
Protokół  Nr XV/2012
z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 31 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Popów

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności – 12 / Nieobecni Teresa  Żurawska. Zagrodnik Robert. 
Matyszczak Robert./
Sołtysi w g załączonej listy obecności – 17
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz Gminy – Ewas Kardas-Bernaś
Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku -Andrzej Wystalski
Informatyk PKP – Rafał Rokosa
Redaktor Naczelny Interenetowej Gazety – Jarosław Jędrysiak
Radny Powiatowy – Henryk Drabik
Pracownicy Urzędu Gminy – Marcin Zomerfeld. Wojciech Konieczny . Krzysztof Moczek

Przebieg obrad:

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy  Jakub Deska otwiera sesję . Wypowiada słowa „Otwieram XV sesję 
Rady Gminy Popów i  stwierdzam,że dzisiejsze obrady są prawomocne, gdyż na stan 15 radnych w 
sesji bierze udział 12 radnych. Wita wszystkich radnych , sołtysów oraz gości przybyłych na 
dzisiejsze obrady.
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy 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. Omówienie bezpieczeństwa na terenie gminy Popów.
7 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
8.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu  gminy za 2011 rok
9.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi
   Gminy  za 2011 rok.
10. Przedstawienie opinii RIO  o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia
     absolutorium  Wójtowi Gminy za 2011 rok.  
11.Dyskusja. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13 Zapytania sołtysów i mieszkańców .
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
       -  udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy  za 2011 rok. 
       -  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
          Popowie za 2011 rok
        - podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i
          liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu.
       -  zmian w budżecie gminy
       -  zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  2012-2022
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       -  zmian w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów
          Alkoholowych  oraz przeciwdziałaniu narkomanii  na 2012 rok 
       -  pomocy dla Powiatu kłobuckiego na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w
          Popowie
       -  pomocy dla Policji 
      -   pomocy dla Powiatu Kłobuckiego na wykonanie nakładki  asfaltowej na drodze
          powiatowej Nr 2014S w miejscowości Wąsosz Górny. 
      -   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
          bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów
15. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Popów.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu porządku obrad sesji. Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który wnioskuje , aby z 

porządku obrad sesji  wycofać uchwałę  w sprawie podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic , numerów i

          zosprp liczby radnych  wybieranych w każdym okręgu ,, ponieważ ten projekt powinien być poddany społecznej 

konsultacji oraz wnieść  uchwałę  w sprawie   przyjęcia zadań z zakresu właściwości  Powiatu Kłobuckiego. Zwraca 

uwagę na  projekt uchwały dotyczący Policji,, w której jest zapis ,że przekazujemy środki na Posterunek Policji w 

Miedźnie,  ale skoro tego Posterunku nie będzie to środki te zostaną przekazane na Posterunek Policji w Kłobucku. 

Więcej uwag nie ma . Przewodniczący Rady Gminy poddaje  przedstawione wnioski przez Wójta Gminy pod 

głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami.

Porządek obrad przedstawia się zatem 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. Omówienie bezpieczeństwa na terenie gminy Popów.
7 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
8.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu  gminy za 2011 rok
9.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi
   Gminy  za 2011 rok.
10. Przedstawienie opinii RIO  o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia
     absolutorium  Wójtowi Gminy za 2011 rok.  
11.Dyskusja. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13 Zapytania sołtysów i mieszkańców .
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
       -  udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy  za 2011 rok. 
       -  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
          Popowie za 2011 rok
       -  zmian w budżecie gminy
       -  zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  2012-2022
       -  zmian w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów
          Alkoholowych  oraz przeciwdziałaniu narkomanii  na 2012 rok 
       -  pomocy dla Powiatu kłobuckiego na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w
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          Popowie
       -  pomocy dla Policji 
      -   pomocy dla Powiatu Kłobuckiego na wykonanie nakładki  asfaltowej na drodze
          powiatowej Nr 2014S w miejscowości Wąsosz Górny. 
      -   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
          bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów
     -   przyjęcia zadań z zakresu właściwości  Powiatu Kłobuckiego
15. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Popów.

Ad.3 
Głos zabiera radny Macherzyński Józef, który zapoznał się z protokołem  z ostatniej sesji 
Rady Gminy i stwierdził, że odzwierciedla przebieg sesji i wnioskuje o przyjęcie protokołu 
bez czytania.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania.

