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Protokół  Nr V/2011 
z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu  28 kwietnia 2011 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 
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś 
Radny Powiatowy – Henryk Drabik 
Radca Prawny – Tomasz Głębocki 
Przedstawiciele  Ery 
Kierownik LGD Zielony Wierzchołek Śląska –Marcin Świerczyński 
Redaktor Gazety Kłobuckiej Milena Kościelniak 
 
Przebieg posiedzenia 
 
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dokonuje otwarcia sesji. Wypowiada słowa”. 
Otwieram V sesję Rady Gminy Popów i stwierdzam, że dzisiejsze obrady sa prawomocne, 
gdyż na stan rady 15 radnych w sesji bierze udział 15  radnych. 
Wita wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska 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 miedzy sesyjnej 
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2010 rok 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 
8.  Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy za    
     2010 rok 
9   Przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia 
absolutorium  
     Wójtowi Gminy  za 2010 rok. 
10. Przedstawienie opinii RIO o wniosku  Komisji Rewizyjnej  w sprawie   
      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok. 
11. Przedstawienie informacji  na temat rozbudowy telefonii cyfrowej 
12. Informacja  z działalności LGD. 
13. Dyskusja 
14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Podjęcie uchwał w sprawie:  

- Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 r. 
- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania  finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej  w Popowie za 2010 rok 
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- Ustalenia górnych stawek  opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych  oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych, 

- Pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 
- Pomocy finansowej dla Policji 
- Zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zawady 
- Zmian w budżecie gminy. 
- Zmian w Statucie Gminy 

16. Zamknięcie  obrad  V sesji Rady Gminy Popów 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do 
proponowanego porządku obrad Seishi. 
Wójt Gminy Bolesław Świtała wnioskuje o wprowadzenia do porządku obrad 
sesji dwóch uchwał : w sprawie pomocy finansowej dla Województwa 
Śląskiego pomoc ta dotyczy  dofinansowania części ciągu pieszo-rowerowego 
Popów-Dębie oraz uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z 
wykonania budżetu za 2010 rok. 
Radny Macherzyński Józef proponuje , aby pkt. 12 przenieść zaraz po pkt. 4, 
ponieważ kierownik LGD, który przyjechał na dzisiejsza sesję nie dysponuje 
zbytnio czasem i chciałby ten temat omówić wcześniej. 
Przewodniczący Rady Gminy  poddaje wniosek Wójta  pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie  głosują za zmianą porządku obrad sesji i 
poszerzenie go o dwie uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje wniosek radnego 
Macherzyńskiego Józefa o przeniesienie pkt. 12 po pkcie 4 pod głosowanie  
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za zmianą porządku obrad sesji 
Porządek obrad Seishi 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. Informacja z działalności LGD. 
6. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności miedzy sesyjnej 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury za 2010 rok 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 
9.   Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy za    
     2010 rok 
10. Przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia 
absolutorium  
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     Wójtowi Gminy  za 2010 rok. 
11. Przedstawienie opinii RIO o wniosku  Komisji Rewizyjnej  w sprawie   
      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok. 
12. Przedstawienie informacji  na temat rozbudowy telefonii cyfrowej 
13. Dyskusja 
14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Podjęcie uchwał w sprawie:  

- Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 r. 
- Zatwierdzenie rocznego sprawozdania  finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej  w Popowie za 2010 rok 
- Ustalenia górnych stawek  opłat ponoszonych przez właścicieli 

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

- Pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 
- Pomocy finansowej dla Policji 
- Zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zawady 
- Zmian w budżecie gminy. 
- Zmian w Statucie Gminy 
- Pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego 
- Zatwierdzenia sprawozdania  z wykonania budżetu za 2010 r. 

16.  Zamknięcie  obrad  V sesji Rady Gminy Popów 
 
Ad.3 
Radny Macherzyński Józef  wnioskuje o przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji 
bez czytania. Radny przeczytał protokół i stwierdza, że dokładnie odzwierciedla  
przebieg obrad sesji 
Radny Matyszczak Robert  zgłasza, że treść protokółu nie jest zgodna z  
wypowiedziami radnych.  
Przewodniczący Rady Gminy poddaje pod głosowanie  wniosek radnego 
Macherzyńskiego Józefa o przyjęciu protokołu bez czytania.  
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych./Nieobecny Przygoda Mirosław/ 
Radni zagłosowali: 
„za”   - 8 
„Przeciw” – 5 
„wstrzymało się – 1 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez czytania. 
Ad.4 
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni. 
1. Macherzyński Józef 
2. Starzyńska Mariola 
3. Zatoń Paweł 
Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w komisji. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje  skład komisji pod 
głosowanie 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych wszyscy radni  jednogłośnie głosują za 
składem komisji uchwał i Wniosków. 
 
