
PROTOKÓŁ  NR  XXXV/2010
Z Sesji Rady Gminy Popów  odbytej w dniu 22 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Popów

W Seishi uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności – 15
Sołtysi wg załączonej listy obecności -16
Wójt Gminy Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Teresa Buchlińska
Skarbnik Gminy _ Paweł Hanus
Pracownicy Urzędu Gminy- Konieczny Wojciech ,Marcin Zomerfeld, Paweł Łacny
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie – Bożena Strzelczyk
Chyra Julian – zaproszony gość.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
4. Powołanie komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie  Wójta Gminy  z działalności  między sesyjnej
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 

rok
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2009 rok
8. Sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za 2009  rok.
9. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
10. Przedstawienie wniosku Komisji  Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2009 rok
11. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
12. Przedstawienie  sprawozdania o pracy Urzędu Gminy
13. Dyskusja
14. Wolne wnioski i zapytania
15. Podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
         zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w 

  Popowie za 2009 rok
        - sprzedaży działki  nr 835/1 w obrębie  Nowej Wsi.

  - zarządzenia wyboru sołtysa 
16. Zamknięcia obrad XXXV Sesji Rady Gminy .

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński wypowiada słowa „Otwieram XXXV sesję 
Rady Gminy Popów. Stwierdzam ,że dzisiejsze obrady sa prawomocne , gdyż na ustawowy 
skład rady 15 osób w Sesji bierze udział 15  radnych.
Następnie  minuta ciszy uczczono pamięć  tragicznie zmarłych osób  w katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem
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Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy  Józef Macherzyński przedstawia proponowany porządek 
obrad Sesji .

Pyta czy są  uwagi do przedstawionego porządku obrad Seishi. Głos zabiera Wójt Gminy i 
wnioskuje o włączenie do porządku obrad 4 uchwał: w sprawie:

-  zamiany nieruchomości  gruntowych
- zgody na zbycie nieruchomości  gruntowej
- ustalenia wysokości stawki  opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości  w związku z  wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
- utworzenia obwodu głosowania  w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadza głosowanie  w sprawie przyjęcia  porządku 
obrad sesji ze zmianami.
Radni jednogłośnie głosują za  przyjęciem porządku obrad Sesji . Zatem porządek Sesji 
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Seishi.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Seishi
4. Powołanie komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie  Wójta Gminy  z działalności  między sesyjnej
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2009 rok
8. Sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy za 2009  rok.
9. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
10. Przedstawienie wniosku Komisji  Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium 
     Wójtowi Gminy za 2009 rok
11.Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia   
     absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
12. Przedstawienie  sprawozdania o działalności Urzędu Gminy
13. Dyskusja
14. Wolne wnioski i zapytania
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
      -  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
      - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki publicznej w 

    Popowie za 2009 rok
       - sprzedaży działki  nr 835/1 w obrębie  Nowej Wsi.
       - zarządzenia wyboru sołtysa 
       - zamiany nieruchomości gruntowych
        - zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
        - ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości 

    nieruchomości w  związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej
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     -utworzenia obwodu  głosowania  w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
16. Zamknięcie obrad XXXV Sesji rady Gminy

Ad.3 

Na wniosek radnego Bęben Kazimierza  radni protokół z ostatniej Sesji przyjmują bez 
czytania.

Ad.4
 Do Komisji Uchwał i Wniosków radni  zgłaszają następujące osoby :
1. Garbiec Teresa
2. Wojtyra Włodzimierz
3. Starzyńska Mariola
4. Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji . Przewodniczący Rady Gminy  Józef 

Macherzyński przeprowadza głosowanie  w sprawie powołania komisji uchwał i 
Wniosków. Radni jednogłośnie  głosują za składem komisji.

Następnie głos zabiera pan Chyra Julian były Komendant Powiatowy Policji  , obecnie na 
emeryturze, gość Seishi rady gminy . Dziękuje za zaproszenie go na sesję rady gminy. Bardzo 
chętnie uczestniczył w sesjach w czasie swojej pracy zawodowej i chętnie przyjechał również 
i dzisiaj na tą sesje . Korzystając z okazji dziękuje Wójtowi Gminy ,  przewodniczącemu 
Rady Gminy  oraz wszystkim radnym  za współpracę ,życzliwość  oraz zrozumienie rady 
gminy .Pan Chyra Julian szczególnie serdeczne podziękowania składa Wójtowi Gminy 
podkreśla, że współpraca z Wójtem układała się bardzo dobrze  w atmosferze kultury i 
gospodarności  i długo będzie go miał w swej pamięci.  Zapewnia, że  nie zaprzestanie 
przyjeżdżać w te strony, gdyż są mu bardzo bliskie.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński. Wiceprzewodniczący Wróż Henryk i 
Matyszczak Robert oraz Wójt Gminy składają życzenia byłemu Komendantowi Policji  oraz 
podziękowanie za współpracę, kwiaty.

