
Protokół  Nr XLII /2018

z sesji Rady Gminy  Popów odbytej w dniu 15 lutego 2018 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:

Radni wg załączonej listy obecności ( nieobecny-  radny Kazimierz Bęben)

Sołtysi wg załączonej listy obecności

Wójt Gminy – Bolesław Świtała

Sekretarz Gminy – Ewa Kardas Bernaś

Skarbnik – Paweł Hanus

Kierownik GOPS – Małgorzata Solnica

Dyrektor Oddziału Częstochowskiego Krakowskiego Banku Spółdzielczego - 
Marzena Lisińska

Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Nadzór Wodny  Kłobuck – Marek 
Kotynia

Radna  Powiatu -  Agnieszka Związek

Mieszkańcy  Kamieńszczyzny

Przebieg obrad sesji:

Ad.1

Przewodniczący otwiera sesję Rady Gminy. Wypowiada słowa „Otwieram 
XLII sesję Rady Gminy Popów” oraz „Stwierdzam, że sesja jest prawomocna, 
gdyż w sesji bierze udział 14 radnych”. Przewodniczący Rady Gminy Popów 
powitał zebranych i przybyłych na sesję  zaproszonych gości:

p.Marzenę  Lisińską - Dyrektor Oddziału Częstochowskiego Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego ,

p. Marka  Kotynię - Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Nadzór Wodny 
Kłobuck.

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy Wróż Henryk 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.       Sprawozdanie  z działalności Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej za 

          2017rok.

7.      Sprawozdanie z  działalności  Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania  

          Problemów Alkoholowych za 2017 rok

8.      Informacja na temat zamierzeń dotyczących zabezpieczeń  

          przeciwpowodziowych w miejscowości  Zawady- Popów

9.     Informacja na temat  kondycji finansowej  Krakowskiego Banku Spółdzielczego

          w Częstochowie. 

10.    Interpelacje i zapytania radnych.

11.    Dyskusja

12.    Zapytania sołtysów i mieszkańców.

13.    Podjęcie uchwał w sprawie:

- Uchwała w sprawie zmian w budżecie.

- Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Uchwała w sprawie  przekazania  Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach  środków
pieniężnych z  budżetu  Gminy Popów

-Uchwała w sprawie zmiany  w statucie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

14 . Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy  Popów.

Przewodniczący pyta czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad sesji.

Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała i wnosi o wycofanie z porządku 
uchwały w sprawie zmian w WPF oraz wnosi o  wprowadzenie do porządku obrad 
uchwał:  

-  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

-  w sprawie zmiany  uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Wójt wyjaśnił, że w/w uchwały  zostały  przedstawione radnym i omówione na 
posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do proponowanego 
porządku obrad, i jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za 
przedstawionym porządkiem obrad sesji wraz z wnioskami wniesionym przez Wójta 
Gminy odnoście wycofania uchwały w sprawie zmian w WPF i wprowadzenia  w/w 
uchwał.



 Radni  głosują za porządkiem obrad Sesji wraz ze zmianami:

za – 13 radnych,

przeciw – 0,

wstrzymał się  -1 ( radny P. Zatoń)

Ad.3

Radny Józef Macherzyński proponuje, aby protokoły z poprzednich sesji 
przyjąć bez czytania. Radny zapoznał się z protokołami i stwierdził, że 
odzwierciedlają one przebieg ostatnich sesji.

Radni głosują za przyjęciem protokołów z poprzednich sesji bez czytania:

„za” – 14

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.4

Do komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury:

1/ Józef Macherzyński

2/ Jan Bździon

3/ Beata Praszczyk

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na  pracę w komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Wróż Henryk poddaje skład komisji Uchwał i Wniosków
pod głosowanie.

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.5

Głos zabrał  Wójt Gminy Bolesław Świtała, który złożył  sprawozdanie ze swej 
działalności międzysesyjnej, w trakcie, której:

-  02.01.2018 –  odbyło się spotkanie  noworoczne  w MOK-u w Kłobucku  z  
emerytami.

- 03.01.2018 – szkolenie pracowników UG Popów  dotyczące informacji niejawnych

-04.01.2018 – odbył się nabór na stanowisko podinspektora ds. informatyki. Wybrano
p. Bartosza Wojtyrę.



