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                                              Protokół Nr  X/2015 

z obrad Sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 27 sierpnia 2015 roku  w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Popów 

 

 

 

W sesji uczestniczyli: 

Radni wg załączonej listy obecności – 14 /Nieobecny Kazimierz Bęben/ 

Sołtysi wg załączonej listy obecności 

Wójt Gminy - Bolesław Świtała 

Skarbnik Gminy – Paweł Hanus 

Sekretarz Gminy – Ewa Kardas – Bernaś 

Dyrektorzy szkół z terenu gminy 

Pan Andrzej Zatoń 

Pani Anna Szymocha-Drutowska 

Pani Katarzyna Siedlak 

Pani Ryszarda Badura 

Pani Julita Sieja 

Pani Anna Krawczyk 

Pan Robert Związek 

Starosta Kłobucki – Henryk Kiepura 

Kierownik GOPS – Małgorzata Solnica 

Kierownik GZEAOSU- Krzysztof Moczek 

Radca prawny – Tomasz Głębocki 

Nauczyciele  z ZSP z Popowa i rodzice dzieci ze szkoły w Popowie 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż otwiera obrady X Sesji Rady Gminy Popów. 

Wypowiada słowa  „Otwieram obrady X 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 ,dyrektorów szkół , zaproszonych gości,  oraz grono 

pedagogiczne z Popowa. 

 

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.  Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016 
 7.  Przedstawienie informacji  o wynikach egzaminów w szkołach podstawowych i 
      gimnazjum 
 8.  Informacja  o przebiegu  wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  za I 
      półrocze 2015 roku 
 9.  Informacja  o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 
10. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych  za I półrocze  2015 roku 
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
12. Realizacja  ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  za okres od 
      01.01.2015 do 30.06.2015 
13. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy. 
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14. Wybór komisji Skrutacyjnej 
      15.Wybór ławników do Sądu Rejonowego  - Sądu Pracy  w Częstochowie i Sądu 
           Okręgowego-Sądu Pracy w Częstochowie 

16. Dyskusja 
17. Interpelacje i zapytania radnych. 
18. Zapytania sołtysów i mieszkańców. 
19.Podjęcie uchwał  w sprawie: 

    
    -  zmian w budżecie gminy 
    -  zmian w WPF 
    -  powołania ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Częstochowie 
    -  rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zatonia na działalność Wójta Gminy . 
 

     20. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Popów. 
  
Przewodniczący Rady Gminy Popów pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu  
porządku obrad sesji. 
 
Głos zabiera  Wójt Gminy Bolesław Świtała  i wnosi o wycofanie z porządku obrad  sesji 
uchwały  w sprawie zmian w WPF, ponieważ zmieniły się przepisy  i  takie zmiany wnosi 
się kwartalnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  poddaje porządek obrad sesji po zmianach wniesionych 
przez Wójta Gminy pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem porządku obrad sesji po zmianach. 
 
Zatem 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 z działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Popów. 
 6.  Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016 
 7.  Przedstawienie informacji  o wynikach egzaminów w szkołach podstawowych i 
      gimnazjum 
 8.  Informacja  o przebiegu  wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  za I 
      półrocze 2015 roku 
 9.  Informacja  o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 
10. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych  za I półrocze  2015 roku 
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
12. Realizacja  ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  za okres od 
      01.01.2015 do 30.06.2015 
13. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy. 
14. Wybór komisji Skrutacyjnej 
      15.Wybór ławników do Sądu Rejonowego  - Sądu Pracy  w Częstochowie i Sądu 
           Okręgowego-Sądu Pracy w Częstochowie 

16. Dyskusja 
17. Interpelacje i zapytania radnych. 
18. Zapytania sołtysów i mieszkańców. 
19.Podjęcie uchwał  w sprawie: 

    
    -  zmian w budżecie gminy 
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    -  powołania ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Częstochowie 
    -  rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Zatonia na działalność Wójta Gminy . 
 

     20. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Popów. 
 

      Ad.3.W sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji  głos zabiera 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Popów Jakub Deska, który  zapoznał się z protokołem z 
ostatniej sesji i  stwierdza,że odzwierciedla przebieg ostatniej sesji. Proponuje przyjąć 
protokół bez czytania. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 
bez czytanie  pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu 
z ostatniej sesji bez czytania. 
 
Ad.4 
 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji  
Uchwał i Wniosków. 
Radni zgłaszają następujące osoby: 
1/ Macherzyński Józef 
2/ Bździon Jan 
3/ Kasprzak Jerzy 
Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje skład komisji Uchwał i Wniosków pod 
głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji. 
 
