
                                                           Protokół   Nr XII/2015
z obrad sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 29 października 2015 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Popów.

W sesji uczestniczyli:
radni wg załączonej listy obecności:  14 /Nieobecny Kazimierz Bęben/
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus.
Prezes PKS Częstochowa Paweł  Stolarski
Specjalista ds. komunikacji Pan Grzegorz Juszkiewicz
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Cietrzew” - Podgórski Kazimierz
Prezes Banku Spółdzielczego w Popowie pani Anna Sztolcman
Radna Powiatowa – Agnieszka Związek
Kierownik GOPS – Solnica Małgorzata
Pracownicy Urzędu Gminy -Konieczny Wojciech i Kamil Krawczyk

Przebieg Sesji:

Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  otwiera obrady sesji. Wypowiada słowa;
„Otwieram obrady XII Sesji Rady Gminy Popów. Stwierdzam,że Sesja jest prawomocna , gdyż 
bierze w niej udział 14 radnych na stan 15.”
/Nieobecny Kazimierz Bęben/.

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 X i XI
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5.  Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.
 6.  Informacja nt. oświadczeń majątkowych  Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta
      Gminy  i radnych .
  7. Informacja o skutkach suszy  na terenie gminy.
  8. Informacja nt. Szkód łowieckich  wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
  9. Informacja  nt. Współpracy Gminy  z Bankiem Spółdzielczym w Zawadach
  10. Dyskusja.
  11. Interpelacje i zapytania radnych.
  12. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie:

             - zmian w budżecie gminy,
             - zmiany w WPF
             - przyjęcia programu Współpracy  Gminy  Popów z Organizacjami  Pozarządowymi  
               na 2016 rok
             - pomocy  dla Powiatu Kłobuckiego
             - sprzedaży działki  w Rębielicach Królewskich
             - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i 
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               specjalistyczne usługi  opiekuńcze   oraz szczegółowych warunków częściowego lub
               całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania , z wyłączeniem
               specjalistycznym specjalistycznych usług  opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami
               psychicznymi.

  14.Zamknięcie obrad  XII sesji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad 
sesji.
Głos zabiera Wójt Gminy – Bolesław Świtała, który wnioskuje o włączenie do porządku obrad sesji
tematu. 
Informacja Prezesa Spółki S.A.  PKS Częstochowa  o dofinansowaniu  komunikacji Spółki PKS 
Częstochowa..
Punkt ten proponuje  włączyć do porządku obrad sesji po punkcie 5.
Pan Wójt jednocześnie  wnioskuje o wycofanie z porządku obrad sesji podjęcie dwóch uchwał :

– w  sprawie przyjęcia programu współpracy  Gminy Popów  z Organizacjami  
Pozarządowymi na 2016 rok

– sprzedaży działki w Rębielicach Królewskich
Innych uwag nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  stawia porządek obrad sesji wraz z wniesionymi przez 
Wójta Gminy zmianami pod głosowanie .
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem porządku obrad sesji wraz z wniesionymi 
zmianami.
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 X i XI
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5.  Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Popów
       6.  Informacja Prezesa Spółki S.A  PKS Częstochowa na temat dofinansowania
            komunikacji.

 7.  Informacja nt. oświadczeń majątkowych  Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta
      Gminy  i radnych .
  8. Informacja o skutkach suszy  na terenie gminy.
  9. Informacja nt. Szkód łowieckich  wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
  10. Informacja  nt. Współpracy Gminy  z Bankiem Spółdzielczym w Zawadach
  11. Dyskusja.
  12. Interpelacje i zapytania radnych.
  13. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie:

             - zmian w budżecie gminy,
             - zmiany w WPF
             - pomocy  dla Powiatu Kłobuckiego
             - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i 
               specjalistyczne usługi  opiekuńcze   oraz szczegółowych warunków częściowego lub
               całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania , z wyłączeniem
               specjalistycznym specjalistycznych usług  opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami
               psychicznymi.

  15.Zamknięcie obrad  XII sesji Rady Gminy 

Ad.3
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Głos zabiera Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Józef Macherzyński, który zapoznał się z 
protokołami  z dwóch ostatnich sesji i stwierdza,że ich treść odzwierciedla  przebieg sesji  w 
związku z czym proponuje przyjąć protokoły  X i XI  bez czytania.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  poddaje  przyjęcie protokółów z ostatnich sesji bez 
czytania pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołów bez 
czytania. 

