
                                                      Protokół   Nr XXV/2013
 z obrad  sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 27 maja 2013 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
Redaktor Gazety Kłobuckiej – Jarosław Jędrysiak
Kierownik GZAOSU- Krzysztof Moczek
Pracownicy Urzędu Gminy – Dawid Randak, Marcin Zomerfeld

Przebieg obrad:

Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera obrady XXV sesji Rady Gminy Popów, 
stwierdza,że dzisiejsze obrady są prawomocne , gdyż uczestniczy w nich 15 radnych na stan 15. 
Wita zebranych , radnych. Sołtysów i pracowników urzędu gminy.

Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przedstawia proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad 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 międzysesyjnej
6.Sprawozdanie z wykonania  budżetu za 2012 rok
7.Sprawozdanie z wykonania  budżetu jednostki kultury za 2012 rok
8.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok
9.Przedstawienie wniosku  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
za 2012 rok
10.Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy  za 2012 rok
11.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok
12.Dyskusja.
13.Interpelacje i zapytania  radnych.
14.Zapytania sołtysów i mieszkańców.
15.Podjęcie  uchwał w sprawie.

– udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok
– zmian w budżecie gminy
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Popów na lata 2013- 2023
– zmiany uchwały Nr 177/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w 

sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy  Gminy Popow z Organizacjami 
Pozarządowymi n a 2013 rok.

– Przyjęcia stanowiska dotyczącego  wdrożenia nowego Planu Działania Systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego

– zmiany uchwały  Nr 170/XXI/2012 w sprawie  określenia  rozmieszczenia przystanków 
PKS na terenie miejscowości , których właścicielem jest gmina Popów.

– Sprzedaży nieruchomości w Nowej Wsi
– w sprawie  przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2013 Rokiem Kardynała Augusta 



Hlonda
16.Zamkniecie obrad XXV sesji Rady Gminy Popów.

Pyta czy są uwagi do przedstawionego proponowanego  porządku obrad sesji.
Głos zabiera Wójt Gminy i  wnosi o wycofanie z porządku obrad sesji uchwały w sprawie 
ogłoszenia roku 2013 rokiem kardynała Augusta  Hlonda i wnosi do porządku obrad następujące 
uchwały:

–  w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu  świadczenia usług  w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania 
tych odpadów , w zamian za uiszczoną  przez właściciela  nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

– w sprawie: zmian uchwały Nr 188/XXII/2013 r Rady Gminy Popów z dnia 28.03.2013 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych i wielorodzinnych 
na terenie Gminy Popów. 

Porządek obrad 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 międzysesyjnej
6.Sprawozdanie z wykonania  budżetu za 2012 rok
7.Sprawozdanie z wykonania  budżetu jednostki kultury za 2012 rok
8.Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok
9.Przedstawienie wniosku  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
za 2012 rok
10.Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy  za 2012 rok
11.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok
12.Dyskusja.
13.Interpelacje i zapytania  radnych.
14.Zapytania sołtysów i mieszkańców.
15.Podjęcie  uchwał w sprawie.

– udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok
– zmian w budżecie gminy
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Popów na lata 2013- 2023
– zmiany uchwały Nr 177/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w 

sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy  Gminy Popow z Organizacjami 
Pozarządowymi n a 2013 rok.

– Przyjęcia stanowiska dotyczącego  wdrożenia nowego Planu Działania Systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego

– zmiany uchwały  Nr 170/XXI/2012 w sprawie  określenia  rozmieszczenia przystanków 
PKS na terenie miejscowości , których właścicielem jest gmina Popów.

– Sprzedaży nieruchomości w Nowej Wsi
–  w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu  świadczenia usług  w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania 
tych odpadów , w zamian za uiszczoną  przez właściciela  nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

– w sprawie: zmian uchwały Nr 188/XXII/2013 r Rady Gminy Popów z dnia 28.03.2013 



w sprawie przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych i wielorodzinnych 
na terenie Gminy Popów. 
16.Zamkniecie obrad XXV sesji rady Gminy Popów.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub  Deska poddaje porządek obrad po wniesionych zmianach pod 
głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęcie porządku obrad sesji.