Ad.5 
 
Sprawozdanie z  działalności międzysesyjnej składa Wójt Gminy, który  mówi,że: 
 
22 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie grona pedagogicznego i rodziców. Na tym 
spotkaniu poruszono temat  obsady stanowiska dyrektora szkoły w Popowie  oraz nie 
przedłużenia dyrektorowi Szkoły w Popowie Andrzejowi Zatoń  funkcji na kolejny  okres. 
23 czerwca 2015 r. Wójt udzielił ślubu osobie skazanej , przebywającej w Ośrodku 
Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym. 
24 czerwca odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania  , w którym Wójt uczestniczył. 
25 czerwca 2015 roku odbył się  przed urzędem gminy w Popowie piknik, na którym 
wręczono nagrody uczniom najbardziej uzdolnionym z terenu gminy Popów. 
Była to bardzo ładnie przygotowana impreza z wieloma atrakcjami  zwłaszcza dla dzieci. 
26 czerwca Wójt brał udział w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum. 
29 czerwca 2015 roku  Wójt brał    udział w konwencie  Wójtów i Prezydentów  miast w  
Żarkach.                                                                                                                                                             
6 lipca 2015 roku  w urzędzie gminy odbyło się spotkanie  w sprawie rozgraniczenia  
działek w Rębielicach Królewskich, z czego wynika,że część budynku OSP   znajduje się 
na posesji p. Nogi. 
8 lipca 2015 roku  zostało zawarte porozumienie do  zainstalowania szerokopasmowego 
internetu. 
8 lipca 2015 roku odbyło się spotkanie w sprawie remontu sanitariatu w Wąsoszu Górnym. 
11 lipca Wójt udzielił ślubu cywilnego  i uczestniczył w obchodach  90 lecia  straży 
pożarnej  w Szyszkowie. 
16 lipca 2015 roku odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania  dokumentacji  
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projektowej  na przebudowę drogi  powiatowej Popów- Zbory- Florianów. 
Wójt informuje,że badanie wody na zawartość azotanów  na ujęciu w Rębielicach 
Królewskich będzie odbywać się   raz w miesiącu. 
9 sierpnia odbyło się zebranie  Zarządu  Straży Pożarnej , którego głównym tematem była 
sprawa  suszy i wyjazd częstszy niż zwykle do pożarów. 
11 sierpnia odbyło się spotkanie przed sesyjne z Przewodniczącym Rady Gminy i 
Przewodniczącymi Komisji Rady Gminy. 
24 sierpnia odbyła się narada  w Starostwie Powiatowym w Kłobucku . Tematem była 
również susza. Gminy powiatu kłobuckiego złożyły  pismo  do Wojewody po raz drugi w 
sprawie uznania powiatu kłobuckiego za objętego suszą i otrzymaliśmy  decyzję ,że  
można składać wnioski  o uznanie ich plantacji  za objęte  suszą, oczywiście nie wszystkie 
plony będą uznane za  dotknięte suszą, ponieważ zboża są już skoszone i nie ma 
możliwości  ich oszacowania. 
25 sierpnia Wójt Gminy spotkał się z członkami komisji ds referendum. 
Referendum będzie trwało od godz.6.00 do 22,00. 
 
Ad.6 i 7 
W temacie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego jako pierwszy głos zabiera 
Dyrektor Gimnazjum  Pan Robert Związek. W Gimnazjum  nowy rok szkolny rozpoczęło 
173 uczniów. 
Uczniowie będą się uczyć w 6 oddziałach, a uczyć będzie 17 nauczycieli. Uczniowie do 
dyspozycji będą mieć salę gimnastyczną, bibliotekę. 
Sale sukcesywnie są doposażane w nowe meble ,wyglądają schludnie i przyjemnie. 
Szkoła posiada monitoring, który jest sukcesywnie wymieniany, aby  nie było żadnego 
zaskoczenia. 
 Jeżeli chodzi o wyniki w nauce  to Gimnazjum w Zawadach  w tym roku wypadło 
wyjątkowo źle . Pan dyrektor spotkał  się  z radą pedagogiczną , aby omówić przyczyny 
tego stanu rzeczy. Szkoła posiada dobrze przygotowana kadrę  pedagogiczną  i dobrych 
uczniów. A nad tymi wynikami trzeba popracować. 
 
