
 

 

1

 
 
 

Protokół Nr  IV/2011 
z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu  17 lutego 2011 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów. 
 
W Sesji uczestniczyli: 
Radni wg załączonej listy obecności 
Sołtysi wg załączonej listy obecności /Nieobecny Zagrodnik Robert/ 
Wójt Gminy – Bolesław Świtała 
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus 
Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej Oddział w Częstochowie – Dariusz Bolesławski 
Radny Powiatowy – Piotr Derejczyk 
Poseł na sejm – Rozpondek Halina 
Radca Prawny – Tomasz Głębocki 
 
Przebieg posiedzenia: 
 
Ad 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak dokonuje otwarcia obrad Sesji 
.Wypowiada słowa „Otwieram IV sesję Rady Gminy Popów i stwierdzam, że  
dzisiejsze obrady są prawomocne, gdyż na stan rady 15 radnych w Sesji bierze 
udział 14 radnych”. 
Wita wszystkich przybyłych na obrady Sesji. 
Ad.2 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak przedstawia proponowany 
porządek obrad Sesji. 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad  Sesji 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków  
5. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności w okresie między sesyjnym 
6. Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  za 2010 r 
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 

2010 r 
8. Informacja o stanie środowiska  w gminie Popów za 2009-2010rok 
9. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych. 
10. Dyskusja 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Podjęcie uchwał w sprawie:  
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-   zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 
- nabycia nieruchomości  położonej  w Zawadach 
- nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Dębie 
- nabycia nieruchomości położonej  w  Rębielicach Królewskich  
- wyrażenia zgody na  wyodrębnienie w budżecie gminy Popów na 2012 

rok  funduszu sołeckiego 
- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli 

nieruchomości  za usługi odbierania odpadów komunalnych  oraz 
opróżniania zbiorników  bezodpływowych  i transport nieczystości 
ciekłych. 

- pomoc dla Powiatu Kłobuckiego 
- zmiany w budżecie gminy 

13. Zamknięcie  obrad  IV sesji Rady Gminy Popów 
Przewodniczący Rady Gminy  Popów pyta czy są uwagi do proponowanego 
porządku obrad sesji 
Radny Wróż Henryk zgłasza wniosek radnych. Bździon Jana. Ptak Jacka, Kocot 
Jerzego. Macherzyńskiego Józefa i Wróż Henryka co stanowi ¼ stanu Rady 
Gminy o odwołanie  z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Roberta 
Matyszczaka  oraz jego zastępców  Jakuba Deskę oraz Mirosława Przygodę oraz 
wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy i zastępców a także podjęcie 
stosownych uchwał w tym temacie. Wniosek należy wprowadzić w Pkt.5 
porządku obrad sesji Uzasadnia wniosek tym, że: 
Przewodniczący Rady Gminy  kieruje się stronniczością w stosunku do części 
radnych, podejmował czynności nie konsultowane  z Radą Gminy , 
Przewodniczący Rady Gminy bez zgody  Rady Gminy dokonał zakupu drogiego  
telefonu komórkowego o wysokim standardzie do wyłącznej dyspozycji, czym 
naraził budżet gminy na opłaty 360 zł miesięcznie  przez okres 24 miesiący, 
dokonał zakupu laptopa bez  uzgodnienia z Radą Gminy zlecił  wykonanie 
kosztorysu  na remont pokoju 15 a , za sumę 600 zł . Koszt remontu wg 
kosztorysu wynosić będzie 36.800 zł , Po remoncie gabinet Przewodniczącego 
Rady ma być umeblowany o odpowiednio wysokim standardzie meble . 
Niezgodne z działalnością Statutową Gminy Popów działanie 
Przewodniczącego Rady to potajemne  spotkanie z grupą radnych  w remizie 
OSP w Zborach  w dniu 28 grudnia 2010 roku o godz. 18,00 Na spotkaniu 
omawiano własną wersję budżetu gminy. Jak wynika z wniosku to tylko 
wycinek zamierzeń Przewodniczącego Rady Gminy. Dają one jednak podstawy 
do tego , aby  dokonać przerwania tych poczynań  , bo wyborcy nie tego 
oczekiwali. 
 
Radna Żurawska Teresa wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej 
sesji o pkt .złożenie sprawozdań ze swej działalności przez koła GW. Koło 
Emerytów i Rencistów, zespołu „ Popowiaczki „ 
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Przewodniczący Rady Gminy poddaje pod głosowanie  wniosek zgłoszony 
przez Henryka Wróża. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad wniosku 
przedstawionego przez radnego Henryka Wróża 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych. 
„za” – 9 radnych  
„przeciw” – 5 radnych 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak poddaje pod 
głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Żurawska Teresę.  
Kto jest za wprowadzeniem wniosku radnej Żurawskiej Teresy o rozszerzenie 
porządku obrad o złożenie sprawozdań ze swej działalności przez KGW.Koło 
Emerytów i rencistów i Zespołu Popowiaczki. 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych. 
„za „ - 13  
„przeciw” – 0 
„wstrzymało się „ – 1 
 
Radny poddaje pod głosowanie przyjęcie  porządku obrad  sesji po 
wprowadzeniu dodatkowych punktów 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych 
Wychodzi radny Owczarek Kazimierz 
Wszyscy radni są za przyjęciem porządku obrad Sesji  rozszerzonego o wnioski 
Wróż Henryka i Żurawskiej Teresy. 
Porządek obrad Sesji przedstawia się następująco: 
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 Powołanie Komisji Skrutacyjnej  
6 Odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy 
7 Powołanie Przewodniczącego Rady Gminy  oraz Wiceprzewodniczących  
     Rady Gminy 
8.  Sprawozdanie Wójta gminy  z działalności między sesyjnej. 
9. Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i  
     Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  za 2010 r 
10.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za      
2010 r 
11.Informacja o stanie środowiska  w gminie Popów za 2009-2010rok 
12. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych. 
13. Sprawozdanie z działalności Kół Kospodyń Wiejskich  z Popowa i Rębielic 

Królewskich, Koła Emerytów i Rencistów oraz Zespołu „Popowiaczki” 
14. Dyskusja 
15.Wolne wnioski i zapytania. 
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16.Podjęcie uchwał w sprawie:  
-   zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 
- nabycia nieruchomości  położonej  w Zawadach 
- nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Dębie 
- nabycia nieruchomości położonej  w  Rębielicach Królewskich  
- wyrażenia zgody na  wyodrębnienie w budżecie gminy Popów na 2012 

rok  funduszu sołeckiego 
- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli 

nieruchomości  za usługi odbierania odpadów komunalnych  oraz 
opróżniania zbiorników  bezodpływowych  i transport nieczystości 
ciekłych. 

