
Protokół Nr XXXIX/2010
z sesji Rady  Gminy Popów  odbytej w dniu 24 sierpnia 2010 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu \Gminy Popów

W Sesji uczestniczyli: 
radni wg Załączonej listy obecności 15
sołtysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy Paweł Hanus
P.o. Sekretarz Gminy – Halina Płuska
Radca Gminy – Tomasz Głębocki
Dyrektorzy szkół z terenu gminy Popów
Sekretarz byłego Klubu Sportowego Kingway Popów- Andrzej Zatoń

Przebieg posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad  sesji
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Podziękowanie byłemu  Zarządowi Klubu Sportowego Kingway Popów za prowadzenie 

działalności sportowej Klubu .
7. Przygotowanie  placówek oświatowych  do nowego  roku szkolnego 2010/2011
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2010 roku
9. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków jednostki samorządowej – 

jednostki  kultury za I półrocze 2010 r
10. Sprawozdanie  z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w gminie Popów za I półrocze 2010 r
11. Informacja  z wykonania zadań inwestycyjnych  za I półrocze  2010 r
12. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy 
13. Dyskusja
14. Wolne wnioski i zapytania 
15. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian w budżecie gminy
- zmian w Planie Odnowy  Miejscowości Zawady 
- zmian w Planie Odnowy  Miejscowości  Wąsosz Górny
- zabezpieczenia środków  w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  na rekultywację 

składowiska
- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Popów
- stanowiska dot. obywatelskiej inicjatywy  ustawodawczej „Powrót do ojczyzny”
- pomocy finansowej dla Powiatu 
- pomocy finansowej dla Powiatu 
- pomocy finansowej dla gminy Bieruń z przeznaczeniem na usuwanie skutków 

powodzi.

1



- Zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniu  narkomanii i przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie na 2010 
rok.

- Zamiany nieruchomości gruntowych  położonych w Wąsoszu Górnym 
16. Zakończenie obrad  XXXIX  sesji Rady Gminy Popów.

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

Ad.2 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Gminy przedstawia  proponowany porządek obrad sesji.
Pyta czy są uwagi  do przedstawionego porządku obrad Sesji.
Głos zabiera wójt Gminy Bolesław Świtała, który wnioskuje o wycofanie  z porządku obrad 
sesji pkt .9  Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków jednostki 
samorządowej – jednostki  kultury za I półrocze 2010 r, ponieważ zmieniły się przepisy  i ten 
temat nie  jest już rozpatrywany  na sesji oraz uchwały w sprawie zabezpieczenia środków  w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  na rekultywację  składowiska ponieważ te środki zostały 
zabezpieczone w budżecie ponadto proponuje wnieść do porządku obrad uchwały w sprawie :

- rozpatrzenia wniosku sołectwa Dąbrówka  dotyczącego  przeznaczenia środków 
      funduszu sołeckiego w 2010 
- pomocy finansowej dla miasta i gminy Bogatynia, która ucierpiała bardzo podczas 

ostatniej powodzi
Pani Ewa Kardas – Bernaś Dyrektor  Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w 
Rębielicach Królewskich prosi o przesunięcie punktu  7 . Przygotowanie placówek 
oświatowych  do nowego roku szkolnego  2010/2011 przed pkt.5. Sprawozdanie z 
działalności Wójta Gminy w okresie między sesyjnym. Przewodniczący Rady Gminy  pyta 
czy radni wyrażają zgodę na zmiany w porządku obrad Sesji.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za zmianą porządku obrad sesji.
Zatem porządek obrad sesji przedstawia się następująco.

 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad  sesji
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków
5. Przygotowanie placówek oświatowych  do nowego roku szkolnego 1010/2011
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
7. Podziękowanie byłemu  Zarządowi Klubu Sportowego Kingway Popów za prowadzenie 

działalności sportowej Klubu .
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2010 roku
9. Sprawozdanie  z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w gminie Popów za I półrocze 2010 r
10. Informacja  z wykonania zadań inwestycyjnych  za I półrocze  2010 r
11. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy 
12. Dyskusja
13. Wolne wnioski i zapytania 
14. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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- zmian w budżecie gminy
- zmian w Planie Odnowy  Miejscowości Zawady 
- zmian w Planie Odnowy  Miejscowości  Wąsosz Górny

- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Popów
- stanowiska dot. obywatelskiej inicjatywy  ustawodawczej „Powrót do ojczyzny”
- pomocy finansowej dla Powiatu 
- pomocy finansowej dla Powiatu 
- pomocy finansowej dla gminy Bieruń z przeznaczeniem na usuwanie skutków 

powodzi.
- Zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałaniu  narkomanii i przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie na 2010 
rok.

- Zamiany nieruchomości gruntowych  położonych w Wąsoszu Górnym 
- rozpatrzenia wniosku sołectwa Dąbrówka  dotyczącego  przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2010 
- pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia

15. Zakończenie obrad  XXXIX  sesji Rady Gminy Popów.

Ad.3
Radny Wojtyra Włodzimierz  wnosi , aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez czytania. 
Radny zapoznał się z protokołem i  stwierdza, że jest zgodny z przebiegiem ostatniej sesji
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem protokołu bez czytania.

Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków radni  zgłaszają następujące osoby:

1/ Garbiec Teresa
2/ Wojtyra Włodzimierz
3/ Drabik Henryk
Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji
Przewodniczący rady Gminy Józef Macherzyński przeprowadza głosowanie w  sprawie 
powołania komisji uchwał i wniosków.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.5
Dyrektorzy szkół  składają informacje o stanie przygotowania poszczególnych  placówek do 
nowego roku szkolnego 2010/2011.
Dyrektor Gimnazjum w Zawadach pan Szafer Józef  informuje, że w roku 2010/2011   w 
Gimnazjum w Zawadach uczyć się będzie 222 uczniów w 10 oddziałach. Liczba 
zatrudnionych nauczycieli  wynosi 22 z czego 1 w niepełnym wymiarze godzin. Obsługę 
placówki  stanowi 6 pracowników  : 3 sprzątaczki  pracujące w systemie dwuzmianowym , 
kucharka , intendentka oraz pracownik obsługujący sekretariat Zajęcia w szkole odbywają się 
w systemie jednozmianowym. Wyposażenie szkoły w sprzęt oraz pomoce naukowe jest 
dobry. W szkole będą działać koła  zainteresowań i przedmiotowe: języka angielskiego, 
jezyka rosyjskiego,jezyka polskiego , matematyki, SKS, zespoły artystyczne  oraz zajęcia 
wyrównawcze z matematyki, języka polskiego . wszyscy potrzebujący uczniowie objęci 
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zostaną opieka psychologiczno- pedagogiczną. Szkoła w  roku ubiegłym osiągnęła bardzo 
dobre wyniki nauczania przeprowadzone w II klasach  w kl.III . W opinii środowiska 
szkolnego  szkoła jest bezpieczna  i przyjazna uczniom. Oddziały w szkole tworzone są  wg 
alfabetu  i to jest posunięcie w dobrym kierunku, powoduje to wyeliminowanie  tzw, 
„Paczek”  wśród uczniów. W chwili obecnej pozostał do wykonania blok żywieniowy  oraz 
ogrodzenie  placu szkolnego od strony jezdni.
Są również pewne potrzeby  w zakresie  kompleksowego wyposażenia  pracowni języków 
obcych , uzupełnienie  pomocy dydaktycznych o nowo pojawiające się  pomoce  naukowe.
Gimnazjum w Zawadach jest przygotowane do  rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
2010/2011.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Popowie
Pan Zatoń Andrzej. W nowym roku szkolnym szkoła będzie liczyła o 6 uczniów mniej . 
Będzie się uczyło  162 uczniów w 8 oddziałach > Średnio na jeden oddział  przypadnie 20 
uczniów. Ponadto będą dwa oddziały przedszkolne : 1 dla  sześciolatków – 21 osób i jeden 
dla mniejszych dzieci  . W tej chwili zapisanych jest 26 przedszkolaków. W roku szkolnym 
2010/2011 będzie pracowało w szkole 19 nauczycieli , z czego w niepełnym etacie  18. Z tych 
nauczycieli 2 pełni funkcje wychowawców przedszkola. Ponadto szkoła będzie zatrudniała 8 
pracowników  administracji i obsługi , z tego 1 referent, 3 pracowników kuchni, 3 sprzątaczki 
na 2 i pół  etatu, jeden woźny szkolny na pełnym  etacie , który w okresie sezonu  realizuje 
zadania palacza c.o. Szkoła osiąga wysokie wyniki w nauczaniu jak i różnego rodzaju 
konkursach.  Organ nadzoru  w roku ubiegłym dokonał oceny pracy Dyrektora Szkoły i 
otrzymał on ocenę wyróżniającą. Szkoła zgodnie z zaleceniem Sanepidu  utworzyła 
odpowiedni  blok żywieniowy, wyremontowała sanitariaty w przedszkolu , wykonano bramę i 
wyłożono kostką wjazd do stołówki szkolnej. Pozostało do wykonania :
Wymalowanie części pomieszczeń. Konserwacja dachu na świetlicy, utworzenie  podjazdów i 
parkingu, wykonanie parkingu przy ulicy, remont kapitalny ogrodzenia  szkolnego, remont 
kapitalny garażu przyszkolnego  i tarasu. zakup ksero i kosiarki.
zakupienie mebli do sal lekcyjnych , przedszkola i gabinetu. Do końca roku kalendarzowego 
zostanie  utworzony plac zabaw  w ramach programu „Radosna Szkoła”. Pan dyrektor 
poinformował ,że w roku bieżącym w październiku szkoła będzie obchodzić jubileusz 120 
lecia , będzie zorganizowany zjazd absolwentów .
Plan budżetowy realizowany jest sukcesywnie.
Na dzień dzisiejszy szkoła jest dobrze przygotowana   na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
./Sprawozdanie w załączeniu/