-05.01.2018 – odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy VOLTRA w sprawie  
przystąpienia do przetargu na zakup energii do oświetlenia ulicznego zasilania w 
energię elektryczną  obiektów należących do gminy.

-11.01.2018 – spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie likwidacji przejazdu w 
Więckach

-12.01.2018 – spotkanie z przedstawicielami WKU  Cz-wa w/s zagospodarowania 
działki w Kulach na potrzeby Wojsk Obrony  Terytorialnej

- 15.01.2018 – spotkanie z p. Gutowskim w /s  naszej strony internetowej  i 
umieszczenia na niej krótkiego filmiku  pokazującego naszą gminę

- 16.01.2018 – narada  w Starostwie w Kłobucku w/s realizacji programów RIT-
owskich Subregionu Północnego

- 17.01.2018 odbyła się sesja nadzwyczajna a także  spotkanie z rodzicami uczniów 
SP w Popowie w sprawie  możliwości uczęszczania do klasy I, IV i VII uczniów  do 
szkoły w Zawadach. W spotkaniu oprócz rodziców i nauczycieli uczestniczyli 
przewodniczący Rady Gminy, sekretarz, kierownik referat oświaty, dyrektor GZSP nr 
5 i dyrektor GZSP nr 1 w Popowie.

-18.01.2018 – spotkanie z komendantem Powiatowej Policji w Kłobucku dotyczące 
reaktywacji posterunku policji w Miedźnie.

- 20.01.2018 uczestniczyłem w przeglądzie kolęd i pastorałek w MOK-u w Kłobucku . 
Gminę Popów reprezentował zespół Jutrzenki i KGW Rębielice Królewskie

-22.01.2018 – razem z przewodniczącym  Rady Gminy i z sekretarz  złożyliśmy 
kwiaty pod pomnikiem Gloria Victis w Wąsoszu z okazji 155 rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego

- 23.01.2018 – wyjazd do Katowic w/s uzupełnienia wniosku na pożyczkę i dotację  
na rozbudowę GZSP nr 5 w Zawadach

- 24.01.2018 – uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu

  Odbyło się spotkanie z pracownikami UG Popów w/s  regulaminu ZFŚS.

- 25.01.2018 – uczestniczyłem w szkoleniu w Hucisku w/s projektu E- region, 
omawiano również zadania RIT-owskie i terminy naborów wniosków.

- 30.01.2018  – spotkanie  przedsesyjne w UG Popów

- 31.01.2018 – wyjazd z radnymi i pracownikami UG Popów do  Sławek i Banina w/s 
funkcjonowania urządzeń  do  zagospodarowania  osadu  z oczyszczalni, 
zapoznania się z technologią utylizacji osadu z oczyszczalni i wykorzystania 
rolniczego

- 05.02.2018 – spotkanie robocze w GZSP nr 5 w Zawadach w/s postępu prac 
budowlanych 

- 07.02.2018 – odebrałem zaświadczenie z ZUS-u w Kłobucku o niezaleganiu gminy 
Popów w składkach, w/w zaświadczenie potrzebne było do złożenia wniosków na 
staże w PUP w Kłobucku



- 10.02.2018  razem z przewodniczącym Rady Gminy Popów, radnym J. Deska 
uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP w Dębiu

- 12.02.2018- uczestniczyłem w posiedzeniu wspólnej komisji  Rady Gminy Popów

- 14.02.2018 – zgłoszenie wniosków  w/s zatrudnienia pracowników z  robót 
publicznych i staży

Ad.9.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby głos zabrała p. Marzena  Lisińska – 
dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Częstochowie.

Pani dyrektor funkcję pełni od września 2017roku . Krakowski Bank Spółdzielczy 
powstał w 1898 roku, w tym roku obchodzi 120 rocznicę powstania. Bank  jest  
największym oraz jedynym niezrzeszonym bankiem  spółdzielczym  w Polsce. Opiera
się wyłącznie o polski kapitał. Obecnie działa na terenie 5 województw. Sytuacja 
finansowa banku na chwilę obecną jest dobra. ( W załączniku pismo Zarządu  
Krakowskiego Banku Spółdzielczego)

Pytań do pani dyrektor nie było, przewodniczący podziękował p. Lisińskiej za 
przybycie na obrady sesji.

