
                                          Protokół  XXXII/2014  
 z Sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Popów.

W sesji uczestniczyli: 
Radni wg załączonej listy obecności – 15 osób
Sołtysi wg załączonej listy obecności -17 osób
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś
Ewa Nowak- Kierownik PZDR
Redaktor Gazety Kłobuckiej - Jarosław Jędrysiak
Pracownicy Urzędu Gminy -M.Zomerfeld,Wojciech Konieczny,Rafał Ściebura,Dawid 
Randak
Kierownik GZEAOS- Moczek Krzysztof

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera obrady XXXII sesji Rady Gminy Popów 
i stwierdza,że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich 15 radnych. Wita 
zaproszonych gości radnych  i sołtysów.

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  przedstawia proponowany porządek obrad 
sesji.
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie 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. Informacja o stanie środowiska  w gminie Popów za 2013 rok
7. Informacja z działalności ODR
8. Omówienie  sytuacji w oświacie.
9. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy 
10.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy
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 na lata 2014- 2024 
 - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
 - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 - przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobieganiu
   bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Popów na 2014 rok.
 - zamiany nieruchomości położonej w Zawadach
 

     15.  Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Popów

1



       
  

Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu obrad Sesji.
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała i prosi ,aby do porządku obrad sesji wnieść 
następujące uchwały:
-w sprawie uchylenia uchwały Nr 233/XXXI/2014 podjętej na poprzedniej sesji w dniu 27 
lutego 2014 roku
-w sprawie uchylenia uchwały Nr 236/XXXI/2014 podjętej na poprzedniej sesji w dniu 27 
lutego 2014 roku

– w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

– w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku 
Gospodarstwa Krajowego

– w sprawie utworzenia obwodu wyborczego w Oddziale Służby Więziennej w 
Wąsoszu Górnym

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są jeszcze jakieś uwagi do 
przedstawionego proponowanego porządku obrad sesji.  Uwag nie ma. Przystępujemy do 
głosowania. Kto jest za przedstawionym porządkiem obrad Sesji  wraz z wniesionymi 
przez Wójta Gminy uchwałami. 

      Radni głosują za przyjęciem proponowanego porządku obrad sesji wraz z wprowadzonymi 
zmianami.

      Porządek 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 międzysesyjnej.
 6.Informacja o stanie środowiska  w gminie Popów za 2013 rok
 7.Informacja z działalności ODR
 8.Omówienie  sytuacji w oświacie.
 9.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy 
10.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy
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 na lata 2014- 2024 
 - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
 - rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 - przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobieganiu
   bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Popów na 2014 rok.
 - zamiany nieruchomości położonej w Zawadach

             -w sprawie uchylenia uchwały Nr 233/XXXI/2014 podjętej na poprzedniej sesji w
              dniu 27 lutego 2014 roku
            -w sprawie uchylenia uchwały Nr 236/XXXI/2014 podjętej na poprzedniej sesji w
              dniu 27 lutego 2014 roku
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 - w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki  z 
   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
 - w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Banku
   Gospodarstwa   Krajowego

         -   w sprawie utworzenia obwodu wyborczego w Oddziale Służby Więziennej w
             Wąsoszu Górnym

 
     15.  Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Popów

Ad.3
      Przewodniczący Rady Gminy pyta czy protokół z poprzedniej sesji przyjmujemy bez 

czytania.
      Radny Matyszczak Robert zapoznał się z protokołem i stwierdził ,że jego wypowiedź ujęta 

w piśmie odczytanym przez radną Teresę Żurawska  nie odzwierciedla całej wypowiedzi i 
wnosi o uzupełnienie  protokołu o całą treść zawartą  w tym piśmie. Przewodniczący Rady 
Gminy przyjął wyjaśnienie radnego i pyta czy są jeszcze inne zastrzeżenia do protokołu. 
Innych uwag nie ma. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  pyta czy radni są za 
przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez czytania po uwzględnieniu  zastrzeżeń 
przedstawionych przez radnego Matyszczak Roberta. 

      Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji po 
uzupełnieniu o treść pisma odczytanego przez radną Żurawska Teresę

      Ad.4
      Do komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni  następujący radni:

1. Macherzyński Józef
2. Żurawska Teresa
3. Bździon Jan
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje skład komisji pod głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Bolesław Świtała. który 
powiedział, że 1 marca 2014 roku był na uroczystości z okazji III Dnia Kobiet i I Dnia 
Mężczyzny, która odbyła się w Rębielicach Królewskich. W tym samym dniu również 
uczestniczył w zorganizowanej  przez Gazetę Kłobucką Gali Przedsiębiorców pod Nazwą 
„Perły Biznesu”.Po raz drugi został wyróżniony  w kategorii ” zatrudnienie „ przedsiębiorca 
z naszej gminy pan Kowalczyk Stanisław. 
5 marca odbyło się spotkanie w sprawie funkcjonowania  komunikacji PKS na terenie 
naszego powiatu. Spotkanie to było poświęcone  przejęciu  czy skomunalizowaniu  PKS. 
Jest to sprawa ważna dla społeczeństwa, a nawet  bardziej skomplikowana od odbierania 
odpadów. W tym samym dniu w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy z 
radnymi a właściwie  z Przewodniczącym Rady i komisji Rady Gminy  w sprawie ustalenia 
porządku obrad sesji i tematów na posiedzenie komisji.
Również w dniu 5 marca dobyło się spotkanie z Dyrektorami  szkół w sprawie omówienia 
realizacji nowej ustawy dotyczącej naboru uczniów  do szkół i przedszkoli. W naszej 
gminie z tym tematem nie będzie  większego problemu , gdyż mamy zapewnione miejsca 
w szkołach i przedszkolach dla wszystkich dzieci. Poruszono również sprawę projektów 
organizacyjnych Dyrektorzy wnioskują o godziny nadliczbowe, W skali całej gminy 
przydzielonych jest  200  godzin zajęć nadliczbowych .To prawie  uruchomienie 
dodatkowej 1 szkoły. Jest to bardzo  duża skala kosztów.
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6 marca odbyła się ekshumacja zwłok  żołnierza  z II wojny światowej pochowanego na 
cmentarzu
kościoła  w Wąsoszu Górnym . Byli na niej obecni archeolodzy i to co zostało odkryte , w 
żaden sposób nie potwierdzało normalnego pochówku .
7 marca był ostatnim dniem składania wniosków  na dofinansowanie budowy kanalizacji  w 
Zawadach. Wójt zachęcał radnych do pomocy w podjęciu właściwej decyzji czy 
wnioskować za 
 50 %, czy 75 % dopłaty  tego przedsięwzięcia. W końcu zdecydował sam i złożył wniosek 
na 50 % dopłaty, który jego zdaniem ma większą szansę być pozytywnie załatwiony. 
Miesiąc marzec to miesiąc zebrań  strażackich. Na których omawiane są tematy 
dotyczące problemów straży , ale także i całego sołectwa. Wójt był obecny na tych 
zebraniach. Na zebraniu w Więckach złożono sprawozdanie, w którym wykazano liczbę 
godzin jakie przepracowali strażacy biorąc udział w różnego rodzaju wyjazdach. Za taką 
jedną  godzinę ochotnicy powinni otrzymać  po 10 zł. Nasi strażacy tych pieniędzy nie 
biorą przeznaczają je na  zakup sprzętu i inne  potrzeby dla jednostek OSP, był również na 
zebraniu strażackim  w Rebielicach Królewskich i  w Popowie. 
17 marca  Wójt spotkał się z Prezesem GS  w Popowie panem Grzelińskim Witoldem, na 
spotkaniu tym omówiono zamianę gruntów  koło banku w Zawadach /grunt GS/ i pod 
sklepem w Brzózkach./grunt gminy/.
18 marca Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy byli na targach w Kielcach. Wójta 
interesowała przede wszystkim tematyka pomp cielnych,które chce zastosować przy 
ogrzewaniu Gimnazjum w Zawadach,  gdyż tą dokumentację ,którą posiada nie bardzo 
umie zrozumieć i chciał się więcej dowiedzieć  na ten temat, ale to co zamierzamy zrobić 
powiedział Wójt  idzie w dobrym kierunku.
26 marca Wójt był w Warszawie na  spotkaniu wręczania nagród Orła Biznesu. Taką 
nagrodę otrzymał przedsiębiorca z naszego terenu pan Ślusarczyk Czesław  z Wąsosza 
Górnego,który prowadzi Firmę Trans-Rol.
Jeżeli chodzi i inwestycje, to została wyremontowana Biblioteka Publiczna w Popowie 
.Obecnie porządkuje się zbiory książek . Książki układane są na nowych przesuwnych 
regałach .Niebawem będą zakupione nowe książki oraz wyposażenie  w  meble  , stoliki 
pod komputery.
Rozpoczęliśmy kolejną inwestycję , na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z LGD. Termin 
zakończenia tej inwestycji uzgodniono do lipca, jednak dobrze by było, aby udało się to 
zakończyć wcześniej, przed sezonem wakacyjnym, aby kajakarze mogli już skorzystać z 
nowej przystani ,  a wczasowicze  z plaży. Część skazanych pracuje na boisku w 
Zawadach przy pracach porządkowych. W miesiącu kwietniu będą tam uroczystości  i 
szkoła przygotowuje się do nich.
Wójt  pozyskał jeszcze grupę skazanych z Oddziału Zewnętrznego  z WG, którzy zbierają 
śmieci 
i porządkują pobocza dróg  na Górniku   przy  drodze Wilkowiecko -Danków, bo tych 
śmieci jest tak dużo,że nie sposób tego ocenić. Po tych pracach porządkowych będą robić 
przy gminie .Praca skazanych jest na naszym terenie nieoceniona , wykonują bardzo dużo 
prac  zarówno porządkowych , jak  i czysto fachowych , jak  malowanie, kładzenie płytek 
itd., ale Wójt nie wie jak długo to będzie,  gdyż inne gminy też chcą ich pomocy a  Ośrodek 
Szkoleniowy w Kulach  również będzie remontowany i znaczna część skazanych zostanie 
tam.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje  panu Wójtowi za złożenie 
sprawozdania.