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Więckach.  Pani Ryszarda 
Badura.Od 1 września 2010 roku w Więckach został powołany  Gminny Zespół Szkolno 
_Przedszkolny nr 4 w Więckach. Dyrektor nie zmienił się . W okresie  wakacyjnym w szkole 
wykonanych zostało wiele prac  remontowo-porządkowych  związanych z przygotowaniem 
przestrzeni  na potrzeby przedszkola , W efekcie powstały dwa sąsiadujące ze sobą 
pomieszczenia. Do przedszkola zgłoszono 37 dzieci w tym 12 sześciolatków. Zajęcia 
prowadzić będą dwie nauczycielki.. W szkole będzie się uczyło 68 dzieci . w czasie wakacji 
zakupiono nowe pomoce dydaktyczne  do miejsca zabaw  w kl.I-III w ramach rządowego 
Programu „Radosna Szkoła ”W nowym roku szkolnym będzie zatrudnionych  2 nauczycieli 
przedszkola,  i w szkole 8 nauczycieli + dyrektor szkoły oraz  4,5 etatu obsługi: kucharka. 
2 sprzątaczki, pracownik gospodarczy 1  i ½  etatu intendentka. Szkoła dobrze przygotowana 
jest do nowego roku szkolnego ./Sprawozdanie w załączeniu/.
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Dyrektor Gminnego Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Wąsoszu Górnym pani Dyrektor 
Katarzyna Siedlak.
W roku szkolnym 2010/2011  do szkoły w Wąsoszu Górnym będzie uczęszczało 72 uczniów . 
Do przedszkola 32  dzieci. Zatrudnionych będzie 13 nauczycieli w tym 2 nauczycieli 
kontraktowych, 2 mianowanych 9 nauczycieli dyplomowanych  oraz 5 pracowników obsługi. 
W minionym roku zostały wykonane prace remontowe  łazienek przedszkolnych .Do szkoły 
zostały zakupione  pomoce naukowe , krzesła ,wieszaki. W szkole będą prowadzone koła 
zainteresowań : plastyczne, gimnastyko-korekcyjne, logopedyczne , języka angielskiego , 
przyrodnicze,
Placówka dobrze przygotowana jest do rozpoczęcia nowego roku szkolnego /Sprawozdanie w 
załączeniu/

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Rębielicach Królewskich  pani Ewa 
kardas-Bernaś .  W roku szkolnym 2010/2011  do szkoły Podstawowej w Rebielicach 
królewskich będzie  uczęszczało 61 uczniów  oraz  35 przedzszkolaków. Zatrudnionych 
będzie  12 nauczycieli  na pełny etat oraz  5 nauczycieli  będzie uzupełniało etaty.Obsługę 
placówki stanowi 4 pracowników /2 sprzataczki, kucharka i intendentka/. Zajęcia odbywać się 
będą w 6 klasach , sali gimnastycznej, pracowni komputerowej . W roku 2010/2011 działać 
będą w szkole następujące koła zainteresowań:  historyczne, plastyczne, informatyczne , 
matematyczne , polonistyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,  logopedyczna, 
korekcyjno-kompensacyjna. Ponadto w szkole realizowane będą inne programy zapewniające 
wysoką jakość usług edukacyjnych. Uczniowie szkoły  bardzo dobrze napisali sprawdzian , 
osiągając  średnią  punktów 25,83 % , co  ich kwalifikuje  na poziomie  wyższym niż średnia 
wojewódzka, krajowa ,powiatowa i gminna. Na dzień dzisiejszy nie została wykonana 
przebudowa pionu żywieniowego. Ponieważ koszt  tej inwestycji jest duży problem ten nie 
został jeszcze rozwiązany. Budżet szkoły realizowany jest na bieżąco,  zgodnie z planem 
budżetowym. Szkoła jest dobrze przygotowana do nowego roku szkolnego. /Sprawozdanie w 
załączeniu/

