
                                             Protokół  Nr XXIII/2013 
z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku w sali komputerowej Urzędu 
Gminy Popów Zawady ul.Częstochowska 6

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności/ obecni wszyscy
Sołtysi wg załączonej listy obecności – obecni wszyscy
Wójt gminy – Bolesław Światała
Sekretarz Gminy- Ewa Kardas-Bernaś
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Kierownik PZD w Kłobucku – Wydmuch 
Redaktor Gazety Kłobuckiej – Jarosław Jędrysiak
Kierownik GZAOS- Krzysztof Moczek
Prezes GS Sch w Popowie – Witold Grzeliński

Przebieg obrad:

Ad1. Przewodniczący Rady Gminy Popów Jakub Deska otwiera obrady XXIII sesji Rady Gminy 
Popów. Wypowiada słowa. Otwieram XXIII sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam ,że dzisiejsze 
obrady są prawomocne, gdyż na stan 15 radnych w sesji biorą udział wszyscy radni.
Wita radnych , sołtysów i zaproszonych gości.
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.Informacja  nt. remontu dróg powiatowych na terenie gminy Popów
7. Informacja nt. Funkcjonowania oczyszczalni ścieków  w Zawadach
8. Informacja  o stanie środowiska  w gminie  Popów za 2012 rok
9. Informacja o działalności ODR 
10. Omówienie sytuacji w oświacie
11. Dyskusja. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców .
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
       -   zmian w budżecie gminy
       -   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Popów na lata
           2013 – 2023
       -   pomocy dla powiatu kłobuckiego
       -   zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
           Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej
            Annolesie-Marianów,Zawady
      -    pomocy dla województwa śląskiego
       -   ustalenia tygodniowego  pensum dla pedagoga i logopedy
       -   ustalenia wysokości dodatku za wychowawstwo
       -   podjęcia uchwały w sprawie uczczenia 150 rocznicy Powstania
           Styczniowego i bitwy pod Wąsoszem       -   przyjęcia regulaminu dofinansowania 
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budowy przydomowych oczyszczalni
           ścieków dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych  i wielorodzinnych  na
           terenie gminy Popów
        -  określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na  dofinansowanie
           poniesionych kosztów załadunku ,transportu i unieszkodliwiania  odpadów
           zawierających  azbest z obiektów budowlanych położonych  na terenie  Gminy
           Popów.
 15.Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Popów.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego
porządku obrad sesji.
Uwag nie ma.
Ad.3
Głos zabiera radny Kocot Jerzy i proponuje, aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez 
czytania. Protokół był wyłożony do wglądu radny zapoznał się z jego treścią i stwierdza,że 
odzwierciedla on przebieg ostatniej sesji.
Wszyscy radni głosują jednogłośnie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania.
Ad.4
Do Komisji uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury.
1. Macherzyński Józef
2. Wróż Henryk
3. Bździon Jan
Zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje skład komisji Uchwał i Wnioskow pod 
głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.
Ad.5
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała i składa sprawozdanie  z działalności 
między sesyjnej. Na wstępie przeprasza,że sesja Rady Gminy  jeszcze w tym miesiącu 
musi odbyć się  w takich warunkach  tzn na sali komputerowej, ale jeszcze sala 
konferencyjna nie jest całkowicie ukończona i wyposażona w odpowiedni sprzęt, były małe 
problemy z dachem , który w kilku miejscach przeciekał ,ale wszystko już zostało 
opanowane i jest dobrze.
1 marca odbyło się spotkanie  w Urzędzie Miejskim w Częstochowie z Dyrektorem 
Zarządzania Regionalnego, Spotkanie dotyczyło  pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej, na co można pozyskać środki, co będzie podstawą podziału tych środków 
-np. stopa bezrobocia, ilość mieszkańców itd.