Ad.6. 
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W temacie ochrony środowiska w gminie Popów, głos zabiera  pracownik Urzędu Gminy 
Dawid Randak , który informuje radnych i sołtysów ,że w roku 2013  odebrano od 
mieszkańców 1341, 35 ton  odpadów, w tym 640 odpadów zebranych selektywnie . Tylko 
12,8 ton  było skierowane bezpośrednio na wysypisko śmieci osiągnięto poziom 2,16 % 
wagowo całkowitej masy  odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji , a poziom 
jaki powinniśmy osiągnąć  od lipca 2013 roku to 50% .a osiągnięto  poziom 110 % 
recyklingu  takich  odpadów jak papier metal szkło  tworzywa sztuczne, przy czym 
przepisy zakładały minimum 50%  odpadów. Oba założenia ustawy o utrzymaniu czystości 
zostały zrealizowane. W 2013 roku wykonano  kanalizacje miejscowości  Annolesie, 
Marianów, Wykonano 93 szt. przykanalików, przyłączono 51 posesji. Stan skanalizowania 
gminy na dzień 31.12 2013 roku  to:
 683 posesje, podłączone do kanalizacji , co stanowi 41% całkowitej liczby posesji w 
gminie.
oczyszczono 55000 m3 ścieków , wykorzystano rolniczo  133 tony osadów ściekowych, a 
ścieki badane są pod względem biologicznym,  chemicznym i  zawiesiny ogólnej. Wyniki 
są dobre .Są od 4- 8 razy niższe  od dopuszczalnych. 
Dobowy dopływ  ścieków  do oczyszczalni to: 151m3/d,wg projektu oczyszczalnia  może 
przyjąć 550 m3/d. Długość sieci kanalizacyjnej na dzień dzisiejszy to: 29,47 km. Z ujęć 
wody pobrano  180000 m3 wody. Woda była badana  pod względem  dopuszczenia do 
spożycia przez Sanepid  i w każdym ujęciu była dopuszczona  do spożycia.
Za rok 2013 odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego  45.674 zł.  opłaty za 
korzystanie ze środowiska , Na tę opłatę głównie składa się  pobrana woda i 
odprowadzone ścieki. 
Pytań do pana Dawida Randaka nie było. 
–
Ad.7. 
Informację o działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawiła Kierownik  PZDR 
pani Ewa Nowak., która powiedziała,że Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie obejmuje swoją działalnością 5 powiatów:Oddział  w Mikołowie, PZDR 
Kłobuck. PZDR Cieszyn. Rybnik . Oddział Biesko-Biała.
W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie  prowadzone są szkolenia. Uczestnicy 
szkoleń mogą być zakwaterowani w  hotelu należącym do ŚODR w Częstochowie.  , który 
służy pracownikom  odbywającym szkolenia ,jak i   uczestnikom innych szkoleń. W 
Mikołowie znajduje się również pole dydaktyczne, na którym  posadzone są rośliny w 
celach szkoleniowych ,można tam jechać pooglądać rośliny i zapoznać się z ich uprawą.
ŚODR od 1 sierpnia 2009 roku podlega  Sejmikowi. Nowa ustawa dała możliwość 
ośrodkowi do zarabiania  pieniędzy i tak za pomoc rolnikom w wypełnianiu wniosków, 
robienie biznesplanów  , w przygotowaniu dokumentacji do działań  w ramach PROW 
pobierana jest opłata.  Od stycznia 2015 roku zmienia się płatność . Rolnicy  nie będą 
otrzymywać tzw. płatności zwierzęcych, które dotychczas  przysługiwały im w użytkach 
zielonych. Zmiany również nastąpią w użytkach zielonych i  płatności podstawowej 
.Wejdzie w życie  tzw. 
wielokomponentowy  system płatności oparty na uprawnieniach  składający się z:
-          płatności podstawowej,
– płatności rolno środowiskowej,
– płatności  dla młodych rolników
– płatności dla małych gospodarstw,
– płatności dla obszarów naturalnych ograniczeniach  naturalnych 
– płatności powiązanej z produkcją.
– płatność obszarowa, będą dodatkowe  środki za płodozmiany
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– wprowadzenie obszarów proekologicznych
Uzyskanie płatności podstawowej jest  warunkiem przyznania  płatności zielonej , 
płatności dla młodego rolnika  i płatności  dla obszarów o ograniczeniach naturalnych. 
Informujemy o tym rolników na szkoleniach , przekazujemy im swoją wiedzę ,aby mogli 
przygotować się do podjęcia 
właściwych decyzji i złożenia wniosków.
Te pieniądze będą ograniczone do 1250 euro. W tym roku przeprowadzono dwa kursy 
szkolenia dla rolników  o środkach ochrony roślin. Każdy rolnik kupujący środki ochrony 
roślin powinien ukończyć  taki kurs i posiadać certyfikat .Ponadto ośrodek doradztwa 
rolniczego otwarty jest na wszelkiego rodzaju kursy, np. dla 
kombajnistów,pszczelarzy,pieczarkarzy tylko musi to być pewna grupa rolników ,Pani 
Kierownik informuje,że są jeszcze linie kredytowe na zakup ziemi i modernizację 
rolnictwa. Na terenie gminy  wszystkie te zadania są realizowane.
Radny Bździon Jan pyta dlaczego jeżeli jest złożony wniosek np., na łubin to komisja 
kontrolna  wpisuje co innego. Pani Kierownik odpowiedziała,że ona nie umie odpowiedzieć 
na takie pytanie, bo to jest pytanie dla Agencji RiMR.
Radny Matyszczak Robert  pyta  czy w tym programie rolno środowiskowym  do 2013 roku 
zasady obowiązują takie same jak w tym, który wchodzi teraz. 
Rolnik nie może zmienić tego programu,  jeżeli  nie upłynęło jeszcze 5 lat od rozpoczęcia 
jego realizacji. Może natomiast wstąpić w nowy program  po wygaśnięciu poprzedniego. 
Jeżeli ktoś wszedł  w 2012 roku , to realizuje go przez 5 lat, jeżeli został zakończony  to 
można wejść w nowy program. 
Sołtys z Wąsosza Górnego pyta , kiedy będą wprowadzone podatki.
Pani Kierownik odpowiada,że jeszcze na ten temat nie ma przepisów.