Dyrektor Przedszkola Publicznego  w Zawadach – Pani  Anna Krawczyk.
Przedszkole w Zawadach zajmuje  część wolnostojącą parterowego budynku  położonego 
przy ul.Szkolnej w Zawadach, w skład pomieszczeń wchodzi kuchnia i stołówka oraz Klub 
Sportowy.
Do dyspozycji przedszkola  jest sala dydaktyczna z bezpośrednim  dostępem do łazienki , 
urządzona w sposób bezpieczny i funkcjonalny. Ponadto dzieci korzystają a dużego holu w 
którym jest telewizor oraz kącik do zabaw ruchowych..Budynek przedszkola wymaga 
gruntowego remontu  i modernizacjiW chwili obecnej wykonano malowane łazienki dla 
dzieci , naprawę osłon grzejnikowych , punktowe smołowanie dachu.
Sale zajęć dla dzieci są czyste , estetycznie udekorowane , wyposażone w odpowiedni sprzęt 
meble, stoły ,krzesła dostosowane do wzrostu dzieci.Przedszkole w Zawadach jest placówką 
jednozmianową uczęscza do niego 29 dziec. A w roku bieżącym będzie uczęszczać 25 dzieci, 
czworodzieci nie zostało przyjęte do przedszkola z powodu braku miejsc.
W przedszkolu zatrudnione sa trzy osoby  1 nauczyciel a zarazem dyrektor przedszkola  na 
pełnym etacie, 1 nauczyciel na 17/25 etatu oraz 1 etat  na stanowisku pracownika obsługi.
Przedszkole dobrze jest przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Środki 
budżetowe realizowane są sukcesywnie  na chwile obecną zostały wykorzystane w 56 %.
/Sprawozdanie w załączeniu/
Nastepnie głos zabiera Kierownik GZEAOS Krzysztof Moczek – informuje, że kuratorium 
oświaty dokonało oceny dyrektorów wszystkich placówek oświaty. Wszyscy dyrektorzy 
otrzymali najwyższe oceny . W roku bieżącym kończy się niektórym dyrektorom  okres 
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pięcioletni . Wójt gminy bez przeprowadzenia konkursu  przedłużył im  funkcję dyrektora na 
okres dwóch lat.  Porusza również temat   „Programu Marzeń . Przetarg, który został 
ogłoszony  na wyłonienie wykonawcy  na świadczenia usług  na Zarządzanie projektem 
Marzeń  w gminie Popów został unieważniony , ponieważ pojawiły się błędy  w kwestii 
składania ofert i ogłoszony ponownie. Jeżeli chodzi o dowożenie uczniów to został również 
ogłoszony przetarg. Wygrał go ten sam przedsiębiorca, który  dowoził dzieci w roku 
ubiegłym. Zaawansowane są prace  związane z rozbudową Gimnazjum Ta inwestycja będzie 
rozpoczęta w tym roku. W chwili obecnej nie warto inwestować w modernizacje  Przedszkola 
w zawadach .  ponieważ rozbudowa Gimnazjum uwzględnia pomieszczenia na przedszkole.
Kierownik GZEAOS informuje, że otrzymano wyniki  sprawdzianów w szkołach 
podstawowych i Gimnazjum . Szkoły te mają wyniki lepsze  niż średnia krajowa i 
wojewódzka , a więc nauczanie jest na bardzo wysokim poziomie we wszystkich szkołach.
Radny Kazimierz Bęben pyta , jeżeli jest mniej młodzieży w gimnazjum niż w roku 
ubiegłym , to czy kadra pedagogiczna również będzie zmniejszona oraz dlaczego nie zostały 
przyjęte wszystkie dzieci do przedszkola w Zawadach.
Pani Dyrektor Anna Krawczyk odpowiada, że  Statut określa 25 miejsc w jednym oddziale 
przedszkola , 30  miejsc to jest bardzo męczące dla wychowawcy , nie ma odpowiednich 
warunków  do przyjęcia tak dużej ilości dzieci.
Radny Bęben Kazimierz jest nadal nie usatysfakcjonowany z otrzymanej odpowiedzi .Do 
przedszkola powinny być przyjęte wszystkie dzieci, bo jak wytłumaczyć to rodzicom ,których
Dziecko nie może być przyjęte do przedszkola. Zwraca się do Wójta Gminy , aby wszystkie 
dzieci były  do przedszkoli przyjmowane.
Radna Starzyńska Mariola rozważając ten problem uważa,  że to radni powinni zastanowić się 
jak ten problem rozwiązać Pani dyrektor przyjęła do Przedszkola ty ilość dzieci zgodna ze 
Statutem.
Przewodniczący rady Gminy Józef Macherzyński wyjaśnia, że niedługo będzie rozbudowane 
Gimnazjum i wtedy problem się rozwiąże , bo więcej będzie miejsca. Radny Deska Jakub 
potwierdza, że  w przedszkolu w Zawadach są warunki trudne.
Radny Bęben Kazimierz uważa, że tak nie powinno być.
Radny Powiatowy Przygoda Mirosław  przypomina, że Gimnazjum było budowane , kiedy 
funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełnił Kazimierz Bęben.
SOŁTYS z Zawad uważa ,że do Przedszkola w Zawadach w pierwszej kolejności powinny 
być przyjmowane dzieci z Zawad a nie z Kamieńszczyzny czy innych miejscowości.
Radni odpowiadają ,że nie ma takich zapisów,
Przewodniczący rady gminy ogłasza, że temat przedszkola zostaje zakończony. Głos zabiera 
Dyrektor Gimnazjum Józef Szafer, który odpowiada na pytanie zadane przez radnego Bęben 
Kazimierza . uczniów ubyło , ale kadra pedagogiczna została ta sama, jeżeli uczniów będzie 
ubywać z roku na rok to trzeba będzie  zredukować etaty.