 Następnie  głos zabiera  Anna Krawczyk  i przedstawia  przygotowanie przedszkola w 
Zawadach do nowego roku szkolnego. Pani Dyrektor  poinformowała,że przedszkole 
mieści się w odrębnym budynku wolno stojącym, w którym  współgospodarzem jest Klub 
Sportowy i Gimnazjum.  Budynek wymaga gruntownego remonty, na który czeka już kilka 
lat, owszem  przedszkole jest przygotowane do nowego roku szkolnego . Dach został 
wyremontowany, nie przecieka. Jednak zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży 
Pożarnej  należałoby jeszcze poszerzyć drzwi. Z uwagi na  rozbudowę Gimnazjum , która 
miała rozpocząć się w tym roku nie  planowano większych remontów..Tak właściwie to 
wiele rzeczy robione jest w ostatnich dniach ponieważ przedszkole cały miesiąc lipiec jako 
dodatkowa placówka było czynne i nie można było planować żadnych remontów. Do 
przedszkola w okresie wakacyjnym uczęszczało 38 dzieci a zapisało się 48 dzieci. W 
przedszkolu w Zawadach zatrudnionych jest dwóch nauczycieli  i dwie panie na 1/2 etatu. 
Do przedszkola na dzień dzisiejszy zapisanych jest 31 dzieci. 
 
Głos zabiera Pani Dyrektor Anna Szymocha – Drutowska 
W roku szkolnym 2015/2016  do Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 3 w 
Rębielicach Królewskich  uczęszczać będzie 105 dzieci : w szkole 75 uczniów i 30 
wychowanków przedszkola. W szkole na pełnym etacie zatrudnionych jest 6 nauczycieli . 
Jeden nauczyciel na pół etatu. W przedszkolu na pełnym etacie zatrudnionych jest dwóch 
nauczycieli. Placówkę obsługuje:  4 pracowników  1 sprzątaczka na pełny etat, 1 
sprzątaczka na pół etatu, kucharka i intendentka . Szkoła przygotowana jest do 
rozpoczęcia  nowego roku szkolnego. 
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Jeżeli chodzi o wyniki nauczania to szkoła w Rębielicach uzyskała bardzo dobre wyniki 
nauczania , wyższe od średniej krajowej ,wojewódzkiej,powiatowej oraz gminnej. 
W roku szkolnym 2014/2015 wykonano w szkole wiele remontów min. 
położono posadzkę  gresową na korytarzach  szkoły 

– wymieniono oświetlenie  w kuchni na stołówce  oraz w czterech salach lekcyjnych i 
na korytarzach szkolnych 

– wymieniono okna na stołówce  i w kuchni oraz drzwi na stołówce. Zainstalowano 
trzy projektory oraz ekrany  w salach lekcyjnych 

– zakupiono pomoce dydaktyczne, gry, i zabawki do szkoły i przedszkola. 

– Pani dyrektor podziękowała panu Wójtowi Gminy za pomoc  a także radnym  za 
wspomaganie działań naszej szkoły. 

Najpilniejsze sprawy do załatwienia to : 
remont stołówki, 
wygospodarowanie pomieszczenia na świetlicę 
brak parkingu przed szkołą. 
Szkoła w pełni jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
 
 
Sprawozdanie dyrektora Gminnego Zespołu-Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu 
Górnym   z przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego  2015/2016 
składa pani Katarzyna Siedlak. 
 
Do Gminnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Wąsoszu Górnym uczęszczać będzie 
w roku szkolnym 2015/2016  120 uczniów i przedszkolaków. 
W szkole zatrudnionych jest  10 nauczycieli  na pełnym etacie , jeden na niepełny etat 
oraz 5 pracowników obsługi. W placówce jest 8 nauczycieli  dyplomowanych , 2 
mianowanych  oraz jeden stażysta. 
Zajęciami dodatkowymi objętych jest 8 uczniów. W szkole będą organizowane zajęcia 
gitarowe,teatralne, przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne. Zajęcia prowadzone będą 
z art.42KN 
Uczniowie szkoły osiągają  bardzo dobre wyniki w sprawdzianach , w tym  roku wyniki ze 
sprawdzianu były również bardzo dobre  język polski- 75,28% 
matematyka 61,42% 
j. angielski – 79,64 %rozwiązano również problem opieki  w przedszkolu. 
Na chwilę obecną szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
Pani Dyrektor dziękuje panu Wójtowi i Panu Przewodniczącemu Rady Gminy  Henrykowi 
Wróż, którzy wspierali ją w czasie prowadzenia remontów:  naprawy dachu  , cieknących  
rur i  sanitariatów., wymieniono oświetlenie i pomalowano ściany. Wszystko to naprawiono 
sposobem gospodarczym. Współpraca z Panem Wójtem jest bardzo dobra., pani Dyrektor 
podkreśla to wielokrotnie. 
 
Sprawozdanie z przygotowania  do rozpoczęcia nowego roku szkolnego składa pan 
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  Nr 1  -Zatoń Andrzej 
Gminny Zespoł Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Popowie  składa się z sześcioletniej szkoły 
podstawowej i przedszkola . Do szkoły podstawowej będzie uczęszczało  159  uczniów w 
7 oddziałach. 
 