Obrady opuścił  radny Jakub Deska.

Ad. 8.

Głos zabrał p. Marek Kotynia  w/s udzielenia  informacji na temat zamierzeń 
dotyczących zabezpieczeń przeciwpowodziowych w miejscowości Zawady- Popów. 
Poinformował, że zagadnienia przeciwpowodziowe  gminy Popów  nie zostały 
uwzględnione w Planach  Gospodarowania Wodami , jak również w Planach 
Zarządzania Ryzykiem  Powodziowym do 2021 roku.  Z analizy map  zagrożenia 
powodziowego wynika ,że  ryzyko wystąpienia powodzi na tym terenie wynosi 1% tj. 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat.  Ponadto  poinformował, 
że  rzeka Opatówka ( Górnianka) została zakwalifikowana do wykonania prac  
konserwacyjnych, jednak wykonanie tych robót uwarunkowane będzie od akceptacji 
przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach a także od 
przyznania środków finansowych z budżetu państwa na ten cel. ( W załączeniu 
pismo Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Nadzór Wodny  Kłobuck)

Głos zabrał radny J. Kasprzak: złożyłem wniosek o rozebranie tamy  bobrowej na 
rzece Opatówce, kiedy otrzymam w tej sprawie odpowiedz.

Sołtys  A.Radek z Rębielic Królewskich: czy będzie oczyszczona  Opatówka  w 
Rębielicach Królewskich?

Sołtys K. Makles z Kamieńszczyzny: czy będzie oczyszczona  Opatówka w 
Kamieńszczyźnie?

P. Marek Kotynia:   Temat  dotyczący rozbiórki  tamy na rzece Opatówce jest mi 
znany, byłem nawet w terenie  i znam sytuację.  Zdaję sobie sprawę, że jest to temat 
na już. W tej sprawie musi być  pozwolenie wodno- prawne wydane przez Zarząd  
Zlewni w Sieradzu.



Jeśli chodzi o czyszczenie Opatówki to proszę o to  wnioskować, bowiem na chwilę 
obecną nie jest ona uwzględniona.  

Radna  Powiatu  p. A. Związek :  jako przedstawiciel Rady Powiatu pragnę 
zaznaczyć, że wnioskowaliśmy o  uregulowanie i wyczyszczenie rzek, cieków 
wodnych na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Radny  J. Macherzyński :  podczas czyszczenia rzek zwracam uwagę na to aby 
wszystkie nieczystości wyciągnięte z rzeki zaraz zabrać, a nie pozostawiać nad 
brzegiem.

P. Marek Kotynia :  Ma Pan rację, zwrócę na to uwagę. 

Pytań więcej nie było i przewodniczący podziękował p. M. Kotynie za przybycie na 
obrady.

 Przewodniczący udzielił głosu  radnej Powiatu p. Agnieszce Związek.

Pani A. Związek zaznaczyła w swojej wypowiedzi , że nie zawsze  obowiązki 
służbowe pozwalają na uczestnictwo w obradach sesji. Zaznaczyła , że budżet 
Powiatu Kłobuckiego nie jest duży, dlatego wszystkie inwestycje drogowe są 
dofinansowywane przez gminy.

Sołtys B.Błachowicz z Wąsosza Górnego: czy będzie naprawiona droga w Wąsoszu 
w stronę Pajęczna.

Radny J. Bździon: czy wójt  gminy  Miedźno  może rozmawiać z wójtem z Popowa w 
sprawie mostu w Brzózkach

P. A. Związek: Możemy powrócić do rozmów w sprawie mostu w Brzózkach.

Radny J. Macherzyński : ma być reaktywowany posterunek w Miedźnie, proszę o 
bliższe informacje w tej sprawie. 

Radna A. Związek: siedzibą reaktywowanego posterunku ma być  budynek 
agronomówki, komendant Policji w Kłobucku ma nam przekazać wytyczne jak 
dostosować budynek do nowych potrzeb. Budynek , w którym wcześniej był 
posterunek policji, chcemy w przyszłości  przekazać GOPS- owi  w Miedźnie, ale od 
3 lat staramy się przejąć ten  budynek od starostwa.