Ad.3 Głos zabiera  Radny Macherzyński Józef i wnosi o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania. Radny zapoznał się z protokołem i stwierdza,że w całości odzwierciedla przebieg 
poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poddaje pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  przyjęciem protokołu  z poprzedniej sesji bez czytania.

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

1. Macherzyński Józef
2. Zatoń Paweł
3. Wróż Henryk

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

Ad.5
Sprawozdanie Wójta Gminy,
Wójt Gminy  Bolesław Świtała dziękuje radnym , za przyjęcie uchwały o nadaniu gminie herbu, 
flagi , pieczęci i baneru, co prawda uchwała nie została przyjęta jednogłośnie , przy jednym głosie 
wstrzymującym się , ale jest przyjęta i mamy swoje symbole. Tak jak inne gminy.
 Pan profesor Marceli Antoniewicz powiedział na wczorańszej sesji ,że herb ten posiada duże 
zasługi  w dziejach naszego rejonu.
Dziękuje również  Sekretarz Gminy pani Ewie Kardas – Bernaś  która dołożyła wszelkich starań , 
aby ta uroczystość mogła się odbyć.
Pan Wójt przypomina ,że ostatni okres  był związany z wytężoną pracą w urzędzie . Rozstrzygnięto 
konkurs  związany z organizacjami pozarządowymi. Przydzielone zostały środki na Klub Sportowy 
Liswarta oraz Związek Harcerstwa. Klub otrzymał 51 tys zł , natomiast ZHP otrzymało 9 tys .Na 
chwile obecną Klub otrzymał I transzę w wysokości 40 tys zł. Wójt Gminy brał udział w 
uroczystości WKU w Częstochowie  związanej z obchodami   rocznicy Konstytucji 3 Maja . Gmina 
przygotowuje się do rozstrzygnięcia  przetargu na zakup energii elektrycznej. W wyniku przetargu 
można trochę zaoszczędzić na środkach wydanych na energie. Był również u Notariusza  w sprawie 
podpisania aktów notarialnych , do tego jednak nie doszło . Pierwsza sprawa  dotyczyła wykupu 
działki pod pas drogowy ,druga natomiast  zakupu budynku wraz z działką po byłym sklepie GS w 
Kamieńszczyźnie. Po oznakowaniu granicznikami  działki będzie  podpisany akt notarialny. Był w 
urzędzie  Wojewódzkim w celu  uzupełnienia  dokumentów
dot. otrzymania pożyczki z Banku dokumenty zostały uzupełnione i stosowny anex zostanie 
podpisany. Wójt Uczestniczył również w uroczystości obchodów Dnia Strażaka . 24 m aja był w 
Starostwie Powiatowym w Częstochowie, gdzie odbyło się spotkanie z Krzysztofem Nowakiem 
Dyrektorem   Wydziaółu Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego. . Ustawa zobowiązuje  samorządy  do 
przejęcie  publicznego transportu. Braki finansowe , które wynikną podczas prowadzenia tego 
działania będą  obciążały budżet gminy. W dalszym swoim  wystąpieniu Wójt Gminy  omawia 
ustawę śmieciową . Dziękuje radcy prawnemu za pomoc w jej analizie i opracowaniu uchwał, które 
należało podjąć. Dzięki temu prawnie jesteśmy przygotowani do  podjęcia tego przedsięwzięcia. 
Jesteśmy już po przetargu w wyniku, którego  cena od jednej osoby  została ustalona na 3,4 netto , 