Ad,5

Wójt Gminy Bolesław Świtała składa sprawozdanie  z działalności między sesyjnej.
Od ostatniej Sesji minęło  trochę czasu. W tym czasie Wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim 
w sprawie kanalizacji sanitarnej  w Zborach, na którym wstępnie omówiono sprawy związane 
z budową tej inwestycji. Zakończenie tej inwestycji. ustalono na koniec czerwca i  termin na 
pewno zostanie dotrzymany.Wójt Gminy uczestniczył również w zebraniu OSP w 
Rebielicach Królewskich .Zebranie to było dobrze zorganizowane, byli przedstawiciele  z 
zewnątrz –Sekretarz Starostwa Powiatowego , Przedstawiciele Straży Pożarnej.Podpisano 
również  umowę na wykonanie parkingu w Popowie  koło kościoła  z panem Maj Bogdanem, 
Trwają prace przy budowie ulicy Kalwaryjskiej . Budowa drogi będzie zakończona do końca 
czerwca. Następny temat to  rozbudowa Gimnazjum  w Zawadach. Gimnazjum zostanie 
rozbudowane o stołówkę  i przedszkole .Podjęto również decyzję ,że rozbuduje się 
ogrzewanie  olejowe. Wójt uczestniczył w promocjach funkcjonariusz  służby więziennej w 
Kulach. Na ukończeniu jest  budowa Centrum Kultury w Popowie . Wójt uczestniczył 
również w spotkaniu  w Urzędzie Marszałkowskim , gdzie  były poruszane tematy związane z 
rolnictwem .Był również na zebraniu wiejskim w Nowej Wsi, gdzie omawiana była sprawa 
porządkowania lasów  należących do wspólnoty wiejskiej. 
W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie  poświecone  rozwiązaniu  problemów  wynikłych 
przy budowie kanalizacji . Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół  . 
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Tematem spotkania było opracowanie  projektów organizacyjnych na 2011 rok. Na spotkaniu 
tym ustalono ,że musi być ograniczenie oddziałów .
Jeżeli chodzi o inwestycje to; do końca kwietnia  zostanie zakończona modernizacja Centrum 
kultury. Trwają roboty przy parkingu w Popowie. Do końca kwietnia również te prace zostaną 
zakończone. Trwają remonty , które zostały rozpoczęte w roku 2009.  A mianowicie remont 
remizy OSP w Dębiu i  Zborach. Do listopada 2010 roku zostanie zakończona budowa drogi 
Więcki – Wąsosz. W chwili obecnej trwa  budowa rowów , jest to bardzo istotna sprawa 
jeżeli chodzi o odwodnienie.
Od  19 kwietnia 2010 r zostanie rozpoczęta budowa chodników w Rębielicach Królewskich 
Będzie rozpoczęta  w roku bieżącym budowa ronda w Popowie. Termin zakończenia budowy 
przewiduje się na koniec października. Wójt sygnalizuje również , że  będzie położony 
dywanik na  odcinku drogi Zawady –Rębielice Królewskie . W dniu 21 kwietnia2010  zostało 
udzielone poręczenie pożyczki dla Grupy Lokalnej Leader Plus.
Uchwały podjęte  na ostatniej Sesji zostały zrealizowane. 
Ad.6
Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminnego Funduszu ochrony Środowiska  za 2009 rok 
składa Skarbnik Gminy. /Sprawozdanie w załączeniu/
Ad.7
Sprawozdanie z wykonania  budżetu instytucji kultury  za 2009 rok przedstawiła Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie pani Bożena Strzelczyk
Radny Bęben Kazimierz pyta czy młodzież tutejszej gminy wypożycza książki i jak często
Pani Dyrektor Biblioteki odpowiada ,że  najwięcej czytelników jest wśród osób dorosłych., 
młodzież nie czyta książek, książki wypożyczają jeszcze uczniowie młodszych klas.
Radna Starzyńska Mariola mówi, że   ta biblioteka potrzebuje generalnego remontu , jest tam 
ciemno i niezbyt przyjemnie.
Ad.8 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok  składa Skarbnik Gminy Paweł Hanus
/Sprawozdanie w załączeniu/
Ad.9
Skarbnik Gminy Paweł Hanus  zapoznaje radnych z opinia o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Popów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach   wydał pozytywną 
opinię o przedłożonym przez Wójta gminy sprawozdaniu  z wykonania budżetu. 
Uzasadniając to tym, że w   przedłożonym sprawozdaniu  z wykonania plany  dochodów 
budżetowych i wydatków budżetowych  o nadwyżce jednostki samorządy terytorialnego o 
stanie zobowiązań , o stanie należności  z wykonania dochodów podatkowych  i innych nie 
stwierdzono  nieprawidłowości  oraz rozbieżności  danych liczbowych . Budżet Gminy 
Popów uchwalony został w dniu 30.12.2008 roku Uchwałą Rady gminy  Nr 126/XXIII/2008
Dochody zaplanowano w kwocie  16.729.532 zł , a wydatki  w wysokosci 17.627.283 zł.  W 
wyniku wprowadzonych zmian  w ciagu roku  dochody zostały zmniejszone  do 
16.627.814,56 zł , a wydatki zwiekszono do kwoty 17.820.685,56 zł. .Wykonanie budżetu 
przedstawia się nastepująco :  dochody 14.355.555,18  tj 86,33 % planu a wydatki ogółęm 
14.186.892,90 tj. 79,60 % planu. Wynik budżetu jest dodatni i wynosi168.662,28 zł. 
/Opinia w załączeniu/

