
          Protokół Nr IX/2011
  z obrad sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 22 września 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów.

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności – /nieobecny usprawiedliwiony Kocot Jerzy/
Sołtysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy- Paweł Hanus
Sekretarz Gminy- Ewa Kardas- Bernaś
Radca prawny Tomasz Głębocki

Zaproszeni goście:
Radny Powiatowy Henryk Drabik
Dyrektor Zarządu Dróg w Kłobucku- Tadeusz Pułka
Przedstawiciel ŚUW – Witold Klimza
Prezes GS – Grzeliński Witold
Redaktor GK. Milena Kościelniak

Przebieg obrad:

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera sesję. Wypowiada słowa „Otwieram IX 
sesję Rady Gminy Popów i stwierdzam,że dzisiejsze obrady są prawomocne, gdyż  na 
stan radnych 15 w sesji bierze udział 14 radnych.”
Nieobecny Kocot Jerzy usprawiedliwiony.
Wita przybyłych na dzisiejsze obrady.

Ad.2
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 między sesyjnej.
6. Zasady gospodarowania materiałami zawierającymi azbest.
7. Uregulowanie rzeki Opatówki, przepływającej przez Rębielice Królewskie
8. Informacja nt. funkcjonowania oczyszczalni ścieków w GS Popów.
9. Informacja na temat pozyskania środków na budowę  dróg powiatowych na terenie 
gminy Popów w 2012.
10.Przedstawienie informacji z wyników kontroli RIO w urzędzie gminy.,
11 Dyskusja
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12.Wolne wnioski i zapytania
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
   - zmian w budżecie gminy
   - pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
.
14.Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Popów

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego 
porządku obrad sesji

Wójt Gminy Bolesław Świtała stawia wniosek, aby do porządku obrad sesji  wnieść dwie 
uchwały
Pierwszą w sprawie:  zatwierdzenie projektu pt. Indywidualizacja nauczania klas I-III w 
Gminie Popów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy na czas oznaczony. 
Przewodniczący Rady Gminy  poddaje porządek obrad sesji po zmianach pod głosowanie. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 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 poprzedniej sesji.
4 .Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
6..Informacja na temat pozyskania środków na budowę  dróg powiatowych na terenie 
gminy Popów w 2012.
7.Zasady gospodarowania materiałami zawierającymi azbest.
8.Uregulowanie rzeki Opatówki, przepływającej przez Rębielice Królewskie
9.Informacja nt. funkcjonowania oczyszczalni ścieków w GS Popów.
10.Przedstawienie informacji z wyników kontroli RIO w urzędzie gminy.,
11 Dyskusja
12.Wolne wnioski i zapytania
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
   - zmian w budżecie gminy
   - pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.-
   - wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej  mienie Gminy 
Popów na czas oznaczony.
- zatwierdzenia projektu pt „Indywidualizacja  nauczania klas I-III w Gminie Popów” 
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współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
14.Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Popów

Ad.3
Radny Macherzyński Józef  stawia wniosek ,aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez 
czytania. Radny zapoznał się z protokółem i stwierdza,że  odzwierciedla  przebieg 
poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje  przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji pod głosowanie.
Radni głosują:
„za” - 12 
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” - 2 /Matyszczak Robert, Owczarek Kazimierz/.

Ad.4
Do komisji Uchwał i Wniosków  radni zgłaszają następujące kandydatury:

1. Macherzyński Józef
2. Zatoń Paweł
3. Praszczyk Beata

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w komisji. Przewodniczący Rady Gminy Jakub 
Deska poddaje skład komisji pod głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem Komisji Uchwał i Wniosków.

