
Protokół XXXVII/2010
z  uroczystej  Sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu

22 czerwca 2010 w Gimnazjum w Zawadach ul.Szkolna nr 8

W Sesji udział wzięli:
Radni Rady Gminy Popów wg załączonej listy obecności;
Sołtysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy - Paweł Hanus
Pracownicy Urzędu Gminy
Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Odśpiewanie hymnu Polski
2. Otwarcie XXXVII Sesji  Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej 

prawomocności
3. Uczczenie minutą ciszy  pamięć zmarłych samorządowców
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków
6. Powitanie zaproszonych gości
7. Przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Popów
8. Wystąpienie zaproszonych gości
9. Podjęcie uchwały w sprawie:

- oświadczenia  dotyczącego funkcjonowania  samorządu terytorialnego  po 
reformie wprowadzonej  ustawą z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym

10.Występ artystyczny uczennicy Aleksandry Krawczyk
11.Wręczenie  statuetek samorządowcom z okazji 20 lat samorządu 

terytorialnego  gminy Popów
12.Program artystyczny  w wykonaniu uczniów  z Gimnazjum im.Jana Pawła II 

w Zawadach oraz  „Popowiaczek”
13.Zamknięcie obrad XXXVII  Sesji Rady Gminy Popów

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 
Uroczystą sesję Rady Gminy Popów rozpoczęto odśpiewaniem  3 zwrotek 
hymnu państwowego  przez chór uczniów z Gimnazjum  im.Jana Pawła II w 
Zawadach
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Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  wypowiada słowa 
„ Otwieram XXXVII sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam, że dzisiejsze 
obrady są  prawomocne, gdyż na ustawowy skład rady 15 osób w Sesji bierze 
udział 14 radnych / nieobecny Bęben Kazimierz/

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński wyczytuje nazwiska 
samorządowców, którzy zmarli :
Kocik Krystyna  była radna , pracownik Urzędu Gminy Popów
Wojtyra Józef – sołtys  sołectwa  Kamieńszczyzna
Rzepka Marian sołtys sołectwa Kamieńszczyzna
Kowalski Marian  sołtys sołectwa  Zawady
Walacik Józef sołtys sołectwa Zbory
Klimczak Henryk radny z Zawad
Kasprzyk Józef sołtys sołectwa Nowa Wieś
Praszczyk Mieczysław sołtys sołectwa Brzózki
Słaby Ryszard radny  z Wąsosza Górnego

Minutą ciszy uczczono pamięć osób zmarłych. Następnie Przewodniczący Rady 
Gminy Józef Macherzyński  poinformował ,że w intencji wymienionych 
zmarłych samorządowców odbędą się msze święte w miejscowych parafiach a 
na  ich grobach  zostały zapalone znicze.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński pyta, czy są uwagi do 
proponowanego porządku obrad Sesji. Przewodniczący przeprowadza 
głosowanie  w sprawie przyjęcia porządku obrad Sesji. Wszyscy radni 
jednogłośnie głosują za przyjęciem proponowanego porządku obrad Sesji.
Ad.5 
Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono następujących radnych.:
1. Teresa Garbiec
2. Kowalik Jan
3. Wojtyra Włodzimierz
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.

Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński wita zaproszonych gości 
Lista gości w załączeniu.
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Ad.7
Wójt Gminy Bolesław ŚWITAŁA  z wielką radością  i wdzięcznością zwraca 
się do wszystkich uczestników Sesji Rady Gminy. Nie wita każdego z osobna , 
ale mówi ,że każdy zaproszony  gość jest mile widziany na tej Sesji i witany 
przez Wójta z szacunkiem.
W dalszym ciągu wystąpienia Wójt mówi, że 27 maja  2010 roku minęło 20 lat 
działalności samorządu terytorialnego  w Kraju i 20 lat w gminie Popów. Ten 
jubileusz zgromadził dzisiaj  radnych i sołtysów wszystkich pięciu kadencji, 
przedstawicieli  władz ministerialnych, wojewódzkich, powiatowych , 
pracowników urzędu gminu , zakładów pracy , księży parafialnych , rolników, 
przetwórców  i wszystkich tych , którzy chcą zrobić coś dla tego regionu.
Wójt Bolesław Świtała podkreśla ,że jest wójtem  tej gminy 20 lat. Taki sam 
staż pracy mają również  radni Bęben Kazimierz, Wróż Henryk  i Józef 
Macherzyński. Przez ten okres czasu wiele się nauczył, zrobił dużo dobrego dla 
społeczeństwa  , ale ze smutkiem stwierdza, że nie wszystko udało się zrobić. 
Mimo trudności  w osiąganiu finału każdego przedsięwzięcia  udało się zmienić 
życie mieszkańców gminy na lepsze . Przez te 20 lat nasze okolice wypiękniały , 
estetyczne wioski są wizytówką naszej gminy, a mieszkańcom żyje się lepiej i 
wygodniej. Gmina została stelefonizowana, we wszystkich miejscowościach 
zostały wybudowane wodociągi, wybudowano drogi asfaltowe, położono 
chodniki, odnowiono i wyremontowano wszystkie  świetlice wiejskie, budynki 
OSP, szkoły , przedszkola, udostępniono dostęp mieszkańcom wsi do internetu 
poprzez  Centrum Kształcenia na odległość ,oraz Centrum Kultury w Popowie 
,skanalizowano wiele miejscowości ,zaopatrzono w kosze  i pojemniki na śmieci 
wszystkie miejsca , które tych koszy wymagają. Cieszymy się  z wszystkiego co 
nas otacza , a zwłaszcza z rzek Liswarty i Warty, które przebiegają przez  teren 
naszej gminy , z malowniczych skał jurajskich , lasów . To wszystko jest 
atrakcją turystyczną  dla mieszkańców wielkich miast, którzy w okresie letnim 
licznie  odwiedzają naszą gminę. Jak podkreśla Wójt Gminy  Bolesław Świtała 
największym bogactwem naszej gminy są jej mieszkańcy . Ludzie mądrzy, 
dobrzy , odporni na niepowodzenia , przedsiębiorczy , pracowici i życzliwi. 
Dzięki nim na wysokim poziomie stoi rolnictwo, mimo niskiej klasy gleby. 
Przetwórnie są wizytówką  naszego regionu. Produkowane w nich przetwory 
znajdują się na sklepowych  półkach w kraju i za granicą.
W dalszej części swojego wystąpienia  Wójt Gminy  mówi, że dobrze 
funkcjonuje gminna służba zdrowia, pomimo niezbyt dużej ilości lekarzy i 
pielęgniarek, uczniowie szkół osiągają  sukcesy, młodzież pragnie zdobywać 
wiedzę podejmując studia. Teren gminy jest w miarę bezpieczny nad czym 
czuwa Policja jak i sami mieszkańcy. Dobrze działają jednostki OSP , najlepiej 
to można ocenić po niedawnej powodzi, gdzie strażacy  z miejscowych 
jednostek OSP byli bardzo zaangażowani w pomoc powodzianom. Układa się 
również współpraca z kościołem. Wiele zostało już zrobione , ale jeszcze dużo 
trzeba zrobić, aby żyło się nam na wsi lepiej, bezpieczniej i wygodniej. Na 
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zakończenie swojego wystąpienia Wójt dziękuje wszystkim za współpracę. 
Dorobek tych 20 lat pokazywany jest na ekranie za pomocą projektora 
muldimedialnego, aby łatwiej było zaproszonym gościom  wyobrazić sobie 
zaistniałe zmiany.
/Informacja w załączeniu/
Ad.8.
Następnie głos zabierają zaproszeni goście .Jako pierwszy występuje 
Pan Tomasz Drabik Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w 
imieniu Podsekretarza Stanu Artura  Ławniczaka  dziękuje za zaproszenie   do 
udziału w uroczystej Sesji  Rady Gminy Popów składa wyrazy uznania  dla 
ogromu pracy włożonej  w rozwój  gminy./List gratulacyjny w załączeniu/