Ad.4
 Do Komisji Uchwal i Wniosków radni zgłaszają następujące osoby:
1/ Tasarz Łukasz
2/ Bździon Jan
3/ Macherzyński Józef. 
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 
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który informuje radnych,że dość dużo czasu minęło  
od ostatniej sesji i jest o czym mówić.
28 sierpnia 2015 roku  odbyła się kolejna promocja  w służbie więziennej w Ośrodku Szkolenia SW
w Kulach ,w której uczestniczyli przedstawiciele S.W. Wójt również był na tej promocji.
27 sierpnia 2015 w Wąsoszu Górnym odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze , Brały w nich udział 
wszystkie jednostki OSP.
30 sierpnia 2015 roku Wójt uczestniczył w powiatowo - gminnych dożynkach w Pankach ,
Gminę Popów reprezentował Zespół śpiewaczy „Jutrzenka”.
31 sierpnia 2015 roku  odbyło się spotkanie w sprawie kanalizacji sanitarnej  w Więckach , 
Dąbrowie i Smolarzach .Dyskutowano nad projektem przepompowni i innymi sprawami 
dotyczącymi tej kanalizacji. 
Mieszkańcy Kamieńszczyzny i Zawad już podłączyli się  do kanalizacji.
01 września 2015 roku Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz  Sekretarz Gminy brali 
udział w uroczystościach Bitwy pod Mokrą
Wójt uczestniczył również w spotkaniu z firmą , która  zajmuje się elektronicznym odczytem 
wodomierzy . 
7 września odbyło się  posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu PSP w Mysłowicach. Tematem  
spotkania było między innymi  pozyskanie środków unijnych  i samochodów pożarniczych.
Temat ten  jest na czasie , gdyż coraz mniej środków  przeznacza się na  zakup samochodów. 
8 września Wójt uczestniczył w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Szkolenie 
dotyczyło spraw związanych z  ochroną środowiska.
Wójt poinformował ,że  była kontrola oczyszczalni ścieków . Kontrola wypadła pomyślnie, choć  
zalecono nam , aby te ścieki były częściej badane.
14 września 2015 roku  Wójt uczestniczył w otwarciu  boiska przy szkole  na ul. Skorupki w  
Kłobucku. W tym czasie odbyła się również narada  w Starostwie Powiatowym w Kłobucku  w  
której uczestniczył Wicewojewoda Stanisław Dąbrowa, który podkreślił ,że środki które miały być 
przeznaczone na straż właściwie jednostki OSP zmniejszyły  się z 20 mln euro  na 2 mln euro
19 września 2015 roku Wójt udzielił ślubu w urzędzie stanu cywilnego w  Popowie ,
 a  20 września poza lokalem w Słonecznym Brzegu. 
21 września  2015 roku odbyło się spotkanie z projektantem  w sprawie modernizacji  budynków 
OSP Więcki i OSP Rębielice Królewskie. Dokumentacja jest przygotowana do złożenia wniosku na 
pozyskanie środków. 3O września 2015 roku w Urzędzie Gminy Popów  odbyła się uroczystość z 
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okazji jubileuszu 50 -lecia pożycia małżeńskiego dla 8 par.W tym samym dniu Wójt odbył 
spotkanie z panią  Gawlik Agnieszką projektantką. 
1 października  2015 roku odbył się nabór na stanowisko budownictwa w urzędzie gminy . Podania 
złożyły 4 osoby, jednak  podczas konkursu nie wyłoniono żadnej osoby. Zakres zadań dotyczących 
tego stanowiska  przypisano pracownikowi, który pracuje w urzędzie gminy  na tym stanowisku  
Pani Monice Kowalczyk,która  posiada odpowiednie wykształcenie i Wójt uważa ,że sobie na tym 
stanowisku poradzi.
5 października 2015 roku w Starostwie  Powiatowym  odbyło się  posiedzenie w sprawie 
 pozyskania środków unijnych. 
7 października 2015 rWójt uczestniczył   również w posiedzeniu , które odbyło się w Starostwie 
Powiatowym  w Kłobucku  poświęconym  tematowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Uczestniczyli w nim takie osoby jak Andrzej Pilot, Andrzej Frytel.
9 października   Wójt był na konwencie gmin i powiatów , wójtów i starostów, który odbył się w 
Dąbrowie Zielonej. Omawiano tam  sprawy ochrony środowiska , pomocy społecznej. Itp.
14 października  2015 został podpisany aneks do umowy  zagospodarowania terenu przy świetlicy 
w Rębielicach Królewskich.
15 października 2015 roku  odbył się  jubileusz 20-lecia działalności koła Emerytów i Rencistów. 
W spotkaniu tym uczestniczyła również Sekretarz gminy i Przewodniczący Rady Gminy Popów.
17 października Wójt udzielił ślubu w Urzędzie Gminy .
20 października  2015 roku odbyło się spotkanie w Kłobucku w sprawie  transportu publicznego . 
W spotkaniu tym uczestniczył również Prezes Spółki  PKS w Kłobucku, którego gościmy również i
na naszej sesji Rady Gminy.
21 października  2015 Wójt Gminy zrobił objazd po terenie gminy sprawdzając oświetlenie uliczne.
Stwierdził ,że nie wszystkie lampy zostały wygaszone. W Wąsoszu Górnym i Kulach   były takie 
przypadki. Wysłano informacje do Zakładu Energetycznego.
26 października 2015 roku Wójt był w Katowicach  w sprawie uzupełnienia wniosku  .
20 października w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej  w Kulach gościła  delegacja ze Stanów 
Zjednoczonych. Był tam również Wójt Gminy i inni zaproszeni goście.  Dla gości ze Stanów 
Zjednoczonych występ dał Zespół Śpiewaczy Jutrzenka.
Zespół ten  w tym roku obchodził 8 rocznicę swojej działalności .  Uczcili tą rocznicę  skromnie, 
zapraszając miejscowe władze i władze powiatu kłobuckiego. 

Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne  to:
28 października 2015 roku została przeprowadzona kontrola  kanalizacji sanitarnej w Zawadach  i 
Kamieńszczyźnie. Kontrola wypadła  dobrze i  gmina będzie miała 1700 000 zł zwrotu za tą 
inwestycję.
Zakończono budowę chodnika na Kulach, gdzie gmina dopłaciła dodatkowe 15 tys. zł.  zakończono
chodnik w Zawadach. Ponieważ skazani zakończyli prace przy chodnikach  , przystępujemy do 
ocieplenia  budynku świetlicy w Dąbrowie. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż dziękuje  za złożenie sprawozdania panu Wójtowi 
Gminy i  udziela głosu Prezesowi Spółki PKS Częstochowa panu Pawłowi Stolarskiemu.i panu 
Grzegorzowi Juśkiewicz. Pan Paweł Stolarski
 wystąpił z pismem do Urzędu Gminy o wsparcie finansowe  dla komunikacji publicznej jaką PKS 
realizuje  na terenie  Popów  w miejscowościach  Zawady,Rębielice Królewskie ,Wąsosz Górny, 
Zbory itd. To pismo spowodowane jest brakiem środków na dalsze utrzymanie komunikacji 
publicznej.
 Pan Paweł Stolarski pełni funkcję  Prezesa  od 2013 roku  spotykał się już z panem Wójtem kilka 
razy. Rozmowy dotyczyły nie odpłatnego przejęcia  komunikacji PKS przez powiat kłobucki. Ten 
problem jest spółce PKS bardzo bliski, ponieważ  to jest ich zakres działania. Sam powiat kłobucki 
jest niestety za mały, aby mógł to przejąć. Temat transportu publicznego regulują przepisy o  
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transporcie drogowym. Zgodnie z ta ustawą  31  grudnia 2016 roku  kończą się wszystkie zawarte 
umowy. Rozmowa dotyczyła, aby  powiaty pełniły funkcje organizatorów  tych przewozów. 
Komunikacja, która w tej chwili funkcjonuje  pełni usługi cały tydzień , pracuje na zmiany  i 
dociera do  jakiś tam zakątków gminy , robi objazdy i koszt takich kursów jest dużo droższy.  
Konkurencja natomiast jedzie prosto ma tańsze bilety , ponieważ nie zbacza z drogi, nie jeździ 
drogami okrężnymi, aby zabierać pasażerów i jest szybszy dojazd do Częstochowy. Prywatna 
konkurencja zgarnia wszystkich pasażerów po drodze, gdyż tak ustawia przejazdy,że 5 minut przed 
przyjazdem autobusu PKS.
W PKS są bilety miesięczne , uczniowie maja prawo do ulg  w wysokości 51 %, jeśli nie będzie 
transportu publicznego to uczniowie będą płacili pełna kwotę za bilety. Jeżeli plan transportowy 
będzie dotyczył szlaków głównym do z bocznych miejscowości   mieszkańcy będą musieli 
dojechać np.  z Rębielic Królewskich do Zawad. Starostwo powinno zadbać o komunikacje 
Działoszyn -Kłobuck,  i Pajęczno- Kłobuck. Ten temat dotyczy tylko o komunikacje PKS a nie 
spółki. Jeżeli będzie wola współpracy , to  nie będzie  potrzeby weryfikowania tras i będą 
uwzględnione wszystkie dodatkowe  kursy jeżeli chodzi o zabieranie pasażerów z  innych 
miejscowości. Natomiast w przypadku, kiedy by nie było dofinansowania , to PKS będzie jeździł 
głównymi  trasami, a nie po wszystkich wioskach  i swoje kursy dopasuje do konkurencji. I to 
wszystko. Temat jest bardzo trudny do podjęcia a czasu jest mało .
Radny Bździon Jan  zabierając głos powiedział ,że PKS jeździ  przez Wąsosz, Zbory, ale on jeździ 
również przez Kule, Nową Wieś , Brzózki  to po drodze tych pasażerów trochę się nazbiera., można
też dać mniejszy samochód. Radny Bździon dodał , Pan Prezes zarabia pewnie więcej od pana 
Prezydenta , to może na tym zaoszczędzić.
Pan Prezes  wyjaśnił  panu radnemu,że uposażenie nie zależy od Prezesa tylko od Rady Nadzorczej.
Również  wysłanie mniejszych autobusów na trasę nie daje rozwiązania, ponieważ kierowca może 
zabrać tylko określoną liczbę pasażerów i co z tymi, którzy będą chcieli pojechać a nie będzie dla 
nich miejsca. Argumenty, które się przedstawia są dobre,  ale osób zatrudnionych w PKS jest ponad 
300, użycie paliwa zostaje zwiększone.