Ad.5
Głos zabiera Wójt Gminy, który mówi,że 27 sierpnia 2011 roku  uczestniczył w rozprawie 
sądowej .28  sierpnia 2011 r był na dożynkach w Pankach na zaproszenie tamtejszych 
władz samorządowych.. 29 sierpnia 2011 r, uczestniczył w zebraniu dyrektorów szkół , 
które odbyło się w urzędzie gminy.
Spotkanie z dyrektorami dotyczyło przekazania Dyrektorom Szkół wszystkich uwag 
dotyczących rozpoczęcia nowego roku szkolnego.30 sierpnia 2011 r.  odbył się nabór 
wniosków do Zielonego Wierzchołka Śląska .  Wójt Gminy informuje,że 
1 września był  na rozpoczęciu roku szkolnego w Gimnazjum w Zawadach,  w tym samym 
dniu , był również na rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Rębielicach Królewskich, 
gdzie Kierownik GZEAOS Moczek Krzysztof wręczył nowemu Dyrektorowi Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego  nominacje. W wyniku konkursu  Dyrektorem szkoły w 
Rębielicach Królewskich została pani Anna Szymocha-Drutowska. 1 września Wójt Gminy 
był również na  uroczystości  obchodów 72 rocznicy bitwy pod Mokrą., wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Gminy Jakubem Deską i Sekretarzem Urzędu Gminy  Ewą 
Kardas- Bernaś , gdzie złożony został wieniec  od mieszkańców gminy 
2 września 2011 roku  odbyło się spotkanie  w sprawie termomodernizacji budynku urzędu 
gm \iny . Spotkanie to dotyczyło  dyskusji na temat możliwości  zamontowania dwóch 
pomp ciepła .Wykonawca zaproponował ,że w razie awarii jedna pompa mogłaby 
pracować. Jednak  pozostawiono dokumentację bez zmian.04 września był na dożynkach 
na Jasnej Górze. Miał okazje spotkania tam wiele znajomych osób , następnie był na 
dożynkach w Przystajni no i 11 września 2011 roku uczestniczył w Gminnych Dożynkach ,, 

które tym razem zostały zorganizowane w Popowie. Wójt dziękuje wszystkim , którzy brali 
udział w przygotowaniu tych dożynek oraz w nich uczestniczyli. Szczególnie dziękuje 
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strażakom , którzy zajmowali się pilnowaniem porządku. Wójt Gminy dziękuje radnemu 
Ptak Jackowi  za zasponsorowanie  pokazu na dożynkach  w Popowie i radnej Teresie 
Żurawskiej za  przygotowanie  posiłków dla gości biorących udział  w dożynkach.
Zdaniem Wójta dożynki zostały zorganizowane bardzo dobrze. Nie wymienia wszystkich 
organizatorów z imienia i nazwiska, ale wszystkim bardzo dziękuje.
2 września  odbyło się spotkanie  w sprawie inwestycji w Brzózkach .Bardzo gorącym 
tematem jest na chwile obecną  badanie wody na ujęciu w Zawadach i w Rębielicach 
Królewskich. W Zawadach pojawiła się bakteria „coli”. Ujęcie to zostało zamknięte, woda 
podawana jest z ujęcia w Popowie. Studnia w Zawadach została poddana  chlorowaniu.. 
Jednak po przeprowadzeniu tego zabiegu te bakterie nie zginęły a ich wskaźnik podniósł 
się. Tam zaczyna się coś dziać i trwają prace zmierzające do szukania przyczyn tego 
stanu rzeczy. Wójt doprowadził do spotkania WIOŚ. Prezesa GS, z Sanepidu nie było 
nikogo. Przeprowadzono kontrole w terenie , kto z mieszkańców  w pobliży tego ujęcia ma 
studnię  do czego ona służy.Postanowiono jeszcze raz dokonać analizy tej wody  i 
rozszerzyć zakres badań .Na dzień dzisiejszy ujęcie w Zawadach jest nieczynne. 
Pozostało tylko kamerowanie tego miejsca, może to naprowadzi na jakiś ślad.W sprawie 
wody  w studni w Rębielicach Królewskich Wójt rozmawiał z panem dokt. Hermańskim  i te 
zanieczyszczenia w studni w Rębielicach zaczynaja się zmniejszać i wszystko idzie w tym 
kierunku ,że ta woda będzie nadawała się do spożycia. Została zlecona dokumentacja, 
aby to ujęcie mogło być podłączone do sieci. .Ta woda będzie jeszcze raz pompowana 
przez tydzień  i co jakiś czas będą robione badania.