 
Ad.5 
Glos zabiera Kierownik Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska 
który mówi ,że LGD powstała w lutym 2006 roku  a od 22 maja 2009 roku 
realizuje Program Obszarów Wiejskich. 
Resortem Odpowiedzialnym za tą grupę jest Ministerstwo Rolnictwa. 
Zawarta umowa  określa budżet LGD na lata 2008 – 2015 
Cały budżet Zielonego Wierzchołka Śląska to suma 11 564 220,00 zł. 
Budżet ten dzieli się na części: 
Minn. 
Różnicowanie w kierunku działalności  nierolniczej -  przeznaczono na to 960 
000,00 zł 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw  
Odnowa i rozwój wsi – 5 200 000,00  
Małe projekty – 1 924 740.00 zł 
II część to jest wdrożenie  projektów, na które przeznaczona jest suma 234 
045,00 zł oraz  funkcjonowanie LGD – 2 262 435,00  na działalność biura. 
Kierownik LGD każdego roku podpisuje umowę  o przyznanie pomocy. Jednak 
te środki przychodzą później a Grupa musi działać i dlatego zaciąga pożyczkę 
na działalność  .Pożyczkę tą muszą jednak poręczyć ościenne gminy . Gmina 
Popów w roku ubiegłym poręczyła 50 tys zł a w roku bieżącym 25.000 zł. 
Dotychczas odbyły się dwa nabory wniosków z jednego skorzystała gmina 
Popów na  Kalwarię. W roku 2011 planuje się przeprowadzenie jednego naboru. 
W roku 2010  Lokalna Grupa działania  brała udział w: 

- dożynkach, 
- imprezach sportowych 
- rajdach rowerowych , zorganizowano 8 rajdów 
-  Dniach Kłobucka 
- Dniach Krzepic 
- Szkoleniach 
- Wyjazdach studyjnych 
- Inprezach organizowanych przez KGW 
- Organizowaniu Sylwestra w Popowie 
- Spotkanie Silesian Leader Network 
- Udział w targach Agrosilesia 
duże nakłady wydano na druk materiałów informacyjnych, między innymi 
wydano mapy Zielonego Wierzchołka Śląska dla celów informacyjnych. 
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Kierownik Marcin Świerczyński dodaje ,że będzie  kolejny nabór  na małe 
projekty  z wykorzystaniem funduszu sołeckiego. 
Środki, na  które wystąpiliśmy o poręczenie są bardzo potrzebne  dla 
realizacji naszych działań i dlatego prosi radnych o przychylenie się do ich 
prośby i udzielenia poręczenia pożyczki na kwotę 25.000 zł. 
Radny Matyszczak Robert dziękuje Kierownikowi LGD  za sprawozdanie i 
zaznacza ,że tu  nie zostały przedstawione wszystkie zadania jakie realizuje  
LGD. Wszystkich zainteresowanych prosi o zgłaszanie chęci wzięcia udziału 
w szkoleniu na temat działania LGD,   to kierownik przyjedzie i przedstawi 
jakie są warunki składania wniosków , pozyskiwania środków , bo tutaj pan 
Kierownik  w skrócie to powiedział. Najlepiej było by zaprosić sołtysów i 
Kierownika LGD   i  zrobić spotkanie w Urzędzie Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  dziękuje Kierownikowi 
Marcinowi Świerczyńskiemu za zabranie głosu, 
Ad.6 
Sprawozdanie ze swej działalności w okresie między sesyjnym składa 
Wójt Gminy Bolesław Świtała, który na początku swojego wystąpienia 
przedstawił Sekretarz Gminy panią Ewę Kardas – Bernaś. Pani Sekretarz 
Gminy zaczęła prace w Urzędzie Gminy od 15 marca 2011 roku. 
Następnie pan Wójt powiedział ,że 18 lutego 2011 roku  był na święcie 
służby Więziennej  w Kulach. Tam występ dały panie z zespołu „Jutrzenka „ 
w Popowie. Występy bardzo się podobały. 
Jak wszystkim wiadomo odeszła pani Komendant Danuta Kalaman a na jej 
miejsce przyszedł pan Jerzy Cyrulik. 
Podpisano umowę notarialną na grunt pod przepompownie ,  
3 marca 2011 roku  odbyło się spotkanie w sprawie: mostu bujanego w 
Zawadach  z inicjatywy radnego Zatonia Pawła, 
8 marca 2011 roku była przeprowadzona rozmowa z Panem Jackiem 
Czapińskim w sprawie telefonii komórkowej. Przedstawiciele Telefonii Era 
zostali zaproszeni na sesje i niedługo powinni tutaj być. Odbyło się również 
spotkanie w Starostwie , które dotyczyło przygotowania dokumentacji na 
remont dróg z tzw. Schetynówki. Jak opracujemy taką dokumentacje za 
swoje środki finansowe to powiat może złożyć wniosek na remont dróg. 
Wszystko wskazuje na to ,że te „schetynówki „mają być jeszcze przez jakiś 
czas. W planach Starostwa i gminy Popów  jest przygotowanie dokumentacji   
projektów na drogi  powiatowe Brzózki , Dąbrówka , Popów oraz Zawady, 
Rębielice Królewskie do drogi na Wilkowiecko – Danków. Ta dokumentacje 
trzeba przygotować , aby Starostwo mogło złożyć wniosek na wykonanie 
tych prac do dnia 30 września 2011 do Wojewody . 
Wójt ma nadzieję ,że będzie można składać wniosek na drogi gminne.. z 
czego również chciałby skorzystać.  
10 marca została podpisana umowa na budowę kanalizacji  w Brzózkach. 
11 marca odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym  
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Odbyło się również spotkanie z Dyrektorami Szkół , w którym uczestniczyła 
Sekretarz Gminy , na którym  były poruszane  sprawy projektów 
organizacyjnych  na lata 2011-2012.  
Jeżeli chodzi o inwestycje to pojawiła się szansa  pozyskania środków z 
działania 5,3. Gmina tam również zamierza złożyć wniosek .Środków na to 
działanie nie jest dużo  - 40 mln zł. Zostały one podzielone na dwie grupy 20 
mln otrzymają gminy powyżej 50 tys, mieszkańców i 20 mln gminy do 50  
tys. mieszkańców. Pojawiła się tu jakaś szansa ,że nasza gmina może 
pozyskać jakieś środki. Są to jak wszystkim wiadomo kolektory słoneczne . 
W naszej gminie złożonych zostało ponad 700 ankiet od mieszkańców. 
Mieszkańcy są więc zainteresowani.  
Wójt podpisał umowę na kalwarię. 
Wójt Gminy powiedział również o sprawach bieżących: 
Prowadzona jest budowa kanalizacji w Brzózkach, na ukończeniu jest  
budowa  kanalizacji na ul. Wieluńskiej, zakończona jest  budowa wodociągu 
na ul. Piwnej, zakończenie zabudowy terenu na Kalwarii planuje się do 30 
lipca 2011 roku, termin ten ze względu na prace konserwatorskie może być 
przedłużony. Wokół tej Kalwarii toczy się bardzo wiele dyskusji . 
Wójt zadał radnym pytanie, czy warto było  poszukać tych środków na ten 
cel. Skoro złożyliśmy wniosek i  ten wniosek został zaakceptowany  przez 
LGD to chyba jest dobrze. Takiego terenu nie ma dookoła, tam przyjeżdżają 
pielgrzymki , obcy ludzie , chcą gdzieś usiąść wypocząć i wydaje mi się ,że 
to jest zasadny cel  i posunięcie. Niech to miejsce służy  nie tylko naszym 
mieszkańcom , ale i  tym którzy tam zechcą wypocząć. 