Ad.6
Rada Gminy chciała podziękować Zarządowi Klubu Sportowego Kingway Popów za 
prowadzenie Klubu przez okres 2 lat. Przewodniczący Rady Gminy wręcza statuetkę oraz 
dyplom  obecnemu na sali przedstawicielowi  Klubu SportowegoKingway Popów  panu 
Andrzejowi Zatoniowi. Statuetkę otrzymuje również  Przewodniczący Rady Gminy Członek 
Zarządu Klubu Sportowego Józef Macherzyński. Podziękowanie i gratulacje składają również 
:Wójt Gminy Bolesław Świtała oraz Wiceprzwodniczący Rady Gminy Matyszczak Robert i 
Henryk Wróż
Podziękowanie za 20 lat pracy w Samorządzie Gminy Popów otrzymuje również radny 
Bęben Kazimierz. Gratulacje składają przewodniczący Rady Gminy i Wójt gminy. Wręczając 
mu statuetkę z tej okazji. Radny Bęben Kazimierz dziękuje za pamięć mówi że pracował 
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razem z Wójtem przez 20 lat i bardzo dobrze ta współpraca im się układała czego dowodem 
są osiągnięcia w postaci inwestycji, dróg i  wielu innych inwestycji ważnych  dla tego terenu.
Głos zabiera Andrzej Zatoń Sekretarz klubu.Klub istnieje od 12 lat , figurował pod różnymi 
nazwami Ostatnio istniał jako Kingway Popów , potem przyszły trudne czasy . Nowy sponsor 
Kingway   Popów  zdecydował się na zmiany . Nie wyszło. Teraz Klub wrócił do dawnej 
nazwy „Liswarta Popów” . Nadzór nad nim przejęli młodzi ludzie  , byli zawodnicy  Klubu 
W tej chwili nie jest zbyt dobrze, jest trudno, ale  jest również pomysł  na odnowienie 
działalności Klubu . Jest dużo zawodników, którzy  się sprawdzają. Założenie klubu jest takie 
aby na razie utrzymać się  w pierwszej dziesiątce. Utworzona została nowa drużyna w skład 
której wchodzą juniorzy, dzieci.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński dziękuje panu Zatoniowi i życzy owocnej 
pracy.
Ad.7