Radny J. Kasprzak: czy gmina Miedźno będzie partycypować w kosztach zakupu  
samochodu dla Policji.

Radny J. Krawczyk: czy gmina Miedźno będzie sama przeprowadzać remont 
posterunku, czy również będzie w tym pomagała gmina Popów.

Radny K. Owczarek: czy gmina Miedźno sama wyszła z inicjatywą  odbudowy 
posterunku?

Mieszkaniec  Kamieńszczyzny A. Labocha: czy nie wskazane byłoby powstanie 
posterunku w Zawadach?

Radna A. Związek:  Gmina Miedźno również będzie dofinansowywać zakup 
samochodu dla Policji.  Należy nadmienić, że Powiat Kłobucki jest w miarę 
bezpieczny, ale aby jego mieszkańcy czuli się jeszcze bardziej bezpieczni dlatego 



jest reaktywowany posterunek Policji. Policja otrzymała zgodę na  utworzenie 
posterunku , wiąże się to z zwiększeniem liczby etatów w  Policji.

Na zakończenie p. A. Związek  pogratulowała trafnych  inwestycji w 2017 roku i 
złożyła życzenia  noworoczne. 

Na obrady przybył radny Kazimierz Bęben.

Ad. 6

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok  przedstawiła p. M. Solnica 
kierownik GOPS w Popowie. ( załącznik do protokołu)

Na koniec swojej wypowiedzi p. M. Solnica zaznaczyła, że w ramach działań 
profilaktycznych  będzie złożony wniosek na utworzenie  Klubu Seniora  lub 
dziennego  Domu Pomocy Społecznej.

Na obrady przybył p. Artur Piekacz  prezes  PKS Częstochowa.

Przewodniczący Rady Gminy  ogłosił 10 minutową  przerwę w obradach sesji.

Przerwa  trwała od  10.30  do 10. 45.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Prezesa Zarządu PKS 
Częstochowa  o zabranie głosu.

Przybyłem na obrady na zaproszenie włodarzy gminy . PKS Częstochowa jest 
jednym z ostatnich zakładów będących spadkobiercą  dawnej  Państwowej 
Komunikacji Samochodowej  wożącej ludzi  po wszystkich miejscowościach. Jednak 
obecny PKS Częstochowa działa całkowicie komercyjnie.  To główna przyczyna  nie 
najlepszej sytuacji  finansowej przewoźnika.  PKS  jest firmą  gdzie 100% akcji jest 
Skarbu Państwa, nie posiadamy żadnych  dotacji dlatego tak bardzo liczyliśmy na   
wejście w życie nowej ustawy o transporcie  publicznym. 

Sytuacja finansowa PKS  jest kiepska. Dlatego została podjęta  drastyczna decyzja o
ograniczeniu nierentownych linii autobusowych. Borykamy się z wieloma 
trudnościami, min nie mamy kierowców a mamy tabor . Kierowcy emigrują do krajów 
zachodnich, a ci którzy pozostali ciągle żądają podwyżki płac. Jedyna droga do 
poprawienia sytuacji PKS Częstochowa to  drastyczne cięcie nierentownych kursów. 
Gmina Popów mogłaby dopłacać do  kursów nierentownych najmniejszą kwotę z 
pośród gmin powiatu kłobuckiego. Aby kosztów nie przerzucać na  społeczeństwo to 
zaproponowałem  dopłatę do kursów gminie. Obecnie 1 wozokilometr  to kwota 4,50 
zł.   Trasa Zawady – Częstochowa  liczy 30 km X 4,50 zł = 135 zł, ze sprzedaży 
biletów  na tej trasie mamy 120 zł, brakuje do rentowności kursu kwoty 15 zł .  
Dopłata gminy opiewałby na kwotę : liczba kursów x 15 zł.

Macie państwo kursy tranzytowe i końcowe . Gmina Popów miesięcznie  dopłacałaby
PKS-owi 4 354 złote i byłaby to opłata zmienna. Spisana będzie nowa umowa , w 
której będą spisane warunki jednej i drugiej strony, ponadto  będą kary za brak 
kursów. W nowym rozkładzie  zaproponowałem  jeden kurs sobotnio- niedzielny. W 
innych gminach  dopłaty do kursów wynoszą od 20 000zł do 50 000zł.