Od 19 września odbywa się zbiórka opon  na terenie gminy. Opony te są przetwarzane w 
cementowi. W chwili obecnej wysłano 6 samochodów z oponami. Wszyscy wiemy 
powiedział Wójt gminy,że nie wszystkie opony zostały uprzątnięte , ale na pewno mniej ich 
będzie w lasach i na dzikich wysypiskach. Nie zbierano opon od rowerów,   motorowerów i 
ciągnikowych.
15 września  2011 roku podpisano umowę  przeniesienia własności z Panem Tomaszem 
Troniną  z Kamieńszczyzny .Spisano umowę z Zakładem Energetycznym Enion  na 
obsługę Kalwarii.18 września 2011 roku  odbyło się poświęcenie Kalwarii. Wygląd tej 
Kalwarii jest urokliwy, przybywa tam mnóstwo pielgrzymów. Jest to jednak na powierzchni 
otwartej i Wójt boi się dewastacji tego terenu. Następnie uczestniczył w ćwiczeniach 
obronnych w Kulach w dniach 17- 18 września  2011 r jako obserwator, byli tam radny 
Owczarek i radna Żurawska Teresa. 
Jeżeli chodzi o inwestycje to ich realizacja przebiega prawidłowo gorzej jest z 
pozyskiwaniem środków.
Zagospodarowanie terenu wokół Kalwarii jest zakończone..Termomodernizacja budynku 
urzędu gminy dobiega końca. Pojawił się pomysł , aby  na końcu budynku wybudować 
taras. To by kosztowało około 74 tys. zł. Firma najpóźniej 30 października będzie robiła 
odwierty. Kolejna inwestycja- to ciąg pieszo-rowerowy. Firma, która wygrała przetarg 
oczekuje na zatwierdzenie organizacji  ruchu  przy drodze wojewódzkiej od Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach.. 27 września będzie rozstrzygnięty przetarg na drugą część 
ciągu.
Trwa rekultywacja wysypiska w Więckach. Przy pracach została  uszkodzona folia. Wójt 
doprowadził do spotkania  wykonawcy i inspektora nadzoru  w celu zabezpieczenia tego 
miejsca. 
Podjęto odpowiednie działania. Wójt otrzymał także informacje ,że wniosek na solary nie 
został pozytywnie rozpatrzony , będziemy czekać na kolejny nabór. Wójt dziękuje za 
uwagę.
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Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska wita przedstawiciela  prasy Panią redaktor 
Milenę Kościelniak, Dyrektora Zarządu Dróg w Kłobucku Pana Tadeusza Pułkę oraz 
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Pana Witolda Klimzę.
Przewodniczący Rady Gminy proponuje, aby po pkt.6 przenieść punkt. 9      . 
Przewodniczący poddaje ten wniosek pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie są „za” 
zmianą kolejności  porządku obrad,
Ad.6
Głos zabiera Pan Pułka Tadeusz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
 Zwraca się do radnych  - Was jak myślę najbardziej interesuje ta  „schetynówka”. A więc 
wg kosztorysu to zadanie kosztowałoby 6.900 000 zł. Zaczynało by się pomiędzy 
Wilkowieckiem a Dankowem,  i będzie obejmować wjazd do Rębielic  Królewskich od 
strony ul. Górnik, poszerzenie  drogi i chodnik po stronie gdzie są zabudowania.., budowa 
drogi pomiędzy Kamieńszczyzną i Zawadami 1,5 km  i to było by w jednym projekcie. 
Drugi projekt obejmowałby  budowę drogi od torów w Popowie przez Dąbrówkę do 
Brzózek. Schetynówki w tym roku są bardzo okrojone. Przeznaczono tylko 200 ml zł, na 
województwo będzie więc kilka milionów .Rok 2012 jest bardzo skąpy w tego rodzaju 
inwestycje. Po przetargu może być inna cena .Urząd  Wojewódzki dołoży 1ml zł do tej 
inwestycji resztę trzeba podzielić na połowę pomiędzy  starostwo i gminę . To zadanie  by 
kosztowało około 3 mln. zł. Radni muszą mieć tą świadomość, bo to są duże pieniądze. W 
przyszłym roku będzie przerwa w inwestycjach , bo nie ma pieniędzy,pieniądze pójdą na 
spłatę kredytów. Jeżeli radni  zaakceptują  tą schetynówkę , to  złożymy wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zwraca się do radnych i sołtysów o zadawanie 
pytań . W pierwszej kolejności głos zabierają radni a potem sołtysi.
Radny Owczarek Kazimierz pyta czy te schetynówki będą robione w przyszłym roku?
Dyrektor Pułka – odpowiada, tak  w 2012   
Radni i sołtysi skierowali do pana Dyrektora Pułki następujące wnioski:
uzupełnić asfalt przy krawężniku  na odcinku  drogi Wąsosz Dolny – Wąsosz Górny

– czy droga Wąsosz – Kule jest planowana do położenia nakładki
– namalowanie linii ciągłej na skrzyżowaniu  dróg w Wąsoszu Górnym oraz przejścia 

dla pieszych
– dokonać uporządkowania rowu  przy starym cmentarzu w Wąsoszu Górnym 
– ustawić tablice informacyjne  przed mostem w Wąsoszu Górnym  od strony 