Starosta Kłobucki Stanisław Garncarek –„ kiedy 20 lat temu zaczęliśmy 
realizować samorząd terytorialny , to było coś nowego , ta euforia  w ciągu tych 
20 lat rozwijała się , bo samorządowiec ma to „coś”, co go  w tym kierunku 
prowadzi. Po 10 latach powstały  powiaty, które wspólnie z gminami  realizują 
wiele przedsięwzięć .Dziękuje Wójtowi Gminy za współpracę , podkreśla, że  ta 
współpraca bardzo dobrze układała się i układa się nadal. Pan Starosta Kłobucki 
przypomina ,że na terenie gminy Popów odbywało się wiele imprez 
powiatowych takie jak powiatowe dożynki, przegląd orkiestr dętych. Ta 
wspólność jeszcze bardziej nas jednoczy  i  nakłania do jeszcze lepszej 
współpracy. Niech ta dobra idea, dobry  pomysł na służenie mieszkańcom 
poprawia się i przynosi  owoce tego codziennego  trudu” 
Pan Tadeusz Wrona Doradca Prezydenta RP w Warszawie., Przewodniczący 
Ligi Krajowej – dziękuje za zaproszenie  do udziału w uroczystej Sesji Rady 
Gminy Popów związanej z obchodami 20 lecia Samorządu Terytorialnego. 
Serdecznie gratuluje  Wójtowi Gminy osiągnięć  związanych z zarządzaniem 
gminą  oraz pracą  na rzecz umacniania samorządności terytorialnej w 
demokratycznej  Polsce. Zwraca się do wszystkich gości, pracowników urzędu 
gminy , sołtysów , radnych – 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni 
demokratyczne wybory, w każdej gminie odrodził się  samorząd , budowano od 
dołu wszystkie struktury .Początek samorządu to  wielka praca  nad budową 
infrastruktury  dróg,  tej więzi ludzkiej  częstochowsko-popowskiej. W tym roku 
miały się odbyć uroczystości w  Warszawie  , ale z uwagi na powódź, jaka 
nawiedziła nasz kraj odstąpiono  od nich. Pan Tadeusz Wrona  składa wyrazy 
uszanowania  dla tych, którzy tworzą ten samorząd ,składa serdeczne życzenia 
sił , zdrowia i wytrwałości  oraz satysfakcji z osiągnięć  Gminy Popów  dla 
lokalnej społeczności oraz władz samorządowych. 
/List gratulacyjny w załączeniu/
Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląskiego 
Oddziału Regionalnego w Częstochowie Stanisław  Gmitruk serdecznie 
dziękuje za zaproszenie na sesję i za współpracę gminy Popów  i innymi 
gminami. Podkreśla, że gmina Popów bardzo dużo korzystała  z SAPARDU – 

4



jako pierwsza  i dlatego dziękuje Wójtowi \Gminy za menedżerską  i skuteczną 
pracę , bo dzięki  jego odwadze  powstało  na terenie gminy wiele inwestycji.
28 czerwca 2010 r otwiera się nową siedzibę ARiMR w Kłobucku, która lepiej 
będzie służyła  rolnikom. Sygnalizuje, że od 28 czerwca 2010 roku  będą 
przyjmowane wnioski  w ramach programu „Tworzenie i Rozwój 
przedsiębiorstw drobnych”. Dziękuje za współpracę , która jest  miła i 
efektywna, i jest pewny ,że ten samorząd da sobie radę w dalszych nowych 
wyzwaniach./List gratulacyjny w załączeniu/
Kierownik KRUS – Sikora Helena  z ogromną przyjemnością przyjęłam 
zaproszenie  na tą uroczystą sesję tak jak na wszystkie inne uroczystości 
organizowane w gminie Popów. Z okazji jubileuszu 20-lecia Samorządu 
Terytorialnego gminy Popów  dyrekcja i pracownicy Oddziału składają 
serdeczne gratulacje  władzom gminnym oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym  w rozwój tej gminy i życzą  przezwyciężenia  wszystkich 
trudności  i dalszego ciągłego rozwoju  gminy. W liście gratulacyjnym 
podkreślono, że tylko „ mądra współpraca, łączenie sił i poszanowanie racji 
przynoszą najlepsze efekty”./List gratulacyjny w załączeniu/

Pan Andrzej Szczypiór Wójt Gminy Miedźno  składa Przewodniczącemu 
Rady Gminy i Wójtowi Gminy serdeczne gratulacje  z tego co osiągnęli w tym 
okresie 20 -lecia , a był to okres trudny, gdyż wszyscy dopiero uczyliśmy się tej 
samorządności- mówi pan Szczypiór Andrzej. Gdybyśmy spojrzeli wstecz  i 
porównali  z tym ,co było 20 lat temu to zauważylibyśmy te  ogromne zmiany. 
Wójtowie działają w imieniu prawa  i wszystkiego sami zrobić nie mogą i stąd 
ten  ciągły niedosyt. Dziękuje za współpracę i życzy wielu sukcesów na 
przyszłość. Dorobek samorządu gminy Popów świadczy ,że warto angażować 
się  i pracować w Samorządzie ./Lis gratulacyjny w załączeniu/.