Radny K. Bęben:  czy ma Pan już uchwały  innych  gmin w tej sprawie.



Prezes Piekacz:  spotykam się z radnymi  również z innych gmin. Nie mogę 
wprowadzić żadnych zmian bez konsultacji , wszystkie gminy to analizują, chciałbym 
nowe rozkłady wprowadzić od 1 marca 2018 roku.

Radny P. Targoński: PKS utrzymał kurs poranny , chciałbym aby  kursy powrotne z 
Częstochowy były przez Kłobuck, aby młodzież szkolna miała ułatwiony powrót do 
domu. Powinny być w tej sprawie przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące 
dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Prezes PKS: konsultacje  trwają do 1 marca 2018 roku.

Radny P. Zatoń: czy nowe rozkłady były przekazywane  wcześniej do gmin, bo my 
radni  nie mamy żadnych rozkładów. 

Prezes PKS: mam kilka egzemplarzy rozkładów,  proszę o zapoznanie się z nimi.

Radny G. Badura: kierowcy garażują autobusy w  swoich  domach, ja pracowałem na
hucie i nikt mi się nie pytał czym  dojadę do pracy.

Prezes PKS: to ma kierowca zagwarantowane w regulaminie pracy.

Radny J. Bździon: jeśli PKS zabierze autobus kursujący  do Nowej Wsi to 
miejscowość będzie  odcięta od świata

Prezes PKS: Swoje wyliczenia oparłem  na  uśrednieniach, jeśli chodzi o kursy 
autobusów w gminie.

Radny K. Owczarek : jaką mamy gwarancję, że PKS nie upadnie.

 Na obrady przybył  komendant   Powiatowy Policji  w Kłobucku  Tomasz Górka.

 Prezes PKS: Częstochowski PKS jest firmą świadczącą usługi, jeśli w danym 
miesiącu splajtujemy  to gmina nie  będzie  dopłacać do kursów.

Zatrudniamy 300 osób, wynagrodzenia płacimy w 2 transzach, bo sytuacja finansowa
jest zła. Chcemy jako spółka w tym roku  wybudować myjnię dla samochodów  
ciężarowych.

Radny P.Targoński: uważam, że pańska propozycja  jest bardzo dobra , bo Gepard  
nie uwzględnia kursów do małych miejscowości.

Więcej pytań do Prezesa  Artura Piekacza nie było i  przewodniczący  Rady Gminy  
podziękował mu  za przybycie.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż powitał przybyłego na obrady sesji 
Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku  Tomasza Górkę.

Ad.7

Sprawozdanie z  działalności  Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych za 2017 rok przedstawił Krzysztof Moczek ( załącznik do 
protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu komendantowi Powiatowemu Policji w 
Kłobucku Tomaszowi Górce. 



Odtworzenie  posterunku Policji w Miedźnie leży po stronie  gminy Miedźno.  Po 
stronie Komendy leży zapewnienie obsady: funkcjonariusze patrolowi i dzielnicowi, 
infrastruktura łącznościowa, samochód. Jeśli chodzi o budynek, w którym ma mieścić
się posterunek  to chcemy aby został on nam oddany w użytkowanie wieczyste.  
Ponadto  planowany samochód  ma  być nieoznakowany, ma to być SUV, którym 
patrol  dotrze  do wszystkich miejsc. Samochód ma być wykorzystany na tym terenie,
mamy dużo  zgłoszeń  kradzieży drewna, ponadto coraz więcej  zgłoszeń 
dotyczących narkotyków.  Służby  kryminalne będą wykorzystywać ten samochód. 
Gmina Kłobuck dokłada do zakupu dwóch samochodów hybrydowych, które będą 
wykorzystane w Kłobucku , jak i w terenie. Komendant ponadto zwrócił się z prośbą 
do  radnych  o pomoc w zakupie samochodu, w kosztach którego będzie 
partycypować również gmina Miedźno. 