Pajęczna i od strony Wąsosza
– naprawić chodnik na ul. Wypoczynkowej w Zawadach
– namalować przejście dla pieszych na ul. Makuszyńskiego w Zawadach na wprost

sklepu
– w miejscowości Kule przestawić tablicę informacyjna  „Trzebca” dalej  przed most.
– W miejscowości Rębielice Królewskie pod znakiem ogranicząjącym prędkości do 30 

km 
             dołożyć tablicę dotyczy samochodów pow. 10 ton  lub dotyczy samochodów 
ciężarowych

– przenieść znak koło posesji nr 44 na Dąbrówce o 2 m dalej, gdyż blokuje dojazd do 
działki rolnikowi

– ustawić tablice informacyjną  w miejscowości Dąbrówka z  terenem zabudowany
– ustawić znak Wrzosy przy drodze wojewódzkiej
– są zapadłości na drodze w Zborach trzeba je naprawić,wyciąć drzewa.
– zrobić oznakowanie przepompowani koło cmentarza
– zrobić chodnik na Zborach
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   Radni z Więcek  Zagrodnik Robert i Ptak Jacek  wnioskują o uzupełnienie  miejsc 
w których powinny być oznakowania w miejscowości Więcki ,Płaczki,Antonie, 
Lelity.Były w tej sprawie wysyłane pisma z Urzędu Gminy oraz  bezpośrednie 
wielokrotne rozmowy telefoniczne.
Kontakt z radnymi :Ptak Jacek ,Zagrodnik Robert .
Ponadto radni zgłosili Panu Dyrektorowi Tadeuszowi Pułce  wykonanie wstępnej 
analizy  na wykonanie chodnika  w miejscowości Płaczki .
Dyrektor Pułka wyjaśnia,że te miejsca trzeba obejrzeć i dopiero ustawić znaki.
Jeżeli chodzi o Kule to w projekcie budżetu nie jest to ujęte. Malowanie pasów na wiosnę 
będzie zrobione.
Radny Przygoda Mirosław prosi o wyrównanie terenu należącego do Powiatu  w 
Rębielicach Królewskich w okolicy góry rębielskiej -REKU.
Dyrektor Pułka zwraca się z apelem  do rolników , którzy mają pola w stronę Dankowa , 
aby nie orali tych rowów. Te rowy zostały pogłębione i tak powinny zostać. Radny Bździon 
Jan – koło posesji pana Balasa załatać dziury. Radny wnioskuje również o połączenie Kul 
z Nową Wsią.
Dyrektor Pułka  odpowiada,że to nie jest możliwe,to jest budowa nowej drogi, łączy się z 
wykupem gruntu.
Radna Starzyńska Mariola  pyta czy te rowy są obowiązkowe?
Dyrektor Pułka nie wie jak to wygląda na chwile obecną 
Radny Macherzyński Józef prosi o obcięcie  gałęzi drzew od Leśniczówki w Rębielicach 
Królewskich do Zawad.
Dyrektor Pułka prosi o wniosek na wycięcie drzew.
Radny Matyszczak Robert – droga w Zborach do maja   w protokóle jest zapisane,że do 
maja mają być usunięte wszystkie   usterki  po kanalizacji , chodzi o krawężniki, są 
zapadłości  na ulicy , przy przepompowni koło cmentarza  trzeba zrobić oznakowanie i w 
ogóle ta barierka nie miała mieć tam miejsca, bo jest za blisko jezdni. Ta barierka nie jest 
zasadna, bo ona nie jest widoczna.  Radny informuje,że będą występować o 
odszkodowanie, gdyż do maja nie zostały usunięte te usterki.
Firma się z umowy nie wywiązała.
Trzeba zabezpieczyć  te zapadłości  poprzeczne i te drzewa też trzeba wyciąć.
Uwzględnić w harmonogramie inwestycji  dla  Popowa chodnik n a Zborach.
Radny Wróż Henryk pyta jak będzie robiona nakładka  od przejazdu kolejowego w 
Popowie ,to czy te barierki będą wymienione.