     Zakończony jest zajazd w Więckach i prezentuje się dość ładnie . Na to 
zostały wydane środki z funduszu sołeckiego , ale przy pomocy radnego Ptak 
Jacka  zostały właściwie zainwestowane. Radny  Ptak  Jacek udostępnił swój 
sprzęt i przy pomocy skazanych ten zajazd został sposobem gospodarczym 
bardzo ładnie zrobiony. Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt gminy 
powiedział o możliwości budowy 700 m ciągu pieszo- rowerowego od ronda w 
Popowie w stronę Dębia. Wójt widzi tam konieczność przeciągnięcia kanału 
,aby można tamtędy ciągnąć przewody. Będzie chciał rozmawiać na ten temat z 
projektantem. 
Apeluje do sołtysów , aby zrobili zebrania sołeckie do 30 września 2011 roku  
I złożyli wnioski do Urzędu Gminy na fundusze sołeckie. Jeżeli chodzi o 
uchwały to wszystkie zostały zrealizowane.  
Od 17 marca do 6 kwietnia odbywały się zebrania sołeckie. Mieszkańcy wsi 
dokonali wyborów sołtysów . W większości sołectw  sołtysi zostali ci sami ale 
w kilku nastąpiły zmiany. Sekretarz Gminy Ewa Kardas- Bernaś podziękowała 
sołtysom, którzy nie pełnią już tej funkcji wręczając im  pamiątkowe książki i 
podziękowania. Natomiast nowym sołtysom wręczyła teczki z materiałami 
potrzebnymi w wykonywaniu pracy sołtysa.. 
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Pogratulowała funkcji nowo wybranym sołtysom i życzyła dobrej i owocnej 
współpracy . 
10 minutowa przerwa w obradach 
Po przerwie  
Ad.7 
Skarbnik Gminy Paweł Hanus zapoznaje radnych ze sprawozdaniem  jednostki 
kultury  tj.Biblioteki Publicznej w Popowie ./Sprawozdanie w załączeniu/. 
Ad.8 
Radny Owczarek Kazimierz wnioskuje  , aby nie omawiać  po raz drugi 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2010 rok oraz zapoznawać 
radnych z opinią RIO w Katowicach. przedstawionych w punktach 7 i 8 
porządku obrad sesji, a po wprowadzonych zmianach w punkcie 8 i 9 ,. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok przedstawił i wyjaśnień 
udzielił Skarbnik Gminy Paweł Hanus  na wspólnym posiedzeniu komisji rady 
gminy  w dniu 27 kwietnia 2011 roku . Na posiedzeniu komisji Skarbnik Gminy 
zapoznał radnych również  z opinią Regionalnej Izby 0brachunkowej w 
Katowicach  o przedłożonym przez Wójta Gminy  Popów sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za 2010 rok. 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu było uprzednio szczegółowo  analizowane 
przez komisje  rady gminy, wydatki były bardzo szczegółowo omówione przez 
komisje  i nie wymagają ponownego omawiania. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Jakub Deska  poddaje wniosek  
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kazimierza Owczarka pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie  głosują za wnioskiem radnego Owczarek 
Kazimierza i nie omawianiem sprawozdańi opinii RIO. 
Ad.9 
Radny Owczarek Kazimierz przedstawia wniosek komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Popów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  Popów za 
2010 rok. 
Komisja Rewizyjna w składzie  Owczarek Kazimierz 
Paweł Zatoń 
Beata Praszczyk 
Teresa Żurawska 
Jan Bździon na posiedzeniu w dniu  8 kwietnia 2011 roku po rozpatrzeniu 
sprawozdania Wójta Gminy  z wykonania budżetu gminy za 2010 rok komisja 
stwierdza, że realizacja budżetu była prawidłowa, dokonane wydatki były  
celowe i uzasadnione. 
Komisja stawia wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Popów z 
wykonania budżetu za 2010 rok 
Komisja przegłosowała wniosek następująco: 
„za” – 4 głosy 
„przeciw „ – 0  
„wstrzymujący się” – 1 głos. 