Dużym plusem  dla szkoły są godziny  z art. 42 KN, które każdy nauczyciel będzie musiał 
odpracować w ramach  wynagrodzenia zasadniczego. 
Przedszkole  w roku 2015/2016 będzie się składało z dwóch oddziałów pięcio i 
sześciolatków i dzieci młodszych. 
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie prowadzony będzie przez 17 nauczycieli  



6 

na pełnym etacie.  Szkoła dodatkowo zatrudnia 8 pracowników – 1 referent,  3 
pracowników obsługi kuchni,3 sprzątaczki na 2 i 1/2 etatu. 1 woźny szkolny na   1 etat. W 
roku szkolnym 2014/2015 wykonano w szkole następujące prace: 
odwodnienia naświetleń okiennych  szatni i sali gimnastyki korekcyjnej 
remont garażu  i tarasu przy budynku  szkolnym, założenie nowych drzwi  wejściowych  
antywłamaniowych , położenie nowych nawierzchni 
remont garażu dla autobusu szkolnego 
Zakupienie kosiarki  do trawy 
pomalowanie ogrodzenia  od strony ulicy 
zakupienie stolików i krzeseł  do dwóch klas . 
W dniu dzisiejszym szkoła w Popowie  jest dobrze przygotowana  na inaugurację  roku 
szkolnego 
Jeżeli chodzi o wyniki nauczania to szkoła w Popowie od wielu lat osiąga bardzo dobre 
wyniki w nauce. Zawsze znajduje się w   czołówce we wszystkich rankingach. Uczniowie 
biorą udział w konkursach na szczeblu międzynarodowym,krajowym  wojewódzkim i 
rejonowym. 
 
Sprawozdanie z przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 składa 
Dyrektor Szkoły w Więckach pani Ryszarda Badura. 
Pani Dyrektor zapewnia,że szkoła jest dobrze przygotowana do  nowego roku szkolnego. 
Ponieważ pani Ryszarda Badura kończy prace na stanowisku Dyrektora Szkoły pan Wójt 
Gminy podziękował pani Ryszardzie Badura za  dobrą współpracę przez 14 lat  oraz życzy 
dalszych sukcesów w pracy wręczając bukiet  kwiatów . Do życzeń dołączają się 
Sekretarz Gminy Ewa Kardas-Bernaś oraz Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż.  
Pan Wójt Gminy Bolesław Świtała podziękował również panu Andrzejowi Zatoniowi  za 25 
lat pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły w Popowie wręczając bukiet kwiatów.  Do 
życzeń dołączyli się Sekretarz Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Popów. 
 
Radny Tasarz Łukasz interesuje się  wynikami  nauczania w Gimnazjum ,jak to się stało,że 
połowa dzieci miała dwójki  i poprawiła na trójki.Pyta ile w takim razie uczniów nie zdaje do 
następnej klasy. 
Dyrektor Związek odpowiada,że 25 uczniów ma dysfunkcje i to wpływa na obniżenie 
poziomu nauczania. Zarówno szkoła jak i rodzice nie mają na to wpływu. U dzieci po 
prostu się te wady wykrywa  i mają inny tok nauczania. Poza tym liczne klasy również 
mają wpływ na słabsze wyniki, a szkoła ma zrealizować program. 
Radny Kasprzak Jerzy dziękuje pani Dyrektor z  GZSP  z Rębielic Królewskich Annie 
Szymocha – Drutowskiej za tak wysoki poziom nauczania w szkole. 
Radny Łukasz Tasarz gratuluje panu Dyrektorowi Zatoniowi  również za osiągnięcie 
dobrych wyników w szkole. Kierownik GZEAS– Krzysztof Moczek  podsumowuje tą 
dyskusję  słowami” gmina Popów  w skali woj. śląskiego zajmuje  trzecie miejsce   i to jest 
bardzo dobry wynik. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin. Dodaje,że tych 
zajęć dodatkowych jest dużo i musimy je realizować w tyg.200 godzin,  to tak jak byśmy 
mieli nową dodatkową szkołę. 
Podjęliśmy uchwałę, że  od 1 września 2015 r nie będzie pobierana opłata  za pobyt 
dziecka w przedszkolu po godz.13.00. Przedszkole będzie funkcjonowało do godz.15,00 
lub 15,30 w zależności od placówki. 
Radny Zagrodnik Robert dziękuje Pani Ryszardzie Badura pani Dyrektor Szkoły w 
Więckach  za kreatywność, za energię w prowadzeniu tej szkoły i wszystko co dla tej 
szkoły zrobiła. 
Sekretarz Gminy Ewa Kardas-Bernaś również dziękuje wszystkim nauczycielom  za 
ogromny trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży, dziękuje i składa życzenia 
wytrwałości. Do życzeń dołącza się również Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakub 
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Deska . Pan Edmund Borecki sołtys z Zawad dziękuje szczególnie Dyrektorowi 
Gimnazjum za wkład pracy włożonej w funkcjonowanie tej placówki. Wszyscy wiemy ,że 
gimnazjaliści to jest  już młodzież dorastająca i opieka nad nią wymaga  dużo 
zaangażowania. 
Przerwa. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż wznawia obrady po przerwie. 
 