Sekretarz Gminy Opatów – Pan Jerzy Szyja  wyraża uznanie dla  Gminy Popów 
za  realizację tak trudnego zadania  jakim było budowanie demokracji lokalnej  i 
tworzenie warunków do podejmowania  proinwestycyjnych działań w gminie 
Popów. W imieniu Wójta Gminy Bogdana Sośniaka i Przewodniczącego Rady 
Gminy Witolda Łacnego życzy dalszej wytrwałości , nowych osiągnięć oraz 
rozwoju w budowaniu samorządności a także  wiele życzliwości  wśród 
mieszkańców./List gratulacyjny w załączeniu/

Pan Stanisław Sielski  były Naczelnik Gminy , obecny Wiceprezes Zarządu 
Gminnego  OSP w Popowie zabierając głos  przedstawił informacje z 
działalności jednostek OSP z terenu gminy Popów. Straże w tym okresie 20 lat 
bardzo rozwinęły się. Zostały wyposażone w  samochody gaśnicze i bojowe, 
wyposażone w sprzęt gaśniczy  i ratunkowy. Posiadają odnowione  własne 
remizy i co najważniejsze druhów strażaków, którzy chcą nieść pomoc 
mieszkańcom gminy. Dziękuje Wójtowi Gminy i  Radzie Gminy za pamięć o 
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tych 6 jednostkach OSP jakie funkcjonują  na terenie gminy i przeznaczanie 
środków finansowych na ich rozwój i wykorzystywanie  wszystkich  możliwości 
pozyskiwania  nowych samochodów , bądź innego sprzętu . Dzięki temu 
posiadamy jednostkę OSP z Rębielic Królewskich, która jest włączona do 
Krajowego Systemu Ratownictwa  Gaśniczego. Zachęca w dalszym ciągu  do 
współpracy przede wszystkim młodzież, która licznie poszerza  szeregi 
jednostek OSP.

Pan Tomasz Głębocki radca prawny  Gminy Popów dziękuje za  zaproszenie na 
sesję i udzielenie mu głosu . W swej wypowiedzi podkreśla ,że  na początku 
były pewne obawy co do  funkcjonowania samorządu  zgodnie z wymogami 
ustawy samorządowej . Obserwując przez dziesięć lat  pracę rady gminy i 
urzędu  gminy  z całą stanowczością stwierdza ,że ta gmina się zmieniła, 
zmieniła się na lepsze. Obserwował  i brał udział w tworzeniu uchwał 
dotyczących szeregu inwestycji, które zmieniły  życie mieszkańców  gminy, 
którym z roku na rok żyje się w godniejszych warunkach. Żyjemy  w innej 
Polsce , budujemy inną przyszłość opartą na nowoczesności  i życzy , aby 
władze samorządowe gminy podejmowały nowe wyzwania  korzystne dla 
społeczności tej gminy.

 Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy wpłynęły jeszcze listy 
gratulacyjne od Marszałka Województwa Bogusława Śmigielskiego, od Prezesa 
Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, od Senatroa 
Rzeczypospolitej Polskiej Czesława Ryszki, od Posłanki na Sejm Haliny 
Rozpondek

Ad.9
 Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków Teresa Garbiec czyta projekt 
uchwały:

Nr 218/XXXVII/2010 w sprawie:  oświadczenia dotyczącego  funkcjonowania 
samorządu terytorialnego po reformie wprowadzonej ustawą z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym.
W głosowaniu bierze udział  14 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Ad.10

Uroczystą sesję Rady Gminy Popów uświetniły  występy  artystyczne  uczniów 
Z terenu gminy Popów. Na początek wystąpił zespół „Popowiaczki” w strojach 
śląskich , który zrzesza najmłodsze dzieci z terenu gminy Popów . Repertuar 
artystyczny  zespołu „Popowiaczki”  mającego siedzibę w Zespole Szkolno-
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Przedszkolnym w Rębielicach Królewskich to przyśpiewki i tańce  ludowe. 
Opiekunką zespołu jest Pani Anna Szymocha- Drutowska .Występ  uczennicy 
Aleksandry Krawczyk został przesunięty na zakończenie obrad Sesji.