Ad.4
Do komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury:

1.Jan Bździon
2.Macherzyński Józef
3.Beata Praszczyk

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

Ad.5
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który informuje radnych,że 27 maja  był dniem 
samorządowca i z tego  miejsca   składa życzenia wszystkim radnym , sołtysom . 
Przypomina ,że w naszej gminie   20 rocznica samorządu odbyła się w czerwcu 2010 roku 
na sesji wyjazdowej do Gimnazjum. Od tego czasu dużo się zmieniło nie tylko w gminie , 
ale w całej Polsce.
 W okresie od ostatniej sesji Wójt odbył wiele spotkań . Ważne spotkanie odbyło się  z 
Komendantem Powiatowym Policji Andrzejem Wystalskim. Spotkanie to dotyczyło 
likwidacji Rewiru w Miedźnie. Temu tematowi poświęcili razem z Wójtem Gminy Miedźno 
wiele czasu. Doszło również do spotkania  z udziałem  Starosty Powiatowego w 
Komendzie Powiatowej Policji , jednak żadne z tych spotkań nie doprowadziło do 
utrzymania Rewiru w Miedźnie.
2 czerwca odbędzie się Zjazd Wojewódzki ZOSP RP , na który dostał zaproszenie  i 
weźmie w nim udzial
17 czerwca  o godz.14,00 odbędą się zawody pożarnicze  w Popowie, będą również 
pokazy  przeciwpowodziowe.
  2 maja odbyło się    posiedzenie Komisji Rewizyjnej , na którym opracowano Opinię 
Rady Gminy o budżecie gminy jak i wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 24 
maja odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym  w sprawie położenia nakładki 
asfaltowej  na drogę w Wąsoszu Górnym na odcinku 650 m  o szerokości 5 m. 29 kwietnia 
odbyło się zabranie wiejskie w Rębielicach Królewskich  zorganizowane przez Panią 
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Wandę Balas – sołtys wsi na temat wiatraków .Dotyczyło pisma jakie wpłynęło do Urzędu 
Gminy  od firmy Windprojekt .Jeżeli chodzi o te  farmy  wiatrowe to ta sama niechęć  jest w 
każdej gminie. Nawet mieszkańcy  domagają się odszkodowania z tego tytułu ,że ta farma 
powstała na terenie wsi. Bo to nie jest tak ,że jest ona krzywdząca tylko do właściciela 
gruntu na którym stoi , ale i dla całej miejscowości. Wójt  powraca do momentu , kiedy i 
mieszkańcy i gmina stawiali  duży opór masztom komórkowym , ale te maszty są .Czasem 
dojdzie do tego , że i wiatraki będą  stawiane i nasze silne zabiegi na nic się zdają.
29 maja w Starostwie Powiatowym  odbyła się  narada .Wszystkie gminy   znalazły 
oszczędności w zużyciu energii  elektrycznej. Jednak dokonane przez Zakład 
Energetyczny analizy    tego nie potwierdziły. Starostwo miało przeprowadzić przetarg na 
zakup energii  ale tylko dla instytucji publicznych.
Firma Prados, która przeprowadziła przetarg otrzymał  30 % z kwoty zaoszczędzonej na 
zakupie energii. Oszczędność wyniesie 84 tys zł. Firma otrzyma około 24 tys zł.
10 maja Wójt uczestniczył w zebraniu Klubu Wójtów i Burmistrzów.
11 maja 2012 r w Miedźnie odbyło się spotkanie z Dyrektorem WFOŚ.Jerzym Ziorą, który 
przedstawił zebranym  tzw. „ ustawę śmieciową”. Z  naszej gminy na zebraniu było 20 
osób.
15 maja 2012 r.  spotkanie z wykonawcą , który wykonuje prace zagospodarowania 
terenu wokół gminy .Termin zakończenia prac przypada na 31.08.2012 r.18 maja 2012 
roku uczestniczył Wójt w spotkaniu  oddania Orlika w Miedźnie. 
20-22 maja 2012 r, z LGD był na wyjeździe  w Kazimierzu i Nałęczowie. Z spostrzeżeń 
Wójta wynika,że są to tereny  dużo biedniejsze od naszych . Mieszkańcy  tych terenów  są 
bardzo zaangażowani w prace , które przynoszą im korzyści. np. zagospodarowanie 
własnymi środkami  starych garaży  po PGR w celu pozyskania  środków unijnych , 
kobiety zawiązały stowarzyszenia, przygotowują  różne potrawy  regionalne , przedawaja , 
aby mieć środki własne  do pozyskania środków unijnych.
24 maja odbyło się zebranie z rodzicami  przyszłych klas I  w Gimnazjum, którzy również 
uczestniczyli w obradach komisji rady gminy  w dniu 29 maja 2012 roku. Chodzi o to , aby 
w nowym roku szkolnym  2012/2013  były 3 klasy pierwsze  zamiast dwóch klas 
pierwszych. Radni znają ten temat .,
26 maja Wójt uczestniczył w pikniku  w Kłobuckim zorganizowanym przez Gazetę 
Kłobucką.
30 maja   2012 Wójt  był w Katowicach , w sprawie przeprowadzenia rozmowy dotyczącą 
zakończenia  prac ciągu pieszo-rowerowego.
Inwestycje w gminie:

1/ Do końca czerwca  mają być zakończone  prace na ul.Reymonta w Popowie. Usuwane 
są tam hydranty  naziemne będą tylko hydranty podziemne. Mieszkańcy Popowa  mają 
zastrzeżenia,  co do  pasu zieleni , który odgradza chodnik  od jezdni. Pas ten wpłynie na 
estetykę, chcemy przystąpić do konkursu na najpiękniejszą wieś i najpiękniejszą 
przestrzeń. Obok wsi Popów  chcemy zgłosić do konkursu również  Kalwarię.

2. Drugi temat to niedobór wody w Rębielicach Królewskich ,Najbliższe dni powinny 
ten temat zakończyć . Otwarcie dodatkowego ujęcia  w Popowie dało nam 3000 m3 
dodatkowej wody , ale nie polepszyło  to sytuacji w Rębielicach Królewskich. 
Kolejną noc poświęciliśmy na objazd  gminy , aby znaleźć tak wielki pobór wody   , 
a co za tym idzie  mieszkańcy nie mają wody. Jesteśmy na ukończeniu podłączenia 
w Rębielicach Królewskich  dodatkowego ujęcia  wody, w poniedziałek będzie 
zamontowany falownik i to pozwoli na uruchomienie  tego ujęcia. Wójt ma 
nadzieję ,że  polepszy to sytuację  w Rębielicach Królewskich . Wójt zaznacza,że 
ujęcie to zostało   warunkowo dopuszczone przez Sanepid       do eksploatacji na 
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okres 2 lat, bowiem  spada liczba azotanów  w 1 m3 wody  było 74 /m3, a jest 66 
m3.  Co oznaczało by spadek tych  azotanów, jak będzie  to się przekonamy.

3. Skazani w przyszłym tygodniu ukończą  chodnik na ul.Ogrodowej. Sołtysi winni 
zaangażować się w  wykorzystanie Funduszu Sołeckiego.
Ad6.