tj.4,48 gr. brutto . 0,52 grosze zostało dla gminy na koszty związane z przygotowaniem i 
uruchomieniem tej całej procedury wywozu śmieci. Najdroższa oferta to 5,51 zł.  netto.
Jeżeli chodzi o inwestycje to, to  dokonano modernizacji sali konferencyjnej. Koszt  tej 
modernizacji to 49 tys brutto bez wyposażenia. Wyposażenie tej sali tez będzie trochę kosztowało. 
Rozstrzygnięto przetarg na zakup kostki brukowej. Tym razem  przetarg wygrała  firma z naszego 
terenu, zaoferowała najniższe ceny , z czego się bardzo cieszymy. Do chwili obecnej nie można 
było z pracami ruszyć . Zima trwała dość długo  i te prace się opóźniały.
Ad 6
Skarbnik Gminy zapoznał radnych ze sprawozdaniem Wójta Gminy  z wykonania budżetu za 2012 
rok.Sprawozdanie w załączeniu.

Ad.7
 Sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury  za 2012 rok składa Skarbnik Gminy Paweł 
Hanus.
 Plan Przychodów  na 2012 rok opiewał na kwotę 89800 zł. Składa się na to : dotacja z Urzędu 
Gminy  w Popowie  na funkcjonowanie Biblioteki w wysokości 85000 zł, dotacja z Biblioteki 
Narodowej  w Warszawie 4800 zł.  Plan przychodów został wykonany w  93 % a więc otrzymano 
83.538,02 zł.
Plan wydatków  Gminnej Biblioteki Publicznej  na 2012 rok  zakładał  89800 zł . Zrealizowany 
został   w 96 % . Wydano kwotę 86691,45 zł. W ramach wydatków mieszczą się – wynagrodzenie 
dyrektora biblioteki, zakup licencji na oprogramowanie, zakup książek , zakup opału, środki 
czystości, podróże służbowe, materiały biurowe, druki i wyposażenie, zakup prasy, opłaty 
telefoniczne, odpis na ZFSS ubezpieczenie majątku.
 W  sprawie remontu biblioteki Publicznej został  złożony wniosek  na zadanie „Remont Biblioteki 
Publicznej  w Popowie”. Wniosek ten został zaopiniowany  pozytywnie  i otrzymał akceptację 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na ten cel gmina otrzyma kwotę 244988,10 zł. W 
chwili obecnej zlecono  wykonanie projektu , ogłoszony będzie przetarg  na wykonanie prac, aby 
firma, która będzie ten remont przeprowadzać wykonała to dobrze i aby można było  zadania źle 
wykonane   reklamować W czerwcu będzie wykonany projekt  z omówionymi pracami do 
wykonania,  

Ad 8
Następnie Skarbnik Gminy  przedstawia opinie RIO o sprawozdaniu Wójta Gminy . Opinia RIO 
jest pozytywna. . Skład Orzekający Izby Obrachunkowej w Katowicach po dokonanej analizie 
sprawozdania  z wykonania budżetu za 2012 roku  stwierdził ,że sprawozdanie  nie wykazuje 
rozbieżności  w stosunku do danych wykazanych  w sprawozdaniach  statystycznych budżetowych , 
sprawozdanie jest kompletne , posiada wszystkie informacje  wymienione w art. 269 ustawy z dnia 
27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych. 
Ad.9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Owczarek zapoznaje radnych z opinią  Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Popów.
Komisja Rewizyjna   działając w oparciu o art.18a ust.3 ustawy o samorządzie  gminnym  z dnia 8 
marca 2001 roku  dokonała oceny  sprawozdania z wykonania budżetu  za 2012 rok 
przedstawionego przez Skarbnika Gminy. N a podstawie sprawozdania stwierdzono,że budżet 
Gminy  Popów  na 2012 rok  został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku i opiewał na  sumę 16 
578 013, 37 zł po stronie  dochodów i  18.223.860,72 po stronie wydatków. Po zmianach na koniec 
2012 roku  Plan dochodów wyniósł  16.578.013 a wykonanie 16.455.521,62 zł. Plan wydatków 
natomiast wyniósł  18.223.860,72 zł , a wykonanie 16.913.245,45 zł. W opinii zwrócono uwagę na 
zbyt dużą nieściągalność  podatków i  opłat. Zaległości zwiększyły się  o 177.682,54 zł. 