Ad.11.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński informuje, że w dalszej 
części obrad Sesji   zostaną wręczone   samorządowcom statuetki z okacji 20 lat 
samorządu  terytorialnego gminy Popów.
Pani Renata Pierz wyczytuje  nazwiska osób  i prosi o wystąpienie po  ich 
odbiór.
Statuetki   radnym wszystkich 5 kadencji wręcza Starosta Kłobucki Stanisław 
Garncarek oraz Wójt Gminy Bolesław Świtała
Statuetki sołtysom wszystkich 5 kadencji wręcza  Burmistrz Kłobucka Nowak 
Krzysztof wraz z Wójtem Gminy Bolesławem Świtałą.
Statuetki pracownikom  oświaty, kultury i urzędu gminy wręcza Tadeusz Wrona 
wraz z Wójtem Gminy Bolesławem Świtałą;

Ad.12 
Zespół uczniów z Gimnazjum  im,Jana Pawła II w Zawadach zaprezentował 
kilka pieśni o tematyce patriotycznej . W programie wystąpiły dwie wokalistki
Paulina Niezgoda i Magdalena Dłubak.
Na zakończenie części artystycznej  wystąpiła uczennica Liceum , mieszkanka 
Popowa Aleksandra Krawczyk, która zagrała cztery utwory na skrzypcach .
Ola odnosi wiele sukcesów  w grze na skrzypcach. Zajmuje czołowe miejsca w 
konkursach skrzypaczek .Jak wynika z jej wypowiedzi dalej będzie 
kontynuować naukę w tym kierunku.
Wójt Gminy  Bolesław  Świtała złożył również  gratulacje  i wręczył kwiaty
byłemu Naczelnikowi Gminy Stanisławowi Sielskiemu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński oraz Wice 
przewodniczący Rady Gminy  Matyszczak Robert i Henryk Wróż złożyli 
gratulacje i podziękowania za opracowanie książki „ 20 lat Samorządu 
Terytorialnego Gminy  Popów”  Pani Annie Kijak autorce książki oraz wręczyli 
jej   nagrodę rzeczową.
Pani Anna Kijak zabierając głos ze wzruszeniem dziękowała Radzie Gminy jak 
i Wójtowi Gminy za docenienie jej wysiłku. Powiedziała ,że tak właściwie 
„ojcem tej książki” to był Wójt Gminy Popów inż. Bolesław Świtała, który  już 
w 2008 roku zaproponował napisanie takiej książki, która zwierałaby  dzieje 
gminy  Popów na przestrzeni 20 lat z myślą o nadchodzącym jubileuszu 20 lat 
samorządu terytorialnego w roku 2010. Pani Anna Kijak podjęła się tej pracy z 
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ogromną przyjemnością  i zaangażowaniem . Na tej uroczystej Sesji dziękuje 
Wójtowi Gminy jako odpowiedzialnemu gospodarzowi gminy Popów, który 
jako jeden z nielicznej grupy Wójtów pełniących swą kadencję przez okres 20 
lat wraz z radnymi i  mieszkańcami gminy rozwiązuje problemy tej gminy, za to 
że podsunął taki pomysł , który na trwałe  pozostawi ślad ich działalności  w 
formie wydanej książki. Pani Anna Kijak dziękuje również pracownikom 
Urzędu Gminy Pani Renacie Pierz, Halinie Płuska oraz Kamilowi Krawczyk 
oraz radnemu  Henrykowi Wróż , którzy  wyszukiwali archiwalne  materiały , 
zdjęcia, dokumenty  na podstawie, których tworzyła to dzieło.
Ad.13
Po wyczerpaniu  porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Gminy
Józef Macherzyński zamyka obrady XXXVII uroczystej Sesji Rady Gminy.
Wypowiada słowa  „Zamykam obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Popów.
Wszyscy zaproszeni goście uczestniczący w uroczystej Sesji Rady Gminy 
zostali udekorowani przypinkami z logo gminy i aplikacją żelową Convex z 
okazji 20 lat Samorządu Terytorialnego Gminy Popów ,otrzymali gadżety na tą 
okoliczność oraz książkę „20 lat Samorządu Terytorialnego  Gminy Popów” 
autorstwa Anny Kijak  mieszkanki gminy Popów.
Po zakończeniu  uroczystej Sesji radni i goście  zaproszeni zostali poczęstowani 
tortem  z okazji  20-lecia  samorządu terytorialnego  gminy Popów.

Protokołowała                                                   Przewodniczący Rady Gminy 
Halina Płuska                                                    Józef Macherzyński
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