Wójt Gminy dziękuje radnym , sołtysom  za udział w uroczystej Sesji Rady Gminy Popów.
Takiej Sesji nie zrobiła żadna gmina , a taka sesja była potrzebna , aby podziękować ludziom 
za ten 20 letni wysiłek i zaangażowanie  w działalność samorządową.
Następnie Wójt gminy składa sprawozdanie z działalności między sesyjnej.
Rondo będzie zrobione do końca października 2010 roku. Są pewne opóźnienia wynikające ze 
złej pogody , ale może to i dobrze bo  mniej będzie utrudnień.
W dniu 15 lipca 2010 r odbył się odbiór kanalizacji Zbory –Florianów, było kilka usterek, 
które wnieśli radni i sołtys Zborów . Usterki te zostały  usunięte do końca lipca .Już zostało 
zawartych na odbiór ścieków 88  umów,   do podpisania pozostało 12 . Mieszkańcy gminy 
przekonali się , że jest do dobra inwestycja. W lipcu rozstrzygnięto przetarg na budowę 
parkingu  ogólnodostępnego  w Rębielicach Królewskich . Wpłynęło 5 ofert. Przetarg 
wygrała  firma BOMAX z Zawad. Oferowana cena brutto 143.532,00 zł. Inwestycja w toku. 
19 lipca 2010 podpisano umowę na wykonanie parkingu  w Rębielicach Królewskich . W 
pierwszych dniach września ten parking powinien być wykonany . W tych pracach 
przeszkadza pogoda, deszcze rozmywają nawieziony podkład. W lipcu rozstrzygnięto 
przetarg na budowę parkingu  ogólnodostępnego  w Rębielicach Królewskich . Wpłynęło 5 
ofert. Przetarg wygrała  firma BOMAX z Zawad. Oferowana cena brutto 143.532,00 zł. 
Inwestycja w toku. 
W urzędzie gminy odbyło się  kilka spotkań  z mieszkańcami Antoni , aby im przedstawić na 
czym polega problem potrzeba wytyczenia granic  w ich miejscowości.
Szkoda, że mieszkańcy tych terenów nie wyrazili zgody na współpracę, bo mieli by za darmo 
wyznaczone granice.
Wójt Gminy  uczestniczył również w Promocji Służby Więziennej w Kulach.
W dniu 04 sierpnia odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy  w sprawie zorganizowania  i 
przygotowania Sesji  październikowej.
Dnia 05 sierpnia 20910 roku podpisano akt notarialny z Panią 
Rozpisany został przetarg  na ..... w gminie Popów, należy go unieważnić. Przy składanych 
ofertach pojawiły się problemy.
11 sierpnia 2010 toku  odbyło się zebranie wiejskie  w Wąsoszu Górnym, gdyż w czwartek 
mija termin złożenia wniosków, Będzie składany również wniosek na zagospodarowanie 
terenu wokół gminy.
W dniu 12 sierpnia podpisano kolejny akt notarialny na zamianę gruntów Pan Tronina 
zamienił się na grunty z UG, również nastąpiła zamiana gruntów z Panem Pietraszukiem.
22 sierpnia Wójt uczestniczył w Dożynkach gminnych w Parzymiechach. W tym dniu odbyły 
się również dożynki w Miedźnie jak i Opatowie.
Realizacja zadań gospodarczych.
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Realizacja zadań gospodarczych przebiega prawidłowo, to nie znaczy ,że wszystkie  zadania 
zostały wykonane. Większość inwestycji została zaplanowana na drugie półrocze 2010 roku
Oprócz zadań unijnych , przystąpiono do budowy chodnika w Popowie, wykonują go 
skazani., tam będzie również położony dywanik, przystąpino do remontu świetlicy w 
Brzózkach , prowadzony jest remont budynku OSP w Popowie , tam zatrudnia się 
pracowników publicznych ,ściany  garażu zostały wyłożone płytkami pozostały do wyłożenia 
podłogi.T en budynek powinien być zrobiony do  26 września  2010 roku na uroczystość 
oddania budynku Centrum Kultury do użytku. Na terenie gminy przebywa osoba posiadajaca 
czwórkę dzieci , nie mająca gdzie mieszkać. Wójt gminy znalazł dla niej budynek , jednak 
wymaga on remontu i  ten budynek jest remontowany i przygotowywany do użytku.
Został złożony wniosek do WFOŚ  o umorzenie pożyczek na  budowę kanalizacji Popów. 
Zbory , Florianów. Wniosek ten został pozytywnie załatwiony. Otrzymamy 700 tys zł. 
Kolejna inwestycja to modernizacja świetlic w Zborach i Dębiu. Świetlice zostały 
wyremontowane , brakuje jeszcze krzeseł  i stolików, ale te uzupełni już sołectwo  w latach 
następnych. Mieszkańcy posiadają do dyspozycji fundusz sołecki i mogą go przeznaczyć na 
świetlicę.  Na Zawadach ul. Piwna planowana jest budowa wodociągu. Pojawia się problem 
ponieważ właściciel jednej działki nie pozwolił przejść przez tą działkę. W czerwcu 
rozstrzygnięto przetarg na  budowę  wodociągu  w pasie drogi wojewódzkiej DW  491  w 
Popowie  ul. Wieluńska. Kosztorys inwestorski opiewał na 190.000 zł. Wybrano ofertę na 
sumę 98.953,48 zł. Inwestycja w toku. W związku z planowaniem  kanalizacji na ul 
Wieluńskiej  skierowano zapytania o cenę  jednak wartość  złożonych ofert przekroczyła 4-
krotnie  kwotę  ,którą moglibyśmy przeznaczyć na tę inwestycję. W lipcu rozstrzygnięto 
przetarg na budowę parkingu  ogólnodostępnego  w Rębielicach Królewskich . Wpłynęło 5 
ofert. Przetarg wygrała  firma BOMAX z Zawad. Oferowana cena brutto 143.532,00 zł. 
Inwestycja w toku. 
Następny etap kanalizacji to Brzózki, Annolesie  i Marianów, Dokumentacja jest już na 
ukończeniu Na ukończeniu jest projekt na zagospodarowanie terenu wokół gminy. To zadanie 
w tym roku zrobione nie będzie, gdyż najpierw musi być zrobiona termomodernizacja 
budynku urzędu gminy , połączone jest to z robieniem wywiertów .W tym roku zaplanowano 
modernizacje świetlicy w Rębielicach Królewskich. Przeznaczono na tą inwestycje 50 tys zł. 
Jednak po rozeznaniu pomieszczeń , które ten remont miał obejmować  odstąpiono od tych 
robót. Bo jeżeli te środki miały by być źle wydane to lepiej ich wcale nie wydawać.
Nie będzie drogi w Popowie . Będzie natomiast w tym roku informatyzacja Urzędu Gminy. 
W Zawadach, Rębielicach Królewskich i Florianowie zrobiono place zabaw dla dzieci. 
Dokumentacja  na rozbudowę Gimnazjum w Zawadach  jest nie do końca załatwiona nie 
rozwiązany jest problem ciepłownictwa. Zakończona została również  budowa ul. 
Kalwaryjskiej w Wąsoszu Górnym.W związku ze zmieniającymi się warunkami pogodowymi 
i związanymi z tym zjawiskami Wójt Gminy chce zaprosić na sesję Rady Gminy 
przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w 
celu poinformowania , co my jako gmina możemy zrobić , aby te podtopienia u nas nie 
występowały. Wójt gminy zapoznał radnych i sołtysów z ostatnim komunikatem 
meteorologicznym mówiącym o ulewnych deszczach i silnym wietrze.
Wójt powiedział również ,że  na ostatniej Seishi została podjęta jedna uchwała, która została 
zrealizowana.
Ad. 8
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze zostało szczegółowo omówione na 
Posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 23 sierpnia 2010 roku. Radni jednogłośnie głosują  za 
odstąpieniem od ponownego rozpatrywania sprawozdania.

Ad.9.
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Sprawozdanie  z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w gminie Popów za I półrocze 2010 było dokładnie 
omówione na komisjach rady gminy w dniu 23 sierpnia 2010 roku
Radni jednogłośnie głosują za odstąpieniem od ponownego rozpatrywania sprawozdania.

Ad. .11. 

Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Popów. Skarga była szczegółowo 
rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jak również Komisji Gospodarczej.
W dniu 23 sierpnia 2010 roku
Radni jednogłośnie głosują za odstąpieniem od  ponownego rozpatrywania skargi.

Ad. 12 i 13
Dyskusja.
Radny Bęben Kazimierz pyta dlaczego Wójt Gminy nie przedłużył Dyrektorom szkół 
pełnienia tej funkcji na okres 5 lat tylko na 2 lata.
Radny Łysakowski Dariusz pyta dlaczego  tak długo nie jest zrealizowana sprzedaz Domu 
Nauczyciela w Rebielicach Królewskich , bo jak wynika z wypowiedzi pracownika UG to 
pan radca prawny nie ma czasu zająć się tą sprawą.