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Kazimierz Owczarek  przedstawił wniosek Komisji 
Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  Popów za 2012 rok.  Po 



rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy  Popów z wykonania budżetu gminy  za 2012 rok 
komisja stwierdza,że realizacja budżetu była prawidłowa , dokonane wydatki były celowe i 
uzasadnione. Komisja stawia wniosek o  udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok.
Wniosek podpisali wszyscy członkowie komisji rewizyjnej.
Ad.10.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Owczarek Kazimierz  zapoznał radnych z opinią RIO o 
wniosku Komisji Rewizyjnej . RIO w Katowicach wydała pozytywną opinię o  wniosku  Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutoirum  za 2012 rok.

Ad.11 Przewodniczący Rady Gminy Popów Jakub  Deska poddaje pod głosowanie  udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy  za 2012 rok. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za udzieleniem 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok.

Ad.12. ,13,14
Głos zabiera radny Żurawska Teresa.  dziękuje za wyróżnienie jakie otrzymała na nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy w dniu 26 maja 2013.Jest to dla niej  dodatkowy  motor napędowy  do działania i 
będzie starać się dalej tą naszą gminę  promować .
Radny Macherzyński Józef  w imieniu swoim i radnego Wróża również dziękuje za wyróżnienie 
jakie otrzymali  udzielając się na rzecz społeczności przez wszystkie kadencje rady gminy.  I cieszą 
się ,że ktoś tą ich prace docenił.\Radny Zatoń Paweł również gratuluje wyróżnionym osobom 
.Będąc przy głosie prosi o wypróżnienie koszy ze śmieciami  oraz  o udostępnienie  internetu 
bezprzewodowego w parku
Radny Bździon Jan   informuje,że w Nowej wsi brak jest wyszczególnionego w uchwale jednego 
przystanku autobusowego, prosi również o zainstalowanie głośników, gdyż nie słychać wypowiedzi 
skarbnika, który cicho mówi.
Radny Ptak Jacek  prosi o poinformowanie powiatu o wykoszeniu rowów przy drogach 
powiatowych. Radny Macherzyński Józef  prosi o wykoszenie trawy pomiędzy ławkami na 
stadionie, bo to jest nasz obiekt.
Radna Żurawska Teresa prosi o posprzątanie ul. Szlacheckiej  koło cmentarza. Na cmentarz 
przyjeżdża dużo osób  , aby odwiedzić  groby, jest też  dużo pogrzebów i te rowy niezbyt ładnie 
wyglądają. Następnie radna Żurawska Teresa  porusza sprawę bezpieczeństwa na terenie gminy. Ma 
tutaj na myśli spalony budynek na ośrodku harcerskim. Dach się już  zawalił a mury grożą 
zawaleniu , a zbliża się sezon harcerski i tam będą przebywać dzieci. Radna Żurawska składa 
wniosek , aby w tej sprawie zająć stanowisko.
Radny Wróż Hen ryk w Wąsoszu Górnym również znajduje się taki budynek , może nie zupełnie 
taki, ale też zagraża niebezpieczeństwu ponieważ wystaje około 12 m w głąb  jezdni i dobrze by 
było, aby ktoś się tym zajął. Jednocześnie prosi o  wysłanie pism w teren , aby mieszkańcy 
posprzątali  teren wokół swojej posesji. 
Radna Starzyńska Mariola dzieli się z radnymi  tym jak zostały załatane dziury na Dąbrówce przez 
Starostwo Powiatowe. Te dziury zostały tak właściwie  uklepane. Uważa,że Zarząd Dróg w 
KŁobucku robi sobie śmiech  z tej pracy, którą wykonuje. Radna dziękuje za porządek w Popowie 
i prosi o wyjaśnienie  tej segregacji śmieci. Dobrze by było, aby były robione zebrania , aby 
wytłumaczyć ludziom jak powinni te śmieci segregować.
Radny Zagrodnik Robert chce  znaleźć kontakt spółki, która odpowiada za wiadukty , chce się z 
nimi spotkać i omówić  konserwacje tych obiektów.
Radny Kasprzak Jerzy prosi o znak na ul. Opatowskiej  w Rębielicach Królewskich o ograniczeniu 
tonażu, a także  informuje, o budynku  po byłem Kółku Rolniczym w Rebielicach Królewskich, 
który również grozi zawaleniem, tam chodzą dzieci, coś trzeba z tym zrobić. 
Radny Macherzyński  Józef  nie jest zadowolony  z zadań wykonywanych przez Powiat. Gmina 
bardzo dużo im pomaga własnymi środkami wycina te krzaki, obcina gałęzie, a Powiat miał tylko 
to sfrezować i tego  nie zrobił .
Radny Zatoń Paweł przypomina ,że za 5 dni będzie dzień dziecka , a lina na moście bujanym  jest 