4. Komendant Powiatowy Andrzej Wystalski  omawia temat bezpieczeństwa i 
porządku publicznego za rok 2011 na terenie Powiatu i gminy Popów.Z analiz 
prowadzonych przez Powiatową Komendę Policji wynika,bezpieczeństwo jest na 
dość dużym poziomie . 82,6 %   to wskaźnik wykrycia przestępstw w n a szym 
Powiecie. że najbardziej niebezpieczne gminy w naszym powiecie to Kłobuck i 
Wręczyca Wielka . Tam odnotowano największy wskaźnik  kolizji, wypadków 
śmiertelnych,  w których są najczęściej rowerzyści, motocykliści i piesi Natomiast 
najmniej niebezpieczne to Popów, Panki ,Miedźno , Przystajń i Lipie. Dlatego też 
padła propozycja o likwidacji  Posterunku  Policji w Miedźnie. Jak powiedział 
Komendant Powiatowy Policji  nie wpłynie to na  zwiększenie niebezpieczeństwa w 
tym rejonie. Dzielnicowi nadal będą patrolować te tereny , tylko będą mieli swoją 
siedzibę w Kłobucku. Tendencja do likwidacji tych małych Posterunkow jest to,że 
posiadają zbyt maja obsadę  etatową , wiąże  się to z urlopami 
wypoczynkowymi,patrolami , zmianami  patroli, wyjazdem na szkolenia. Wówczas 
nie ma komu być na tym Posterunku.  Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to duże 
znaczenie mają ciągi pieszo-rowerowe , dzięki którym uratowano  być może wiele 
osób .
Bardzo ważna jest prewencja,bo od tego zależy ilość wypadków.   Pan  Komendant 
zachęca ludzi do korzystania z wszelkiego rodzaju gadżetów  odblaskowych , 
kamizelki, opaski i inne , gdyż te rzeczy wiele razy ratują ludziom życie, bo ich  po 
prostu na drodze widać. Śmieją się z tego tylko osoby mało odpowiedzialne . Od 
czasu powołania  na to stanowisko Komendanta Andrzeja Wystalskiego powstał 
również Zespół do Spraw Nieletnich . Zespół ten bardzo dobrze funkcjonuje, 
współpracuje ze szkołami , prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
poruszania się po drogach, spożywania narkotyków.Na terenie gminy Popów 
najwięcej przestępstw było w kategorii  nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu. 
Komendant Wystalski  Andrzej dziękuje radnym  za  przekazanie środków na zakup 
radiowozu. Wnioskuje o zamontowanie kamery na rondzie w Popowie. To też 
przyczyni się do zwiększenia  bezpieczeństwa mieszkańców i wykrycia sprawców 
przestępstw,jeżeli takie się pojawią.Pojawiła się intencja likwidacji Sądu  w 
Kłobucku , to nie jest  dobra wiadomość , bo w tej chwili są one blisko 
mieszkańców. Komendant Andrzej Wystalski zwraca się z prośba do radnych o 
wsparcie finansowe dla  Policji w Kłobucku. Ponadto Pan Komendant Wystalski 
Andrzej uczula radnych i Wójta ,aby robiąc chodnik  robić ciąg pieszo- rowerowy . 
Ochroni to życie wielu pieszych i rowerzystów, którzy korzystają z jezdni i  ulegają 
wypadkom. Jeżeli chodzi o  Posterunek Policji w Miedźnie  a właściwie o jego 
likwidację to jak już wspomniał wcześniej  nie znaczy,że nie będzie policjantów i 
dzielnicowych na tym terenie.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje  Panu Komendantowi Policji za 
przedstawienie  działalności.
Pytanie  do Komendanta Policji. W Klobucku
Radny Jan Bździon  uważa,że po piwie rowerzyści nie powinni być tak surowo 
karani. 
Radny Wróż Henryk  ma prośbę , aby funkcjonariusze policji  zwracali uwagę na 
czystość chodników i posesji. Nie chodzi tutaj o karanie mieszkańców ale o 

5



udzielenie upomnienia, bo zawsze pojawienie się policjanta  w obejściu  daje 
najlepsze wyniki, dobry efekt.

5. Komendant odpowiada,że to wszystko zależy od  mieszkańców, czy samo 
pouczenie da zamierzony efekt.
Radny Kocot Jerzy pyta czy nie było  interwencji w szkołach jeżeli chodzi o 
narkotyki.

6. Komendant odpowiada,że to tez zależy od Dyrektora szkoły, bo to oni najwięcej 
maja styczności z uczniami i najlepiej wiedzą co się na terenie szkoły dzieje.

7. Sołtys wsi Wanda Balas prosi o zwrócenie uwagi na rowerzystów i pieszych , bo w 
tej chwili nie ma obowiązków , aby nosili kamizelki bądź inne opaski odblaskowe , 
ale to by w dużym stopniu ułatwiło korzystanie z jezdni i przez pierszych i przez 
kierujących samochodami.
Sołtys wsi Kamieńszczyzna informuje,że po ulicach bocznych w sobotę i w 
niedzielę motocykle jeżdżą z tak dużą prędkością ,że strach wychodzić w ogóle na 
ulicę . Widok policjanta na pewno to zmieni.

8. Sołtys wsi Dąbrowa  - taka sama sytuacja jest na Więckach w stronę wysypiska 
śmieci. Tam też trzeba coś zrobić. 
Sołtys wsi Zawady – Borecki Edmund  prosi o zwrócenie uwagi na  luźno chodzące 
psy  po podwórkach jak i  na zewnątrz po ulicy. Każdy pies mały czy duży powinien 
mieć budę i łańcuch. Psy nie mogą być zagrożeniem dla ludzi.

9. Radny Zatoń Paweł proponuje, aby najpierw wysłać SMS-a w tej sprawie i 
uprzedzić mieszkańców. Radna Starzyńska  Mariola  prosi o nie ujawnianie danych 
osób , które zgłaszają zdarzenia  do Posterunku Policji  w Kłobucku, bo mieszkańcy 
przestana być pomocni.
Przerwa 

10.Po przewie Przewodniczący Rady Gminy jakub Deska wznawia obrady XV  sesji 
Rady Gminy. 