2 marca 2013 roku odbyło się spotkanie w OSP w Wąsoszu Górnym. Głównym tematem 
tego spotkania była budowa remizy OSP. W 2012 roku miał być  program rządowy, ale ten 
temat jakoś  się nie ukazał i na razie  budowa prowadzona nie będzie z uwagi na brak 
środków finansowych.
Wójt uczestniczył również w zebraniu OSP Popów, które odbyło się 10 marca 
2013.Następnie wstępnie poinformował zebranych ,że 28 kwietnia 2013 r będzie 
obchodzona 150 rocznica Powstania Styczniowego i bitwy pod Wąsoszem. Patronat nad 
tą uroczystością przyjął Prezydent RP Bronisław Komorowski. 
Uroczystość współfinansuje  również Starostwo w Kłobucku.
8 marca 2013 roku  na terenie gminy Popów  obchodzony był drugi Gminny Dzień Kobiet . 
Była to bardzo  udana impreza. Imprezę tą zorganizowała radna a zarazem 
Przewodnicząca Zarządu Gminnego KGW Pani  Teresa Żurawska .12 marca odbyła się 
Rada Programowa  Zielonego Wierzchołka Śląska , odbyła się ocena złożonych 
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wniosków. Pozytywnie ocenę przeszedł nasz wniosek dotyczący zagospodarowania 
terenu  w stronę mostka bujanego w Zawadach.
13 marca odbyło się spotkanie  z Panem Dyrektorem Zatoniem  i Przewodniczącą ZNP w 
Popowie
16 marca 2013 roku Wójt Gminy uczestniczył w zebraniu OSP w Więckach.Na zebraniu 
tym była duża frekwencja. W tym dniu była również prezentacja stołów wielkanocnych w 
Łobodnie. Naszą gminę reprezentowały panie z KGW z Rębielic  Królewskich. Wójt 
również uczestniczył w tej prezentacji. Wójt był zaproszony  także na zebranie wiejskie do 
Rębielic Królewskich,w którym również uczestniczył. Był też na promocji oficerskiej w 
Kulach . 25 marca 2013 roku  był obejrzeć samochód , który chce zakupić dla potrzeb 
gminy w miejsce starego zużytego „Żuka”. Wniosek radnych o zakup takiego samochodu 
był postawiony dwa lata temu. Jednak z uwagi na brak środków finansowych do zakupu 
samochodu nie doszło. Jeżeli chodzi o realizację  zadań inwestycyjnych to trwa budowa 
kanalizacji sanitarnej w Annolesie-Marianów. Do realizacji tych zadań mieszkańcy nie 
wnoszą większych uwag. Trwa również odnowienie sali konferencyjnej. Ten remont miał 
być jak wcześniej Wójt powiedział ukończony do 15 marca , jednak  pewne prace się 
przeciągnęły i jeszcze z tej sali korzystać nie można.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje  panu Wójtowi za złożenie 
sprawozdania i prosi o zabranie głosu pana Kierownika Obwodu Drogowego  Nr 1 w 
Kłobucku  Zbigniewa  Wydmucha obecnie pełniącego również  obowiązki  Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. 
Ad.6.
Głos zabiera pan Zbigniew Wydmuch ,który mówi,że od dwóch miesięcy pełni obowiązki 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku .Informuje,że powiat kłobucki  zarządza 
drogami powiatowymi  i wojewódzkimi. Dróg powiatowych jest 382 km, natomiast 
wojewódzkich 84 km. Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, to powiat odpowiada tylko za 
bieżące utrzymanie dróg na mocy zawartego porozumienia  , którym te drogi zostały 
przejęte. Natomiast jeżeli chodzi o  drogi powiatowe to całkowite ich utrzymanie podlega 
pod Powiatowy Zarząd Dróg, a więc utrzymanie i inwestycje. Pan Kierownik jest 
wdzięczny gminie Popów za współpracę. Żałuje że złożony wniosek na „schetynówkę” na 
Rębielicach usytuował się w rankingu na dość odległym miejscu i  jest bardzo mała 
szansa, aby mógł być zrealizowany w tym roku. Będziemy próbować w latach następnych.
Po zimie dość duża ilość dróg powiatowych jest w złym stanie ,jest dużo dziur na drogach 
i chcemy jak najszybciej te drogi wyremontować. Jest już wyłoniony wykonawca, który 
będzie je remontował,czekamy tylko na pogody. Tam gdzie są nawierzchnie jeszcze dość 
dobre postaramy się to zrobić sposobem  wykrawania asfaltu w formie prostokąta, czy 
trójkąta wyczyścić i zalać masą asfaltową na gorąco, Równe krawędzie takiej łatki 
sprawiają ,że jest to metoda dobra i trwała, ale nie wszędzie da się ją położyć, tam  gdzie 
ta nawierzchnia jest słaba popękana  taka metoda powoduje uszkodzenia także jego 