zerwana  i ten most w każdym momencie  grozi zerwaniem , niebezpieczeństwem grozi również 
suchy konar  drzewa wystający na drogę   przy   skrzyżowaniu w Zawadach. Trzeba tą gałąź obciąć.
Radna Starzyńska Mariola – przy drodze między Lelitami a Płaczkami jest śmietnik i te śmieci 
trzeba posprzątać. 
Radny Owczarek Kazimierz uważa, że ten dzień dziecka koło gminy jest bardzo mało 
rozpropagowany , brakuje  jakiegoś dużego baneru .Te małe plakaty  nie rozpropagują  tej imprezy 
na całą gminę. 
Radny Matyszczak Robert wnioskuje o chodnik na Zborach i Florianowie od samego kościoła oraz 
sfinalizowaniu sprawy wykupu drogi  koło Kulejewskiego , aby połączyć  Florianów ze Zborami, 
przypomina również o wypłacenie odszkodowania dla pana Wojtyry  Zbigniewa.
Prosi również o wyczyszczenie basenu.
Do powyższych  wypowiedzi radnych odniósł się pracownik urzędu gminy Marcin Zomerfeld. 
Spalony budynek w Ośrodku Harcerskim   to nie jest nasz teren.Tam jest kilku właścicieli . Tam 
sytuacja jest zła wręcz tragiczna. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo dzieci.. Trzeba to chociaż jakąś 
taśma zabezpieczyć. W słowo panu Marcinowi Zomerfeldowi wchodzi radna Żurawska Teresa 
mówiąc ,że można to przecież jakoś  zabezpieczyć .Tam ktoś ten las wycina więc musi być jakiś 
właściciel. Pan Zomerfeld dalej kontynuując swoja wypowiedź wyjaśnia,że sprawa została 
zgłoszona do nadzoru budowlanego , my jako gmina nie możemy ingerować  w prywatną posesję.
Tam na pewno to będzie zrobione. Jeżeli chodzi o katastrofy budowlane  to,
jak mi wiadomo, mówi pan Zomerfeld w gminie będziemy mieć dwa przejazdy kolejowe 
rogatkowe, pozostałe przejazdy będą zamknięte. Sprawa śmieci  to jest trudny temat , na dzień 
dzisiejszy jest nam wiadomo,że  na każdą posesje będzie dany jeden pojemnik na śmieci 
niesegregowane i 5 worków na śmieci segregowane.. Gmina stoi na stanowisku ,że jeszcze jest za 
wcześnie, aby takie spotkania robić.
Most bujany jest zamknięty , jest przygotowywana dokumentacja  do przejęcia tego mostu .Jest 
pomysł jak go zagospodarować. Jest na to zgoda Powiatowego Inspektora Budowlanego.,  jeżeli 
przywrócimy ten most  do dawnej  sprawności .
Radny Zatoń Paweł proponuje, aby na szkło był dany kosz a nie worek, przecież te worki popękają 
i to wszystko z nich będzie wypadać. 
Pan Zomerfeld odpowiada,że ta dyskusja na ten temat  jest trochę za późno .
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy Wójt chce coś jeszcze uzupełnić 
głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała. My tak naprawdę będziemy mądrzejsi , kiedy ta ustawa 
wejdzie w życie. Rozstrzygnięcie przetargu  biorąc pod uwagę ilość mieszkańców , to był krok w 
dobrym kierunku.
Jeżeli chodzi o szkło to już była taka zbiórka szkła robiona  i nie było problemu. Temat worka na 
szkło nie jest aż takim problemem . Problem jest w tym, co do którego worka należy wrzucić. 
Trudno to określić , czy to będzie plastik , czy tektura,  czy wielomateriałowe opakowanie np. po 
śmietanie. W teren pójdą informacje  o tych śmieciach., ale jak zajdzie taka potrzeba to to zebrania 
będą robione. Tematy dróg były poruszane na poprzednich sesjach . Wójt jest na bieżąco  z 
Powiatowym Zarządem Dróg i stara się , aby te inwestycje były od razu  zrealizowane.To ,że 
wspieramy ten Urząd to może i dobrze, bo  w żadnej gminie nie ma  tak, aby Zarząd Dróg sam 
zrobił chodniki. Mamy tutaj na przykład Dąbrówkę .Mieszkańcy przeznaczają na ten chodnik 
sołeckie pieniądze, ale ten chodnik krok po kroku jest robiony i coraz więcej go przybywa.Wójt 
będzie robił wszystko , aby te 25 % z czegoś wziąć , choćby trzeba było wziąć kredyt  , bo 
starostwo takich środków nie ma .Radny Wróż sygnalizował o tych domach do rozbiórki, jest 
wniosek o dokończenie chodnika na Wąsoszu Górnym. Na terenie Więcek po większych opadach 
zalewa  panią Zgrzebny. Wójt widzi potrzebę  zaoszczędzenia środków , aby zrobić tam ten chodnik 
, przepust i studzienkę  na skrzyżowaniu i puścić to koło przejazdu kolejowego. Jak będzie się to 
wszystko przedstawiało Wójt nie wie , bo nie wie jakie będą dochody. Temat kolei to tak właściwie 
temat bieżący, bo gmina będzie mieć dużo do czynienia z koleją ,  chcemy wykupić od kolei grunty, 
bo nam się przyda , tam gdzie jest w Popowie basen to jest teren kolei , należało by uregulować 
sprawę  ulicy kolejowej  w zawadach,  Dziś  okazuje się ,że te tematy zaczynają powracać  i aby ta 