Dyrektor Pułka odpowiada,że tak. Informuje również ,że 800 m drogi na Kulach jest ujęte 
w projekcie, ale czy to będzie zadanie do wykonania to on nie wie.
Radny Zatoń Paweł proponuje zrobić  listę , wpisać wszystkie wnioski radnych i dać Panu 
Dyrektorowi na sesji. Dyrektor Pułka Tadeusz  nie dysponuje takim czasem , aby to mogło 
być dzisiaj zrobione.
Przerwa 10 minut.
Ad.7
Po przerwie głos zabiera Witold  Klimza.
Pan Dyrektor Witold  Klimza przeprasza  że nie mogła przyjechać na sesję Pani 
Banasiak , ale uroczystości , które trwały na Kalwarii w Wąsoszu przedłużyły się musiała 
być dzisiaj  w pracy. 
Pan Witold Klimza  przedstawia informację  na temat azbestu i eliminacji  materiałów 
toksycznych z naszych domów. Zajmuje się ochroną środowiska i jest mu ten temat  bliski.
Obcowanie z tym materiałem  jest bardzo niebezpieczne. Przez wiele lat  był znanym i 
cenionym , słynącym szczególnie z pokryć dachowych . Z uwagi na odporność 
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mechaniczną  i na wysoką temperaturę zyskał popularność i szerokie zastosowanie w 
gospodarce światowej. Stosowany był na dużą skalę  do połowy lat osiemdziesiątych  do 
wytwarzania pokryć dachowych i płyt elewacyjnych i rur azbestowo-cementowych, czyli do 
momentu udowodnienia szkodliwego oddziaływania tego materiału na zdrowie ludzkie. 
Wymiana rur azbestowo-cementowych nie jest tak niezbędna ,gdyż ten azbest , który jest 
w rurach nie jest aż tak szkodliwy, przynajmniej tego jeszcze nikt nie stwierdził. Najbardziej 
szkodliwy jest ten , który został zastosowany na zewnątrz a zwłaszcza jego pył. ale do 
2032 roku należy  go wymienić. Nie wolno wejść na dach i go zdejmować samemu . 
Choroby spowodowane tym pyłem mogą wystąpić nawet po 50 latach,Ze względu na 
swoje właściwości fizykochemiczne azbest jest wyjątkowo niebezpieczny dla zdrowia ludzi 
i środowiska przyrodniczego. W środowisku naturalnym  azbest nie stanowi żadnego 
niebezpieczeństwa. Dobrze zabezpieczony nie stanowi zagrożenia  dla zdrowia ludzi. 
Szkodliwość występuje  w chwili zaistnienia  warunków stwarzających możliwość 
uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Może to nastąpić w przypadku 
uszkodzenia wyrobów  zawierających azbest  oraz ich złego stanu technicznego . Tak jak 
wcześniej pan Dyrektor wspomniał do 2032 roku należy dokonać wymiany tych 
materiałów. Przepisy trochę się już zmieniły i od stycznia 2010 roku  występuje się tylko z 
pismem do UW Ochrony Środowiska na wyrażenie zgody na zmianę pokrycia . Wygląda 
to tak,że gmina pokrywa koszty zdjęcia np. eternitu z dachu i utylizacji  Jeżeli chodzi o 
dopłaty trzeba mieć pieniądze, aby położyć dach. 

II oferta . Gminy  ,które zdecydują się na zmianę pokryć dachowych eternitem  na swoim 
terenie  mogą pozyskać  dotacje z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej  50 % kosztów kwalifikowanych, Dodatkową Kwotę w formie pożyczki 
umarzalnej  z WPOŚiGW.  Warunek jest taki,że to musi zrobić  wykwalifikowana firma.. 
Każdy z budynków musi mieć ocenę szkodliwości , w dokumentacji musi być fotografia 
tego budynku. Jeżeli gmina będzie się na to decydować ogłasza mieszkańcom, 
mieszkańcy  zgłaszają się do gminy .Gmina wybiera, które budynki są  najbardziej 
narażone na szkodliwość. Do każdego budynku założona jest jedna teczka, w której 
znajdują się wszystkie zbierane informacje.