fragmentów wokół miejsca wycięcia przez co uszkodzenie może się poszerzyć tuż przy tej 
łatce i takie dziury będziemy łatać bez wycinania,  tylko po oczyszczeniu miejsca wlewać 
masę łopatą na gorąco, a nawet pac zerem wówczas ta masa bardziej wtopi się w dziury 
na drodze. Takie łatanie jest nietrwałe i wystarcza tylko na sezon  i tak załatane dziury 
dziury nie są w stanie przetrwać zimy. Dlatego ten problem powstaje corocznie po  zimie. 
Tak jak powiedział pan Dyrektor są trzy technologie naprawy ubytków w jezdni, wycinanie i 
napełnianie masą , napełnianie masą i napełnianie pac  zerem. Jest jeszcze sposób 
łatania dziur masą na zimno, ale tę technologie stosuje się się tylko w nagłych 
przypadkach , kiedy  powstanie dziura w drodze i trzeba ją jak najszybciej załatać   a taka 
solidna naprawa nastąpi później. Drogowcy wiedzą , że to jest tylko wyjście awaryjne   i 
może wytrzymać tylko miesiąc a może i kilka dni.
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Ad.12
Radny Zagrodnik Robert pyta dlaczego przy łataniu dziur na drogach nie stosowana jest 
zasada wycinania, ubijania i walcowania , jaki jest tutaj punkt widzenia zarządu , a jaki w 
sali kraju .Pan Kierownik Wydmuch Zbigniew odpowiada,że jeżeli jest nawierzchnia dobra 
wówczas stosuje się taką technologię, ale nie wszystkie drogi da się tym sposobem 
robić , jeżeli są spękane,  budowane 30 lat wcześniej to na tych drogach nie da się 
stosować takich technologii , bo całkowicie popsuje się te drogi. Innego wyjścia nie ma.
Chodzi również o środki przeznaczone na remont dróg. Powiat ma na ten cel 800 000 zł i 
tak musi gospodarzyć , aby się w tych pieniądzach zmieścić.
Radny Owczarek Kazimierz pyta skąd się ta suma bierze. 
Pan Kierownik odpowiada,że powiat nie ma dochodów  a środki dzielone są wg dochodów 
można się tylko zadłużyć , bo kredyty można zaciągać. 
Radny Wróż Henryk – jak wszystkim wiadomo zbliża się w Wąsoszu uroczystość  150 
rocznicy Powstania Styczniowego  i zwraca się do Kierownika , aby w pierwszej kolejności 
skierował prace na drogi w Wąsoszu Górnym i okoliczne miejscowości, którymi pojadą 
zaproszeni goście,a z których będą także korzystali mieszkańcy na co dzień. Chodzi mu 
przede wszystkim o namalowanie linii ciągłej  na drodze, na oznakowanie   skrzyżowania 
przed mostem  od strony Pajęczna i od strony Popowa ., które jest dość 
skomplikowane,odnowieniu znaków, oczyszczeniu rowów , bo te rowy kosi się tylko przy 
jezdni a nie dalej a dalej to jest gąszcz i brzydko wygląda, nie ma również znaku 
informacyjnego do zakładu karnego w Wąsoszu Górnym i osobom z zewnątrz trudno jest 
znaleźć ten zakład. Radny nie mówi już o drodze na Kule. Wstydzimy się takiej drogi 
Gmina Popów do Powiatu zawsze daje środki , wspomaga jeżeli trzeba ,  a tutaj 
odstawiono nam taką drogę, przecież tą drogą przyjeżdżają goście z różnych stron Polski i 
jest nam wstyd.
Do tych uwag ustosunkował się pan  Zbigniew Wydmuch, który powiedział, że owszem 
rowy będą wykoszone, znaki należy wymienić jeżeli są zniszczone  ,one nie podlegają 
malowaniu. Oznakowaniem się powiat zajmie. Kierownik będzie starał się dojechać do 
Wąsosza i sam oceni , które znaki należy wymienić i jakie postawić,jeżeli chodzi o 
koszenie rowów to szersze pasy kosi się przy drogach wojewódzkich  a drogi powiatowe 
standardowo, ale wyjątkowo będzie to zrobione. Znak do Zakładu Karnego, to jest sprawa 
lokalna i tutaj Wójt Gminy powinien taki znak postawić. Powiat wykonuje oznakowania 
wynikające z kodeksu drogowego..Nawierzchnia na drodze w lesie w  Kulach wygląda 
fatalnie  i kierownik jest tym zmartwiony. Ta technologia nie nadaje się  w każdym terenie, 
tam gdzie jest dużo wilgoci i mało słońca  i taka naprawa nie została trafiona,ten remont 
drogi okazał się nietrwały.
Radny Zatoń Paweł  porusza sprawę oznakowania zakrętu na drodze koło stacji kolejowej 
w Zawadach, tam  gdzie jest takie małe rondo, gdyż dochodzi tam często do wypadków 
kierowcy w wyniku słabej widoczności wjeżdżają po prostu w pole. Dobrze by było 
postawić jakąś tablice prowadzącą , względnie coś innego.