Ad.8,9,10,11 
Głos zabiera radny Kazimierz Owczarek 
Radny Józef Macherzyński zgłasza wniosek , aby nie omawiać dodatkowo spraw 
budżetowych , czyli pkt.8.9.10 i 11. Sprawy te były bardzo dokładnie omówione przez 
Skarbnika Gminy na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. 
Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Józefa 
Macherzyńskiego 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem wniosku Józefa Macherzyńskiego i nie 
omawianiem  dodatkowo spraw budżetowych. 
O zabranie głosu prosi Pani Ilona Bociaga- Puchała przedstawicielka grona 
pedagogicznego szkoły w Popowie. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż oddaje głos Pani Ilonie Bociąga -  Puchała  
nauczycielowi z Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Popowie. Pani Ilona Bociaga- 
Puchała  ma obawy co do działania właściwego szkoły w Popowie. Ponieważ Wójt Gminy 
nie przedłużył  umowy  na stanowisko Dyrektora Szkoły Panu Andrzejowi Zatoniowi   w 
jego obronie stanęli wszyscy pracownicy . Na prośbę organu prowadzącego przypomina w 
swoim wystąpieniu pani Ilona Bociąga-Puchała zaproponowano wybrać spośród 
pracowników szkoły osobę , która pełniła by obowiązki  dyrektora. Nikt tego wezwania się 
nie podjął. Na tym  spotkaniu w głosowaniu tajnym wybrano ponownie pana Andrzeja 
Zatonia na dyrektora szkoły. Wójt tej kandydatury nie przyjął. Panu Dyrektorowi Zatoniowi 
Wójt jako organ prowadzący przedłużył  stanowisko dyrektora szkoły tylko na 3 lata a nie 
na 5 lat, było to niezgodne z przepisami    i dyrektor Zatoń powinien pracować jeszcze 
przez dwa lata na stanowisku kierowniczym. Pani Ilona Bociąga-  Puchała wyjaśnia,że 
współpraca grona pedagogicznego z Dyrektorem układała się zawsze bardzo  dobrze, 
szkoła osiągała dobre wyniki w nauczaniu dzieci a dyrektor umiał wszystkich  mobilizować 
do pracy. 
Rada Pedagogiczna nie wie czy to jest celowe działanie ,że pan dyrektor  składając 
wniosek o ocenę w dniu 17 marca 2015,  powinien ją uzyskać w  dniu 18 czerwca 2015 
roku. Jednak tej oceny nie uzyskał. 
Kuratorium wystawiło panu Dyrektorowi ocenę  zadawalającą , natomiast  organ 
prowadzący ocenę negatywną. Pani Ilona Bociąga -Puchała poinformowała. że w szkole 
współpraca  zaczęła się bardzo dobrze układać.  Konkurs na Dyrektora odbył się  24 
sierpnia 2015 roku ,  jednak nikt nie został  na dyrektora szkoły wyłoniony . W przeddzień 
nowego roku szkolnego , kiedy jest najwięcej pracy szkoła nie może normalnie  pracować. 
Pan Wójt Gminy odpowiedział na przedstawione  przez  panią Ilonę Bociąga – Puchała 
uwagi ,że jego obowiązkiem jest , aby szkoła w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego  
tj. 1 września miała dyrektora . I tak będzie. 
 
Ad.12 
Skarbnik Gminy Paweł Hanus  przedstawia temat  „Realizacja  ustawy  o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach  za okres od stycznia  2015 roku do 30 czerwca 2015 
roku. Realizacja tej ustawy  nie należy do najłatwiejszych. Gmina jest na deficycie. 
 Na koniec 2014 roku  mieliśmy 30 tys.  deficytu. W całej gminie deklaracje do odbioru 
śmieci  złożyło 5200 mieszkańców  W ciągu pierwszego półrocza osoby te wpłaciły 
zaledwie 200 tys. złotych, a gmina musiała zapłacić firmie 250 tys. zł Deficyt wyniósł więc 
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50 tys zł,czego powodem są zaległości w spłacaniu należności .  Po podwyżce stawek  za 
wywóz śmieci deficyt wzrósł . Osób, które mają zaległości  jest 672.,tj 13 %. Te zaległości 
mają  różną wielkość od kilku do kilkuset złotych.  Skala tego zrobiła się duża na tyle,że 
gmina  zdecydowała się położyć temu kres i od III kwartału będziemy  przekazywać tytuły 
do komornika, aby ściągać te należności Na chwile obecną zaległości ma 13 % 
mieszkańców. 
 