Sołtys Zawad wnioskuje, aby  zmienić kurs PKS , który jedzie przez Zawady Stacje kolejową a 
mógłby jechać przez Kamieńszczyznę , Zawady.,Tamtędy jeżdżą pracownicy z Huty i PKS miałby 
dodatkowych podróżnych  i pracownicy bliżej do domu
Od 2017 roku to gmina będzie decydowała , gdzie będą jeździły  autobusy , bo od tego będzie 
zależeć dofinansowanie gminy. Okres 2-3 miesiące nie jest miarodajny. Jeżeli są jakieś pytania 
proszę zgłaszać się do pana Grzegorza specjalisty do spraw komunikacji.
Głos zabiera Wójt Gminy, który  dziękuje panu Prezesowi Spółki S.A. PKS za przybycie na Sesję. 
Z tych wypowiedzi  wiemy,że komunikacja wchodzi i  robi  to co robi , ale my chcemy  na terenie 
utrzymać linie, które są  i może będziemy w stanie dofinansować  ja bo budżet nie jest jeszcze 
uchwalony  i jeżeli będziemy wiedzieć  ile  trzeba będzie dopłacić , a będziemy mogli to zrobić to te
środki zaplanujemy w budżecie. To dotyczy roku 2016 ale następne lata  to jeszcze niewiadomo.