Radny Bździon Jan uważa,że cała procedura jest bardzo rozszerzona, powinna wjechać 
firma zdjąć jedno pokrycie ,założyć drugie i tak było by najbardziej bezpiecznie.
Sołtys wsi Wąsosz Górny Barbara Błachowicz pyta czy to zgłoszenie musi być dokonane 
przez Urząd Gminy czy można osobiście zgłosić wymianę swojego dachu.
Pan Dyrektor odpowiada,że to jest przedsięwzięcie zbiorowe i musi być zgłoszone przez 
urząd gminy.
Wójt Gminy Bolesław Świtała bardzo dziękuje panu Dyrektorowi Witoldowi Klimzie za 
przybycie na sesje i przedstawienie tego tematu azbestu radnym  i sołtysom. Jeżeli taka 
możliwość by  się pojawiła a mieszkańcy będą mieli materiał swój na pokrycie i uzbiera się 
odpowiednia ilość chętnych to gmina w to wejdzie.
Ad.8 
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach  Delegatura w Częstochowie 
z uwagi na nawał pracy nie delegował pracownika , za co przeprasza w przesłanym 
piśmie,  w którym  udziela odpowiedzi  dot. możliwości regulacji rzeki Opatówki.
„Rzeka Opatówka prawie na całej  długości jest uregulowana i obecnie nie ma potrzeby jej 
regulowania. Tutejszy Zarząd w bieżącym roku  zaplanował konserwacje rzeki Opatówki 
od jej ujścia  aż do m.Opatów tj na długości 11.615 m
Z uwagi na to, że rzeka Opatówka w dolnym jej biegu została uznana jako korytarz 
ekologiczny , a to z uwagi na ochronę rzadkich  gatunków ryb ,Zarząd Melioracji zwrócił 
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się z pismem do Ochrony Środowiska o wydanie warunków na prowadzenie robót. 
Dyrektor Ochrony Środowiska zezwolił   na wykonanie prac konserwatorskich na odcinku 
od ujścia rzeki 1km+500 m  - 4+500 m tj. do drogi V is a Vis kościoła dno cieku należy 
pozostawić  w stanie nienaruszonym , tzn. nie wolno wykonywać robót ziemnych. Na tym 
odcinku wykoszone zostanie dno  i skarpy cieku oraz zostanie  usunięta  roślinność denna 
hamująca przepływ wody. Powyżej 4,5 km można prowadzić roboty konserwacyjne .Na 
wykonanie robót został rozpisany przetarg .Termin zakończenia określono na 5.12.2011 r.”
Ad.9
Informację na temat oczyszczalni ścieków przedstawia Prezes GS Popów Witold 
Grzeliński.
Oczyszczalnia funkcjonuje , co miesiąc robimy  badania oczyszczonych ścieków , które 
wpuszczamy do Liswarty, osady wywozimy do oczyszczalni  „Warta”. Jeżeli chodzi o 
szczegóły to są w dokumentach. 
Radny Zatoń Paweł pyta  czy  oczyszczalnia GS ma możliwość  przerobu wszystkich 
ścieków. Prezes GS  Witold Grzeliński – to nie jest oczyszczalnia chemiczna , parametry 
określają  jakie  ścieki możemy oczyszczać. Ścieki badane są co miesiąc , aby określić 
wszystkie parametry.
Pan Konieczny Wojciech pyta czy są  badania szczelności  zbiorników.
Prezes Grzeliński Witold odpowiada,że cała oczyszczalnia wybudowana była etapami: 4 
zbiorniki i oczyszczalnia są pokryte , nie  ma możliwości , żeby tam coś wyleciało .Zbiorniki 
są betonowe , pracują przez30 lat. Trzeba sprawdzić  zbiornik koło byłej masarni tam też 
było szambo  na gnojownicę  na odpady z masarni .Jeżeli chodzi o studnie i o bakterie to 
te bakterie gdzieś tam wchodzą  ,Trzeba przyjrzeć się zakładom , które wytwarzają ścieki. 
GS Przyjmuje 18 tys. ścieków, gmina nie przyjmuje  od zakładów czyli ta reszta ścieków 
gdzieś musi być odprowadzana. Rzeką Liswartą też te ścieki spływają . Wiadomo mi jest , 
że kilka studni zostało przeznaczonych na szamba . 
Radny Przygoda Mirosław pyta jaka jest odległość studni od oczyszczalni?i czy w nocy 
ktoś nadzoruje tą oczyszczalnię.
Prezes GS Witold Grzeliński odpowiada,że  odległość od studni to około 50 m .Ta 
oczyszczalnia działa przez 30 lat i w nocy nie ma tam nadzoru, tzn. nikt  nie pilnuje , ale ta 
oczyszczalnia jest zabezpieczona , w ciągu dnia  jest pracownik , który nadzoruje , aby te 
pompy działały.
Radny Przygoda Mirosław – do niedawna było 100 jednostek coli  a teraz jest 370 
jednostek. Sytuacja jest krytyczna.
Prezes GS – nie można stwierdzić skąd te ścieki są , być może ten ciek może być kilka km 
dalej. Ponadto taka bakteria sama rozwija się i być może to jest powodem takiego 
szybkiego wzrostu ich liczby.