Ad.13. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyńaski przedstawia skargę 
Dyrektora  GZSP w Popowie pana Andrzeja Zatonia na działalność Wójta Gminy , która 
dotyczy zarzutów  w odciąganiu w czasie  uzyskania oceny  działalności dyrektora, czyli 
na opieszałość Wójta Gminy w podejmowaniu decyzji. 
Wraz z uzasadnieniem. / Uzasadnienie w załączeniu/ 
Radny Owczarek Kazimierz  powiedział ,że skarga ta była bardzo dokładnie omówiona na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej,Budżetu,Oświaty i Zdrowia i Komisji 
Rewizyjnej i nie  będziemy jej ponownie rozpatrywać. 
 
Ad.14 
 
Radni wybierają skład komisji Skrutacyjnej dla wyboru ławnika do Sądu Okręgowego – 
Sądu Pracy w Częstochowie. 
Do składu komisji zostali zgłoszeni : 
 

1.  Wers Zenon 
2.  Praszczyk Beata 
3.  Zagrodnik Robert. 

Zgłoszeni kandydacie wyrazili zgodę na prace w komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje skład komisji pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji . 
Ad.15 
Przewodniczący Komisji Zenon Wers rozdaje radnym głosy. 
Radni głosują w głosowaniu tajnym. 
Przewodniczący Komisji Zenon Wers czyta protokół Komisji Skrutacyjnej. 
Komisja Skrutacyjna w składzie: 

1. Pan Wers Zenon 
2. Pan Zagrodnik Robert 
3. Pani Praszczyk Beata 

 
stwierdza, , co następuje: W obradach udział bierze 14 radnych. Głosowało 14 radnych. 

Głosów ważnych oddano 14.Głosów  nieważnych – 0. Kandydaci zgłoszeni na funkcję 
ławnika do Sądu Okręgowego- Sądu Pracy  w Częstochowie  otrzymali następujące ilości 
głosów. 

 
     1. Pan Witold Kalbarczyk otrzymał głosów – 14 
 
      Komisja skrutacyjna stwierdza,że ławnikiem do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy w 

Częstochowie został wybrany  Pan Kalbarczyk Witold.    
   
      Przerwa   
      Ad.16,17,18 
      Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż wznawia obrady po przerwie. Wita Starostę 
      Kłobuckiego Henryka Kiepurę  i udziela mu głosu. 
      Pan Starosta  Kłobucki Henryk Kiepura  zapoznaje radnych z tematami  dotyczącymi 
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inwestycji. 
      Informuje,że udało się przesunąć środki na gminę Popów na sumę 300 tys. zł. z czego 

200 tys. na modernizacje remizy OSP Rębielice Królewskie i 100 tys. zł  na OSP Więcki. 
     Termomodernizacja będzie przeprowadzona w przyszłym roku. Najpierw trzeba  zrobić 

projekty. Pan starosta współpracuje  z panem Wójtem Bolesławem Świtał . Ta współpraca 
układa się bardzo dobrze. W planie jest  budowa drogi Florianów -Zbory.-Popów. 
Sukcesywnie  robione są chodniki przy drogach powiatowych. Rozeszła się taka 
informacja ,że nie będzie pieniędzy na samochody strażackie, Starosta jednak jest dobrej 
myśli ,że te pieniądze się znajdą. W swojej wypowiedzi Starosta  poruszył również 
problem suszy na terenie powiatu. Wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie  oraz starostwo 
zabiegali  u Wojewody, aby uznał nasze gminy za dotknięte klęską suszy. Decyzją 
Wojewody powiat został objęty suszą i można składać wnioski o odszkodowanie. Dobrą 
wiadomość jaką przekazał nam Starosta to, taka ,że powiat będzie starał  się  , aby  w 
Szpitalu w Krzepicach powstał oddział geriatryczny. 

     O głos prosi Dyrektor Zatoń Andrzej. 
     Pan Dyrektor Zatoń Andrzej  chciał ustosunkować się do  do uzasadnienia  skargi.  

Wyjaśnił ,że syn Paweł Zatoń , który również pracuje w szkole nie pobiera wynagrodzenia 
za obecność na sesji. 

      Zatrudnienie nauczycielki  emerytki - to jest nieprawdą , że szkoła  i gmina na tym  
straciła. 

