
Protokół Nr XXXVI/2010
Z Sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 14 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Popów

W Sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności  - 15
Sołtysi wg załączonej listy obecności – 17
Wójt Gminy Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy Paweł Hanus
Pracownicy Gminy – Paweł Łacny. Wojciech Konieczny, Marcin Zomelferd

Porządek posiedzenia 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 Wójta z działalności w okresie między sesyjnym
6. Informacja o sytuacji powodziowej na terenie gminy.
7. Dyskusja.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

         - utworzenia Przedszkola w Więckach
         - utworzenia Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Więckach
         - zmiany  gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów     
            alkoholowych   oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w 
             rodzinie na 2010 r

            - zmian w budżecie
- szczegółowych zasad i trybu  umarzania , odraczania  lub rozkładania na raty spłat 
   należności pieniężnych , do których nie stosuje się  przepisów ustawy – Ordynacja 
   podatkowa oraz wskazania  organów do tego powołanych

            - określenia zakresu i formy  informacji  o przebiegu wykonania budżetu , informacji   
               o przebiegu wykonania  planu finansowego  samorządowej instytucji kultury za     
               pierwsze półrocze.
10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Popów.

Przebieg Sesji:

Ad,1 Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński wypowiada słowa „Otwieram 
XXXVI sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady sa prawomocne , gdyż 
na ustawowy skład Rady Gminy 15  osób w Sesji bierze udział 14 radnych.

Ad,2
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński przedstawia  proponowany porządek obrad 
Sesji..
Radni nie zgłaszają żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad Sesji. Przewodniczący 
Rady Gminy przeprowadza głosowanie  w sprawie przyjęcia  proponowanego porządku obrad 
Sesji .Radni głosują jednogłośnie  za przyjęciem  niniejszego porządku obrad sesji.
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Ad.3
Radny Deska Jakub proponuje przyjąć protokół z poprzedniej Sesji bez czytania. Radny 
zapoznał się z protokołem i stwierdził ,że odzwierciedla przebieg Sesji.

Ad.4
Do komisji uchwał i wniosków  zostają zgłoszone następujące osoby.
1. Garbiec Teresa
2. Deska Jakub
3. Wojtyra Włodzimierz
Zgłoszone osoby wyrażają zgodę na pracę w komisji
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński przeprowadza głosowanie .Wszyscy radni 
głosują jednogłośnie  za składem komisji.