Radny Przygoda Mirosław pyta czy GS ma z tego tytułu  zyski.
Prezes GS odpowiada,że  nie dokłada do tej oczyszczalni, proponuje , aby gmina ją 
kupiła.
Radny Owczarek Kazimierz oprócz tego co w tej oczyszczalni jest  oczyszczone , to jest 
inna rzecz , jest totalny smród, okna są pozamykane , zgłaszane są takie uwagi ,że 
wieczorami ścieki są przywożone  . Smród jest niesamowity i to przekazuję . Byłem w tej 
okolicy około 4 rano i sam to stwierdziłem.
Radny Zatoń Paweł proponuje , aby zrobić próbki wody w rzece tuż przy GS i trochę 
dalej , w innych miejscach.
Radny Matyszczak Robert - brakuje informacji co się z tymi ściekami dzieje , mieszkańcy 
porobili sobie szamba, proponuje,aby ludzie popisali oświadczenia , co z tymi studniami i 
szambami.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  informuje,że w Krzepicach jest budowana 
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biogazownia. 
Prezes GS Popów uważa,że to co jest w ziemi to po prostu zostanie, natomiast badanie 
rzeki można zrobić, być  może to przypływa skądś.
Sołtys wsi Rębielice Królewskie uczyła się  o takich zanieczyszczeniach i odnosi wrażenie, 
że ta dyskusja do niczego nie prowadzi.
Wójt Gminy Bolesław Świtała  chciałbym się odnieść pokrótce . Temat jest omówiony, 
obecność Pana Prezesa GS Witolda Grzelińskiego  była podyktowana wątpliwościami 
radnych  odnośnie funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Nie wie czy nie dojdzie do 
zamknięcia tego ujęcia  wody w Zawadach, jeżeli będziemy mieć ujęcie w Rębielicach 
Królewskich  to, to ujęcie zabezpieczy pobór wody .Rzeka Opatówka jest rzeką czystą  , 
wynika to z pisma  Zakładu Melioracji, który informuje ,że jest to siedlisko ryb, ale w 
okolicach Rębielic Królewskich , natomiast w Zawadach  jest zakaz kąpieli  a więc rzeka 
jest zanieczyszczona  i to zanieczyszczenie musi być tutaj w Zawadach, skoro Pan Prezes 
oficjalnie powiedział,że są studnie, gdzie są spuszczane ścieki  to Wójt tego nie pozostawi 
bez echa. Dbamy o zdrowie mieszkańców  i kara za to powinna być. Wójt Gminy zwraca 
się jeszcze do pana Prezesa GS z pytaniem,  czy w ostatnim czasie nie było jakiegoś 
przestoju  i czy wszystkie ścieki  zbierane od przetwórców są tylko na tej oczyszczalni 
oczyszczane, czy wywożone są gdzie indziej , jeżeli tak to gdzie.
Prezes GS Witold Grzeliński – z Waszej oczyszczalni też śmierdzi i oczyszczalnia jest pod 
stałą kontrolą i nie przyjmujecie innych ścieków . Przyjeżdżają kontrole systematycznie 
biorą próbki  do badania i jeżeli byśmy takich badań nie mieli to mielibyśmy poważne 
kłopoty. Przestoju nie było. Wasza oczyszczalnia chodzi  w 1/3 wydajności , a do GS 
dzwonią mieszkańcy gminy i proszą o  odbiór ścieków i nie ma ich kto odebrać. Jeżeli 
zamkniemy tą oczyszczalnię, to nie będzie miał kto odbierać ścieków. Tu powinna być taka 
oczyszczalnia, która przyjęła by wszystkie ścieki. Zakłady przetwórcze powstały 30 lat 
temu i gdzieś i ktoś te ścieki  musi odbierać. Najlepiej zamknąć oczyszczalnię i mieć 
problem z głowy ,a jak nie będzie problemu z głowy , 
Radny Zatoń Paweł pyta czy GS na piekarni ma kosze na śmieci. 
Prezes odpowiedział ,że ma., pyta  gdzie jest ta reszta ścieków o której mówiłem 
wcześniej.
Prezes GS Witold Grzeliński żeby uspokoić radnych informuje,że  zbiorniki czyści się dwa 
razy do roku  i to nie jest żaden problem , aby te zbiorniki opróżnić  i zobaczyć , czy z tymi 
zbiornikami nic się nie dzieje. Prezes podkreśla,że nie ma problemu , ab y  opróżnić 
zbiornik  i sprawdzić  szczelność. Nie trzeba zatrzymywać pracy oczyszczalni.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje Prezesowi GS Panu Witoldowi 
Grzelińskiemu za przybycie na sesję .
Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przypomina ,że Protokół z RIO został 
bardzo dokładnie omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i wnioskuje o 
przejście do punktu następnego porządku obrad sesji.Poddaje ten temat pod głosowanie 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przejściem do punktu następnego obrad sesji.