Radny J. Krawczyk: czy na naszym terenie są  ujawnione przestępstwa narkotykowe

 Komendant: Wzrósł wskaźnik przestępstw narkotykowych z 2 do 5.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował komendantowi za przybycie i przybliżenie 
tematu dotyczącego zakupu samochodu.

Ad. 10,11,12

Radny J. Kasprzak zwrócił się do radnych o złożenie podpisów  pod postulatami 
przeciwko  elektronicznemu wypełnianiu  wniosków o dopłaty  bezpośrednie   dla 
rolników oraz  pod postulatem   w sprawie  rozbiórki Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie.

 Sołtys A. Radek z Rębielic Królewskich :  mieszkańcy, którzy  mają ogrzewanie na 
gaz lub olej  twierdzą ,że nie powinni płacić za kosze na popiół.

Ponadto jeśli chodzi o nowe wodomierze to wskazują bardzo duże zużycie wody, u 
mnie w domu za 53 dni wskazały zużycie 66 m ³ wody.

Radny K. Owczarek: czy jeśli teraz dofinansujemy  zakup samochodu, to będziemy 
mieć spokój na jakiś czas. 

Przewodniczący H. Wróż: zwracam się z prośbą do Komendanta  o dobre 
oznakowanie skrzyżowania w Wąsoszu

Odpowiedzi udzielił  Komendant: W sprawie skrzyżowania wyślę służby aby 
dokładnie  zobaczyły oznakowanie tego skrzyżowania. Natomiast jeśli chodzi o 
samochody to  już od kwietnia po naszym terenie będą jeździły  samochody 
hybrydowe.

Sołtys E. Borecki z Zawad: co z naszym chodnikiem na ul. Szkolnej w Zawadach?

Radny J. Krawczyk :  chodzi o umieszczenie progu zwalniającego z kostki na ul. 
Długosza  z drugiej strony szkoły.

Sołtys A. Mandat z Marianowa : co z górką piasku  od strony Wąsosza

Sołtys B. Błachowicz z Wąsosza  Górnego: znaki drogowe są skrzywione  jadąc w 
stronę Pajęczna

Radny K. Owczarek: może jeszcze raz zaprosić Gepard na sesję Rady Gminy.



Radny J. Kasprzak :  proszę o wcześniejsze zamieszczenie informacji o sesji Rady 
Gminy na stronie internetowej.

Radny Ł. Tasarz:  proszę  Wójta  aby coś bliżej powiedział na temat rozstrzygnięcia 
przetargu na budowę remizy OSP w Wąsoszu, tym bardziej ,że w budżecie na tą 
inwestycję zaplanowanych jest 1 230 000zł a skąd  drugie tyle.  Czy my sami 
będziemy prowadzić  tę inwestycję?

Wójt udzielił odpowiedzi na wyżej zadane pytania:

- w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Popów znajduje się
zapis, że właściciel  posesji zobowiązany  jest do selektywnej zbiórki  odpadów 
komunalnych, a tym samym nieruchomość   ma być wyposażona w pojemnik na 
popiół

- jeśli chodzi o zamontowane wodomierze to każdy z nich posiada legalizację, a poza
tym sprawdziliśmy dotychczasowe zgłoszenia dotyczące wskazań za wodę i w 
żadnym wypadku nie potwierdził się fakt, że zamontowane wodomierze źle wskazują 
zużycie wody.  

- w sprawie  chodnika na ul. Szkolnej to nie wiem czy będzie dalej robiony, bowiem 
obecnie nadzór budowlany  prowadzi postępowanie w sprawie legalności budowy 
chodnika, a ponadto zwaśnione rodziny z ul. Szkolnej cały czas składają pisma w 
sprawie tego chodnika.

- nie wiem czy próg zwalniający na ul Długosza jest potrzebny, bowiem niektórzy 
kierowcy  wjeżdżają na chodnik aby  tylko  go ominąć. W tej sprawie jeszcze się 
zastanowimy.