Radca Prawny odpowiada ,że jeżeli jest taka sytuacja ,że w danym dniu nie ma czasu zająć się 
pewną sprawą należy napisać wniosek  i poprosić o opinię  radcy prawnego  na dany temat. 
Radca prawny udziela odpowiedzi na konkretne pytania. W tej sprawie zabrakło  czasu po 
obu stronach. Jeżeli pan Wojtek oczekuje jako pracownik urzędu  porady formułuje pytanie , 
przedstawia problem  i radca prawny udziela odpowiedzi na piśmie. Radca prawny stara się 
zająć tymi sprawami najbardziej pilnymi w danym momencie.
Sprawa umów  dotyczących pełnienia stanowisk dyrektorskich  po konkursie na 5 lat  zapis w 
ustawie  w ust.13  i 14 ,że organ prowadzący w uzgodnieniu  z kuratorium przedłuża 
pełnienie tego stanowiska na kolejne okresy. Może to być 2 lata, 3 lata.
Radny Bęben Kazimierz wraca do poprzedniego pytania.  To znaczy ,że pan Konieczny 
Wojciech nie zadał konkretnego pytania
Radca prawny Tomasz Głębocki odpowiada- trzeba uwzględnić  fakt,że pomoc składa się z 
kilku usług: porada prawna i opinia prawna. Jeżeli ktoś pyta  mnie ustnie  w jakiejś prostej 
sprawie  odpowiadam od razu, jeżeli natomiast sprawa wymaga dłuższego zastanowienia się 
nad nią opinie pisze się na zlecenie . Powinien być złożony wniosek  i kserokopie 
dokumentów , które mogą wpływać na opinię. Prawo nie jest takie proste jakby się wydawało, 
czasem jest kilka wariantów rozstrzygnięcia  i trzeba to dokładnie rozeznać. Opinii prawnej 
nie pisze się nie mając wniosku.
Sołtys z Dąbrówki  - Daniela Wydmuch  informuje,że koło p. Suchańskiego w Dąbrówce  stoi 
na jezdni woda , czy można z tym coś zrobić.
Radny Bęben Kazimierz  informuje również , że koło pana Zgrzebnego w Więckach również 
po deszczu woda przelewa się na posesję  i ta pani skarży się ,że woda wchodzi jej na 
podwórko, na Dębiu również zalewane są przez wodę deszczową  podwórka., trzeba ten 
problem jakoś rozwiązać. Radny Drabik Henryk odpowiada, że  pani Zgrzebny ma 
przetwórnię  i ta woda napływa  z przetwórni.
Sołtys wsi Zawady zgłasza, że psy latają po Zawadach
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Do postawionych przez radnych pytań ustosunkował się Wójt Gminy, który  wyjaśnił ,że 
Dąbrówka to droga powiatowa. Wójt rozmawiał  o zrobieniu generalnego remontu  na drodze 
od Brzózek do Ośrodka Zdrowia w Popowie. Starostwo Powiatowe chciałoby złożyć wniosek 
na „Schetynówkę” na remont tych dróg i w 2012 r złożyć dokumentację.
Jeżeli chodzi o  panią Zgrzebny to są takie ulewy , że ta woda nie może się pomieścić., te 
drogi   są w miarę odwodnione.
Radny Bęben Kazimierz , jeżeli była by możliwość udrożnienia , to trzeba by tej pani pomóc.. 
Wójt Gminy  -  o tym są powiadomieni zarządcy dróg.
Sołtys wsi Kamieńszczyzna   Makles Konstanty zwraca uwagę na  zasypywanie drogi przez 
rolników uprawiający pols. Droga na Kamieńszczyźnie  koło pana Labochy jest ładnie 
zrobiona, ale brak jest rowów, rowy sa zasypane a rolnicy uprawiający ziemię  orzą pole do 
samej drogi, kamienie ,skiby piachu, darnie   wysypują na drogę i ta droga jest 
zanieczyszczona.
Sołtys wsi Rebielice Królewskie zgłasza, aby wyciąć topole  na ul. Częstochowskiej  oraz 
oczyścić pobocze drogi  od pana Płuski  do pana Morgi  na ul. Sabaty w Rębielicach 
Królewskich. Tam gałęzie drzew wychodzą na drogę.
Radny Wojtyra Włodzimierz pyta czy Starostwo ma zamiar remontować drogę od Rębielic w 
stronę Dankowa.
Konieczny Wojciech prac.UG. ustosunkował się do wypowiedzi sołtysa wsi Rębielice 
królewskie pana Andrzeja Furgalskiego, wyjaśniając ,że urząd gmin nie ma możliwości 
zmusić mieszkańca wsi do usunięcia drzew z jego placu , to obywatel zgłasza się do Urzędu 
Gminy bądź Starostwa o pozwolenie na takie wycięcie drzew.