 8

 
Ad.10 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Owczarek Kazimierz przedstawia  
uchwałę Nr 4100/VI/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w Katowicach  w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Popów. 
Regionalna Izba Obrachunkowa  w Katowicach wydaje pozytywną opinię o 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2010 rok. 
W uzasadnieniu wniosku RIO  stwierdza, że przed wydaniem opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej zapoznała się ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu 
gminy za 2010 rok. oraz informacją o stanie mienia komunalnego. Z treści 
wniosku komisji rewizyjnej również wynika, że realizacja budżetu była 
prawidłowa  , a wydatki celowe i uzasadnione.. W związku z czym wydano 
decyzje pozytywną. /Kopia  uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowe  w 
Katowicach z dnia 20 kwietnia 2011 roku w załączeniu/. 
Ad.11 
Przedstawienie informacji  na temat rozbudowy telefonii komórkowej. 
Temat ten przedstawili przedstawiciele firmy Polska Telefonia Cyfrowa Era Sp. 
z o.o.  Waldemar Koszałkowski i Jacek Czapiński. Firma  ma zamiar 
wybudować stację bazową na terenie gminy Popów. Jest to wieża 50 m 
wysokości  na postumencie betonowym 2,5 x 25  metra. Wieża jest nośnikiem 
na którym montuje się dwa rodzaje anten: 

- Anteny radioliniowe – obszar ponadnormatywny: szerokość wiązki  
pomiędzy 0,9° - 2,9° 

- -anteny sektorowe- emitują wiązkę o rozwartość w płaszczyźnie poziomej 
z reguły – 65° w płaszczyźnie pionowej- 6° - 15° 

Przedstawiciel Firmy proponuje, aby tą wieżę w  uzgodnieniu  z gminą 
kolorystycznie  wkomponować w miejsce, gdzie ma być postawiona. A nawet 
ogrodzić wokół jakimś ogrodzeniem. 
Firma posiada pozwolenie  na budowę. .Pan Koszałkowski  Waldemar 
zobrazował radnym i  sołtysom za pomocą rzutnika ,że  emisja pola 
magnetycznego nie jest szkodliwa dla mieszkańców  i obawy ludzi są 
nieuzasadnione.  Budując takie maszty starają się  pogodzić interesy z 
niezadowoleniem  społeczeństwa. Zmusza nas do tego, jak powiedział 
przedstawiciel firmy cywilizacja i rozwój gospodarczy. Większość ludzi 
korzysta dziś z telefonów komórkowych, i chce mieć dobrą słyszalność , ale aby 
tak było muszą powstawać wieże , które udostępnią nam tą możliwość. Takie 
wieże znajdują się na szkołach, szpitalach, zakładach pracy i innych budynkach , 
ponieważ tam są internety .Parametry tych wież są odpowiednio dostosowane 
do odbioru , ale  one muszą być .nie ma innej możliwości. Z różnych powodów 
to będzie służyło wszystkim. Przedstawiciel firmy  uspakaja radnych o 
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zapewnieniu bezpieczeństwa  dla mieszkańców. Informuje ,że wydanie takiego 
zezwolenia na postawienie stacji bazowej wymaga spełnienia bardzo wielu 
warunków do budowy , uzgodnień z równymi instytucjami, gminą, Ochroną 
Środowiska, Sanepidem ,Urząd Komunikacji Elektronicznej, nadzór budowlany. 
itd. Wszystkie te instytucje muszą stwierdzić, że nie będzie przy tym 
przekroczonych   dopuszczalnych możliwości pól w środowisku i robią to 
bardzo szczegółowo zanim takie pozwolenie dadzą. Dotychczas nie 
potwierdzono  naukowo żadnych niekorzystnych działań  pól mikrofalowych o 
intensywności poniżej 0,05 W/m2 Polska ma najkorzystniejsze w świecie wraz 
ze Szwajcarią i Luksemburgiem uregulowania prawne dotyczące mikrofalowego 
zakresu częstotliwości – Polska- 1.1 Wat/m2. 
Długotrwałe procedury środowiskowe i budowlane oparto o nadzór i kontrolę 
wielu urzędów i instytucji i tylko obiekty z pozytywnym wynikiem pomiarów są 
dopuszczone do eksploatacji – uzyskują pozwolenie na użytkowanie  od 
kompetentnych organów .Dotychczas nie potwierdzono naukowo żadnych 
niekorzystnych skutków zdrowotnych używania telefonów komórkowych. 
Światowa Organizacja  Zdrowia  potwierdziła również ,wziąwszy pod uwagę  
wyniki badań , że nie ma przekonywujących dowodów na szkodliwość wpływu  
słabych RF ze stacji bazowych  i sieci bezprzewodowych . 
Radny Zagrodnik Robert pyta czy z tego masztu będzie nadawana tylko „Era’. I 
w jakim okresie nastąpi transformacja. 
Przedstawiciel Firmy odpowiedział ,że tak to będzie Era , w tej chwili będzie 
maszt, bez niezbędnych urządzeń. A kiedy to nastąpi , to zależy od 
mieszkańców. 
Radny Powiatowy Drabik Henryk pyta, dlaczego w pobliżu tych masztów giną 
pszczoły. 
Przedstawiciel firmy-  nie wie dlaczego tak się dzieje. 
Głos zabiera Wójt gminy, który mówi, że  ten temat „ciągnie” się już dość 
długo, bo 2006 roku. Ale czasami tak bywa. Problem jest w zasilaniu tej wieży, 
która ma być postawiona na działce pana Ptaka. Wójt nie wyrażał zgody, aby to 
zasilanie było poprowadzone w pasie drogi gminnej , ten teren nie jest jeszcze 
uzbrojony i przy budowie kanalizacji sanitarnej, czy  wodociągu trzeba będzie 
przesuwać się na własny koszt , a to są dość duże koszty i  tutaj musi się 
skonsultować z radnymi ,aby taką decyzję podjąć, co nie znaczy  ,że Wójt  jest 
przeciwny  temu, aby ten maszt na naszym terenie był. Ponadto Wójt wyjaśnia, 
że zarówno on jak i radny Macherzyński  wskazywali miejsca, gdzie taki maszt 
mógłby być postawiony w dość dużej odległości od zabudowań i nie były by tak 
szkodliwe dla mieszkańców, ale nie zostały zaakceptowane przez Telefonię. 
Radny Paweł Zatoń pyta czy jest możliwość udostępnienia połączenia 
internetowego za darmo  przy terenie  budynku urzędu gminy. 
Przedstawiciel firmy odpowiedział ,że można wziąć pod uwagę taką sugestię. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje firmie Telefonii Cyfrowej 
za przybliżenie radnym i mieszkańcom  informacji na temat działania tych wież 
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zasilających telefony komórkowe. 
 