Pan Zbigniew Wydmuch – powiat nie może na drodze wojewódzkiej wprowadzać  swoich 
pomysłów, czasami coś się wymienia, ale na wniosek , czy polecenie województwa. 
Będzie w tej sprawie rozmawiał z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Radny Bździon Jan pyta czy nadal taką technologie  „austriacką” jak na Kulach będzie 
powiat prowadził  przy budowie dróg. A ponadto zgłasza drogi Dąbrówka - Brzózki   i Nowa 
Wieś tam też są dziury na drogach do załatania i tych dziur jest dość dużo. 
Radny  Ptak Jacek  mówi,że przez teren wsi Więcki i Dąbrowa również pojadą goście na 
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uroczystość do Wąsosza  a droga na tym odcinku  jest prawie nieprzejezdna, tam nie ma 
jak tej drogi remontować. Zwraca również uwagę na studzienkę kanalizacyjną  w 
Więckach, bo w czasie deszczu ta droga jest zatopiona i trzeba jakoś tą wodę z drogi 
odprowadzać. 
Pan Dyrektor Wydmuch powiedział ,że te ustalenia zostaną zrobione, w tym czasie nie ma 
na to warunków pogodowych, ale  to jest ważny temat  do wykonania.

Radna Starzyńska Mariola  zwraca uwagę ,że przez Dąbrówkę również pojadą goście  do 
Wąsosza , czy na Kule   a koło nr 49 jest dziura na drodze i trzeba ją załatać  a ponadto 
wystaje dekiel ze studzienki i trzeba coś z tym zrobić. 
Radna Żurawska Teresa jeżeli już mówimy o drogach i studzienkach  to w Popowie na ul. 
Pajęczańskiej 9 w odległości koło 100 m od ronda również jest ruchomy dekiel na drodze  i 
podczas przejazdu pojazdów on się ciągle rusza powodując ogromny hałas , szczególnie 
kiedy przejeżdżają TIRY, to jest   na wprost mojego domu. Radny Matyszczak Robert 
porusza sprawę kanalizacji  w Zborach, na drodze są zaniżenia  . Wójt wysyła pisma w tej 
sprawie do wykonawcy i Starostwa    i nie wiem czy pan nadal monitoruje tą sprawę . Bo 
my mamy zabezpieczenie środków na tą sprawę bo gwarancja wychodzi  w lipcu. 
Proponuje więc , aby  zająć się tym tematem.
Kierownik Zbigniew Wydmuch potwierdza,że firma Elcol  wykonywała tą kanalizację  i nie 
zostały podjęte żadne działania .To było monitorowane w tamtym roku .Będzie w tej 
sprawie wysłane pismo.
Radny Kasprzak Jerzy – informuje o potrzebie zainstalowania lustra na skrzyżowaniu  ul. 
Królewskiej w ul. Św. Wojciecha  w Rębielicach Królewskich.
Radny Owczarek porusza temat  pęknięć na drodze   w Zawadach. Te pęknięcia 
występują już od pół roku, po całej szerokości drogi i nikt się tym nie interesuje a pośrodku 
Zawad jest upad, dotąd to będzie dopóki się nie zniszczy cała droga. Pyta czy ktoś ma 
nadzór nad tymi pracownikami, którzy  remontują te drogi.
Radny Matyszczak Robert  -  dziękuje za wycięcie dwóch drzew , natomiast pozostało 
jeszcze jedno drzewo do wycięcia.
Do wycięcia tych drzew zobowiązała się straż i do nich należy się zgłosić  w tej sprawie.
Kierownik GZEAOSU  Moczek Krzysztof prosi o sfrezowanie garbu na drodze  od torów w 
stronę Poczty w Popowie oraz o ustawienie znaku ograniczenia prędkości  na tym odcinku 
bo to  skrzyżowanie  na linii Remiza OSP, Dąbrówka , Popów  jest niebezpieczne a 
samochody po przejechaniu torów nabierają znacznej prędkości.
Radny Przygoda Mirosław prosi o postawienie dwóch znaków „do 12 ton”  na drodze 
gminnej w Rębielicach Królewskich  na ul. Opatowskiej . Tam mamy jeszcze ładną drogę , 
ale być może niedługo i tam droga będzie zniszczona  i nie będzie komu jej zrobić . Tam 
jeżdżą wywrotki z piachem na oczyszczalnię w Opatowie i jeżeli nie zabezpieczymy tej 
drogi to ją po prostu popsują, jak tą na ul. Górniku i Św. Wojciecha.

Ad.13
Sołtys Makles Konstanty pyta jak są  montowane znaki przy drogach  skoro te znaki 
obracają się dookoła i można je odwrócić w inną stronę , lub w ogóle spadają , być może 
są niedbale przykręcone. Nie wystarczy wkopać znak w ziemię , trzeba go oblać jeszcze 
cementem , aby on się trzymał i być może przewiercić i śrubą przykręcić, aby nie spadał.
Kierownik Wydmuch odpowiada,że znaki są montowane zgodnie z instrukcją , jest wykop, 
potem oblewany jest znak betonem  i on nie  może się obracać. Znaków nie można 
przewiercać , są one przykręcane nakrętkami, które  trzymają dość dobrze. Może się 
zdarzyć ,że po pewnym czasie te nakrętki się obluzują.
Sołtys wsi Borecki Edmund pyta  czy koło sklepu w Zawadach   od ul. Makuszyńskiego 
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można namalować przejście dla pieszych  na jezdni  od strony Rębielic Królewskich , i 
prosi o  zastanowienie się nad tą sprawą. Czy to byłoby zasadne , czy nie. 
Pan Wydmuch Zbigniew odpowiedział ,że temat zostanie rozpoznany  i  jeżeli to będzie 
zasadne  to te pasy będą namalowane.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  dziękuje panu Dyrektorowi Zarządu Dróg za 
przybycie na sesje i udzielenie odpowiedzi na nurtujące radnych pytania.