część gruntów była czyjąś własnością. Dobrze by było , aby to było własnością powiatu.  Wójt 
proponuje , aby zaprosić kolej na następną komisję i się rozmówić. 
Jeżeli chodzi o koszenie  traw naszym sprzętem to ta kosiarka , która kosi rowy pójdzie na 
Rębielice  Królewskie , na okrąglik . Sprzęt powiatowy również  kosi rowy i niebawem  wejdzie i 
na nasza gminę. Jak tak dalej pójdzie to będziemy musieli kupić jeszcze jedną kosiarkę . Też trzeba 
wykosić trawę koło przystanków, aby te miejsca wyglądały i przyzwoicie , ale i były dostępne do 
mieszkańców. Trzeba również umyć kosze w terenie , aby również były czyste. 
Radny Owczarek Kazimierz potwierdza,że chociaż te w miejscowości Zawady powinny być 
estetyczne, gdyż przez te Zawady przewija się wiele turystów i dobrze by było , aby to miejsce mile 
zapamiętali.
W dalszym ciągu swojego wystąpienia  Wójt Gminy udziela odpowiedzi w sprawie  basenu . Basen 
w Zborach jest nasz i wymaga remontu , ale gmina  nie ma środków na przeprowadzenie tego 
remontu ma natomiast  fundusze sołeckie ,sołectwo powinno w tym momencie z tego skorzystać i 
ten basen wyremontować. Internet jest w gminie i jeżeli będzie dany na zewnątrz to w okolicy 200 
m wszyscy będą mogli z niego korzystać i to zdaniem Wójta Gminy nie będzie uczciwe dla innych 
mieszkańców gminy, którzy za podłączenie się do internetu płacą. 
Radny Bździon Jan    upomina się ,że nie została udzielona odpowiedź na jego pytanie w sprawie 
przystanku w Nowej Wsi.  
Pracownik urzędu gminy Marcin Zomerfeld wyjaśnia,że zmiana uchwały następuje po 
konsultacjach z PKS  i  wszystkie przystanki zostały w tej uchwale ujęte, z tym ,że te przystanki 
trochę zostały dopasowane do  nazewnictwa PKS na prośbe PKS. 
Radny Matyszczak Robert  nadal przekonuje Wójta i radnych, aby ten basen był wyremontowane 
za pieniądze z budżetu gminy, ponieważ on służy nie tylko mieszkańcom Zborów , ale całej gminie. 
Rzuca Wójtowi Gminy ,że teren pod basen w Popowie Wójt chce wykupić od kolei za środki  z 
budżetu gminy a , basen   w Zborach był zrobiony przez sołectwo Zbory.