- jeśli mówimy o znakach drogowych przy drodze powiatowej, to w tej  sprawie 
kierujemy pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Kłobucku. Starostwo ma powołać 
komisję w/s dróg, w skład której ma wchodzić przedstawiciel z każdej gminy

- nie wiem co na tę chwilę z PKS Częstochowskim. Na sesję był zaproszony 
przedstawiciel GEPARDA ale nikt nie  przybył. Jeśli chodzi o  ustawę o  transporcie 
publicznym to miała wejść w życie 01.01.2017 roku, teraz mówi się  o dacie 
01.01.2019 roku. Jeśli chodzi o dofinansowanie PKS to musi być podstawa prawna 
żeby móc  go dofinansować.

-  brak zamieszczenia informacji o sesji na stronie internetowej  jest uchybieniem, 
myślę, że mając obecnie  w urzędzie dwóch informatyków nie powtórzy się ta 
sytuacja,

-budżet na 2018 rok przewiduje  budowę  strażnicy w Wąsoszu w kwocie 
1 230 000zł, w przyszłym roku WPF również  przewiduje kwotę  1 230 000zł.  Jeśli 
chodzi o tę inwestycję to w SIWZ-ie nie  uwzględniono  zagospodarowania  terenu 
wokół  strażnicy, ocieplenia budynku i  wyposażenia  strażnicy.   W przetargu  przy 
wyborze  wykonawcy  decydowały  dwa kryteria: cena + udzielenie gwarancji.  Na 
chwilę  obecną  nie wyłoniono jeszcze  wykonawcy. 

W tym miejscu należy powiedzieć, że na  chwilę obecną  duże kwoty pochłania  
oświata w gminie. W 2019 roku  będziemy musieli dopłacić do  zmiany  koncepcji 
przebudowy drogi  Florianów – Zbory. Zmiana będzie dotyczyć  szerokości  chodnika 
z 1,5 metra na  2metry szerokości . 



Będąc na naradzie w Hucisku  dokładnie omawiano tam  inwestycje RIT-owskie, 
min.: chodzi o kanalizację  Więcki, Wąsosz Dolny i Górny. 

Gmina otrzymała dofinansowanie do samochodu strażackiego  do Rębielic 
Królewskich  w kwocie  376 tys. złotych. Ostatecznie do zakupu tego samochodu  
gmina dołożyła  200 tys. złotych.

Obecnie  przygotowujemy  dokumentację  do złożenia wniosku  na fotowoltaikę 
( OZE). Źródła fotowoltaiczne  zakładać będziemy na  oczyszczalni  ścieków,  
czterech ujęciach wody i  przy pompach ciepła w budynku  szkoły i przedszkola  w 
Zawadach. Liderem tego wniosku będzie gmina  Opatów. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy naszej gminy skorzystają na fotowoltaice, bowiem nie będzie  
podwyższana cena wody i ścieków komunalnych. Jeśli chodzi o mieszkańców, którzy
chcieli by wejść w fotowoltaikę, to każdy musiałby  mieć opracowany  audyt 
energetyczny, jedne gminy pokrywają  te wydatki, inne nie.

Radny J. Krawczyk: na ul. Pajęczańskiej pokrywa  od studzienki  kanalizacyjnej jest 
pęknięta.

Radny R. Zagrodnik:  na drodze we wsi  Lelity  znajdują się  wystające korzenie.

Wielokrotnie mówiłem o drodze  Lelity - Płaczki , która dalej nie jest poprawiona.  
Starosta na sesji sierpniowej obiecał że przyjedzie i obejrzy drogi, ale do tej pory nie 
był.   Jeśli chodzi o  przejazd kolejowy w  Więckach to dalej będę monitować tę 
sprawę. Teraz na wiosnę  można by było  puścić  wyrówniarkę od  Ślusarczyka 
Andrzeja do kółka, droga byłaby przepustowa dla lokalnego  ruchu.

Radny  P. Targoński:  droga  Wąsosz Dolny – Płaczki  idzie po działkach prywatnych  
ok.200 metrów, można by wyrównać tę drogę  od Płaczek  i częściowo  ją 
zasypywać.  

Radny Ł. Tasarz: czy w strażnicy  w OSP Wąsosz konieczna jest tak duża sala 
bankietowa? Osobiście  nie jestem  przeciwko budowie  strażnicy, ale to potężna 
inwestycja, a my szarpiemy się wiele razy  o kilkaset złotych na różne cele. Chcę 
powiedzieć, że obecnie w tych remizach nic się nie dzieje.