Ad.7
Głos zabiera przedstawiciel Ośrodka Doradztwa  Rolniczego w Kłobucku pan Hudy Paweł. 
Informuje radnych i sołtysów ,że rozpoczął się już okres przyjmowania wniosków
na dopłaty bezpośrednie . W urzędzie Gminy Popów są przyjmowane wnioski  w 
poniedziałki i czwartki w godz. od 8,00 do 15,30. W  miesiącu kwietniu częstotliwość 
przyjmowania  się zwiększy do 3-4 dni w tygodniu. W roku 2012  przyjęto 281 wniosków 
obszarowych,  nie było naboru wniosków  na modernizację gospodarstw rolnych  i 
różnicowanie . Na te   przedsięwzięcia były nabory wcześniej.
W roku ubiegłym zorganizowano dwa wyjazdy  na wystawę maszyn  rolniczych i w tym 
roku w styczniu był wyjazd do Kielc. Prowadzone były również szkolenia   z zakresu 
używania środków ochrony roślin. W tym roku planuje się szkolenie  na gminie Lipie. 
Jeżeli ktoś chciałby  uczestniczyć w takim szkoleniu to należy zgłosić swój udział. W 
urzędzie gminy Popów odbyło się szkolenie w  którym wzięła udział przedstawicielka 
KRUS w Kłobucku. Robione są jeszcze wnioski rolno-środowiskowe. W tym roku będzie 
jeszcze dofinansowanie do zalesienia. Dlatego należy się zgłosić do pani Sadkowej .Z 
tych dużych działań to . Z tych dużych działań to PROW się zamyka. Nie będzie rent 
strukturalnych. ODR bierze udział w organizowaniu wszystkich uroczystości masowych 
takich jak festyny, dożynki organizowanych  na terenach gmin, na terenie gminy Popów 
brał udział w organizacji dożynek gminnych w Więckach.
Radny Kasprzak Jerzy dziękuje  ODR i jego przedstawicielowi na gminie Popów panu 
Pawłowi Hudemu za współprac, bo jak powiedział jest to ośrodek przyjazny rolnikowi i 
nigdy nie odmawia pomocy , gdy o taką pomoc jest proszony. Przewodniczący Rady 
Gminy Jakub Deska dziękuje  za przedstawienie realizacji  zadań  z zakresu doradztwa 
rolniczego.