Pan Wójt pyta pana Prezesa Pawła Stolarskiego  czy będzie w stanie opracować jakiś szacunek, 
jakie będą  koszty dofinansowania na 2016 roku, aby ten transport był taki jak jest  na chwile 
obecną .
Chcielibyśmy , aby nas firma obsługiwała jeszcze w tym 2016 roku.
Drugie pytanie Wójta jest takie 
Jak pan jako fachowiec  rodziłby nam  jakie rozwiązania były by dla nas najlepsze.
Pan Prezes odpowiada,że najlepiej by było  zaproponować panu Staroście , aby się spotkać w takich
gronach  i wypracować najlepsze rozwiązanie.
Pan Prezes zadeklarował ,że będzie w kontakcie z panem Wójtem Gminy, przygotuje  opracowanie 
rentowności przedsiębiorstwa  , zestawienie  linii i finansowanie , I to będzie na ręce pana Wójta 
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przekazane. 
Rozważanie uruchomienia małych autobusów, które w jedną stronę  zdają egzamin , natomiast w 
kursie powrotnym  tych osób może być więcej  a autobus nie może więcej osób zabrać jest to trochę
ryzykowne, bo tych pasażerów może być więcej.
Co będzie w roku 2017 Prezes nie wie. Uważa ,że sieć komunikacji powinna być realizowana przez
powiaty. Decyzje będą podejmować Wójt i radni. Większych wniosków nie ma . Siatka 
komunikacji jest  opracowana.
 Radny Zatoń Paweł  wnioskuje  o zmianę kursu w kierunku Częstochowy przez ul.Wypoczynkową 
i Władysławów więcej było by pasażerów na tej trasie.

Radny Zagrodnik  Robert pyta  czy w 100 % właścicielem  tej spółki jest Skarb Państwa ? Czy poza
tym są jeszcze inne osoby. Czy spółka jest na  minus czy na zero. 

Pan Prezes Paweł Stolarski odpowiada,że co roku systematycznie  jest wymieniany tabor , aby 
zaoszczędzić kupujemy samochody niby nowe ale już z Ii ręki, Spółka ma zaplecze serwisowe  i 
jeżeli jest taka potrzeba to są serwisowane. W odniesieniu do konkurencji GEPARD to PKS  
również może dążyć  do konkurencji.
Ponieważ jest to spółka Skarbu Państwa nie mogą skorzystać z żadnej pomocy unijnej, nie mogą 
pozyskiwać środków.
Zmniejszenie pasażerów na trasie powoduje zwolnienie kierowców. Likwidacje zakładów,
Głos zabiera Wójt Gminy i  podtrzymuje wypowiedź pana Prezesa,że nie ma możliwości 
pozyskania środków unijnych, kiedy chcieliśmy na początku ten tabor pozyskać, myśleliśmy o jakiś
środkach, jeżeli nie było możliwości wszystko się rozwiało.
Następnie głos zabiera pan Grzegorz Juśkiewicz-  mówi o siatce komunikacyjnej , zaznacza ,że 
trzeba pomyśleć o połączeniu Popowa  z Kłobuckiem. PKS bierze pod uwagę dojazd do wszystkich
miejscowości .Przewozy użyteczności publicznej , to są takie przewozy,które nie są rentowne, ale 
są mieszkańcom potrzebne do przemieszczania się. Przygotowując plan nie można w nim   
planować strat . Jadąc po całym terenie to są dodatkowe kursy  i cały kurs jest dużo większy niż       
z sektora prywatnego. Państwo przyjechali do tej gminy z ofertą niedrogą. Polega ona na 
dofinansowaniu  komunikacji nieopłacalnej , będzie ona również opłacalna , ale nie zarabiająca  na 
to żeby te kursy wszystkie utrzymać. Jeżeli gmina nie dofinansuje  tej komunikacji , to może stać 
się tak,że nie wszystkie kursy PKS pozostaną zlikwidowane pomimo,  iż są potrzebne mieszkańcom
gminy.
Radny Targoński Piotr powiedział ,że  komunikacja publiczna jest potrzebna, ponieważ firmy 
konkurencyjne nie zgodzą się na zbaczanie z drogi  i zabieranie mieszkańców. Radny rozmawiał z 
przewoźnikiem i taką uzyskał odpowiedź.