Radny Matyszczak Robert upiera się , aby basen w Zborach został wyremontowany przez gminę , 
bo on służy wszystkim mieszkańcom gminy.
Pani Barbara Błachowicz - sołtys Wąsosza Górnego pyta czy będą  zebrania sołeckie w sprawie 
segregacji śmieci. 
Pan Marcin Zomerfeld odpowiada,że jeżeli będzie taka potrzeba to  po rozstrzygnięciu przetargu 
takie zabrania będą robione , bo będzie wiadomo jak firma widzi tą zbiórkę śmieci  i jeżeli wtedy 
okaże się ,że będzie taka potrzeba  zrobienia zebrania , to takie zabrania będą. 
Sołtys wsi Borecki Edmund  oraz Pan Paweł Zatoń proszą o wyrównanie terenu koło pana 
Sobańskiego w Zawadach. Sołtys wsi Dąbrówka Pani Danuta Wydmuch dziękuje za wykoszenie 
rowów i prosi o wyczyszczenie dwóch studzienek , które są zapchane koło Poczty w Popowie oraz 
na drodze  w stronę Dąbrówki , kolo krzyża, ponieważ nie zbierają wody po ulewnych 
deszczach.To9 jest droga powiatowa i prosi o powiadomienie w tej sprawie Powiatu.
Sołtys  wsi Kamieńszczyzna  Pan Konstanty Makles  prosi o uporządkowanie przydroża koło pana 
Nowaka w Kamieńszczyźnie, na początku ul.Nadrzecznej .Tam zostało nawiezione  dość dużo 
pinków  i teraz trzeba to  zepchnąć w dół i wyrównać te miejsce.
Radny Kasprzak Jerzy zgłasza wyrównanie drogi przez „ćwiklinę” w stronę Rębielic Szlacheckich. 
Tą drogą jeździ wiele osób i ona jest bardzo tam potrzeba, ale w trochę lepszym stanie.
Wójt p;rosi o składanie wniosków do wyrównania terenów, gdyż w miesiącu lipcu będzie ściągnięta 
wyrówniarka.
Ad 15
Przewodniczący Komisji uchwal i wniosków Macherzyński Józef czyta kolejno projekty uchwał:

- Uchwała 191/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Gminy Popów za 
2012 rok , sprawozdania z  wykonania budżetu gminy za 2012 rok i ustalenia absolutorium 
Wójtowi Gminy za 2012 rok. Uwag do uchwały nie ma.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych 



Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

-Uchwała Nr 192/XXV/2013   w sprawie  zmian w budżecie gminy  Popów
Uwag do uchwały nie ma 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały.
- Uchwała Nr 193/XXV/2013 w sprawie zmian y uchwały nr
W głosowaniu bierze udział 15 radnych . Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały.
-Uchwała Nr 194/XXV/2013 w sprawie  zmiany uchwały nr 177/XXII/2013  z dnia 28 lutego 2013 
roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu  Współpracy Gminy Popow z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2013 rok.
Uwag do uchwały nie ma.W głosowaniu bierze udział 15 radnych.