Ad.5
Wójt Gminy Bolesław Świtała  składa informacje z działalności w okresie między sesyjnym .
W okresie od kwietnia do dzisiejszej Sesji  Wójt odbył wiele spotkań i uczestniczył w  wielu 
zebraniach  a mianowicie: uczestniczył w zebraniu w Rębielicach Królewskich , na którym 
poruszane były sprawy gminy  i inwestycji w Rębielicach Królewskich. Na zebraniu tym 
obecni byli radni  oraz przedstawiciel PZU, który udzielał informacji na temat ubezpieczeń 
rolników.
13 maja 2010 roku podpisano akt notarialny na wykup działki na ul. Piwnej  w Zawadach. 
Wójt Gminy uczestniczył również  w spotkaniu  jakie odbyło się w Starostwie  z niemiecką 
grupą , którzy interesowali się inwestycjami w Polsce.
24 maja 2010  odbyło się Walne Zebranie w Banku Spółdzielczym w Popowie. Wójt 
powiedział ,że Bank Spółdzielczy prosperuje dobrze,  od dłuższego czasu przynosi zyski i 
członkowie Walnego Zebrania chcieliby,  aby ta nadwyżka została podzielona  pomiędzy 
członków a nie poszła na fundusz zasobowy.
25 maja odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół w Urzędzie Gminy , które prowadził 
Kierownik Moczek  a uczestniczył w nim również  Wójt Gminy. Spotkanie to było 
poświęcone  tematowi projektu organizacyjnego na 2010/2011 rok. Sytuacja w oświacie 
zaczyna się komplikować,  bo liczba dzieci się zmniejsza .W Gimnazjum  w Zawadach z 
czterech oddziałów zrobiły się trzy, Jednak w chwili obecnej nie zamierza się zwalniać 
nauczycieli, ani ograniczać pensum. Dnia 25 maja 2010 roku obyło się również  spotkanie 
robocze w sprawie kanalizacji Zbory-Florianów. Komplikuje się również sprawa z 
przepompowniami ,gdyż Zakład Energetyczny ma czas 18 m-cy na  zrealizowanie umowy. 
Wójt uważa ,że jednak w pierwszych dniach lipca to zasilanie powinno być i będzie można 
się podłączać do kanalizacji. Wójt przedstawił  również  sprawę powodzi na terenie gminy 
Popów. Zalanych było  221 ha łąk  i upraw rolnych.  Podtopionych 8 domów , gdzie straty 
oszacowano na ponad 200 tys zł. Odbyło się w tej sprawie spotkanie  z osobami 
poszkodowanymi przez powódź, na którym omówiono  sprawę uzyskania odszkodowań i 
wsparcia  z GOPS. 
 W maju odbyła się narada z Wójtami Gmin w Starostwie w sprawie powodzi .Wszyscy 
Wójtowie składali sprawozdania o sytuacji powodziowej na terenie  swoich gmin. O godz. 
9,00 na terenie naszej gminy woda  mieściła się w korycie rzeki. O godz. 9,30 został 
przerwany wał w Krzepicach  i woda skierowała się w naszą stronę. Bardzo szybko stan wody 
podwyższał się  w wyniku czego sytuacja stała się groźna, zalanych zostało 8 posesji. 
Ewakuacji osób nie  prowadzono, ponieważ część poszkodowanych wyjechała do rodzin a 
część postanowiła zostać w swoich  domach. Pomocy w dowożeniu żywności  osobom 
poszkodowanym udzielały miejscowe jednostki OSP.W miesiącu czerwcu odbyło się w 
Urzędzie Gminy również spotkanie  w sprawie przeprowadzenia wyborów Prezydenckich 
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,natomiast w dniu 11 czerwca odbyło się szkolenie  Przewodniczących Obwodowych Komisji 
Wyborczych  oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Starostwie . Jeżeli chodzi o inwestycje 
to:na ukończeniu jest Centrum Kultury w Popowie. Oddano do użytku  miejsca postojowe w 
Popowie. ukończone zostały  remonty świetlic w Zborach i Dębiu. Na ukończeniu jest 
budowa drogi na ul. Kalwaryjskiej w Wąsoszu Górnym. W sprawie budowy ronda został 
rozpisany przetarg. Zainteresowanie oferentów jest małe . Rozpisany  został przetarg na 
budowę miejsc postojowych w  Rębielicach Królewskich.
Niebawem rozpocznie się budowa   tzw. „Schetynówki” .Przetarg został już rozpisany . 
Otwarcie ofert odbędzie się  17. 06. 2010 roku . 18 stycznia miał być ukończony projekt 
Na rozbudowę  Gimnazjum w Zawadach . Tego projektu nie ma . Wójt podjął decyzję 
O rozwiązaniu  umowy z Panią Projektant. Z uwagi na nie wywiązywanie się  z terminu 
realizacji. Pojawiła się możliwość pozyskania środków na wyposażenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej, będzie zrobiony  wewnętrzny remont pomieszczeń , wymiana regałów , 
podłóg..W okresie tym wydano 7 uchwał z których wszystkie zostały  zrealizowane , bądź są 
w realizacji.
.Ad.6