- pomoc dla Powiatu Kłobuckiego 
- zmiany w budżecie gminy 
- odwołania Przewodniczącego Rady Gminy 
- odwołania  I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
- odwołania II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
- wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popów 
- wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Popów 

17.Zamknięcie  obrad  IV sesji Rady Gminy Popów 
 
Ad. 3. 
Radny Macherzyński Józef wnioskuje o przyjęcie protokołu  z ostatniej Sesji  
bez czytania. Radny przeczytał protokół i  stwierdza, że zawiera dane zgodne z 
przebiegiem Sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak  przeprowadza głosowanie  
W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu z poprzedniej 
Sesji. 
 
Ad.4 
Do Komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają  następujące osoby. 
1/ Macherzyński Józef 
2/ Żurawska Teresa 
3/ Kasprzak Jerzy 
Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
Przewodniczący poddaje skład komisji pod głosowanie.  
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Wyszedł z sali radny  Owczarek 
Kazimierz i radny Zatoń Paweł/ 
Radni jednogłośnie głosują za składem komisji uchwał i Wniosków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak mając na uwadze to, że  w 
obradach Sesji uczestniczy Z-ca Dyrektora Poczty Polskiej w Częstochowie 
oddaje mu głos. Pan Dariusz Bolesławski  informuje zebranych ,że Poczta 
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Polska  planuje się przekształcić i ma w zamiarze likwidację kilku placówek 
pocztowych na terenie powiatu Kłobuckiego, a w to miejsce utworzyć  agencję 
pocztową. Te placówki nie będą prowadzić pracownicy poczty  i w ten sposób  
poczta będzie mieć oszczędności.W agencjach będą pracować pracownicy , 
którzy będą otrzymywać wynagrodzenie. Agencja będzie usytuowana  przy 
budynku Urzędu Gminy. 
Taka Agencja może być czynna odpowiednio dłużej  w zależności od osoby 
prowadzącej tą agencję. Tak się dzieje ze względów ekonomicznych. Główna 
przyczyna likwidacji tej placówki poczty w Popowie to taka ,że na koniec 
ubiegłego roku Placówka przyniosła straty w wysokości 100 do 150 tys zł. To 
powoduje ,że Poczta jest zmuszona  podejmować takie decyzje, a takich 
placówek jest znacznie więcej. W ostatnich latach poczta trochę podupadła i  
musimy nadążyć za tym funkcjonowaniem- powiedział Z-ca Dyrektora Poczty 
Polskiej w Cz-wie. Dyrektor zapewnia ,że dołoży wszelkich starań , aby zdobyć  
agenta . Sytuacja w Popowie jest znana , gdyż kilka lat temu już na ten temat 
były prowadzone rozmowy. Ta poczta usytuowana jest w Popowie a więc  dość 
daleko od centrum gminy  ,chcemy przenieść tą pocztę w latach 2012 – 2013  do 
Krzepic, ze względu na łatwiejsze doręczenie poczty. 
Następnie głos zabiera pani poseł Halina Rozpondek, która mówi, że 
występowała z pismem w tej sprawie do ministra  i otrzymała odpowiedź ,iż ze 
względu na duże zadłużenie  muszą przekształcać  placówki w agencje , aby 
mogli swoje usługi  dostosować dla potrzeb mieszkańców i jednocześnie 
zaoszczędzić. W tej chwili poczta jest placówką prywatną  i musi dorównać 
konkurencji, 
Radna Żurawska Teresa zwracając się do Z-cy Dyrektora Poczty pyta , dlaczego 
z taką łatwością chcecie przejąć, to co służy nam tak długie lata . Budynek 
został wyremontowany  i z tej poczty wszyscy korzystamy , nawet w 
poniedziałki wydłużono  czas pracy do godz . 17- tej , aby nawet osoby 
pracujące mogły odebrać paczkę , czy awizo. 
Pan Dyrektor Bolesławski odpowiada, że to nie jest kwestia złej czy dobrej woli 
Przez wiele lat obserwowano Urząd Poczty w Popowie , który był 
niedochodowy , i przez wiele lat akceptowano tą sytuację , ale w momencie 
kiedy te straty  są zbyt duże zaczęli bardzo szczegółowo liczyć pieniądze 
.Poczta nie jest finansowana ze Skarbu Państwa to jest przedsiębiorstwo i jeżeli 
przedsiębiorstwo ma straty to chce ich uniknąć. 
Jeżeli będzie osoba, która będzie prowadziła dobrze tą agencję, to ta agencja 
może  funkcjonować przez wiele lat i spełniać oczekiwania  klientów, może być 
czynna nawet przez 12 godzin. Im dłużej będzie funkcjonować tym więcej 
będzie zarabiać . To nie jest łatwa decyzja , bo trzeba się liczyć również ze 
zwolnieniem  pracowników. 
Pani Jolanta Grabowska   mówi, że jest dużo ludzi, którzy mają zaufanie do 
poczty i trudno ich teraz przekonać do agencji , jeżeli poczta będzie w 
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Krzepicach to jak my do Krzepic dojedziemy ,jest tam szpital do którego są 
kierowani chorzy i wiemy ,że  ludzie nie mają możliwości dojazdu . 
Tam kursuje tylko jeden autobus i „nie mówcie ,że agencja będzie bezpieczna, 
ponieważ poczta się nie utrzymała to agencja też się nie utrzyma”. 
Podpisując umowę z agentem  przejmujemy wszystkie zobowiązania jako 
poczta .Agent reprezentuje nas i my ponosimy za niego odpowiedzialność 
Jeżeli chodzi o kwestie odpowiedzialności  Agencji , Poczta musi zatrudniać 
swoich pracowników . Agencja rozwija własny biznes  a zyskiem dzieli się z 
Pocztą. Poczta jest przedsiębiorstwem , które musi zarabiać. W tym roku nie ma 
w planie przekształcenia  Urzędu Poczty w Popowie., ale do 2013 roku ta 
restrukturyzacja ma być przeprowadzona .Jedyna gwarancją ,że ta agencja 
będzie funkcjonowała są mieszkańcy gminy, jeżeli będą z agencja 
współpracować to ona może być bardzo długo. Gdyby wszystkie urzędy w 
całym kraju  przynosiły dochody, to nikt by nie  chciał  je likwidować. 
Pada pytanie z sali , co z  zakładaniem kont bankowych. 
Dyrektor odpowiada ,że na temat agencji bankowych się nie wypowie , gdyż się 
na tym nie zna.  
Pan Borecki Edmund sołtys wsi Zawady  pyta , jaka jest gwarancja ,że ta 
agencja będzie  funkcjonować. 
Dyrektor Poczty już po raz któryś odpowiada, że  to zależy od tego ile osób 
będzie z niej korzystać , tak samo jest i z pocztą, gdyby mieszkańcy  z niej 
korzystali to nie było by na tej placówce strat., a dlaczego Krzepice. 