Ad, 6 Informacje na temat oświadczeń majątkowych radnych przedstawia  Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Józef Macherzyński.
 Z informacji wynika ,że zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy 
Wójt Gminy oraz radni mają obowiązek co roku składać oświadczenia majątkowe za poprzedni rok.
Powyższe oświadczenia zostały złożone w terminie Przewodniczący Rady Gminy  oraz Wójt 
Gminy składają oświadczenia na ręce Wojewody, natomiast pozostali radni  Przewodniczącemu 
Rady Gminy.
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy zostało złożone w terminie  , a w wyniku 
sprawdzenia , stwierdzono nieprawidłowości typu technicznego, które zostały  w wyznaczonym 
terminie poprawione . Oświadczenie majątkowe  Wójta Gminy zostało złożone w terminie    , nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Oświadczenia radnych również zostały złożone w terminie, a  stwierdzone usterki zostały  
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poprawione. Stwierdzić należy ,że  poprawki , które należało nanieść  wystąpiły ze względu na 
interpretację  niektórych zapisów. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  odczytał Podziękowanie  
Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku   insp. Zbigniewa Legodzińskiego  za   
zaangażowanie Wójta Gminy Popów Bolesława Świtały   w doposażenie  Komendy Powiatowej w 
środki  transportu. Pomoc ta jest nie tylko wyrazem dobrej współpracy  , ale także  dbałości o 
bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Ad .7
Głos zabiera Pan Konieczny Wojciech, który  informuje radnych na temat suszy.

Wójt Gminy w dniu 10 lipca 2015 roku wystąpił z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o uznanie 
Gminy Popów za dotkniętą klęską suszy. Otrzymaliśmy odpowiedź, że Wojewoda nie może uznać 
gminy za dotkniętą klęska suszy  ponieważ nie zostały spełnione kryteria  suszy. A mianowicie  
monitoring  skutków suszy  rolniczej uwzględniający  wartości klimatycznego bilansu wodnego 
,właściwości retencyjne gleb ustalone wg kategorii glebowych. Wartości  klimatycznego bilansu 
wodnego  są obliczane  dla kolejnych okresów sześciodekadowych  na podstawie stacji 
meteorologicznych . W 2008 roku  w systemie wykorzystywane  są dane  z 55 stacji  
meteorologicznych.  I około 220 posterunków  opadowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej.
W dniu 1 sierpnia 2015 roku ponownie wysłano wniosek  do Wojewody Ślaskiego o uznanie gminy 
Popów za  dotkniętą klęską suszy . W dniu 24  sierpnia  na stronie IUNG w Puławach  pojawiła się 
informacja  ,że w gminie Popów występuje susza  w uprawach ziemniaków, roślin strączkowych  i 
krzewach owocowych  oraz na użytkach zielonych , za dotknięte klęska suszy uznano również i 
uprawy warzyw.
W Gminie Popów złożono 74 wnioski o oszacowanie strat spowodowanych  suszą , którą dotknięte 
zostały takie uprawy jak:

– ziemniaki 42,25 ha
– rośliny strączkowe 86,48 ha
– warzywa 8,28 ha 
– łąki i pastwiska 44,61 ha

 o łącznej powierzchni 181,62 ha.Straty oszacowano na 573290 zł co stanowi 18,54 % 
średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstw wnioskujących  o oszacowanie. Z tych 
wniosków  tylko 19 spełniało wymogi  gdyż przekroczyłykwoty obniżenia dochodu i  moglo
starać się o pomoc udzielaną przez ARiMR.