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński informuje ,.że jeżeli chodzi o powódź to 
zostało podtopionych 8 budynków . Poszkodowani  właściciele budynków  zaraz otrzymali po 
1.500 zł z GOPS .Następnie wystąpiono do Wojewody Śląskiego o następne środki. 
Poinformowano rolników o składaniu wniosków o zalanych uprawach. Ze złożonych 
wniosków wynika ,że podtopieniu i zalaniu łąk uległo 120 ha. Najwięcej zgłoszeń było z 
miejscowości Kamieńszczyzna , Rębielice Królewskie i Wąsosz Górny. Specjalnie powołana 
w tym celu komisja dokona analizy tych wniosków i sprawdzi  rozmiar strat w terenie. 
Radny Kazimierz Bęben uzupełnia   wypowiedź Przewodniczącego RG ,że wnioski te będą 
składane do końca tygodnia. Następnie pyta , kto w Urzędzie będzie się tą sprawą powodzi 
zajmował, do kogo kierować interesantów.
Radny Kasprzak Jerzy zgłasza, że w Rębielicach Królewskich zalało mieszkańcom piwnice 
oraz ,że trzeba wykosić „ okrąglik”.
Pracownik urzędu gminy pan Konieczny Wojciech odpowiada na pytanie Radnego Bęben 
Kazimierza, że tymi sprawami w Urzędzie Gminy zajmuje się  GOSP oraz pana Konieczny 
Wojciech, i wyjaśnia, że komisja  powołana do oceny szkód ma 3 miesiące na oszacowanie 
szkód.

Radny Bęben Kazimierz pyta  czy rada nie może podjąć uchwały w sprawie tej powodzi i dać 
tym  rolnikom po 500 zł lub po 1000 zł.
Radny Drabik Henryk zwraca uwagę na przepust kolejowy koło torów, który nie jest drożny .
Przewodniczący RG  popiera wypowiedź radnego Drabik  Henryka, aby zrobić przepusty 
koło torów , bo tutaj woda się nie mieści  i zalewa budynki.
Radny Matyszczak  Robert. – ta gardziel jest za mała , można by wrócić do koncepcji budowy 
zalewu i pozyskać na to środki
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński mówi ,że skoro powódź jest klęską całego 
państwa , to kolej również powinna się włączyć  w ten problem
Następnie głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który wyjaśnia, że wpłynęło pismo  do 
Urzędu Gminy z prośba o wskazanie jakie są potrzeby , aby złagodzić skutki powodzi. Gmina 
wystosowała   odpowiedź  do  Urzędu Wojewódzkiego  jakiej pomocy potrzebujemy. Ze 
wskazaniem, że innym terenom ta pomoc jest bardziej potrzebna. Tych zagrożeń  jest coraz 
więcej , teraz pojawia się coraz więcej komarów i znów trzeba coś z tym tematem zrobić. 
Jeżeli chodzi o  rolników, którzy mają w suterenach wodę, ta woda musi sama wsiąknąć w 
ziemię , do takich zdarzeń nie wysyła się jednostek OSP z pompami, ponieważ mogą narobić 
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więcej szkody niż pożytku, gdyż ta woda napływa, robi kanały i napływa jej coraz więcej., 
poza tym budynek może pękać. Państwowa Straż pożarna szkoli się w tym zakresie , bo nie 
każdy może tą wodę wypompować. W tej chwili nic nie jest nam wiadomo w jaki sposób 
możemy pomóc rolnikom. Wójt mówi ,że pewne środki można by było wykorzystać  na inne 
cele, na rzecz powodzi a więc zakupić worki na piasek, piasek zapłata strażakom, na sprzęt.