Ad.8

Głos zabiera  Grzeliński Witold . -Prezes Gminnej Spółdzielni „SCHB” w Popowie. 
Oczyszczalnia ścieków jak powiedział pan Prezes działa w miarę dobrze. Spółdzielnia zob 
owiązana jest do  częstych badań ścieków i wykonuje te zalecenia systematycznie. 
Badania robi oczyszczalnia Warta w Częstochowie. Przyjeżdżają sami  na miejsce i 
pobierają ścieki do badania. Ścieki pobieramy od tych samych odbiorców. Głównym i 
stałym  dostawcą ścieków jest OZ w Częstochowie , nowo powstały zakład w Mokrej, 
zakłady masarskie z terenu gminy Popów, Miedźna , Lipia . Ilość tych ścieków nie 
zmniejsza się . Oczyszczalnia pracuje cały czas. Na oczyszczalni zatrudnione są 3 osoby i 
pracują dwa samochody. Oczyszczalnia działa cały czas pod nadzorem sanepidu.
Radny Macherzyński Józef pyta o  budynek po byłym sklepie w Kamieńszczyźnie.
Pan Prezes GS „SCH” w Popowie powiedział ,że tą sprawę przedstawił na Zarządzie. 
Wszyscy są zdruzgotani ,że gmina chce kupić ten budynek za bardzo niską cenę. GS tego 
budynku tak za wszelką cenę nie chce się pozbywać Chcą za ten budynek 67 000 zł i 
uważają ,że to jest bardzo rozsądna cena, gdyż sprzedawają ten budynek razem z 
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działką.
Gmina chce zapłacić 65.000 zł.  Jest on położony w dobrym miejscu, wyposażony jest w 
media i  nie chcą , aby im ktoś kiedyś zarzucił ,że sprzedali to za jakieś  przysłowiowe 
pieniądze.
Radny Wróż Henryk – ta cena nie jest taka niewielka, bo ten budynek już od jakiegoś 
czasu stoi pusty , a więc wymaga już nakładu na remont, i czym dłużej będzie stał tym 
będzie bardziej niszczył się. 
Pan Grzeliński Witold, skoro ma to służyć mieszkańcom to ta cena nie jest wygórowana
Pan Prezes jest zaskoczony ,że wokół tej sprzedaży  zrobiło się , aż tak głośno. To 
powinno się odbyć pomiędzy Wójtem a Gs w kilka dni , doprowadzić do notariusza a tutaj 
ta sprawa toczy się kilka miesięcy 
Radni zaproponowali , aby strony jakoś dogadały się tzn. jedna strona dodała 1000 zł 
druga opuściła  1000 zł  i za 66 000  gmina dokona  zakupu tego budynku wraz z działką . 
Wszyscy radni wyrazili na tą sumę zgodę. 
Radni w dalszym ciągu powracają jeszcze do oczyszczalni ścieków a właściwie do 
brzydkiego zapachu jaki wydobywa się z tej oczyszczalni , szczególnie wcześnie rano.
Pan Prezes Grzeliński Witold odpowiada,że  skoro  tam jest taki „smród” to ludzie nie 
budowali by się opodal tej oczyszczalni . Kto im wobec tego dał pozwolenie na budowę 
domu przy oczyszczalni.
Radny Owczarek – ja nie chce być źle zrozumiany, ale w godzinach rannych jest 
niesamowity smród. 
Pan Prezes Grzeliński Witold wyjaśnia,że wzmocniony „smród” może być tylko wtedy  jak 
ścieki są spuszczane do oczyszczalni , gdy po prostu poruszy się je , ale to trwa krótko. Ja 
nie biorę ścieków z nieznanych źródeł , Sama pogoda też wpływa na to jak ten zapach 
unosi się . 
Radny Zatoń Paweł zadaje pytanie dlaczego tego odoru nie ma z oczyszczalni ścieków w 
Popowie. 
Pan Prezes Grzeliński Witold odpowiada, ponieważ do oczyszczalni w Popowie ścieki 
spływają rurami i one są pod ziemią , natomiast do tej oczyszczalni jak wcześniej 
powiedział ścieki są spuszczane z beczkowozu i one podczas tego procesu po prostu 
poruszają całą oczyszczalnię i śmierdzą. 
 Radny zatoń Paweł - wiadomo jak jest smród to i z tym unoszą się bakterie , i one również 
są szkodliwe dla zdrowia.
Owczarek pyta czy GS ponosi kary. 
Prezes GS p Witold Grzeliński odpowiada,że tak. ale  jeżeli by nie było tej oczyszczalni to 
te 60 m3 ścieków poszło by w ziemie , czyli dobrze ,że ta oczyszczalnia jest. Natomiast 
jeżeli chodzi  o kary to owszem zapłacił karę, za to ,że nie przestrzegał terminu badań .
Badania miały być przeprowadzane co miesiąc, a  GS zrobił w ciągu  roku  9 razy , gdyż w 
okresie zimy zamarzły ścieki i nie można było pobrać próbek.

Ad.9

Temat ochrony środowiska przedstawiony był na wspólnym  posiedzeniu komisji..
Ad.10