      Gmina nie płaciła  dodatku za te godziny. 
      Trzecia sprawa to jest świetlica . Tu się znów pojawia opieszałość władz, bo dyrektor w 

maju wystąpił o świetlicę. Dyrektor nie organizuje 4 grup tylko 2 grupy i rozlicza się  co do 
minuty. Następna sprawa to dyrektor nie otrzymał żadnego zawiadomienia,że jego sprawa 
będzie rozpatrywana na sesji. Informacja o tym była w porządku obrad sesji, który pan 
dyrektor otrzymał wraz z zaproszeniem na sesję. Pan Zatoń Andrzej nie wystąpił z 
pismem do Rady Gminy  tylko do Wojewody. 

 
 
       I następna sprawa to ogłoszenie  informacji o konkursie w Bip. Informacja była ogłoszona 

29 lipca 2015 a załącznik do niej 30 lipca  2015 r. Nie miał więc możliwości wcześniej 
przygotować dokumentów. 

      29 kwietnia 2015 był poproszony do Wójta Gminy  i tam padła propozycja, czy nie 
chciałby odejść na emeryturę. Dnia 7 maja otrzymał pismo , aby nie ujmować  siebie w  
arkuszu 

      organizacyjnym. Pan Dyrektor uszanował tę decyzję i nawet  wysunął na p.o. kandydata 
pracownika szkoły .Ta ocena, jeżeli by była nieodpowiednia , to oznacza  zwolnienie mnie 
z pracy. Po 25 latach  teraz mam być zwolniony. W tym uzasadnieniu nie odniesiono się 
do tych terminów  bezczynności organu prowadzącego . 

     Radny Kasprzak Jerzy odnosi się do tematu suszy i uważa ,że punkt pomiarowy wg 
którego  uznawana jest susza jest w Lublińcu a więc dość daleko od naszego powiatu i 
prosi, aby   zrobić wszystko, aby ta stacja  pomiarowa znajdowała się w powiecie 
kłobuckim. Zwrócił się do starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury ,skoro pan panie starosto  
kandyduje na posła to proszę , aby pan się zainteresował  tymi sprawami. 

     Radny Bździon Jan  - jak teraz , kiedy zboża zostały skoszone  zająć się szacowaniem 
szkód. Na polu zostały jeszcze ziemniaki i to w bardzo małym areale . Trzeba było się 
wcześniej zająć  sprawami suszy, bo deszczu nie ma już od maja. 

      Radny Bździon Jan pyta również co z drogą Wąsosz Górny – Kule oraz o połączenie  
Nowej Wsi z Kulami. 

      Radny Tasarz Łukasz pyta jakie są konsekwencje  uznania   skargi za zasadną  lub 
bezzasadną, radny Łukasz Tasarz  porusza również podział środków na strażnice OSP  
Rębielice i Więcki oraz brak samochodu pożarniczego w Rębielicach przez okres 2 m-cy. 
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      Pan Starosta obiecał ,że zwróci się do Puław o   ustawienie skrzynki badawczej na 
naszym terenie, bo rzeczywiście   takiego punktu u nas nie ma. Jeżeli chodzi i  
szacowanie szkód , to w marcu były powołane komisje  do oględzin . Jeżeli  chodzi o  
kryterium  to od tego są inne komisje np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Starosta Henryk Kiepura wyjaśnia również podział środków. Były pieniądze , na 
termomodernizację  i po prostu   trzeba je wykorzystać, jeżeli chodzi o samochód to 
problem  jest bardzo trudny. 

      Radny Józef Macherzyński dodaje,że na posiedzeniu  komisji bardzo dużo na ten temat 
rozmawiali. 

      Sołtys wsi Kamieńszczyzna  Konstanty Makles  zwraca uwagę na regulację rzeki 
Opatówki. Ta rzeka została oczyszczona od Rębielic Królewskich do 
Kamieńszczyzny ,natomiast dalej jest zarośnięta i należałoby ją również oczyścić. Pas nad 
brzegami nie jest rolnika i rolnicy jej nie koszą. Spółka nas o tym nie powiadomiła 

     Starosta odpowiada,że to nie jest spółka radnych tymi ściekami zarządza Zarząd 
Melioracji. Starosta tak do końca nie wie jakie będą zmiany,  co spółka będzie robić dalej. 

      Sołtys wsi  Dąbrówka Wydmuch Daniela zgłasza ,iż na samej górce na odcinku  około 20 
metrów nie schodzi woda , a jak jest większy deszcz to idzie na podwórko , Ta woda 
zbiera pobocze,. Pan Buliński robi nową elewację i woda pryska mu na dom, poza tym 
zbudowane są ładne mostki , ale one są wąskie i pod ciężarem rozlatują się. Dobrze by 
było co jakiś czas zrobić ten mostek szerszy , gdyż rolnicy „bizonami „ nie umieją 
wyjechać z podwórka. 