Sołtys B.Błachowicz  z Wąsosza  Górnego:  Mieszkańcy Wąsosza są innego zdania 
niż Pan radny Tasarz , proszę aby Pan nie decydował za  mieszkańców, tym bardziej,
że teraz oni  nie mają gdzie zrobić komunii, chrzcin,  zebrania czy wesela.

Radny J. Macherzyński: kiedy mieszkańcy  Kamieńszczyzny będą mieli Internet, 
obecnie  mogą korzystać z Internetu poprzez  telefonię stacjonarną.

Wójt udzielił odpowiedzi:

- musimy zrobić wszystko , aby droga  gminna w Lelitach była  bezpieczna

- jeśli chodzi o drogę Wąsosz Dolny – Płaczki  to nie mam zamiaru wchodzić na 
tereny prywatne, dopóki to nie będzie uregulowane  przez  powiat, to ja nie biorę za 
to odpowiedzialności

Również nie będę wskazywał miejsc zasypywania, jak będzie kiedyś robiona droga 
to wówczas  będzie zasypywana.



- jeśli chodzi o celowość budowy strażnicy to nie będę na ten temat dyskutował. 
Specjalnie z SIWZ-u  wyłączono  docieplanie  budynku  aby móc w przyszłości 
wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  o środki na 
termomodernizację  budynku.

- jeśli chodzi o e-Region  dla mieszkańców to do tej pory nie został wyłoniony  
operator .

Radny J. Kasprzak :  Ja mam taką prośbę aby jak będzie brana wyrówniarka  z 
nożem do obcięcia wystających korzeni to proszę ją  puścić  do Rębielic Królewskich,
bo na drogach gminnych korzenie  drzew podnoszą asfalt , ul. Cmentarna.

Radny J. Bździon : kto odpowiada za  telefony stacjonarne, bowiem kable 
telefoniczne zwisają  aż do ziemi  na Nowej  Wsi. 

Radny  J.Macherzyński:  Ja koledze radnemu  wskażę do kogo trzeba się zwrócić w 
tej sprawie.

Ad. 13

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

Uchwała  Nr  253 / XLII / 2018 w sprawie zmian w budżecie  Gminy Popów.

W głosowaniu bierze udział 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów  Henryk Wróż pyta czy są uwagi do  
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma.  Radni głosują:

" za" - 14

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 0

Uchwała  Nr 254 / XLII / 2018 w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej  
Policji w Katowicach środków  pieniężnych z budżetu gminy Popów

W  głosowaniu bierze udział 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów  Henryk Wróż pyta czy są uwagi do  
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma.  Radni głosują:

" za" - 13

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" – 1 ( Radny J. Krawczyk)

Uchwała  Nr 255 / XLII / 2018 w sprawie zmian w statucie  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Popowie  

W głosowaniu bierze udział 14 radnych.



Przewodniczący Rady Gminy Popów  Henryk Wróż pyta czy są uwagi do  
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma.  Radni głosują:

" za" - 13

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" – 1 ( Radny P. Zatoń)

Uchwała  Nr 256 / XLII / 2018  w sprawie  pomocy finansowej dla  Powiatu

Kłobuckiego.

W głosowaniu bierze udział 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów  Henryk Wróż pyta czy są uwagi do  
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma.  Radni głosują:

" za" - 14

" przeciw" - 0

" wstrzymało się" - 0

Uchwała  Nr 257 / XLII / 2018 w sprawie  zmiany uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego 

W głosowaniu bierze udział 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Popów  Henryk Wróż pyta czy są uwagi do  
przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie ma.  Radni głosują:

" za" - 13

" przeciw" – 1 ( Radny Ł. Tasarz)

" wstrzymało się" - 0

Ad.14

Przewodniczący Rady Gminy Popów  Henryk Wróż  zamyka obrady XLII  sesji Rady 
Gminy Popów.

Wypowiada słowa „Zamykam  obrady XLII sesji  Rady Gminy Popów".

 Obrady sesji trwały od godz. 09.00  do godz. 13.20.

Protokołowała:                                        Przewodniczący  Rady Gminy Popów

Ewa Kardas - Bernaś                                                Henryk Wróż