Poczta wybrała kilka takich docelowych jednostek, jak Krzepice , Panki, 
Kłobuck i Wręczyca Wielka. Do Krzepic łatwiej jest nam dotrzeć , a państwo 
nie musicie do Krzepic dojeżdżać bo od tego będzie agencja. 
Radna Żurawska Teresa pyta czy agent założy konto i czy będzie można z niego 
korzystać, dokonywać wpłat i wypłat.  
Dyrektor Bolesławski odpowiada,że w tej chwili trwają prace nad tym i 
prowadzone są rozmowy. Na obecną chwile nie będzie można prowadzić kont. 
Taką działalność będą mogli prowadzić niektórzy listonosze, którzy mają 
uprawnienia.  
Radny Macherzyński Józef pyta dlaczego Poczta chce oszczędzać na wsi 
,przecież ta agencja, która powstanie  nie utrzyma się. Wy nas pchacie do 
Krzepic , gdzie są już rudery . tam nie ma parkingu , czy Państwo zastanawiacie 
się jak pomieścicie tych pracowników poczty. W Lipiu i Miedźnie  też planuje 
się agencje. 
Z-ca Dyrektora Pan Dariusz Bolesławski wyjaśnia, że to nie jest tak, że poczta 
uwzięła się na  liczne placówki wiejskie .Dzisiaj wszystkie rejony są 
obsługiwane przez samochody. 
Sołtys Borecki Edmund – skoro poczta nie ma zysku to, uważa Pan ,że agencja 
będzie go miała, 
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Z-ca Dyrektora odpowiada, że jeżeli ktoś prowadzi własny biznes to ponosi 
odpowiednie koszty i Poczta chce w tym wypadku zamknąć urząd, powierzyć 
dodatkowe usługi agentowi  a zyskami dzielić się.  
Radna Starzyńska Mariola mówi, że jest radną , ale i pracownikiem poczty i 
pyta gdzie tu jest bezpieczeństwo ludzi i urzędników. Pracownicy Poczty- 
listonosze od 1 marca będą jeździć do Krzepic, kto im zapewni bezpieczeństwo . 
Pan Dariusz Bolesławski odpowiada, że  od tego typu pytań są organizacje 
związkowe , związki i Dyrekcja . Sesja Rady Gminy to nie jest miejsce, gdzie 
rozstrzyga się sprawy wewnętrzne .Wiceprzewodniczący Rady Jakub Deska  
pyta dlaczego to mają być Krzepice  a nie Kłobuck . Z Krzepicami jest  
kompletny   brak połączenia , jest tam już szpital, do którego kierowani są 
chorzy i tylko swoim pojazdem można tam docjechać, a do Kłobucka jest więcej 
i autobusów i busów  i dojazd jest łatwiejszy, bo jest przez Mokrą i przez 
Łobodno. Nie uszczęśliwiajcie  ludzi na siłę. Proszę o zastanowienie się  i 
jeszcze raz przeanalizowanie  tej sprawy i przeniesienie tej poczty do Kłobucka. 
Z-ca Dyrktora Pan Bolesławski  uważa, że to jest logiczne podejście do 
problemu. Proszę napisać pismo do Poczty , uzasadnić swoje wnioski  i jest to 
temat możliwy do załatwienia.  
Radny Macherzyński Józef pyta jak widzicie zagospodarować te budynki , które 
pozostaną po poczcie. W Popowie budynek poczty został niedawno 
wyremontowany , i jest pytanie co się z nim stanie , jaka jest polityka i jakie są 
plany związane z tym budynkiem.  
Pan Bolesławski odpowiada, że budynki będą przeznaczone do sprzedaży. 
Na poczcie tak jak i w innych instytucjach obowiązuje  tryb przetargowy i 
trzeba to uszanować . Jeżeli gmina  stanie do przetargu to możecie ten budynek 
kupić.Więcej na ten temat nie umie odpowiedzieć. 
Pan Kościelny Tadeusz – odniósł się do wypowiedzi pana Z-cy Dyrektora i 
powiedział ,że  podatki płacimy wszyscy , przedłużyć otwarcie poczty do godz. 
17-tej , będzie więcej klientów , będą i zyski, po co przenosić ją do Krzepic , czy 
Kłobucka 
Pan Z-ca Dyrektora odpowiada, że ze względów ekonomicznych  trzeba zrobić  
tą restrukturyzację, nie można przedłużyć czasu pracy  , bo to jest niezgodne z 
kodeksem pracy ,  i to były by dodatkowe koszty.Tu się nie mówi o likwidacji 
poczty tylko  o przekształceniu . 
Głos zabiera pani poseł Halina Rozpondek . 
Te pytania nic nie zmienią , od 20 lat mamy wolny rynek i tak się dzieje. Można 
stworzyć  grupę ludzi i wynegocjować z Dyrektorem jak najlepsze  rozwiązanie 
, najlepsze warunki . Po to oddało się władzę samorządom , aby oni działali  na 
swoim terenie i  mogli negocjować ważne dla ich lokalnej jednostki sprawy. 
,Jest coraz trudniej , i trzeba się liczyć z tym  , że wszystkie rachunki będą 
prowadzone przez internet . Kiedyś poczta była państwowa, dzisiaj jest 
prywatna , kryzys dopadł i pocztę .  a jeżeli agencja będzie dobrze prowadzona  , 
to być może ta poczta wróci. Jeżeli będą potrzebne jakieś mediacje  poselskie to 
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służy pomocą. Pani poseł informuje  zebranych o zmianach jakie  czekają 
samorządy . Będą jednomandatowe okręgi wyborcze. Np. dla wyboru 15 
radnych będzie 15 okręgów wyborczych. Wejdzie to w życie już  od 1 sierpnia 
2011 roku.Na listach wyborczych  ma być 35 % kobiet i 35 % mężczyzn 
ponadto  będzie możliwość głosowania  korespondencyjnego dla osób 
przebywających za granicą, zmiany dotyczą również spraw porządkowych,  
wszystkie sprawy związane z czystością i śmieciami będą przekazane gminie. 
Radny Bździon Jan  - szuka się oszczędności wewnątrz a nie na zewnątrz 
,zamiast produkować, to się  tylko sprzedaje , co będzie gdy już nie będzie  co 
sprzedać. Pani poseł odpowiada, że nie wszystko się sprzedaje, sprzedaje się 
wówczas, gdy sa potrzebne pieniądze. 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak dziękuje pani poseł za 
przekazanie  informacji . 
Ogłasza 10 miny przerwy. 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak wznawia obrady Sesji po 
przerwie  i prosi Wójta gminy o złożenie sprawozdania z działalności w okresie 
miedzysesyjnym. 
O głos prosi radny Józef Macherzyński. 
Radny Józef Macherzyński mówi, że był wniosek aby w pkt.5 było odwołanie 
Przewodniczącego Rady Gminy. Wiceprzewodniczących i Powołanie Komisji 
skrutacyjnej  i powołanie Przewodniczącego Rady Gminy i 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak wnioskuje, aby ten wniosek 
przenieś  na obrady następnej Sesji. 
Poddaje ten temat pod głosowanie.  
Pyta kto jest za przeniesieniem wniosku odczytanego przez  Henryka Wróża a 
zgłoszonego przez grupę radnych  Gminy Popów na następną sesję. Radni 
głosują  
„za” – 5 
„przeciw „ – 9 
„wstrzymało się „ - 0 
 