Ad.11.i 12 

Wnioski i pytania zostały zgłoszone przez radnych i sołtysów w pkt,6  gdy dyskutowano o 
drogach powiatowych.

Ad.13. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków Macherzyński Józef czyta kolejno projekty 
uchwał:
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1/ Uchwała Nr 70/IX/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy.
   W głosowaniu bierze udział 12 radnych 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
2/ Uchwała Nr 71/IX/2011 w sprawie pomocy dla Powiatu Kłobuckiego.
Głos zabiera radny Owczarek Kazimierz , który mówi „na  posiedzeniu  mówił Pan,że 
zamieniamy coś na coś ,  a w podtekście nic nie ma , powinno być jakieś wyjaśnienie .
Głos zabiera Wójt Gminy – ten temat był wielokrotnie wyjaśniany , jakie są szanse i 
możliwości pozyskania  tych środków , a wniosek trzeba złożyć  do 5 października 2011 
roku.
Radny Owczarek – my nie mamy przed sobą projektu budżetu  i jest jeszcze jedna  bardzo 
istotna rzecz , do tych schetynówek dokładamy się 50%, to ja tak zrozumiałem ,że jest to 
prezent dla Powiatu.
Wójt wyjaśnia,że cały ciężar budowy tych dróg spada na Wójta . Wójtowi zależy na tym , 
aby gmina się rozwijała ,żebyśmy mogli po sobie coś zostawić , prosi spojrzeć na inne 
gminy,tam też się robi.Wójt wyjaśnia,że budżet był już uchwalony, kiedy pojawiła się taka 
możliwość.
Radny Matyszczak Robert– rozwój gminy to nie tylko drogi, a co do Powiatu to my im 
dajemy tą „kroplówkę” , te środki i oni za to coś robią. 
Radny Zagrodnik Robert-   jak wynika z wypowiedzi Dyrektora Pułki na 2012 rok 
przeznaczono 200 mln zł na skalę całego kraju. tj. infrastruktura w kondycji drogi i my 
ryzykujemy uda się , albo nie , zaryzykujemy tylko jest jeden mankament , a mianowicie co 
będzie po 9 października 2011 roku,czy my się będziemy mogli z tego wycofać,unieważnić 
ta umowę , chodzi o zabezpieczenie gminy,Wójt nie widzi takiego zagrożenia, bo 
przyjmując budżet  deficyt był 6 mln zł, natomiast teraz po wszystkich przetargach będzie 
około 3,5 mln zł .Wójt powiedział ,że powinniśmy o te drogi zabiegać, bo one nie będą 
wymagały remontu i tym samym zaoszczędzamy na remoncie dróg.
Skarbnik  wyjaśnia ,że zgodnie z tym co powiedział  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
PułkaTadeusz  po przeanalizowaniu  ta kwota się zmieniła  na 6.900 000 zł . I my jako 
gmina musimy  przeznaczyć 3.000.000 zł.

W głosowaniu bierze udział  13 radnych. Radni głosują 
„za” - 11 
„przeciw” - 2 / Owczarek Kazimierz,Matyszczak Robert/
„wstrzymało się „ - 0

3/ Uchwała  Nr 72/IX/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
stanowiącej mienie Gminy Popów na czas oznaczony
 W głosowaniu bierze udział 13 radnych
„za” - 11
„przeciw” - 0
„wstrzymało się „ - 2 osoby/Owczarek Kazimierz, Matyszczak Robert/

4/ uchwała Nr 73/IX/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu pt.” Indywidualizacja 
nauczania klas I-III w Gminie Popów współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
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Ad.14.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady IX sesji Rady Gminy . 
Wypowiada słowa „Zamykam obrady IX Sesji Rady Gminy Popów”.
Obrady trwały od godz.9,00 do godz.14,07.

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                 Jakub Deska
Halina Płuska
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