Ad.10.

Wniosek Komisji Rewizyjnej i opinie przedstawił  Przewodniczący komisji Rewizyjnej 
Bęben Kazimierz. Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 26 marca 2010 roku  po 
rozpatrzeniu sprawozdania Wójta gminy  z wykonania budżetu gminy i wyjaśnień 
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udzielonych przez Skarbnika Gminy  stwierdza, że  realizacja budżetu gminy w 2009 roku 
jest prawidłowa  , dokonane wydatki były celowe i zasadne.
Komisja stawia wniosek o udzielenie  absolutorium Wójtowi gminy  za 2009 rok. Wszyscy 
członkowie komisji głosują „za”.
Opinia w sprawie wykonania budżetu  za 2009 rok jest  również pozytywna. Członkowie 
komisji zwrócili uwagę na niskie wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków. Wg. 
wyjaśnień Skarbnika gminy ma to miejsce z uwagi na  niezrealizowanie niektórych inwestycji 
w  związku  nieotrzymaniem środków  z zewnątrz. Do opinii Komisji Rewizyjnej odniósł się 
radny Kowalik Jan  i zwrócił szczególną uwagę na to ,że część zadań  nie  została wykonana z 
uwagi na brak środków z zewnątrz i z tym należy się zgodzić , ale  trudno się zgodzić z tym 
,że nie został wykonany projekt wodociągu na ul.Piwnej,  przeciąga się to i  do tej pory 
sprawa ta nie została wykonana,  to samo dotyczy ul.Kalwaryjskiej. Radny Kowalik Jan ma 
również pewne zastrzeżenia co do formy  pojawiania się dodatkowych inwestycji . Plan 
inwestycji pojawia  się każdorazowo w zmianach budżetu , ale tych zmian  jest  dużo  i nie 
zostają te zmiany wytłumaczone. Radny Kowalik Jan nie kwestionuje dodatkowych 
inwestycji  bo były one potrzebne,  a mówi o odwodnieniu w Dębiu i  projekcie wodociągu do 
Dębia , chodzi tylko o  formę informowania o takich zadaniach. 
Fakt ten nie wpłynął również na opinie komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy .
Zwrócono również uwagę na  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to zdaniem 
radnego Kowalik Jana największa porażka tego urzędu, ponieważ przez 8 lat  nie potrafiliśmy 
uchwalić tego planu i płacimy przez tyle lat za analizę i projekt decyzji  o warunkach 
zagospodarowania przestrzennego.