Ad.13 i 14  
Głos zabiera Radny Matyszczak Robert , który odnosi się do postawionych mu 
na poprzedniej  sesji zarzutów: 
‘ Tak jak mówiłem na ostatniej sesji odwołującej mnie  i moich zastępców 
informuję wszystkich, że byłem bardzo zaskoczony  tym faktem. 
Patrząc i analizując to wszystko na spokojnie , doszedłem do wniosku, że jednak 
trudno jest zmienić w naszej gminie pewne zachowania i stereotypy. Wszystkie 
zmiany były przedstawione na komisjach gospodarczych  i nikt nie wyrażał 
sprzeciwu, co do ich realizacji, więc wszystkie zarzuty były wysunięte w 
stosunku do mojej osoby i fałszywe wypowiedzi radnego Macherzyńskiego – tu 
cytat” Matyszczak zakupił se laptop i że dietę podwyższył już sobie sam, bo 
wzioł sobie telefon z abonamentem za 360 zł na miesiąc, koniec cytatu. 
I następna wypowiedź radnego Macherzyńskiego, że zleciłem remont pokoju nr 
15 za sumę 36 tys zł. , który notabene nie został  wyremontowany, były 
wypowiadane przez radnego Macherzyńskiego  świadomie i z premedytacją, 
będąc radnym od 20 lat wie jak i kto z wydaje środki w gminie. 
Fakt ,że radny Macherzyński będąc przez ostatnie dwa lata Przewodniczącym 
Rady nie potrzebował kontaktów ze społeczeństwem poprzez media, to nie 
znaczy ,że mnie jako nowego Przewodniczącego obliguje do takiego samego 
zachowania  i stylu pracy rady. 
Na pewno u niektórych radnych moja propozycja zaprzęgnięcia elektroniki do 
pracy  wywołała przerażenie, ale to nie dotyczyło ich osobiście tylko mnie i 
urząd gminy. który ma szybko i sprawnie przesyłać informacje społeczeństwu. 
Udało mi się to już zrobić na pierwszych komisjach w większym pokoju nr 15, 
gdzie poprzez internet mieliśmy przejrzysty wgląd do map satelitarnych, które 
pomogły nam w lokalizacji odpowiednich działek , które były omawiane jak 
również prezentacji zdjęć obiektów komunalnych przeznaczonych do remontu i 
przejęcia . 
Przeprowadzono chyba jedna z pierwszych telekonferencji z przewodniczącym 
komisji gospodarczej Robertem Zagrodnikiem , przebywającym w tym czasie za 
granicą, który mógł aktywnie uczestniczyć na komisjach. 
Jednak ta forma  pracy nie spodobała się radnym, którzy wolą stary styl pracy. 
Stwierdzenie radnego, że łącząc się na łączach internetowych narażam gminę na 
ogromne koszty świadczy o pewnej niewiedzy, 
Co do sprawy wycofania z porządku obrad sesyjnych sprawy  podwyżki dla 
Wójta i podwyżki diet dla radnych  to już wyjaśniałem na poprzedniej sesji , że 
wycofanie tego było wspólną  decyzja przewodniczących. 
Wypowiedzi radnego Macherzyńskiego dotyczące wielu Stowarzyszeń 
działających na terenie gminy  i nie tylko , nie ma sensu  komutować ,ponieważ 
radny  Macherzyński  w swojej histerycznej wypowiedziach zagalopował  się i 
obraził wiele osób, które  niejednokrotnie na jego prośbę, pomagały w promocji 
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gminy i dalej pomagają. Można by jeszcze wyjaśnić tu dużo spraw, poruszonych 
na ostatniej Sesji, lecz szkoda czasu. Wszystkie te sprawy spróbujemy poruszyć 
i wyjaśnić na naszej stronie internetowej klubu radnych, którą zakładamy i 
tworzymy o czym informujemy Przewodniczącego. Przedstawimy regulamin i 
skład klubu.” 
Było to wystąpienie radnego Matyszczak Roberta  odpowiadające na 
postawione mu zarzuty na poprzedniej Sesji. 
Do tego wystąpienia ustosunkował się Radny Józef Macherzyński 
Radny Macherzyński Józef mówi, że to co zaszło na ostatniej Sesji , to nie były 
uwagi tylko radnego Macherzyńskiego, temat ten był poruszany na ostatniej 
komisji i wówczas trzeba było podejść do tych uwag. Szanowni radni mówi 
radny Macherzyński Józef „zamieńmy miecze na lemiesze a nie szukajmy 
czegoś nowego”.Na odpowiedź radnego  Matyszczaka radny Macherzyński 
Józef odczytał część notatki służbowej spisanej ze spotkania przedsesyjnego 
odbytego w dniu...1. grudnia 2011 roku, na którym obecni byli: 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak, Wiceprzewodniczący Jakub 
Deska i Przygoda Mirosław . Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Owczarek 
Kazimierz, Z-c\a Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Kasprzak Jerzy, 
Wójt gminy- Bolesław Świtała oraz Skarbnik Gminy Paweł Hanus. 
„Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak informuje, że skoro przyszło mu 
pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Gminy  to musi wprowadzić pewne zmiany , 
a do tego potrzebna mu będzie elektronika. Przewodniczący Rady Gminy zwraca się 
do Wójta Gminy o przebudowę pomieszczenia byłego przewodniczącego  Rady 
Gminy pok.15 a  , zerwanie boazerii ,która przypomina jeszcze czasy komunizmu . 
wyciszenie ścian w tym pomieszczeniu,  zakup stołu konferencyjnego oraz krzeseł 
ponieważ te ,   w które wyposażony jest pok.Nr 15 a,  są zbyt skromne jak na 
wyposażenie pomieszczenia  rady gminy. Pomieszczenie to ma być wyremontowane 
do lutego  2011 roku .Do wykonania tego remontu należy wynająć firmę.  
Wójt informuje, że ten rok jest ciężki jeżeli chodzi o środki budżetowe , budżet nie 
chce się zamknąć i będzie trudno. Przewodniczący Rady Gminy Robert Matyszczak 