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

-Uchwała Nr XXV/2013 w sprawie  przyjęcia stanowiska  dotyczącego wdrożenia Planu Działania 
Systemu Państwowego Ratownictwa  Medycznego na terenie Województwa Śląskiego.
Uwag do uchwały nie ma
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

-Uchwała Nr 196/XXV/2013 w sprawie  zmiany uchwały Nr 170/XXII/2013 Rady Gminy Popów
 z    dnia 28.12.2012 w sprawie w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych  na terenie
Gminy Popów, których właścicielem  lub zarządzającym  jest Gmina  Popów oraz  warunków i 
zasad  korzystania z tych przystanków. Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie ma.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

-Uchwała Nr 197/XXV /2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Nowej Wsi.
Uwag do uchwały nie ma. 
W głosowaniu bierze udział    15 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

-Uchwała n r 198/XXV/2013 w sprawie określenia szczegółowego  sposobu i zakresu  świadczenia 
usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  i 
zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną  przez właściciela  nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Uwag do uchwały nie ma.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 199/ XXV/2013  w sprawie: zmian uchwały Nr 188/XXII/2013 r Rady Gminy 
Popów z dnia 28.03.2013 w sprawie przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych i 
wielorodzinnych na terenie Gminy Popów.

Po głosowaniu głos zabiera jeszcze radny Owczarek Kazimierz, który  w swej wypowiedzi odnosi 
się do mostku bujanego  i pyta czy nie można by jakoś zabezpieczyć tego mostku . Oficjalnie ten 
most jest zamknięty , ale nad rzeką przebywają wczasowicze  i może to różnie być.
Wójt Gminy odpowiada,że intencja gminy jest zabezpieczyć go  i ten most jest zabezpieczony 
zgodnie z przepisami. Gmina ma plany w stosunku do tego mostku i jeżeli uda się jakieś środki na 
to pozyskać to to co nie udało się zrobić przez wiele lat będzie zrobione teraz. 
Wójt gminy zwraca się do radnych , sołtysów – Szanowni radni, sołtysi dzisiejszy dzień jest dniem 
samorządowców  z tej okazji składam  wszystkim zebranym  serdeczne życzenia , życzę dalszej 



owocnej pracy w samorządzie dla dobra  naszych mieszkańców  i dziękuje za dotychczasową 
służbę . Życzenia samorządowcom składa także  Sekretarz Gminy Pani Ewa Kardas-Bernas , 
dziękuje za uczestnictwo w tych wszystkich  uroczystościach  organizowanych na terenie gminy . 
Myśli,że dzień samorządowców jest takim dniem żeby się spotkać  , ale też i życzyć sobie abyśmy 
dalej realizowali  postawione przed nami zadania.

Ad 16 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady  XXV., sesji Rady Gminy. 
Wypowiada słowa „Zamykam obrady XXV sesji Rady Gminy Popów”.

Sesja trwała od godz 9,00 do godz.13.55.

Radna Teresa Żurawska zaprasza wszystkich radnych , a za ich pośrednictwem  rodziny , dzieci, 
młodzież , dorosłych ,  znajomych na Festiwal Talentów, który odbędzie się w dniu 7 lipca 2013 
roku . Jednocześnie in formuje, że w dniu 18 czerwca odbędzie się pogadanka  z dr. Pytelewiczem . 
Zaprasza również na ta pogadankę panie. 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Rady Gminy Popów
Halina \płuska                                                                        Jakub Deska