Radny Łysakowski Dariusz  informuje, że na oczyszczalni ścieków został jeden słup 
ogłoszeniowy i pyta czy nie można go dać na Nową Wieś koło remizy.
Wójt odpowiada, że  droga powiatowa  przebiegająca przez Rębielice Królewskie w stronę 
Dankowa będzie zrobiona. Na drodze na ul.Makuszyńskiego w Zawadach  zostały usunięte 
zastoiny .Inspektor nadzoru  polecił położyć warstwę ścieralną ,bo będzie robione pobocze  i 
wykopią również rowy.Wójt uważa,że rowy powinny być odtworzone . Droga do Przedszkola 
będzie zrobiona  w pierwszej kolejności  do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Jeżeli chodzi o zasypywanie drogi to będzie wysłane pismo do p.Labochy, p. Troniny i p.
Sieczki, którzy uprawiają tam pole o zachowanie kultury  .
Jest możliwość zrobienia tej drogi w Kulach ześrodków powodziowych.Jeżeli Starostwo 
dostanie środki to ta droga będzie zrobiona.Wójt  uzupełnia jeszcze wypowiedź pana 
koniecznego ,że drzewa nie mogą być usuwane  poz okresem lęgowym , jest zarządzenia 
ochrony środowiska ,że w okresie lęgowym  wycinki robić nie wolno, trzeba sprawdzić , czy 
na drzewach nie ma gniazd.

Radny Lubczyński Henryk pyta  czy akt notarialny z panem Pietraszukiem jest już zawarty.
Radny Wojtyra Włodzimierz wnosi o oczyszczenie „góry  rębielskiej.”
Wójt odpowiada , że to jest sprawa wspólnoty wiejskiej i tam należy kierować taki wniosek.
Radny Matyszczak Robert pyta ,kiedy będzie zrobiony chodnik na Zborach i Florianowie.

Ad.Wolne wnioseki 
Głos zabiera Przewodniczący Rady Gminy Józef macherzyński, który  poinformował radnych 
i sołtysów ,że w dniu 12 września 2010 r  odbędą się dożynki gminne w Rębielicach 
Królewskich Zbiórka o godz. 11,30 w Rębielicach Królewskich przy lesie  ul.Królewskiej. 
Przedstawił proponowany porządek tej uroczystości dożynkowej.
Poinformował ,że tak jak w latach ubiegłych wieńce dożynkowe przygotują poszczególne 
parafie.
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Wójt Gminy wspomniał o Banku Żywności , który dostarcz nam żywność dla tych rodzin 
najbardziej potrzebujących. Ci ludzie są ciągle niezadowoleni. Podzieliliśmy wydawanie tych 
na parafie , też jest źle , tej żywności nie wystarcza dla wszystkich osób jednakowo, bo nie 
można tak do końca obliczyć ile osób po nią przyjdzie. 
Zwraca się do radnych , czy widzą jakieś rozwiązanie w tej sprawie , aby wszyscy byli 
zadowoleni.
Radni uważają, że tej żywności nie powinno w ogóle być , gdyż  przychodzą po nią ludzie , 
którym ta żywność nie jest potrzebna. Osoby , którzy  potrzebują tej żywności nie 
wybrzydzają biorą to co jest, natomiast ci którzy nie potrzebują a biorą bo jest , potem 
grymaszą ,że tylko takie rzeczy przysłali , jednego za mało, drugiego za dużo i po co to.
Radny Kasprzak Jerzy  uważa, że jest to dobra rzecz, on zabiera pewnym osobom te dary i są 
z nich bardzo zadowoleni.
Ad.
Przewodnicząca komisji uchwał i wniosków czyta kolejno projekty uchwał:
W głosowaniu bierze udział 13 radnych .Nieobecni Zagrodnik Robert i Kowalik Jan.
Uchwała Nr 220 /XXXIX/2010 w sprawie  zmian w budżecie gminy  Popów
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 221/XXXIX/2010 w sprawie:  zmiany Planu  Odnowy Miejscowości Zawady.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 222/XXXIX/2010 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz 
Górny
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 223/XXXiX/2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy 
Popów
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 224/XXXIX/2010 w sprawie: stanowiska dot. obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny”
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała  Nr 225/XXXIX/2010 w sprawie pomocy finansowej  dla Powiatu Kłobuckiego
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 226/XXXIX/2010 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Radny Bęb en Kazimierz pyta czy te środki finansowe będą przekazane przed wykonaniem 
czy po wykonaniu drogi.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiada, że po wykonaniu drogi.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 227/XXXIX/2010  w sprawie pomocy finansowej  dla Miasta Bieruń
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W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały
Uchwała Nr 228/XXXIX/2010 w sprawie: zmiany gminnego programu  profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz  przeciwdziałaniu  narkomanii i 
przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie na 2010 r
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 229/XXXIX/2010 w sprawie: zamiany nieruchomosci  gruntowych położonych 
w Wąsoszu Górnym
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 230/XXXIX/2010 w sprawie: rozpatrzenia wniosku  sołectwa Dąbrówka 
dotyczącego przeznaczenia  środków funduszu sołeckiego  w 2010 r
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Uchwała Nr 231/XXXIX/2010  w sprawie: pomocy finansowej  dla Miasta i Gminy 
Bogatynia
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Ad.
Przewodniczący rady Gminy dziękuje  za udział w Seishi i zamyka obrady  wypowiada 
słowa. „Zamykam obrady XXXIX Seishi Rady Gminy „
Sesja trwała od godz. 9,00 – 13,15

Protokołowała:                                              Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                  Józef Macherzyński
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