Straty szacowane były przez komisje powołana przez Wójta Gminy.
Ad.8 
Na temat szkód łowieckich    wyrządzonych przez zwierzynę leśną „ głos zabrał przedstawiciel 
Koła łowieckiego „CIETRZEW”, Pan Podgórki Kazimierz. 
Koło łowieckie Cietrzew obejmuje swym zasięgiem takie rejony jak. Popów, 
Więcki,Brzózki.Ostatnio dokonują wiele odstrzałów. Dotyczą one  39 dzików,51 saren i 13 szt 
jeleni. Za ubiegły rok zapłacono za wyrządzone szkody 9 tys. złotych. Ronicy mówią ,że to mało.  
Ale to tak naprawdę nie zależy od osoby szacującej szkody. Bierze się pod uwagę różne motywy . 
Cenę produktu rolnego ogólnokrajową , % zniszczenia, czas zniszczenia itd.  Rolnicy nie zawsze 
zgadzają się z tym oszacowaniem , wówczas mierzymy te szkody metrem i tak rolnicy nie są 
zadowoleni.  Zgłaszanie szkód następuje pisemnie. W terminie 7 dni  przedstawiciel kola 
łowieckiego  powinien dojechać na miejsce i dokonać szacunku tej szkody. 
Radny Kasprzak Jerzy pyta , kto  ustala  limit odstrzałów . Trzeba zwiększyć te odstrzały, gdyż tej 
zwierzyny jest dużo. 
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Pan Podgórski Kazimierz odpowiada,że limit ustala Leśniczy  co roku , ale tu bierze się pod uwagę 
okresy ochronne .
Radny  Bździon Jan zgłaszał szkody wyrządzone mu na plantacji ziemniaków telefonicznie, ale nikt
nie przyjechał ich oszacować. Następnym razem zgłosi to na piśmie.
Radny Tasarz Łukasz przekazał swoje niezadowolenie  z potraktowania go przez koło łowieckie 
przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną. Prosi , aby do tego szacowania szkód 
podchodzić rzetelnie.
Sołtys Radek Adam pyta czy  za zniszczoną przez zwierzęta leśne łąkę można również dostać 
odszkodowanie, i gdzie można taką szkodę zgłosić.
Sołtys Kamieńszczyzny  Makles Konstanty  również zgłasza,że ma na polu żyto, codziennie żeruje 
tam około 17 saren , a kozły robią sobie legowiska niszcząc uprawy, nie boja się nawet ludzi , 
odskoczą kawałek i znów przychodzą w to samo miejsce.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego  pan Kazimierz Podgórski wskazał ,że oni utrzymują się  z 
dewizowego odszkodowania.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż dziękuje panu Podgórskiemu Kazimierzowi  za 
przybycie na obrady sesji i  udzielenie radnym informacji na temat szkód łowieckich.

Głos zabiera radny Kasprzak Jerzy, który  ma obiekcje co do  szacowania tych szkód 
spowodowanych przez susze . Ta procedura jest tak skonstruowana, aby rolnik nie uzyskał żadnego 
odszkodowania. Dlatego stawia wniosek o wystosowanie petycji  do rządu o zmianę przepisów w 
tym temacie. Chodzi mu przede wszystkim o  ustawienie punktu pomiarowego opadów na terenie 
powiatu kłobuckiego.

Ad.9
Głos zabiera Prezes Banku Spółdzielczego w Zawadach pani Anna Sztolcman, która mówi o 
współpracy Banku Spółdzielczego w Wójtem Gminy. Podkreśla,że ta współpraca jest na dobrym 
poziomie. Obie strony są z niej zadowolone.

Ad.10.11.12  Dyskusja. 

 Głos zabiera sołtys Dąbrowy Randak Waldemar , który pyta dlaczego Wrzosy nie zostały  
włączone  do kanalizacji. Sołtys wsi Dąbrówka Daniela Wydmuch pyta czy można położyć kostkę 
na przystanku  w Dąbrówce.
Sołtys Rębielic Królewskich Radek Adam pyta czy gmina może wystąpić o pozwolenie na obcięcie 
gałęzi drzew  wzdłuż polnej drogi w Kamieńszczyźnie.