Ad.11 
Opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Kazimierz Bęben. Opinia  VI Skład Orzekający   wydał pozytywna opinię o wniosku Komisji 
rewizyjnej biorąc pod uwagę to, iż komisja Rewizyjna  dokonała analizy przedstawionego 
przez Wójt gminy sprawozdania  z wykonania budżetu gminy  za 2009 rok i uznała zawarte w 
nim dane za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym i uchwałami gminy.
/Opinia w załączeniu/

Ad.12. 
Informację  o pracy Urzędu Gminy przedstawia Sekretarz Gminy Teresa Buchlińska
/Informacja w załączeniu/

Ad.13 i 14

Głos zabiera  radny Kazimierz Bęben  i pyta co będzie z  nauczycielami  , jeżeli  zmniejsza 
się co roku ilość dzieci.
Przypomina również ,że na poprzedniej Sesji  wnioskował o naprawę dziur na  naszych 
drogach gminnych  oraz o sprawności hydrantów p.poż.
Radna Starzyńska Mariola  prosi o przygotowanie uchwały o przekazanie środków z sołectwa 
Dabrówka do  starostwa.
Radny Kasprzak Jerzy  przypomina o odwodnieniu ul.Św.Rocha koło posesji p.Kilana Marka 
proponuje również , aby dożynki gminne odbyły się we wrześniu oraz  prosi przyśpieszenie 
budowy studni w Rębielicach Królewskich.
Radny Wojtyra Włodzimierz zgłasza, że nic nie zostało wspomniane o świetlicy KGW w 
Rębielicach Królewskich.
Radna Teresa Garbiec przypomina o wysłaniu zawiadomień do mieszkańców gminy o 
obowiązku zakupu koszy na śmieci.
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Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński zwrócił uwagę 
na to ,że środki  z funduszu sołeckiego zostały uruchomione  i aby Kierownik GZEOAS
zajął się tym tematem, bo niektóre szkoły już je wykorzystały i zakupiły zabawki do 
wyposażenia placu zabaw dla dzieci.
Drabik Henryk zwraca uwagę na wygląd chodników,  zimą nie są odśnieżone , a  latem 
zarośnięte, wszyscy walczą o to , aby na terenie każdego radnego było ich najwięcej , a 
później nikt o to nie dba. Prosi również o zaproszenie na komisje przedstawiciela Zakładu 
Energetycznego „ENION” , aby wytłumaczył , co mają znaczyć te  wysokie rachunki za prąd.
Radni  pytają również kto projektował te parkingi koło kościoła  i kto jest jego inwestorem , 
bo te parkingi   zrobione są tak  jakoś nietypowo.
Radny Bęben Kazimierz  zwraca się do Kierownika GZEAOS o wyjaśnienie ile nauczyciele 
mają urlopu wypoczynkowego i  ile zarabiają.
Głos zabiera Wójt gminy i informuje ,że  w Sesji biorą udział pracownicy urzędu gminy 
merytorycznie odpowiedzialni   za pewne zadania i oni będą udzielać odpowiedzi na pytania 
radnych. Pan Marcin Zomelferd  ustosunkował się do projektu wodociągu na ul. Piwnej w 
Zawadach ,powiedział  ,że ustawa zobowiązuje do  wybierania najtańszej oferty , co nie 
znaczy ,że najlepszej. Projektantka  została  obciążona  kosztem za  opóźnienie wykonania 
projektu. Mamy kilka takich projektantów  i to jest opieszałość z ich strony. Jeżeli chodzi o 
ulice Kalwaryjską , to w tej chwili jest zadanie realizowane , choć z pewnymi  problemami . 
problem również występuje z zagospodarowaniem terenu wokół gminy. Niestety mieszkańcy 
złożyli  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  i kolegium przyczyniło się 
do  sugestii mieszkańców gminy.
Jeżeli chodzi o studnie w Rębielicach Królewskich to jest zrobiony  odwiert, pobrano wodę 
do badania. Posiada zanieczyszczenia. Będzie zrobiony drugi  pobór wody  i okaże się jakie 