Głos zabiera radny Józef Macherzyński, który zarzuca grupie radnych wraz z 
Przewodniczącym Rady Gminy, że nie są zainteresowani  współpracą ,że chcieli 
„rozwalić” projekt budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy wiedząc ,że na 
niektóre zadania były złożone już wnioski na pozyskanie środków z zewnątrz 
.Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak zlecił Wójtowi Gminy  zakup 
laptopa i drogiej wielozadaniowej komórki o abonamencie 360 zł miesięcznie 
dla potrzeb tylko Przewodniczącego Rady Gminy ,wyremontowanie 
pomieszczenia dla potrzeb Przewodniczącego Rady Gminy i  Rady Gminy 
,którego kosztorys wyniósł 36.800 zł a za kosztorys zapłacono już 600 zł oraz  
kontaktowanie się z wąska grupą radnych,  co miało miejsce w miejscowości 
Zbory w dniu 28 grudnia 2010. Ponadto podkreślił ,że celem działalności 
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Przewodniczącego Rady Gminy nie jest  realizacja inwestycji  tylko 
inwestowanie  w organizowanie  wszelkiego rodzaju  atrakcji turystycznych  tj. 
ścieżki rowerowe, przystanie kajakowe , budowa lotniska . Na komisjach radni 
łączą się z radnym Zagrodnikiem Robertem za pomocą programu  do 
wideokonferencji, co zdaniem mówcy jest trochę ubliżające, aby ktoś pracował 
daleko stąd i decydował o losach danego terenu.. Radny Macherzyński Józef 
przypomina , że ich wybrali  przede wszystkim rolnicy , którzy oczekują  od 
rady zajęcia się  sprawami mieszkańców gminy , pozyskiwaniem środków z 
zewnątrz  na budowę kanalizacji , dróg i chodników. Rolników nie stać  na to, 
aby kupowali komputery  i korzystali z internetu  , bo oni muszą pracować , aby 
mieć za co żyć i tak być nie może . Nie patrząc na potrzeby  całej gminy 
większość środków   przeznaczają na potrzeby wąskiej grupy  mieszkańców 
zespołu śpiewaczy „Jutrzenka „ dając im środki jako zespołowi i KGW, którymi 
są te same osoby. A te panie z KGW z Rębielic Królewskich nie dostały  ani raz 
żadnych środków na swoją działalność, ich jest  ponad 20 osób i  stroje zakupiły 
za swoje pieniądze. Radni powinni współpracować razem  a nie dzielić się na 
grupy  i kierować się dobrem  mieszkańców całej gminy. W wyborach mając 
większość „wyście „obsadzili swoimi  radnymi wszystkie stanowiska ,  
Radny Owczarek  zabierając głos  prosi o wyjaśnienie ,kto to są  „Wy”. 
Domyśla się ,że to chodzi o tą wąską grupę  radnych, której dotychczasowe 
rządy nie podobały się  i postanowili to zmienić , aby rada nie dawała środków 
na kościoły , a tak się dzieje , szczególnie na Wąsosz Górny. 
Radny Macherzyński Józef  odpowiada, że o środki  jest dzisiaj bardzo trudno  i 
jeżeli jest możliwość pozyskania pieniędzy, to gmina składa wnioski na 
wszystko,  na co można pozyskać  pieniądze , aby służyło to mieszkańcom  i 
każdy dobry gospodarz gminy tak robi. Parkingi koło kościołów  w Popowie i 
Rębielicach Królewskich służą nie kościołowi tylko mieszkańcom gminy, 
którzy dojeżdżając do pracy mają gdzie zostawić samochód i przesiąść się na 
inny  środek  lokomocji. PKS. 
Radny Macherzyński  Józef  wyjaśnia, że  wprowadzenie wniosku do porządku 
obrad Sesji jest zgodne z przepisami o samorządzie gminnym . Radny 
Macherzyński Józef zaznacza, że być może Przewodniczący nie zmieni się ,ale 
da to może do myślenia Przewodniczącemu Rady Gminy ,że w radzie 
podejmuje się wspólne decyzje, że funkcja Przewodniczącego Rady Gminy to 
nie jest samodzielne podejmowanie decyzji ,tutaj wszystkie decyzje podejmuje 
się wspólnie z całą radą a nie z kilkoma osobami i wnioskuje o ujęcie go w 
punkcie 5  porządku obrad Sesji tak jak to było zgłoszone we wniosku. Był 
ustalony  na spotkaniu  przedsesyjnym  punkt ustalenie diet dla radnych  i 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy sam wycofał  
go z porządku obrad. Tak być nie może  mówi radny Macherzyński Józef. 
Radny Kocot Jerzy zwraca się z pytaniem do   Wójta gminy , jaki abonament 
płaci za służbową komórkę .Wójt odpowiada ,że 70 zł .Radny  Kocot Jerzy pyta 
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kto jeszcze posiada służbowe komórki . Wójt odpowiada, że Konieczny 
Kazimierz i Randak Tomasz  w abonamencie 50 zł miesięcznie. 
Radny Zatoń Paweł - jeżeli chodzi o laptopa ,to  laptop Przewodniczącemu 
Rady Gminy w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebny . 
Ponadto uważa ,że tak nie jest jak to powiedział radny Macherzyński Józef, są 
również za tym , aby pomóc rolnikom  i prosi o nie stawianie zarzutów jego 
ojcu. 
Radny Macherzyński Józef wyjaśnia, że  w swojej wypowiedzi nie użył żadnych 
nazwisk. 
Radny Owczarek Kazimierz  pyta kto to  jest „wyście”. Zastanawia się Pan „co 
Pan stworzył”, co „ żeście „  chcieli złożyć, co chcieliście zrobić, Nie pasował 
Wam taki wybór. To co we wniosku  jest złożone , to jest nieprawdą  a 
spotykanie się   w OSP Zbory „ To wara komu od tego, gdzie ja się spotykam”. 
Ten budżet to całe cztery lata inwestycji tylko na Wąsoszu Górnym. 
Radny Macherzyński Józef, jeżeli chodzi o obraz to jest zabytek z XVI wieku i 
wiele parafii chciało by mieć taki zabytek .  
Radny Owczarek Kazimierz „Pan mówi nieprawdę .Jakie diety były ustalone. 
Padł wniosek o diety , była dobrowolna rozmowa . 
