nie pomyśleli czasem ,że nam już więcej nic nie trzeba .
Trzeba było im powiedzieć ,że jeżeli mielibyśmy jeszcze  17 mln to było by jeszcze lepiej.
Sekretarz gminy dopowiedziała,że takiego mostu bujanego nigdy nie widzieli.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż podsumowuje temat puentą dobrze ,że nas 
obcy ludzie doceniają.

Radny Bęben Kazimierz   informuje,że w pewnym pokoju są otwarte drzwi na korytarz i 
prosi o zamykanie drzwi w tych pokojach , które są naprzeciwko opieki społecznej , 
ponieważ osoby korzystające z opieki nie chcą , aby ich widzieć bo się wstydzą.

Pracownik urzędu gminy Marcin Zomerfeld ustosunkował się do pytań dotyczących dróg i 
inwestycji.  Pac-zer od jutra będzie na naszym terenie, jeżeli będzie na niego 
zapotrzebowanie na cały dzień to zamówimy. Jeżeli chodzi o znak  na Kamieńszczyźnie , 
to jeżeli nie ma znaku to obowiązuje zasada prawej ręki. Jest uzgodnione ,że te znaki tam 
powstaną. 
Jeżeli chodzi o  dalsze remonty na Więckach i Nowej Wsi to  firma pana Maja będzie to 
robić. Sprawa koszenia poboczy w całym powiecie jest taka sama. pan Zomerfeld 
powiedział to również jako radny innej gminy. Powiat powinien wykaszać pobocze i rowy 
przy drogach powiatowych a wykonuje tylko pobocza. Wyłom krawężnika i kostki przy 
rondzie jest zgłoszony. Jeżeli chodzi o plażę to do końca lipca  wykonawca ma to naprawić
w ramach gwarancji. Również teren wokół gminy.
Radny Wers Zenon pyta czy wyrówniarce  płacimy od roboczogodziny ?
Zomerfeld   odpowiada,że tak. 
Radny Paweł Zatoń – ostatnio  zaatakowali mnie i radnego Macherzyńskiego Józefa  
mieszkańcy o słabe ciśnienie wody.  Co było tego powodem.
Pan Marcin Zomerfeld odpowiada,że jest po rozmowach z fachowcami, zanieczyszczenia 
w Rębielicach są duże . Są to zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Jest to skutek
wylewania  zanieczyszczeń wokół studni w Rębielicach Królewskich. Jeżeli chodzi o 
studnie kolo Gimnazjum w Zawadach to okolice Zawad i Kamieńszczyzny są brane pod 
uwagę. Chociaż lepsze były by w Kamieńszczyźnie bo tam wody się zlewają. Kiedy będzie
uruchomiona nie wie.
Głos zabiera Wójt Gminy i wyjaśnia,że radnych powiatowych nie ma , bo jest sesja w 
powiecie.  Jeżeli chodzi o piasek  na plażę , to zapłaciliśmy  3,5 tys. zł. Możemy jeszcze 
popryskać randapem i na tym koniec, bo chcemy wykupić jeszcze kolejną działkę na 
poszerzenie plaży, i wtedy będziemy chcieli  pozyskać środki , zrobić dokumentację  i 
uwzględnimy te pozostałe potrzeby  między innymi  piasek. 
Radny Zatoń Paweł myślał , że gdyby zostało gdzieś piasku żółtego , to można by go tutaj 
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przywieź. 
Pan Wójt odpowiada na pytanie sołtysa z Marianowa- szybko szyb w lesie na przystanku 
nie wprawi,bo i tak je zbiją. Wójt wypowiada się  również co do zanieczyszczeń wody w 
Rębielicach Królewskich. O dwa lata przedłużył  możliwość czerpania wody , ale nie wie 
co dalej. 
Inkasent, który będzie chodził spisywać liczniki , będzie  chodził  z jeszcze jedną osobą i 
będą kontrolować , bo dużo wody ginie. Jest po prostu kradziona. Trzeba z tym coś zrobić.
Radny Zatoń Paweł pyta czy nie lepiej było by gdyby opłatę za wodę wpłacać na subkonto
tak jak śmieci. To było by ułatwieniem dla gminy i dla pracowników. 
Pan Marcin Zomerfeld odnośnie Rębielskiej studni  i innych ujęć , to przy wypełnianiu 
ankiet  na wywóz śmieci  był punkt jak zagospodarować śmieci. Niektóre wypowiedzi 
wołają o pomstę do nieba. Jeżeli sami nie będziemy o to walczyć . To ten stan wody 
będzie się pogarszał. Ostatnio został zlikwidowany zbiornik w Wąsoszu Górnym. My 
zobowiązaliśmy się wobec stacji sanepidu, że będziemy przeprowadzać kontrole.
Radny Owczarek Kazimierz  uważa ,że nic z tego nie wyjdzie ponieważ sąsiad sąsiada nie
wyda.
Radny Owczarek już został ostrzeżony,że doniósł , aby skontrolować ścieki. Rolnik 
uważa,że mu wszystko wolno. Tak jest i ze śmieciami i wodą . Zawsze płacą jedni i ci 
sami. Sołtys wsi Dąbrówka . Kanalizacja jest tam  przez 11 lat, a są osoby, które nie są 
jeszcze podłączone mówi sołtys Daniela Wydmuch. Śmieją się z tych co płacą , i 
podłączyć się nie chcą.
Radny Bęben Kazimierz mówi,że gmina nie ma takiego prawa, aby zmusić kogoś do 
podłączenia się do kanalizacji.

Przewodniczący Rady Henryk Wróż zamyka dyskusję. 

Ad .10
 Przewodniczący Komisji uchwal i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty 
uchwał:
1/ Uchwała nr  45/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu  nr 1 do 
porozumienia z dnia 6 marca 2015 o współpracy w sprawie  opracowania i realizacji 
Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
W głosowaniu bierze udział 14 radnych /nieobecny ,Tasarz Łukasz)/
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwał?. Uwag nie ma. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

2/ Uchwała  Nr 46/IX/2015  w sprawie zmian w budżecie gminy Popów.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych /nieobecny ,Tasarz Łukasz/
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwał?. Uwag nie ma 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

3/ Uchwała Nr 47/IX/2015  w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III.2014 Rady Gminy Popów z
dnia 30 grudnia 2014 r/
W głosowaniu bierze udział 14 radnych /nieobecny Tasarz Łukasz/
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwał?. Uwag nie ma 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
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4/ Uchwała nr 48/IX/2015 w sp;rawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na 
ławników sądów powszechnych  kadencji 2016-2019

W głosowaniu bierze udział 14 radnych /nieobecny , Tasarz Łukasz/
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwał?. Uwag nie ma 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

5/Uchwała  Nr 49/IX/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu pn. „Budowa 
zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej  wspierającego świadczenie  e- usług  
przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru  Powiatu Kłobuckiego.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych /nieobecny ,Tasarz Łukasz/
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwał?. Uwag nie ma 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

6/ Uchwała Nr  50/IX/2015  w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu głosowania  w 
Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
W głosowaniu bierze udział 14 radnych /nieobecny ,  Tasarz Łukasz/
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwał?. Uwag nie ma 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Ad .11
Przewodniczący Rady Gminy  Henryk Wróż zamyka obrady sesji. Wypowiada słowa 
„ Zamykam obrady IX Sesji Rady Gminy Popów.

Sesja trwała od godz. 9,00 do godz. 11,16.

Protokołowała:                                                     Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                     Henryk Wróż
Beata Praszczyk.
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