Głos zabiera Kierownik GZAOS-u pan Krzysztof Moczek, który  wypowiada się na temat 
oświaty. Informacje ze średnią płacą nauczycieli Kierownik przedstawił radnym na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Średnia płaca   nauczyciela dyplomowanego   wynosi 
około 5000 tys. zł. Ponadto nauczyciele  muszą osiągnąć  pewne wynagrodzenie , 
pomimo tego iż nie przepracowali  odpowiedniej ilości godzin .W tym roku z budżetu gminy 
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wypłacono 31 tys zł. na dopłatę do wynagrodzenia nauczycieli, czyli nauczyciel otrzymał 
około 600 zł  za to ,że nie miał przepracowanych godzin.Wogóle temat nauczycieli jest  to 
bardzo trudny temat i zawiły. Nauczyciele są grupą chronioną , chroni ich Karta 
Nauczyciela i nic w tej sprawie nie można zrobić . Wiele z nich mogło by odejść na 
emeryturę , mają takie  prawo , ale nie chcą z niego skorzystać i nie chcą 
odejść,Nauczycieli  jest za dużo , dzielimy te godziny jak możemy , ale i tak nie wystarcza 
ich dla wszystkich. Mamy niż demograficzny , zmniejszamy  liczbę oddziałów. Celowym 
było by  zapisywanie dzieci do przedszkola, będzie po dwa oddziały przedszkola. W 
Zawadach jest zapisanych 40 dzieci, do Popowa 53 dzieci. To informacje przekazane 
przekazane dyrektorom szkół przez rodziców. Z tych informacji wynika,że  uzasadnione 
było by  powołanie po  dwa  oddziały w przedszkolach. Prowadzenie przedszkola to 
zadanie gminy i obowiązek zapewnienia miejsca 5-6 latkom. Do tej pory było tak,że nie 
brakowało miejsca w przedszkolach. Była taka sytuacja ,że rodzice szukali miejsc w 
przedszkolach. Od 2014 roku przedszkolaki pójdą już do szkoły podstawowej., co do 
młodszych dzieci to wg możliwości zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Kierownik  GZEAOS 
-u omówił również  powód podjęcia uchwał  dotyczących  pensum  niektórych  nauczycieli 
oraz podwyższenia dodatku za wychowawstwo.
Radna Żurawska Teresa    prostuje  wypowiedź pana Kierownika co do ilości dzieci 
zgłoszonych do przedszkola zapisało się  nie 53 lecz 60 i to wskazywało by na to ,żeby 
tam utworzyć 3 oddziały. Są przygotowane 3 klasy  z odpowiednim wyposażeniem   , 
meble  zabawki  i są spełnione wszystkie warunki , aby tam były 3 oddziały . Nie rozumie 
tego ,że  jeżeli w Zawadach dla 3 dzieci utworzono  dodatkowo jeden oddział , to w 
Popowie dla 20 dzieci można taki oddział utworzyć.
Pan Moczek odpowiada,że do niego wpłynęła informacja ,że zapisanych jest 53 dzieci do 
przedszkola w Popowie i tak to przekazuje  i tyle bierze pod uwagę przy tworzeniu arkuszy 
organizacyjnych,a jeżeli chodzi o utworzenie oddziału dodatkowego w Zawadach to 
wówczas była  to sytuacja wyjątkowa. Przyjęto 3 dzieci za dużo i żaden z rodziców nie 
chciał przenieść dziecka do innego przedszkola pomimo ,że były dzieci z terenów , które 
podlegały pod inne szkoły. Dodatkowy oddział przedszkolny , to dla gminy wydatek 100 
tys. zł.  W skali roku,żeby tego uniknąć planuje się  zamiast tworzenia dodatkowego 
oddziału przedszkolnego przyjmować dzieci do przedszkoli ,gdzie są wolne miejsca.
Radny Matyszczak Robert obawia się , że konieczność wyboru dzieci do danego 
przedszkola przez dyrektora który miałby takiego wyboru dokonywać  będzie sprzyjała 
korupcji, zastanawia się również nad tym czy  nie należało by szybciej aktualizować 
.Radny Owczarek Kazimierz krytycznie wypowiada się  o informowaniu radnych o 
sprawach związanych z oświatą danych o zapotrzebowaniu na miejsca w przedszkolu bo 
dane te jak widać się zmieniają.  Radny Owczarek Kazimierz krytycznie wypowiada się o 
informowaniu radnych o sprawach związanych z oświatą , jest też nie do końca 
przekonany czy zapotrzebowanie na trzeci oddział to jest  oczekiwanie  rodziców czy 
zapewnieniem pracy nauczycieli. Dyskutowano nad tym czy  stać samorząd na utrzymanie 
trzeciego oddziału w Popowie, skoro jest możliwość  zapewnienie dzieciom pobytu w 
innych przedszkolach. Nad tym tematem trwają jeszcze dyskusje Decyzja jeszcze nie 
zapadła. Gmina nie chce nikogo skrzywdzić  a szczególnie dzieci. 
Natomiast w tym roku planujemy , po to się robi arkusze organizacyjne, aby trochę 
wybiegać do przodu co nas będzie czekało w przyszłości.
Radny Matyszczak Robert mówi,że arkusze, które były robione w grudniu to już nie są 
aktualne, dobrze by było , aby to planowano w maju.
 Ad.11
Radna Żurawska Teresa składa wniosek o  utworzenie trzeciego oddziału 
przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w  Popowie.