Przewodniczący Rady Gminy zwraca się z pytaniem do radcy prawnego, czy 
jest możliwość przełożenia tego wniosku na inną sesję. 
Radca odpowiada, że obrady prowadzi się wg porządku obrad Sesji. 
Porządek obrad został ustalony  na początku Sesji i to jest wiążące.  
To co się dzieje , to widać ,że państwo nie korzystacie z przepisów statutu . 
Przewodniczący prowadzi obrady i ma prawo do przywoływania do porządku, 
trzeba uporządkować dyskusję. Porządek obrad jest instytucją ustawową. 
Odnośnie diet . Na spotkanie zaproszono Przewodniczących komisji . Padł 
wniosek o podwyżkę  dla Wójta Gminy  i podniesienie diet radnych. 
Wnioskować o podwyżkę może tylko Przewodniczący Rady Gminy  
Głos zabiera Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak , który wyjaśnia, 
że nie był  zaproszony do ustalania budżetu  i  ten budżet nie był konsultowany, 
chciał  to zmienić, chcieliśmy  zrobić nowe zadania  i to jest mówienie 
nieprawdy, że „My” chcieliśmy ten budżet  obalić. To działanie było 
oszczerstwem . A to ,że  mam telefon komórkowy czy  laptop , to ja nie wiem 
jaki to jest telefon.  Przeniosłem to do sali  Nr 15 , zasugerowałem ,że trzeba  
wymienić boazerię, wyciszyć ściany , chciałem stworzyć godne warunki , a to 
że łączymy się  z nim wizualnie , to on może zarządzać  z odległości . Ta praca z 
rzutnikiem  to praca tylko  dla dobra radnych , to wszystko było zrobione  
dlatego, aby usprawnić  całej radzie pracę.   
Radna Starzyńska Mariola  ustosunkowywuje się do wypowiedzi radnego 
Macherzyńskiego Józefa, że jeżeli chodzi  o składy komisji to wy nigdzie nie 
chcieliście należeć, przecież my „nie gryziemy”. A macie pretensje ,że chcemy 
iść do przodu.  
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Radna Żurawska Teresa  chciałam odnieść się do zespołu śpiewaczy „Jutrzenka 
”bo nie było w Programie  środków dla KGW  Popów , były tylko dla zespołu 
Śpiewaczy „Jutrzenka” i dlatego upomniałam się. 
Przewodniczący Rady Gminy  Matyszczak Robert  jak wynika z wypowiedzi  
Pana Przewodniczącego Macherzyńskiego  w  zespole „Jutrzenki” jest 13 osób a 
w KGW Rębielicach  28 osób , czy to znaczy ,że w zespole  „Jutrzenki”jest za 
mało osób i on ma się nie liczyć i mamy nie dać im pieniędzy, jeżeli taki styl 
chcecie wprowadzić to proszę bardzo  głosujcie jak uważacie.  
Radny Owczarek dziwi się ,że radny Macherzyński „wyjechał „ na KGW . Na I 
Sesji głosowano uchwałę, jeżeli chodzi o dofinansowanie odnowienia obrazu 
Matki Bożej znajdującego się w kościele w Wąsoszu Górnym  i to było fer ,że 
nowi radni poparli tą uchwałę i zamiast pomóc to „wy” się czepiacie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak przekazuje prowadzenie 
obrad Sesji swojemu I Wiceprzewodniczącemu Jakubowi Desce  i z sesji 
Przewodniczący Rady Gminy  Robert Matyszczak wychodzi a wraz z nim  radni 
Starzyńska Mariola, Żurawska Teresa. Owczarek Kazimierz  i Zatoń Paweł. 
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakub Deska udziela głosu 
Radnemu  Powiatowemu  Piotrowi Derejczykowi, który dziękuje za zaproszenie 
go na sesje Rady Gminy. Bardzo chętnie chce uczestniczyć w sesjach  rady 
Gminy Popów ponieważ i z tego terenu otrzymał głosy poparcia go jako radny  
Powiatu i dziękuje właśnie za  te głosy. Informuje radnych o pracach Powiatu.W 
Radzie Powiatu jest 21 radnych   z czego w terenu gminy Miedźno i Popów jest 
trzech radnych. Drabik Henryk.Piotr Derejczyk i Marek Sawicki. Pierwsza sesja 
odbyła się 1 grudnia 2010 roku  i w tym czasie odbyły się 4 sesje.Ten okres to 
jest okres poszukiwania  oszczędności, tych dochodów jest coraz mniej . Powiat 
ma spore zadłużenie  w tym roku jeszcze spełnia warunki do ustalenia budżetu , 
ale już w roku 2014 nie. Radny informuje również ,że  został wybrany sekretarz 
Powiatu , którym została Sylwia Tronina,była sekretarz gminy 
Lipie.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w załączeniu. 
Pytania do ranego Powiatu. 
Radny Wróż Henryk prosi o poprawę drogi  Wąsosz – Kule. 
Sołtys wsi Dąbrowa – Randak Waldemar porusz sprawe drogi do Więcek. 
Radny Macherzyński Józef informuje ,że  po oddaniu drogi  Więcki- Wąsosz nie 
został postawiony znak  drogowy 
Radna Praszczyk Beata zgłasza drogę od Popowa do Brzózek , głównie chodzi  
o ten odcinek od Dąbrówki do Brzózek. 
Radny Kasprzak Jerzy pyta co z drogą  Wilkowiecko- Danków czy będzie 
przeprowadzony nowy przetarg na ta drogę  i zaprosił radnego na zebranie 
wiejskie na dzień 19 marca 2011 r. 
Radny Kasprzak Jerzy prosi, aby przejść do punktu następnego ponieważ mamy 
panie z Izb Rolniczych. 
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Ad.12 
Informacje z działalności Izb Rolniczych przekazały członkinie  Rady 
Powiatowej Śląskiej Izby rolniczej  reprezentujące gminę Popów Wanda Balas i 
Jolanta Grabowska.  Jako pierwsza głos zabrała Pani Balas.  
Podziekowała za  zaproszenie i wyraziła nadzieje  na scislejsza współprace  w 
przyszłości  pomiędzy samorządami rolniczym i gminnym. Wprowadzając 
omówiła pokrótce strukturę i zasady działania  izb rolniczych. 
Wykonując ustawowe  zadania opiniotwórcze i doradcze Rada Powiatowa SIR 
powiatu kłobuckiego analizowała następujące tematy: 

- szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych 
- obniżenie opłat za świadectwa  lekarskie dla zwierząt 
- odrolnienie ziemi 
- uproszczenie procedury pozyskiwania drewna  na opał 
- pomoc dla rolników  z ARiMR  i w wypełnianiu wniosków  o dopłaty 

bezpośrednie  
- dofinansowanie  do zakupu wapna nawozowego 
- SIR prowadzi tez szkolenia  dla rolników i członków  izb. Na początku 

listopada  ub. Roku odbyło się szkolenie  na temat biogazowni . P.Balas 
próbowała  zainteresowac zebranych  propagowaniem takiej inwestycji  
na terenie gminy  wskazując na jej walory  i wqyjatkowość 

- Zagospodarowanie odpadów rolniczych 
- Mozliwośc pozyskania środków finansowych 
- Reklama dla gminy 
- Nastepnie głos zabrała pani Grabowska. Poruszyła temat  ubezpieczeń 

rolniczych  i problemy z tym związane  na terenie gminy 
Popów.Podkreśliła walory gospodarstw ekologicznych i ich rozwój w 
naszej gminie. Kończąc omówiła  procedurę wyborów członków  do 
Powiatowej Rady izb Rolniczych .Termin wyborów wyznaczono na dzień 
3 kwietnia  2011 rok. 

Sołtys wsi Kamieńszczyzna  - takie zbiornik odnośnie biogazowni  można 
zrobić na Opatówce. 
Radny Kasprzak Jerzy prosi o monitorowanie  wapnowania gleb . 
Więcej pytań i uwag nie było. 

 
Prowadzący obrady Sesji I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  
informuje, że do chwili przygotowania kart do głosowania   przejdziemy do 
omawiania dalszych punktów porządku obrad Sesji . 
Pkt.8 
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej. 
Wójt Gminy Bolesław Świtała składa sprawozdanie ze swej działalności. 
07 stycznia 20011 roku  był w Miedźnie na przekazaniu  samochodu  dla 
komisariatu Policji w Miedźnie. 9 stycznia 3 stycznia 2011 roku  był na 
spotkaniu opłatkowym  Koła Emerytów i Rencistów w Popowie.11 stycznia 
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odbył naradę w Starostwie Powiatowym,  15 stycznia brał udział w przeglądzie 
kolęd i  pastorałek  w MOK  Kłobuck , udział brały również KGW z Rębielic 
Królewskich i zespół „Jutrzenka”. 
16 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe w Więckach , uczestniczyli 
Przewodniczący Rady Gminy ,parafianie z Wąsosza .Podziękował za 
organizacje tego spotkania. Dnia 17 stycznia był na spotkaniu w Kłobucku  w 
związku z nadaniem sztandaru dla Policji. 
18 stycznia odbyło się spotkanie w Dąbrowie. 
25 stycznia  2011 roku – wyjazd do Katowic w sprawie  rozliczenia dotacji 
powodziowej. Uzupełnienia wniosku „Schetynówki”, uzupełnienie wniosku na 
zagospodarowanie Kalwarii. 1.02.2011 r ogłoszenie o naborze  na sekretarza 
Gminy. W tym dniu odbyło się również spotkanie  w sprawach bieżących  
gminy  - inwestycje , przetargi .wnioski. Dnia 3 lutego 2011 roku odbyło się 
spotkanie przedsesyjne  w sprawie zorganizowanie Sesji Rady Gminy. 
15 lutego 2011 roku odbyło się spotkanie  w sprawie zarządzania kryzysowego  
z Wojewodą w Katowicach. 
Jeżeli chodzi o realizację zdań inwestycyjnych,  to odbyło się otwarcie ofert  na 
budowę kanału sanitarnego  w Popowie. Koszt 178027,58 . Wpłynęły 3 oferty, 
najtańsza 102844,67 zl. 
Ogłoszono przetarg na kanalizację w Brzózkach oraz na drogę  na ul.Ogrodowej  
i Długosza. 
W sprawach bieżących  prowadzimy prace nad wdrożeniem systemu 
powiadamiania  mieszkańców gminy , czas zimowy wykorzystujemy na 
odnawianie pomieszczeń i położenie paneli w  pokojach biurowych urzędu, no  i 
wyłoniono wykonawcę na  remont pomieszczenia Przewodniczącego Rady 
Gminy -15 a .  
Pkt.5. 
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  zwraca się do radnych o 
podawanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. 
 
1/Beata Praszczyk 
2/Ptak Jacek 
3/Bździon Jan  
 
Wszyscy radni wyrażają zgodę na  prace w Komisji Skrutacyjnej. I 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  poddaje pod głosowanie  skład 
komisji. W głosowaniu bierze udział 9 radnych. 
Radni jednogłośnie  głosują za składem Komisji.Przewodniczącym Komisji 
zostaje radny Ptak Jacek. 
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Pkt.6    
 
I Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  Jakub Deska  przystępuje do odwołania 
Przewodniczącego Rady Gminy Roberta Matyszczaka w głosowaniu tajnym. 
Zwraca się do przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do 
głosowania. Objaśnia sposób głosowania .Jeżeli radny jest za odwołaniem 
Przewodniczącego Rady Gminy należy postawić znak X  w kratce obok napisu  
„jestem  za” jeżeli jest  przeciw „ stawia  za X w kratce  obok  napisu  „jestem 
przeciw „ i jeżeli wstrzymuje się od głosu stawia znak X w kratce obok napisu 
„:Wstrzymuje się’ 
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej Ptak Jacek wyczytuje nazwiska radnych, z 
listy obecności, którzy podchodzą do urny głosują i wrzucają głos. 
Następnie komisja zlicza głosy i Przewodniczący komisji Skrutacyjnej 
odczytuje wynik głosowania. 
Komisja skrutacyjna w składzie : 
1/ Ptak Jacek 
2/ Praszczyk Beata 
3/ Bździon Jan 
stwierdza co następuje; 
Głosowanie odbyło się w obecności 9 radnych. Głosowało 9 radnych . Głosów 
ważnych oddano 9. , nieważnych – 0  
„za” – 9 
„przeciw” – 0 
„wstrzymało się” – 0 
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Robert Matyszczak został odwołany z 
funkcji Przewodniczącego  Rady Gminy Popów. 
 