Wójt Gminy ustosunkował się do wypowiedzi radnych , uważa ,że pani Dyrektor Szkoły w 
Popowie nie będzie chciała popracować nad tym tematem, jeżeli jest dużo dzieci to jest i dużo 
zamieszania.
Wrzosy nie są wykluczone z aglomeracji  gminy, tam nie jest uregulowany stan prawny drogi. Tam 
kanalizacja będzie.
Jeżeli chodzi o znaki , to osoba która ten temat pilotowała nie pracuje, przyjęta została nowa 
osoba,która przejęła te zadania  i Wójt jest dobrej myśli ,że te sprawy będą należycie  załatwiane.
Przystanek w Rębielicach też będzie zrobiony . Ponieważ pogoda jest ładna , to być może uda się 
zrobić te przystanki i chodnik  na ul. Osiedlowej w Popowie.
Jak Będzie masa to zostanie również i dziura w Rębielicach załatana. Tych skazanych jest za mało .
Radny Zagrodnik Robert pyta jaki jest status drogi na Annolesiu , a także porusza sprawę obcięcia 
wierzby  w Więckach. Wójt- są zrobione mapy tej drogi. Trzeba nanieść  na nie małe poprawki . 
Jeżeli chodzi o tą wierzbę to tam jest wysokie napięcie i nie możemy narażać kogoś na 
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niebezpieczeństwo.
Jak już jesteśmy przy drzewach to sołtys Borecki Edmund prosi o obcięcie gałęzi drzew przy 
drodze na ul. Piwnej oraz  drogi  prowadzącej w stronę łąk w Zawadach. która jest zarośnięta  
krzakami.
Sołtys wsi Kamieńszczyzna prosi o wycięcie 4 drzew w Kamieńszczyźnie.
Radny Krawczyk Janusz ponownie prosi o zgłoszenie pęknięć na drodze na ul. Długosza oraz 
sprawdzenie czy ta droga jest jeszcze na gwarancji.
Radny Tasarz Łukasz prosi , aby zająć się przejazdem kolejowym w Popowie, bo to chyba jest 
najgorszy przejazd .
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż porusza sprawę kratki ściekowej na Więckach, którą 
trzeba  udrożnić i  ma sposób , aby to zrobić  łatwo i szybko.
Radny Macherzyński Józef  pyta jak wygląda sprawa internetu, bo tej głównej matki na terenie 
chyba jeszcze nie ma.
Pan Wójt ustosunkował się do tej  sprawy i poinformował ,że sprawą  dostępu do internetu
 szerokopasmowego  zajmuje się  Częstochowa.  Jest ona liderem inwestycji . Zakres prac był 
taki,że do każdej gminy  dochodzi główna nić . Jeżeli chodzi o gminę Popów to już światłowód jest 
doprowadzony. Jeżeli to będzie funkcjonowało to Wójt powiadomi mieszkańców.
Radny Bździon Jan pyta jak ma rozumieć to dofinansowanie do chodnika w Kulach, przecież do 
tego chodnika gmina już dołożyła 17 tys. zł.  i teraz jeszcze dokładamy 15 tys. zł. To  z budżetu 
gminy będzie dołożone 32 tys. zł.

Ad 13

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński  czyta kolejno projekty uchwał:

1/ Uchwała nr 57/XII/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do tego projektu uchwały. Uwag nie 
ma.
W głosowaniu bierze udział  13 radnych /Nieobecni Bęben Kazimierz,Zatoń Paweł/
Radni głosują:
„za” - 13 radnych
„przeciw” - 0 
„wstrzymało się „- 0

2/ Uchwała nr  58/XII/2015 w sprawie  zmian w WPF
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do tego projektu uchwały. Uwag nie 
ma.
W głosowaniu bierze udział  13 radnych /Nieobecni Bęben Kazimierz,Zatoń Paweł/
Radni głosują:
„za” - 13 radnych
„przeciw” - 0 
„wstrzymało się „- 0

3/Uchwała nr 59/XII/2015 w sprawie  pomocy dla Powiatu Kłobuckiego

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do tego projektu uchwały. Uwag nie 
ma.
W głosowaniu bierze udział  13 radnych /Nieobecni Bęben Kazimierz,Zatoń Paweł/
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Radni głosują:
„za” - 13 radnych
„przeciw” - 0 
„wstrzymało się „- 0

4/Uchwała nr 60/XII/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi  opiekuńcze   oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania , z 
wyłączeniem specjalistycznym specjalistycznych usług  opiekuńczych  dla osób z 
zaburzeniami    psychicznymi.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do tego projektu uchwały. Uwag nie 
ma.
W głosowaniu bierze udział  13 radnych /Nieobecni Bęben Kazimierz,Zatoń Paweł/
Radni głosują:
„za” - 13 radnych
„przeciw” - 0 
„wstrzymało się „- 0

Ad.14
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż zamyka obrady Sesji. Wypowiada słowa „Zamykam 
obrady XII Sesji Rady Gminy Popów”
Obrady trwały od godz. 9,00 do godz. 13,00 .

Protokołowała 
Halina Płuska.
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