jest teraz zanieczyszczenie tej studni.
Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego to jak wszyscy wiedzą występują 
pewne trudności w jego uchwaleniu. Plan powinien być zgrany ze Studium . Studium było 
zrobione w 2002 roku i nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym i jest problem z 
zatwierdzeniem tego planu. Przyjęcie planu dla poszczególnych miejscowości  ułatwi prace 
przedsiębiorca , ale nie mieszkańcom.
Radny Kazimierz Bęben odnosi się do tematu przetargu i nie zgadza się z wypowiedzią 
pracownika urzędu gminy ,że musimy  wybierać najtańszą ofertę . Wójt ma praw odrzucić 
ofertę   najtańszy  , jeżeli uważa ,że  jest  zła. 
Wójt Gminy uzupełnia wypowiedzi przedmówców  i mówi,  że niektóre  zadania nie zostały 
zrealizowane  do końca , te zadania były wprowadzone  w drugiej połowie roku i nie było 
możliwości ich wykonać . Odwodnienie w Dębiu było konieczne . Będzie drugie 
pompowanie w studni  w Rębielicach królewskich jak powiedział pan Zomelferd, ale chociaż 
wyniki były by dobre to i tak w tym roku tej studni nie będzie . Podłączenie nie może być 
zrobione dopóki nie będzie dokumentacji.
Brak planu zagospodarowania  przestrzennego nie stanowi  przeszkody , aby inwestycje na 
naszym terenie  były realizowane.  Inwestorem parkingu koło kościoła jest gmina , Ten teren 
jest  nierówny dlatego , gdyż trzeba odprowadzić z niego wodę do kanalizacji burzowej .
Pan Paweł Łacny uzupełnia wypowiedź Wójta dodając ,że ta inwestycja jest finansowana  ze 
środków unijnych i musimy się ściśle trzymać  wymogów,
Radny Kowalik Jan  wnioskuje, że jeżeli kolejny raz nie uda nam się pozyskać środków   z 
RPO na budowę drogi , odwodnienia i chodnika w Popowie ,  to możemy z własnych 
środków zrobić chodnik i odwodnienie , bo to jest niezbędne a budowę drogi odłożyć na 
później.
Wójt zgadza się z radnym Kowalikiem ,jeżeli nie pozyskamy środków to trzeba najpierw 
zrobić odwodnienie a potem chodnik na tej drodze .
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Radny Kasprzak Jerzy  przypomina ,że podczas budowy  odwodnienia  przy parkingu w 
Rębielicach Królewskich należy pamiętać o poprawie odwodnienia  koło p.Marka Kilana na 
ul.Św. Rocha.
Wójt odpowiada, że termin uroczystości dożynkowych został ustalony z proboszczem na 
wrzesień , bo wcześniej są dożynki parafialne w kościele.
Chcemy  , aby parking przy kościele był zakończony przed dożynkami. Jeżeli chodzi o 
odwodnienie  to dokumentacja zakłada dwie studzienki na odwodnienie. 
Radna Starzyńska Mariola potwierdza ,że Centrum Kultury  jest pięknym obiektem , ale teraz 
potrzebują  stołów i krzeseł, aby je wyposażyć. Pan Paweł Łacny  chciał się ustosunkować do 
kwestii przetargu , wybór najniższej oferty nie jest dobrym , ustawa o finansowaniu  nakłada 
na nas  obowiązek gospodarności  i wybierając wyższe oferty  narażamy się  na odwołania  i 
to wszystko przedłuża realizację  inwestycji.
Pan Konieczny Wojciech wypowiada się na temat sprzątania lasów po uciążliwych opadach 
śniegu. Lasy to nie jest  mienie gminy
Jeżeli chodzi o hydranty  to nie otrzymał jeszcze  informacji od Prezesów jednostek OSP na 
terenie gminy , które hydranty są nieczynne.
Pan Moczek Krzystof ustosunkował się do pytania radnego Beben Kazimierza dotycząćego 