      Starosta  dziękuje za te zgłoszenia i wyjaśnia,że droga ta jest jeszcze na gwarancji więc 
można ją  jeszcze  poprawić. Jeżeli chodzi o wąskie wyjazdy, to podczas  budowy nikt z 
rolników nie zgłosił takiego problemu, bo nie było żadnych przeszkód, aby tym 
mieszkańcom, którzy mają kombajny zrobić te mostki większe, ale są to rzeczy do 
zrobienia . 

      Radny Wers Zenon prosi o  udrożnienie przepływu pod drogą koło pana Tasarza w 
Rębielicach na ul. Głównej. 

 
      Radny Bździon Jan korzystając z okazji dziękuje staroście za naprawę drogi w Nowej 
      Wsi. 
      Sołtys wsi Zawady pyta czy to jest prawda, że znów w tym roku nie będzie rozpoczęta 
      rozbudowa Gimnazjum  w Zawadach. 
      Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  prosi o odnowienie  znaków na 
      jezdni,ustawienie sierżantów oraz drogę Wąsosz -Kule. 
      Do tych  pytań ustosunkował się Wójt Gminy , który powiedział ,że jeżeli chodzi o 
      ustawienie znaków czy udrożnienie przepływu to będzie to zrobione w terminie 
      późniejszym  , gdy więźniowie  będą wolni. 
      Jeżeli chodzi o przedszkole to był ogłoszony przetarg, który później został unieważniony z 
      uwagi na rozbieżność cen. Te oferty  przy najniższej cenie nosiły znamiona ceny 
      dambingowej. Przetarg unieważniono. 
 

Radny Łukasz Tasarz zwrócił uwagę na śmieci wyrzucane przez turystów. Na przyszły 
sezon trzeba przy obiektach użyteczności publicznej np., sklepach,  restauracjach 
postawić dodatkowe kosze. 
Sołtys z Rębielic Królewskich Radek Adam pyta o zbiórkę starych mebli.   
Odpowiedź – taka zbiórka odbędzie się w  listopadzie. 
 
Ad.19 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty 
uchwał. W głosowaniu bierze uchwał 14 radnych. Nieobecny Kazimierz Bęben/ 
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– Uchwała Nr 51/X/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy 
           Przewodniczący pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
           Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

– uchwała Nr 52/X/2015 w sprawie powołania ławników  do Sądu Rejonowego i Sądu 
           Okręgowego w Częstochowie 
           Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu 
           uchwał. 
           W głosowaniu bierze udział 14 radnych. 
           Wszyscy radni jednogłośnie głosują za podjęciem uchwały. 

– Uchwała 53/X/2015  w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Wójta Gminy. 
           Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. 
Głos zabiera pan Wójt Gminy , który wyjaśnia,że diety dotyczą tej kadencji 
Jeżeli chodzi o konkurs to była ważna  jeszcze poprzednia ocena więc , pan dyrektor  
mógł składać dokumenty, a tak dokumenty zostały złożone po czasie.Jeżeli chodzi o  
bezczynność  w sprawie opinii to też nie jest prawdą ,że w tej sprawie nic się nie robiło. 
Ocena Wójta wyszła po trzech miesiącach , było bowiem Wójtowi trudno  podjąć decyzję. 
Wójt  ma trudną sytuację  w powołaniu dyrektora w tak krótkim czasie. Przyglądając się 
pracy organu prowadzącego, to te sprawy związane z powierzeniem stanowisk 
dyrektorom w pozostałych szkołach naszej gminy  były jak do tej pory  zgodne  i dla rady 
pedagogicznej  i ustępujących dyrektorów.  W przypadku Szkoły w Popowie takie kroki 
zostały przez Wójta podjęte i Wójt ma duży problem z obsadzeniem  stanowiska 
dyrektora. 
Pan Zatoń Andrzej jest dobrym matematykiem , Wójt go nie zwalnia  i może dalej 
kontynuować prace jako nauczyciel. 
Pan Zatoń Andrzej nadal uważa,że miał zbyt mało czasu, aby złożyć wszystkie dokumenty 
do konkursu na dyrektora szkoły. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddaje  projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych. 
Radni głosują: 
„za” - 9 
„przeciw” - 2 / Tasarz Łukasz, Zatoń Paweł/ 
„wstrzymało się „ - 3  / Wers Zenon,Kasprzak Jerzy. Krawczyk Janusz/ 
 
 
Ad.20 
 Przewodniczący Rady Gminy  Henryk Wróż zamyka obrady sesji rady Gminy. 
  Wypowiada słowa” Zamykam obrady X Sesji Rady Gminy Popów”. 
 
Obrady sesji trwały od godz.9,00 do godz.13,30. 
 
 
Protokołowała:                                                  Przewodniczący Rady Gminy 
 Halina Płuska                                                       Henryk Wróż 