wyjaśnia, że nie będziemy robić inwestycji i dodaje ,że w tym pomieszczeniu będą 
odbywać się posiedzenia komisji rady gminy. 
Ponadto  ma być niezwłocznie zakupiony  laptop oraz telefon komórkowy .  
Radni muszą założyć sobie skrzynki emailowe, na które będą przesyłane  materiały 
na sesje rady gminy. W sali konferencyjnej  na każdym stole ma być mikrofon 
.Przewodniczący Rady Gminy  Robert Matyszczak informuje, że gmina Popów jest 
gminą turystyczną i dlatego ta przystań kajakowa  to dobra inwestycja, ale te kajaki 
powinny być  przy każdym ośrodku wypoczynkowym . Dobrze by było rozmawiać z 
panem Chmieleckim , aby na jego placu zrobić pole biwakowe. Jest taki plan , aby 
opisali rzekę Liswartę  na całej jej długości. Będzie się robić zielony szlak . I na tym 
zielonym szlaku będzie się umieszczać  ośrodki , każdy z nich będzie budował 
przystanie kajakowe. Wchodząc w ten zielony szlak . będą zrobione ścieżki 
rowerowe, no i lotnisko , aby mogły lądować małe samoloty i helikoptery, przyciągnie 
to wiele osób chcących  tutaj wypocząć . To nie jest taki duży koszt, wystarczy tylko 
utwardzić teren, można nawet założyć Aeroklub. My nie możemy teraz stawiać na 
rolnictwo , musimy przestawić się na agroturystykę i turystykę i w tym szukać 
pieniędzy.  
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Pewne rzeczy będzie się robiło w tej gminie po raz pierwszy  i jeżeli to wykonamy to 
będziemy mieli ludzi w „brud’ , którzy będą chcieli wypoczywać na naszym terenie.  
Chodzi o to , aby zrobić ten teren jako teren turystyczny”. 
Radny Matyszczak Robert dodaje, że te zapisy które robi protokolant nie dosłownie 
odzwierciedlają tego co tu się mówi. I proponuje zakupić dyktafon i nagrywać 
wszystkie rozmowy. 
Radny Matyszczak Robert wyjaśnia również ,że  kosztorys był zrobiony na zlecenie 
Wójta, a w mikrofony, powinna być tylko wyposażona sala konferencyjna. Jeżeli 
chodzi o budowę przystani to tylko było w zamyśle jak powiedział radny Matyszczak , 
nam wystarczy jedna przystań. Na spotkaniu tym radny Matyszczak  Robert trochę 
wspomniał zamiary Zielonego Wierzchołka Śląska tylko o tym nie powiedział i tak to 
wyszło. Radny Matyszczak poruszył również sprawę rzutnika, który na takie 
posiedzenia komisji byłby potrzebny, na ostatniej komisji został wykorzystany stary 
rzutnik, który gdzieś tam został już  złożony i odkurzony po kilku latach. Ten rzutnik  
Byłby potrzebny do przekazywania informacji .Radny Macherzyński Józef  jeszcze 
raz  prosi o wspólne działania na rzecz społeczeństwa. 
Radny Owczarek Kazimierz mówi, że jest demokracja , Wybory odbyły się w takim 
czasie ,że trzeba było przygotować budżet i nowi radni stanęli już przed faktem 
dokonanym. Nikt się nie pokusił , aby nas poinformować o zamierzeniach. Od razu 
po wyborach jakaś grupa się stworzyła i tak to wyszło, co niektórym to się nie 
podobało, a to co myśmy mówili na spotkaniu  to były takie luźne rozmowy i nie 
powinno być tak do końca protokołowane. Radny Owczarek powiedział ,że ścieżki 
rowerowe nie są mu potrzebne , ale rzutnik na komisje jest potrzebny , bo wtedy 
najłatwiej ludziom pokazać, co się dzieje w terenie .Nikt  z radnych poprzedniej 
kadencji nie powiedział ani zdania. A Zawady rzeczywiście już nie są  wsią rolniczą, 
już odchodzi się  od rolnictwa, same Zawady stają się miejscowością  nierolniczą, 
wszyscy wczasowicze chcą raczej wypić tutaj piwo  . 
Radny Przygoda Mirosław  mówi, że gdy tylko zrobiło się ciepło to dzieci zbierały  
śmieci, robiły porządki  a na górze Rębielskiej  śmieci zalegają w wielu miejscach. I 
dobrze by było, aby je posprzątać. Radny Przygoda mówi, że nie można tak mówić 
,że nasza gmina jest nierolnicza, bo tak nie jest, gmina Popów jest gminą rolniczą i 
tak musimy myśleć. Nie możemy utrzymywać się tylko z turystyki , bo się z tego nie 
utrzymamy. 
Radny Kocot Jerzy prosi o wyregulowanie lamp świetlnych. 
Radny Zatoń Paweł odnosi się do zbiornika, tworzyliśmy plan odnowy miejscowości 
Zawady, to jeżeli chodzi o ten zbiornik , to jest to  droga inwestycja, zrobił analizę i na 
to przedsięwzięcie  można pozyskać 85% środków i może to przedsięwzięcie być 
realizowane przez okres 5-6 lat. Budowa tego zbiornika podciągnęła by w jakimś 
stopniu tą turystykę.  
Radny Matyszczak Robert wyjaśnia, że radny Zatoń Paweł mówi o zalewie a  on  
mówił o zbiorniku retencyjnym , który miałby być usytuowany przed mostem w 
Zawadach. Trzeba by  ująć to w Strategii Województwa .Te grunty, które są 
zalewane  wykupić. Zawady to jest miejscowość turystyczna  i ludzie ,którzy tutaj 
mieszkają też z tego skorzystają 
Radny Owczarek Kazimierz przypomina, że niedawno była reforma oświatowa , 
miało być przedszkole miało być gimnazjum , nam lat przybywa, sytuacja się zmienia  
i my się starzejemy, a po nas przyjdą młodzi ludzie. 
Radny Matyszczak Robert mówi, aby robić starania ,żeby w Urzędzie Gminy   był 
internet za darmo, chcemy robić park, to zróbmy najpierw to. 
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Radny Zagrodnik Robert dziękuje  radnemu Ptakowi Jackowi  i Wójtowi Gminy za 