ilości urlopu dla nauczycieli. Sprawy urlopów dla nauczycieli reguluje Karta nauczyciela. 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej  maja urlop w czasie ferii w wymiarze jak długie sa ferie 
ponadto pojawiają się dni wolne zgodnie z kalendarzem szkolnym  no i w czasie  wakacji.
Nauczyciele przedszkola maja 35 dni roboczych  i w czasie ferii zimowych  przedszkola 
powinny funkcjonować. Przedszkola funkcjonują do 30 czerwca. 
Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński informuje,żę sanitariaty w szkole w 
Rębielicach Królewskich są  w bardzo złym stanie i to jest sprawa Dyrektora szkoły.Pani 
dyrektor w ubiegłym roku  miała spore wydatki .Jeżeli chodzi o plac zabaw to . te srodki z 
funduszu  sołeckiego może wykorzystać .Przewodniczący zwraca się do Kierownika 
GZEAOS , aby te środki przejąć z gminy , bo jeżeli ich nie ma na koncie to dyrektorzy nie 
mogą z nich korzystać. 
Wójt Gminy problem  uczniów i nauczycieli jest zawsze, Będzie możliwość redukcji etatów  i 
można nauczycieli zwolnić , ale gdy nie mają godzin nadliczbowych , a jeżeli mają to nie 
można
Radny Kowalik Jan  - jak wynika z analizy wydatków na szkoły to najmniej dokładamy do 
gimnazjum  i Szkoły w Popowie.
Radny Lubczyński Henryk pyta czy   w szkołach na terenie gminy pracują nauczyciele, którzy 
sa w wieku emerytalnym.
Sołtys wsi Zawady  informuje o  ustawienie zegarów  na ul.Szkolnej  - światło zapala się 
później,  prosi także o wykonanie  chodnika do końca ul.Makuszyńskiego. Radny Matyszczak 
Robert  powraca do problemów  związanych  a  prowadzeniem  prac przy kanalizacji w 
Zborach. Jego zdaniem są zastrzeżenia do projektanta  ,że nie przewidział ,że będzie  się 
obrywała droga tam gdzie nie ma krawężników.
Radna Garbiec Teresa  przypomina o wysłaniu zawiadomień do mieszkańców wsi o zakupie 
koszy na śmieci.
Do przedstawionych uwag i pytań ustosunkował się Wójt Gminy , jeżeli chodzi o remonty 
dróg gminnych ,to na początku maja będzie  paczer i te małe dziury będą załatane , natomiast 
jeżeli chodzi o duże dziury to muszą być robione  frezy i ta prace musza przejąć firmy  to 
może być zrobione na koniec maja względnie początek czerwca.
Sprawa hydrantów , jeżeli jeden hydrant jest nieczynny to w niedalekiej odległości znajduje 
się drugi  z którego można korzystać.  Do budowy chodników można  wykorzystać drugą 
grupę skazanych Sprawa koszy przedstawia się następująco na 2200 posesji jest 500 koszy w 
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posesjach. Prowadzone sa rozmowy z firma , która chce zaopatrzyć mieszkańców w kosze 
na warunkach :
 kosz o pojemności 120  - 10 zł brutto , kosz o pojemności 140 – 16 zł brutto.
Pracownicy tej firmy poszli by po posesjach i spisali umowy na 12 m-cy jeżeli ktoś zerwie 
umowę to będzie płacił 40 zł tzw. kosztów manipulacyjnych.
Sołtys wsi Randak Waldemar pyta co dalej z wysypiskiem śmieci  w Więckach . Wójt 
odpowiada ,że  gmina jest na zasadzie rekultywacji  wysypiska śmieci . Przyjechała firma , 
która chce zagospodarować to wysypisko.
Świetlica  dla KGW w Rębielicach Królewskich będzie .
S[prawa robót  w Rębielicach Królewskich była poruszana z Dyrektorem Pułką 
Sprawozdanie   o pracy urzędu gminy jest ważne  i dziękuje pani Sekretarz Gminy za 
przygotowanie takiej informacji. Wójt gminy nadmienia ,że pod koniec czerwca  tj 29 
czerwca odbędzie się uroczysta sesja z okazji  20 lat samorządu terytorialnego w gminie 