11. Przystępuje do Punktu  nr 7
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Głos zabiera radny Macherzyński Józef, który mówi,że to sprawozdanie było już tyle razy 
omawiane,że nie ma konieczności omawiać je jeszcze raz. Sprawozdanie w załączeniu

Ad.8
Opinię RIO o budżecie Gminy wraz z informacją o stanie  mienia komunalnego 
przedstawia Skarbnik Gminy. 
VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 
4100/V/2012  z dnia 18 kwietnia  2012 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Popów sprawozdaniu,
 W uzasadnieniu  ustalono ,że nie wykazuje rozbieżności  w stosunku  do danych 
wykazanych w sprawozdaniach syatystycznych  określonych  w rozporządzeniu Ministra 
finansów. Sprawozdanie  z wykonania budżetu jest kompletne i obejmuje wszystkie 
informacje j zgodnie z ustawą o finansach publicznych.Informacja o stanie mienia również 
zawiera  elementy  wymienione w art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Ad.9

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Kazimierz Owczarek przedstawia  Wniosek Komisji 
Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Popów  z wykonania 
budżetu gminy.Komisja stwierdza,że  realizacja budżetu była prawidłowa, dokonane 
wydatki były celowe i uzasadnione. Komisja przegłosowała wniosek następująco.

6



 Na  skład komisji  - 5 osób. 
 „za”  głosowało 5 osób .

Ad.10. 
Przewodniczący komisji Rewizyjnej  Kazimierz Owczarek przedstawia Uchwałę Nr 
4100/VI/102/2012.  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
z dnia 11 maja 2012 roku. Komisja  wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Popów.

Ad.11,12,13 
Radny Ptak Jacek wnosi o wykoszenie poboczy dróg gminnych
Radny Zatoń Paweł prosi o wykoszenie  rowów w kierunku Władysławowa i plaży w 
Zawadach.
 Radny Kasprzak Jerzy  zwraca uwagę radnych na suszę jaka od dłuższego czasu nęka 
nasze tereny i jest zdania ,aby Wójt wystąpił z wnioskiem o uznanie gminy za dotkniętą 
klęską suszy. Choć uważa ,że to nic nie pomoże, bo już jest za późno.

 Do pytań ustosunkował się Wójt Gminy, który mówi,że jeżeli chodzi o wykoszenie rowów , 
to my nie wiemy w co ręce włożyć , robimy wiele rzeczy skazanymi , ale już ich jest za 
mało , aby sprostali naszym oczekiwaniom. Wnioski dotyczą nie tylko dróg gminnych , ale i 
powiatowych i wojewódzkich , a naszym sprzętem trudno kosić drogi powiatowe, bo sami 
wiecie ,że to są nasze koszty.
 Wójt Gminy informuje,że chce przystąpić  do konkursu najładniejsza przestrzeń  chodzi o 
Górę Kalwarię . Wnioski,  które  dotyczą dróg powiatowych  i wojewódzkich  będą 
skierowane do Starostwa między innymi uporządkowanie drogi w stronę Władysławowa.  . 
Rondo również należy  do Zarządu Dróg w Kłobucku. Te drogi będą wykoszone. 
Natomiast  rondem zajmie się Zarząd Dróg w Kłobucku.
Urobek , który  zostanie pozyskany z naprawy dróg zostanie przeznaczony  na drogę w 
stronę mostu bujanego  w Zawadach
So9łtys wsi Kamieńszczyzna zgłasza  zabezpieczenie zasuwy  koło pana Labochy w 
Kamieńszczyźnie.
Wójt odpowiada,że ta zasuwa jest zabezpieczona  betonową płytą , może nie jest to 
zrobione tak fachowo , ale jest zabezpieczone.Wójt potwierdza,że jest taka potrzeba , aby 
te zasuwy wymienić  na nowe, bo na nich osadza się kamień  i nie ma docisku.
Głos zabiera radny Macherzyński Józef, który zwraca się z apelem , aby dopilnować 
dopływ wody do Rębielic Królewskich, bo jak twierdzi pan radny Macherzyński tam jest 
tragedia, wody nie ma, nie ma jak się odświerzyć, ugotować strawę , a przede wszystkim 
brak jest wody dla zwierząt gospodarskich. Gospodarze mają porobione poidła i tam musi 
lecieć woda z kranu bo te poidła tak są przystosowane a zwierzęta tak nauczone. 
Radni usłyszeli odpowiedź ,że od kilku tygodni walczą z tą woda prawie dzień i noc 
pracownicy urzędu gminy. Uruchomiono dodatkową studnię w Popowie Dążą do tego aby 
jak najszybciej uruchomić studnię w Rębielicach Królewskich. Radny Macherzyński 
obawia się ,żeby znów nie brakło jakiegoś sprzętu przez który znów będzie się oddalać 
woda. 