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przeprowadza głosowanie 
tajne  w sprawie odwołania I Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy Jakuba 
Deski .Zwraca się do Przewodniczącego Komisji Skutacyjnej  o rozdanie kart do 
głosowania. Objaśnia sposób głosowania .Jeżeli radny jest za odwołaniem I 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy należy postawić znak X  w kratce obok 
napisu  „jestem  za” jeżeli jest  przeciw „ stawia  za X w kratce  obok  napisu  
„jestem przeciw „ i jeżeli wstrzymuje się od głosu stawia znak X w kratce obok 
napisu „:Wstrzymuje się’ 
.Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Ptak rozdaje  radnym karty do 
głosowania. Następnie wyczytuje nazwiska radnych z listy obecności, którzy 
podchodzą do urny głosują i oddają głos. 
Komisja Skrutacyjna zlicza głosy  i Przewodniczący Komisji czyta protokół z 
wynikami głosowania. 
Komisja Skrutacyjna w składzie 
1/ Ptak Jacek 
2/ Praszczyk Beata 
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3/ Bździon Jan  
 stwierdza, co następuje:  
Głosowanie odbyło się w obecności 9 radnych. Głosowało 8  radnych. Głosów 
ważnych oddano 8, nieważnych – 0.  
„za” – 8 
„przeciw” – 0 
„wstrzymało się „ – 0 
Komisja skrutacyjna stwierdza, że  Pan Deska Jakub  został odwołany z funkcji 
I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Popów 
II Wiceprzewodniczący Przygoda Mirosław przeprowadza głosowanie tajne  w 
sprawie odwołania II Wiceprzewodniczącego Mirosława Przygody. Zwraca się 
do komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania .Objaśnia sposób 
głosowania .Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej Jacek Ptak  rozdaje karty do 
głosowania radnym, a następnie wyczytuje nazwiska radnych z listy obecności . 
Wyczytany radny podchodzi do urny , głosuje i oddaje głos. 
Komisja Skrutacyjna zlicza głosy i Przewodniczący Komisji Jacek Ptak czyta 
protokół Komisji Skrutacyjnej. 
Komisja Skrutacyjna w składzie: 
1/ Ptak Jacek 
2/ Praszczyk Beata 
3/ Bździon Jan  
stwierdza, co następuje: 
Głosowanie odbyło się w obecności 9 radnych. Głosowało 8 radnych . Głosów 
ważnych oddano – 8, Głosów nieważnych – 0.  
„Za” – 8  
„przeciw” - 0 
„wstrzymało się – 0 
 
Komisja skrutacyjna stwierdza, że Pan Mirosław Przygoda został odwołany z 
funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Popów. 
 
Pkt.7 
Dalsze obrady prowadzi Józef Macherzyński. 
Radny Macherzyński Józef zwraca się do radnych o zgłaszanie kandydatur na 
funkcję Przewodniczącego Rady gminy  
Radny Kocot Jerzy zgłasza    Jakuba Deskę . Radny Henryk Wróż zamyka listę  
zgłoszonych kandydatów. Radny Deska Jakub wyraża zgodę na kandydowanie.  
Prowadzący obrady  Macherzyński Józef  przeprowadza głosowanie tajne. 
Zwraca się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania 
tajnego. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  rozdaje karty do głosowania 
radnym. Prowadzący obrady objaśnia sposób głosowania ,jeżeli radny jest za 
powołaniem  kandydata na funkcje Przewodniczącego  Rady Gminy należy 
postawić znak   x w kratce  obok nazwiska  kandydata . 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Jacek Ptak wyczytuje nazwiska radnych 
z listy obecności. Wyczytany radny podchodzi do urny głosuje i oddaje głos. 
Komisja Skrutacyjna zlicza głosy i Przewodniczący Komisji Jacek Ptak podaje 
wynika głosowania. 
Komisja w składzie: 
1/ Ptak Jacek 
2/ Praszczyk Beata 
3/ Bździon Jan 
stwierdza, co następuje: 
 W obradach udział bierze 9 radnych. 
Głosowało -  8 radnych, Głosów ważnych oddano - 8 
, nieważnych – 0. Zgłoszeni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów 
 
1. Jakub Deska – 8 głosów.  
Komisja Skrutacyjna  stwierdza, że Przewodniczącym Rady Gminy Popów 
został Jakub Deska 
Nowym Przewodniczącym zostaje Jakub Deska . Pan Macherzyński Józef 
przekazuje Przewodniczącemu łańcuch składa gratulacje i  prosi o dalsze 
prowadzenie obrad Sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  dziękuje radnym za obdarzenie go 
zaufaniem .  
 
Przewodniczący Rady Gminy  Popów Jakub Deska prosi o zgłaszanie 
kandydatów na funkcje I Wiceprzewodniczącego rady gminy  
Radny Wróż Henryk zgłasza radnego Kasprzak Jerzego.Więcej kandydatów nie 
ma. 
Radny Kasprzak Jerzy wyraża zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przeprowadza głosowanie tajne. 
Zwraca się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania . 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej rozdaje karty do głosowania . 
Przewodniczący Rady Gminy objaśnia sposób głosowania. Jeżeli radny  wybiera 
zgłoszonego kandydata  stawia znak x w kratce obok jego nazwiska.  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Ptak Jacek wyczytuje  nazwiska radnych 
z listy obecności. Wyczytany radny podchodzi do urny głosuje i oddaje głos. 
Komisja Skrutacyjna zlicza głosy. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ptak Jacek  czyta protokół Komisji 
Skrutacyjnej.  
Komisja Skrutacyjna w składzie; 
1/ Ptak Jacek 
2/ Praszczyk Beata  
3/ Bździon Jan 
 stwierdza, co następuje. W obradach udział bierze 9 radnych. Głosowało 8 
radnych. Głosów ważnych oddano-  8 . Głosów nieważnych – 0. 
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Kandydaci zgłoszeni na funkcję I Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Popów  
otrzymali następujące ilości głosów.  
 