Popów. Ad.15

Przewodnicząca komisji uchwał i wniosków Teresa Garbiec czyta kolejno 
projekty uchwał

Uchwała Nr 205/XXXV/2010 w sprawie: przyjęcia sprawozdania  z wykonania 
budżetu gminy i udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
W głosowaniu bierze udział 14 radnych / nieobecny Robert Matyszczak/
Wszyscy  radni jednogłośnie głosuja za przyjęciem uchwały

Uchwała nr 206/XXXV /2010 w sprawie : zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania  finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
 Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  uchwały

Uchwała Nr 207/XXXV/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej 
 W  głosowaniu bierze udział 14 radnych 
Wszyscy radni jednogłosnie głosują  za przyjęciem ucvhwały.
Uchwała nr 208/ XXXV/2010 w sprawie:  zarządzenia wyboru sołtysa
W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Wszyscy jednogłosnie głosuja za przyjęciem uchwały
Następna uchwała 
Uchwała  sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem  urządzeń 
infrastruktury technicznej. W głosowaniu bierze udzial 15 radnych. Wokół tej 
uchwały wywiązała się dyskusja  Radny Bęben Kazimierz prosi o wyjaśnienie 
na czym ta różnica będzie polegała. 
Pan Wójt gminy wyjaśnia ,że będzie robiony szacunek /wycena/ działki przed 
pobraniem opłaty i po pobraniu opłaty i 50 % tej różnicy będzie wpłacane do 
gminy. Będzie to około 1000 zł.
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Radny Bęben Kazimierz pyta kto tą wycenę będzie robił  i jaka będzie podstawa 
ceny tych działek, bo  przecież te ceny ciągle będą się zmieniać, czyli 
prawdopodobnie rosnąć. Wójt odpowiada ,że od tego są rzeczoznawcy i oni 
będą tą różnicę podawać i właściciel działki połowę czyli 50 %  tej różnicy 
będzie wpłacał do  gminy. Radny Bęben Kazimierz uważa ,że będą na tym 
stratni  właściciele tych  działek bo jeżeli  cena ich działek pójdzie w „górę” t. 
Muszą tą połowę tej różnicy wpłacic do urzędu gminy, a kanalizacje będą mieć 
tylko doprowadzona do  działki a nie do  domu. 
Radny Beben Kazimierz pyta co jest podstawa do podjęcie tej uchwały , czy to 
było jakieś zarządzenia czy , ustawa , skąd się wzioł w ogóle taki pomysł. 
Deska Jakub wyjasnia ,że jest wprowadzona zmiana   zarządzenia budowlanego 
i jest to podatek planistyczny. 
Wójt Gminy odpowiada,że  to nie jest podatek planistyczny , to jest taka 
ustawa , zakładając kanalizację można zrobić tylko przyłącze do posesji a nie do 
domu.
Radny Bęben Kazimierz  ta uchwała mi się osobiscie nie podoba i  dlatego się 
wstrzymam, zwraca się do radnych jeżeli  nie musimy  to nie popierajmy tej 
uchwały.
Radny Bęben Kazimierz mówi, że  mieszkańcy nie chcieli dobrowolnie wpłacać 
na kanalizacje a co dopiero  jak wejdzie taki obowiązek .Radni pytają czy nie 
można robić tego na dotychczasowych zasadach .Radny Wróż Henryk pyta czy 
może to być 30 %. 
 Radni przystępują do głosowania. 
Za” 5 radnych , 
przeciw 5 radnych 
wstrzymało się 9 radnych .Głosowanie zostało źle przeprowadzone 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  pyta kto jest za  odłożeniem 
tej uchwały na następną sesję 
Wszyscy radni jednogłośnie  zagłosowali za odłożeniem tej uchwały na nastę 
pną sesję . Na wniosek przewodniczącego Rady Gminy  uchwałę wyłączono  z 
procedury głosowania. 
Uchwała Nr  209/XXXV/2010  w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych 
Głos zabiera Lubczyński Henryk ,który  zastanawia się  dlaczego tak dużą 0.16 
02 ha działkę i to właściwie  budowlaną  zamienia się na  0,0495 ha., przecież to 
jest z niekorzyścią dla gminy. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnia, że  ta 
działka o pow. 0.04 ha potrzebna jest pod przepompownię.
PrzewodniczącyRady Gminy Józef Macherzyński  poddaje  uchwałę pod 
głosowanie.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych / nieobecny Kowalik Jan
/”Za” – 11 radnych 
„przeciw”  - 1 radny
„wstrzymało się – 2 radnych 
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 Uchwała Nr  210/XXXV/2010 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej
 W głosowaniu bierze udział 14 radnych. 
„za” – 13 radnych 
„Przeciw „- 0
„wstrzymało się” – 1

Uchwała Nr 211/XXXV/2010  w sprawie utworzenia obwodu głosowania  w 
Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
W głosowaniu bierze udział  14 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

Wójt Gminy dziękuje  radnym za zaufanie i dotychczasową  współpracę , za 
to ,że rozumiemy się  w wielu sprawach . Porównując inne gminy gmina Popów 
nie jest taka bogata   a  nasza gmina ma najmniejszą  subwencję w powiecie 
kłobuckim.
Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński dziękuje za udział w Sesji i 
zamyka obrady . Wypowiada słowa „Zamykam obrady  XXXV sesji  Rady 
Gminy Popów”

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                              Józef Macherzyński
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