Rany Owczarek Kazimierz  zastanawia się czy ta sytuacja już urzędu gminy nie przerosła. 
Czy sami damy sobie radę w poszukiwaniu tej wody , która po drodze gdzieś  uchodzi, a 
może warto   zatrudnić specjalistów . 
Radny Zatoń Paweł zgłasza,że wody tez nie ma Stacja Kolejowa , a po każdym braku 
wody leci  woda nieczysta , ludzie po tej wodzie chorują.  
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Do wypowiedzi radnych ustosunkował się pracownik Urzędu Gm,iny Marcin Zomerfeld 
,który zapewnił ,że nie braknie nam ani rur, ani sprzętu aby uruchomić  ta studnię w 
Rębielicach Królewskich. Pan Zomerfeld poinformował ,że będzie przeprowadzona akcja 
sprawdzania szamb w Rębielicach, gdyż woda nadal ma podwyższone azotany.

Pani Sołtys z Rebielic Królewskich  mówi,że była radną i wielokrotnie zwracała uwagę 
wodociągu  na niskie ciśnienie wody , tej wody już brakowało, ale nie uznano wówczas 
tego za priorytet i dzisiaj mamy tego skutki.
Radny Zatoń Paweł  my teraz musimy szukać przyczyny tego stanu rzeczy , bo nie może 
nam woda ginąć.
Wójt Gminy – czuje ten problem braku wody i wie co to znaczy gdy nie ma wody  i 
zapewnia ,że dołoży wszelkich starań , aby ta woda w Rębielicach z kranów 
leciała.Przyczyn tego stanu może być wiele. Ta sprawa gminy  nie przerosła i Wójt 
pomimo to ,że woda leci będzie nadal  prowadził kontrole i szukał przyczyny  jej  spadku. 
Beczkowóz będzie zakupiony.
Sołtys wsi Wanda Balas prosi o wykarczowanie pinków po ściętych drzewach  n a placu 
szkolnym w Rębielicach Królewskich i potraktowanie  tej sprawy priorytetowo.
Radny Borecki Edmund przypomina o namalowaniu pasów na drodze

Ad 14 
Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty 
uchwał.  W głosowaniu bierze udział 11 radnych.

1. Uchwała Nr 116/XV/2012 w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego 
Gminy popów za 2011 rok  sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2011 rok 
i udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy za 2011 rok.
W głosowaniu bierze udział 11 radnych  / chwilowo nieobecna Starzyńska Mariola/
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  uchwały.

2. Uchwała Nr 117/XV/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie  za 2011 rok.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  uchwały.

3. Uchwała Nr 118/XV/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy
W głosowaniu bierze udział 12  radnych
Wszyscy radni za przyjęciem uchwały

4. Uchwała Nr 119/XV/2012 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
2012-2022 r.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

5. Uchwała Nr 120/XV/2012 w sprawie  zmian w Gminnym  Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  przeciwdziałaniu narkomanii  na 
2012 rok
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

6. Uchwała Nr 121/XV /2012  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

7. Uchwała Nr 122/XV/2012 w sprawie:  przekazania środków do Policji w Kłobucku
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Radni głosują następująco:
„za” - 2 radnych
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„przeciw” - 5 radnych
„wstrzymało się” - 5 radnych.
Uchwała nie przeszła.

8. Uchwała Nr 122/XV/2012 w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

9. Uchwała Nr 123/XV/2012 w sprawie; przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Popów.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

10.Uchwała Nr 124/XV/2012  w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu  właściwości 
Powiatu Kłobuckiego 
w głosowaniu bierze udział 12 radnych 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

Porządek sesji został wyczerpany. 

Ad.15
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady X V sesji Rady Gminy . 
Wypowiada słowa” Zamykam obrady XV sesji Rady Gminy Popów”.

Wójt Gminy Bolesław Świtała dziękuje radnym  za udzielenie mu absolutorium oraz za 
współpracę i zaufanie. Podkreślił ,że ten rok był trudny w realizacji zadań , ale dzięki 
dobrej  współpracy z radnymi, sołtysami i pracownikami urzędu gminy  udało się te 
zadania zrealizować ,choć niektóre inwestycje odkładane są na  następny  rok a może i 
następne lata. Być może zmieni się coś  i przyszłe lata będą lepsze.

Obrady sesji trwały od godz. 9,00 do godz. 13,00

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                                  Jakub Deska
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