1. Kasprzak Jerzy  -  8  głosów. 
 
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że I Wiceprzewodniczącym Rady Gminy 
Popów  zostaje  Pan Kasprzak Jerzy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  prosi o zgłaszanie kandydatów na  
II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Popów. 
Radny Kocot Jerzy zgłasza  Mirosława Przygodę.  Radny Macherzyński  Józef 
zamyka listę kandydatów. Radny Przygoda Mirosław wyraża zgodę na 
kandydowanie. 
Przewodniczący Rady Gminy Deska Jakub przeprowadza głosowanie tajne dla 
wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Zwraca się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania i 
rozdanie radnym. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska objaśnia sposób 
głosowania. Jeżeli radny wybiera zgłoszonego kandydata stawia znak X w 
kratce obok jego nazwiska. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ptak Jacek 
wyczytuje 
nazwiska radnych z listy obecności. Wyczytany radny podchodzi do urny 
głosuje i oddaje głos. 
Komisja Skrutacyjna zlicza  głosy. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
odczytuje protokół o wynikach głosowania. 
Komisja Skrutacyjna w składzie Ptak Jacek, Praszczyk Beata i Bździon Jan  
stwierdza , co następuje. W obradach bierze udział  9 radnych. Głosowało 8 
radnych. Głosów ważnych oddano – 8. Głosów nieważnych – 0. Zgłoszeni 
kandydaci  otrzymali następujące ilości głosów. 
 
1. Przygoda Mirosław – 8 głosów.  
2. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że II Wiceprzewodniczacym Rady Gminy  

Popów został  Pan  Przygoda Mirosław. 
Wiceprzewodniczący otrzymują gratulacje od radnych i zajmują miejsca za 
stołem prezydialnym. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska informuje , że Sprawozdanie z 
działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  za 2010 rok było omawiane na komisji. Pyta radnych czy po raz 
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drugi będziemy omawiać ten temat. Kto jest za przyjęciem  tego sprawozdania 
bez czytania. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem sprawozdania 
bez czytania. /Sprawozdanie w załączeniu/. 
 
Ad.10 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  informuje ,że Sprawozdanie  z 
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2010 rok było również 
omawiane w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji i pyta 
radnych czy zachodzi potrzeba jeszcze raz omawiać to sprawozdanie. Poddaje 
ten temat pod głosowanie. Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
sprawozdania  z GOPS bez czytania./ Sprawozdanie w załączeniu/ 
 
Ad.11 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska informuje,że Informacja  o stanie  
środowiska  w gminie Popów za 2009- 2010 rok  została przedstawiona na 
komisji. Radni otrzymali sprawozdanie i pyta  czy   zachodzi potrzeba po raz 
drugi omawiać ta informację. Przewodniczący poddaje ten temat pod 
głosowanie. Wszyscy radni jednogłosnie głosuja za  nie cztaniem po raz drugi  
informacji o stanie środowiska w gminie Popów. /Informacja w załączeniu/ 
 
Ad.13 
 
Radny Józef Macherzyński  przedstawia radnym  Sprawozdania z działalności 
KGW w Rębielicach Królewskich. Sprawozdanie z działalności Koła Emerytów 
i rencistów. Sprawozdanie z działalności  Zespołu „Popowiaczki” 
Wszystkie sprawozdania w załączeniu do protokołu. 
 
Ad. 14 i 15   
 
Dyskusja i wolne wnioski i zapytania     prowadzone były  przy wystąpieniu 
Radnego Powiatowego Piotra Derejczyka.Wszysykie pytania dotyczyły 
Powiatu. 
Dalszych pytań nie ma. 
 
Ad.16 
 
Z uwagi na to ,że nie ma pełnego składu Komisji Uchwał i Wniosków. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska prosi o uzupełnienie  stanu 
osobowego tej komisji i zgłaszanie kandydatów.  
Radni zgłaszają Ptak Jacka . Radny Jacek Ptak wyraża zgodę na pracę w komisji  
Skład komisji ; 
1/ Macherzyński Józef 
2/ Kasprzak Jerzy  
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2/ Ptak Jacek 
Przewodniczący poddaje skład komisji Uchwal i Wniosków pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem Komisji. 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno  
Projekty uchwał. 
- uchwała 21/IV/2011   w sprawie zarządzenia  wyborów  sołtysów i rad 
sołeckich. 
W głosowaniu bierze udział 9 radnych .  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała nr 22/IV/2011  w sprawie: nabycia nieruchomości położonej  w  
   Zawadach 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
 
- Uchwała Nr 23/IV/2011 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w   
  Dębiu. 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała nr  24/IV/2011 w sprawie  nabycia nieruchomości położonej  w 
Rębielicach Królewskich 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
-Uchwała Nr 25/IV/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w 
budżecie gminy  Popów na 2012 rok  funduszu sołeckiego 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
-Uchwała nr 26/IV/2011 w sprawie: ustalenia górnych stawek  opłat 
ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi  odbierania odpadów  
komunalnych  oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i transport 
nieczystości ciekłych. 
Radny Bździon Jan pyta kto będzie obciążony .Wójt Gminy objaśnia,że jeżeli  
mieszkaniec nie kupi kosza, to kupi go Wójt i obciąży tego mieszkańca 
kosztami.  
 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała nr 27/IV/2011 w sprawie: pomocy dla Powiatu Kłobuckiego 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
-Uchwała 28/IV/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała Nr 29/IV/2011 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady gminy 
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W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
-Uchwała Nr 30/IV/2011 w sprawie odwołania : Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała nr 31/IV/2011 w sprawie :odwołania II Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy  
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała nr 32/IV/2011 w sprawie:   wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Popów 
 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
- Uchwała   Nr 33/IV/2011 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy Popów 
W głosowaniu bierze udział  9 radnych.  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały. 
 
 
 
 
Ad.17 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady IV sesji rady gminy. 
Wypowiada słowa ”Zamykam obrady IV Sesji Rady Gminy”. 
Obrady trwały od godz. 9,00 do godz, 15,00. 
 
Protokołowała;                                                    Przewodniczący Rady Gminy 
Halina Płuska                                                              Jakub Deska 
 
 
 