zrobienie tej zatoczki , bo jest ona teraz taką wizytówką Więcek. Prosi jeszcze  o 
dwie ławeczki i jeszcze koło pana Drzazgi nie ma lampy i ten pan się boi  o 
bezpieczeństwo no i o znaki „uwaga straż” i ograniczający  do 3.5 tony  koło szkoły w 
Więckach. Pan radny Matyszczak wnioskuje o  wykonanie dokumentacji remontu 
basenu w Zborach  , chodzi o ogrodzenie oraz o zakup dyktafonu dla protokolanta. 
Sołtys wsi Balas Wanda  odnosi się do radnych , aby współpracowali razem z całą 
radą .Podkreśla również ,że przez zespół Jutrzenka przygotowany był piękny stół 
wielkanocny z banerem Urząd Gminy Popów.jest to jakaś promocja naszej gminy. 
Sygnalizuje również ,że w Rębielicach wybrano jedną osobę mniej do Rady 
Sołeckiej, zwraca się również do radnego powiatu w sprawie terenu pod górą w 
Rębielicach Królewskich jest to teren Skarbu Państwa , ale jest na naszym terenie i 
te śmieci, które są tam zgromadzone powinny być uprzątnięte. 
Radna Żurawska Teresa dziękuje pani Balas Wandzie za słowa uznania skierowane 
pod adresem zespołu „Jutrzenka „, że dostrzegła  ten zespół na wystawie stołów 
wielkanocnych. Radny Drabik Henryk informuje, że na terenie powiatu kłobuckiego  
zawiązała się jakaś „szajka”, która sprzedaje tabliczki  rolnikom , Agencja nie 
wymaga od rolników  takich tabliczek. 
Radny Kasprzak Jerzy mówi, że były wybory do Izb Rolniczych i nie wie . kto tym się 
zajmował, ale nie było żadnych informacji w terenie i nikt z rolników o tym praktycznie 
nie wiedział. Sołtys wsi Zawady Borecki Edmund pyta,  jak to jest z budową chodnika 
na posesję .Radny Macherzyński Józef wnioskuje , aby zrobić odwodnienie  przy 
budowie chodnika , aby włączyć to w zakres prac. 
Do wypowiedzi radnych ustosunkował się Wójt gminy i pracownicy Urzędu gminy 
obecni na sesji. 
Wójt Gminy zwraca się do radnych z prośbą , aby rada gminy tworzyła jedną zgraną 
grupę, która będzie  działać dla dobra społeczeństwa. To wszystko co tu robimy to 
robimy dla dobra  naszych mieszkańców, aby żyło nam się wszystkim lepiej. 
Wszystkiego na raz zrobić się nie da, ale małymi krokami można zajść daleko. Na 
każdym spotkaniu informuję co się dzieje w gminie , jakie inwestycje są robione. Ten 
rok jest trudny , ale jeżeli będziemy zgodni w podejmowaniu decyzji to może nie 
będzie tak źle. Przed chwilą głos zabierali przedstawiciele Telefonii Cyfrowej  i nie 
było na ten temat dyskusji , a Wójt będzie musiał   udzielić odpowiedzi  tej firmie. 
Jeżeli chodzi o zbieranie śmieci , to nie jest żaden problem, odpady typu butelki czy 
inne śmieci włożyć w worek foliowy . Jeżeli chodzi o zbieranie opon , to tych opon 
jest bardzo dużo . Wójt prowadził rozmowy na ten temat z Cementownią w 
Działoszynie. Jeżeli chodzi o solary, Wójt nie udzieli dokładnej odpowiedzi, kiedy to 
będzie , wniosek zostanie złożony i będziemy czekać na rozpatrzenie .Internet  za 
darmo znajduje się  w urzędzie gminy  i można z niego korzystać .Radny Owczarek 
nadmienił o próbie likwidacji przedszkola w Zawadach. Wójt powiedział ,że były takie 
zamysły, ale dobrze się stało, że nie zostało zlikwidowane, żaden  z radnych tak 
naprawdę tego nie chciał i przedszkole zostało .Było wysłane pismo do Zakładu 
Energetycznego o wyregulowanie oświetlenia ulicznego. Jeżeli chodzi o wniosek 
radnych  Zatoń Pawła i Matyszczaka Roberta odnośnie zbiornika i zalewu, to dotyczy 
terenów  przed mostem w stronę Zawad i za mostem w stronę Szczepaniaka , tutaj 
trzeba podjąć dyskusję na temat planu zagospodarowania przestrzennego. Dojazd 
do posesji każdy kupuje kostkę a  skazani ten wjazd wykonają. Jeżeli chodzi o 
telefonie to włącza się w dyskusje Przewodniczący Rady Gminy  Jakub Deska ,który 
uważa, że skoro ta firma ma pozwolenie to i tak tą wieżę postawi ,a do negocjacji w 
tej sprawie  należy upoważnić Wójta Gminy. 
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Owczarek Kazimierz zwracając się do Wójta gminy powiedział ,że powinien coś 
zaproponować. Radny Zatoń Paweł proponuje transformator, radny Matyszczak 
Robert  łącza internetowe. Przewodniczący poddał ten temat pod głosowanie, Radni 
jednogłośnie upoważnili Wójta Gminy do  negocjacji i wyrazili zgodę na zezwolenie 
na pociągnięcie  kabla w pasie drogowym. 
Za zwężenie drogi w stronę Antoni odpowiada starostwo, gdyż było zleceniodawcą. 
Radna Żurawska Teresa proponuje w tych miejscach gdzie jest ciemno i nie ma 
możliwości doprowadzenia energii postawić lampy solarne ,które mogą służyć 
do oświetlania np. przystanków, czy  na  ul Wieluńskiej. 
Radny Macherzyński prosi o wysłanie pisma do Telekomunikacji, aby zajęła się 
linią telefoniczną napowietrzną w Kamieńszczyźnie, ponieważ wrosła się w 
drzewa i nie można  usunąć drzew. 
Pan Wojciech Konieczny odpowiada na pytanie dot. wyborów do Izb 
Rolniczych, że wyniki wywieszone były na budynku urzędu gminy zgodnie z 
zaleceniami. 
Ad.  
Przewodniczący Komisji uchwał i Wniosków Józef Macherzyński  czyta 
kolejno projekty uchwał 
Uchwała Nr 34/V/2011 w sprawie :przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych  
Radni głosują 
„za” – 14 radnych 
„przeciw” – 0 
„wstrzymało się” – 1 
 