8



W dalszym swoim wystąpieniu  radna Żurawska Teresa mówi,że
w dniach od 22-27 listopada 2012 roku odbyła się ewolucja szkoły w Popowie. Powinni 
wszyscy być dumni,że  szkoła osiągnęła miano   jednej  z najlepszych szkół w kraju , 
ponieważ ani Wójt Gminy , ani radni tego nie zauważyli. Radna uważa,że należy się 
nagroda dla Dyrektora Szkoły w Popowie.
Radna Żurawska Teresa składa drugi wniosek do Wójta Gminy o wystąpienie  do 
Ministra Edukacji o nagrodę dla Dyrektora Szkoły w Popowie.
Radny Owczarek Kazimierz  apeluje,że jeżeli pojawiają się problemy to trzeba i radnych  z 
właściwej komisji zapraszać na te spotkania . Ile było problemów z Gimnazjum  ,. radni 
dowiadują się o nich jako ostatni.
Radny Bździon Jan  - przecież może być w klasie 22 dzieci  jak są do tego przygotowane 
klasy.
Radny Owczarek Kazimierz  uważa,że o likwidacji oddziału przedszkola najpierw powinni 
wiedzieć rodzice tych dzieci, a oni o tym nic nie wiedzą.
Radna Starzyńska Mariola  ma trochę wyrzuty w stosunku do tych wyborców, którzy ją 
wybrali, bo jak została radną to zlikwidowano dowóz dzieci z Dąbrówki do Szkoły w 
Popowie, teraz stawiamy na żłobki i przedszkola i znów jako radna dostałam w policzek.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska mówi,że PKS dowoził dzieci , ale z tego nie 
skorzystano.
Radna Żurawska Teresa szkoła w Popowie jest samowystarczalna. Na jedno dziecko w 
przedszkolu szkoła otrzymuje subwencje w wysokości  337 zł , a będzie 1136 zł , jest więc 
o co walczyć , gdyż te pieniądze pójdą za dzieckiem.
Pan Moczek Krzysztof owszem szkoły liczne są samowystarczalne , ale są również i 
szkoły, które mają mniejsze subwencje.
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, i mówi,że podpisuje się obydwoma rękami pod 
tym co powiedział  Kierownik Moczek  my nie zwalniamy nauczycieli, my ograniczamy 
etaty. W Gimnazjum ponad połowa nauczycieli  nie będzie miała połowy etatu. W Popowie 
2-3 nauczycieli również nie ma pełnego etatu. Na chwilę obecną mamy 209 dzieci w 
przedszkolach. Sytuacja się trochę rozładuje, gdy 6 latki pójdą do pierwszej klasy. 
Gimnazjum będzie  rozbudowane .Nauczycieli zwalniać nie chcemy . Wójt podejmuje 
wszelkie działania , aby nauczycieli nie zwalniać i  aby dzieciom nie działa się krzywda.

Ad.14
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków  Józef Macherzyński  przedstawia kolejno 
projekty uchwał.
- Uchwała Nr 180/XXIII/2013   w sprawie zmian w budżecie gminy Popów.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych/Nieobecni Zagrodnik Robert,Praszczyk Beata/
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
- Uchwała Nr 181/XXIII/2013 w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 91? XII/2011 Rady Gminy 
Popów z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Popów na lata 2013-2023.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
- Uchwała Nr 182/XXIII/2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
W głosowaniu bierze udział  13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
- Uchwała Nr 183/XXIII/2013 w sprawie:zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
W głosowaniu bierze udział  13 radnych 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
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- Uchwała N r 184/XXIII/2013 w sprawie:pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 185/XXIII/2013 w sprawie:  określenia tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla  nauczycieli logopedy, psychologa i pedagoga zatrudnionych w 
szkołach, przedszkolach  i zespołach, szkolno-przedszkolnych dla których organem 
prowadzącym  jest gmina Popów.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych .
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała N r 186/XXIII/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XXIV/2009 Rady Gminy 
Popów z dnia 27 lutego 2009 roku w  sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre 
zasady  wynagradzania  za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów dodatków do 
wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych.
 W głosowaniu bierze udział 13 radnych.
Radni głosują:
„za” - 12 
„przeciw” - 1 /Owczarek Kazimierz/
„wstrzymało się” - 0

- Uchwała Nr 187/XXIII/2013 w sprawie uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego i 
bitwy pod Wąsoszem
W głosowaniu bierze udział 13 radnych

Wszyscy jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
-Uchwała Nr 189/XXIII/2013 w sprawie:  przyjęcia Regulaminu  dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 
wielorodzinnych na terenie gminy Popow.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych  wróciła r.Praszczyk Beata/
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały
-Uchwała Nr 189/XXIII/2013 w sprawie określenia  zasad udzielania dotacji celowej dla 
osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i 
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na 
terenie Gminy Popów.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
Radni głosują:
„za”- 13
„przeciw”, - 1 „ Bździon Jan”
„wstrzymało się – 0

Ad.14 Tematy obrad zostały wyczerpane 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  zamyka obrady . Wypowiada słowa”Zamykam 
obrady XXIII sesji Rady Gminy Popów
Obrady trwały od godz.9,00 do godz.14,10.
Po obradach sesji Sekretarz Gminy  Ewa Kardas-Bernaś poinformowała radnych i 
sołtysów  o sposobie obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego na terenie gminy 
Popów w miejscowości Wąsosz Górny. Przedstawiła cały porządek obchodów . Poprosiła 
sołtysów i radnych o pomoc w rozwieszeniu  obwieszczeń  oraz o przekazaniu informacji 
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mieszkańcom  gminy Popów i nie tylko.  Termin obchodów ustalono na dzień 28 kwietnia 
2013 r. Radna Teresa Żurawska poinformowała zebranych o pogadance, na temat 
udzielania pierwszej pomocy, która będzie przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2013 r . i 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału  w tym spotkaniu.

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                      Jakub Deska
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