Radny Kasprzak Jerzy proponuje , aby zrobić zbiórkę  np. siana  czy innych pasz , aby pomóc 
tym rolnikom.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński zwraca uwagę ,że my nie jesteśmy gminą 
Wilków, która ucierpiała bardzo w tej powodzi , ale na pewno Wojewoda nas potraktuje tak 
jak wszystkich innych powodzian , choć nasza gmina aż tak bardzo nie ucierpiała.
Radny Łysakowski Dariusz prosi o znalezienie jakiegoś kontaktu  z jakąś gminą 
poszkodowaną w wyniku powodzi i dla niej można zorganizować  zbiórkę darów.
Sołtys Makles Konstanty wnioskuje , aby uregulować rzekę Opatówkę.
Radny Kasprzak Jerzy  wyjaśnia, że uregulowana jest Dziunia  w Opatowie natomiast 
Opatówka jest siedzibą pstrąga i nie można jej ruszać. Radny Wojtyra Włodzimierz – rolnicy 
nie wykaszają rowów , bo 2 m od rzeki to jest teren Spółki Wodnej.
I to ma też wpływ na liczne rozlewiska po łąkach. Radny Zagrodnik Robert pyta do kogo 
należy się zwrócić w sprawie budowy drogi Więcki -Wąsosz Dolny.
Wójt odpowiada, że są pewne trudności  w budowie tej drogi, chodzi przede wszystkim o 
rowy, geodeta tam robi pomiary pasa drogowego.

Ad.7 i 8

Radny Zagrodnik Robert informuje ,że na  drodze tej Więcki-Wąsosz nic się nie robi, panuje 
ogólny bałagan , proponuje , aby wziąć  nadzór nad  budową tej drogi.
Sołtys z Zawad sygnalizuje, że są dziury na drodze na ul.Szkolnej.
Bęben Kazimierz również zgłasza dziury na  drodze w Antoniach,
 Matyszczak również przypomina o załataniu dziur na Zborach.
Wójt Gminy nie wypowiada się na temat  dziur w drogach powiatowych natomiast na 
drogach gminnych , tam gdzie te dziury były obszerne to zostały załatane przez radnego 
Jerzego Kocota. Dania 18 czerwca 2010 roku będzie pan Mrozek i on te dziury będzie łatał.
Sołtys wsi Zawady prosi o wykonanie drogi  do przedszkola  na ul. Szkolnej w Zawadach.
Wójt odpowiada, że ta droga będzie zrobiona. Będziemy kosić rowy i przy drogach 
powiatowych także ,w zamian   wypożyczymy „Unimoga”.
Radny Wojtyrta Włodzimierz pyta, co z drogą koło Pana Kilana w Rębielicach Królewskich, 
Wójt odpowiada, że tam mają być położone grubsze rury.

Ad.8

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków czyta kolejno projekty uchwał:
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Uchwała Nr 212/XXXVI/2010  w sprawie utworzenia Przedszkola w Więckach
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 213/XXXVI/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 4 w Więckach przy ul.Szkolnej 1
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
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Uchwała Nr 214/XXXVI/2010 w sprawie  zmiany gminnego programu profilaktyki  i 
rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu  narkomanii i 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2010 rok.
Pan Moczek Krzysztof wyjaśnia, że harcerze chcą zorganizować półkolonie dla dzieci z 
gminy Popów i konieczne jest przesunięcie środków na ten cel.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych.
Wszyscy radni  jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

Uchwała Nr 215/XXXVI/2010 w sprawie: zmiany Uchwały Nr  197/XXXIII/2010
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 216 /XXVI/2010 w sprawie: szczegółowych zasad trybu umarzania , odraczania 
lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych 
Wszyscy radni  jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała nr  217/XXXVI/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy  informacji o przebiegu 
wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej  oraz 
informacji o przebiegu wykonania  planu finansowego  samorządowej instytucji kultury za 
pierwsze półrocze 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych. Wszyscy jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały.

Radny Drabik Henryk  informuje radnych i sołtysów ,że dzieci rolników  mogą skorzystać z 
kolonii organizowanych przez KRUS . Dopłata do turnusu 350 zł.
Ad. 
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji  Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński 
dziękuje wszystkim za udział w Sesji  a następnie dokonuje  jej zamknięcia , wypowiada 
słowa” Zamykam obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Popów”

Sesja trwała od godz, 13.00 do godz, 15,30 .

Protokołowała:                                                            Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                 Józef Macherzyński
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