Uchwała Nr 35/V/2011 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania  
Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
 
Uchwała Nr 36/V/2011 w sprawie:; ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych. 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych 
Wszyscy radni głosują jednogłośnie za przyjęciem uchwały. 
 
Uchwała Nr 37/V/2011 w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Wszyscy radni głosują za przyjęciem uchwały. 
 



 15

Uchwała Nr 38/V/2011 w sprawie: przekazania środków z budżetu gminy 
Popów do Wojewódzkiej  komendy policji w Katowicach 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Radni głosują następująco: 
„za”-14 radnych 
„przeciw” – 0  
„wstrzymało się” – 1 radny 
 
Uchwała nr 39/V/2011 w sprawie :zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy 
Miejscowości Zawady 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Radni głosują następująco: 
„za” – 14 radnych 
„przeciw” – 0 
„wstrzymało się” – 1 radny 
 
Uchwała nr 40/V/2011 w sprawie:  zmian w budżecie  gminy Popów 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.  
Wszyscy jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
 
Uchwała N r 41/V /2011 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Popów. 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.. 
 
Uchwała  Nr 42/V/2011 w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa 
Śląskiego. 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
 
Uchwała nr 43/V/2011 w sprawie; zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  
I sprawozdania z wykonania budżetu  za 2010 rok. W głosowaniu bierze udział 
15 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
 
Ad. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Jakub Deska zamyka  obrady V  Sesji 
Rady Gminy. Wypowiada słowa ”Zamykam obrady V Sesji Rady Gminy 
Popów.  
Obrady trwały od godz. 9,00 do godz. 14,30 
 
Protokołowała:  
Halina Płuska 

 
 