Ad.8
Oświata. 
Głos zabiera Kierownik GZAOS  pan Moczek Krzysztof, który mówi,że  od września 2014 
roku wejdzie w życie nowa ustawa dotycząca oświaty. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe i 
gimnazjum  to tutaj  nic się nie zmieni. Wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą się do szkoły w 
danym obwodzie  powinni być przyjęci i uważa,że tutaj nie będzie takiej potrzeby , aby 
wprowadzać przy przyjmowaniu uczniów do szkoły wg ustalonego kryterium. 
Problem będzie jeżeli chodzi o przedszkola. Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest przyjąć 5-
6 latków  do przedszkola w danym obwodzie. Przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola 
rodzice składają wnioski , w których wpisują pewne dane , które potem brane są pod 
uwagę przy przyjęciu dziecka do przedszkola. Jeżeli  chętnych do przedszkola jest więcej 
stosuje się  ustawowe kryteria. Jeżeli zabraknie miejsca dla jakiegoś przedszkolaka , to 
dyrektor kieruje  do przedszkola, gdzie są jeszcze wolne miejsca. W przedszkolach trzeba 
zapewnić miejsca dla 5-6 latków na terenie gminy.
Obowiązek, który wprowadziła  ustawa  nakłada na dzieci urodzone w I półroczu 2008 
roku  podjęcia nauki w pierwszej klasie, w związku z czym rocznik ten będzie ilościowo 
duży.
Do przedszkola mogą również uczęszczać  dzieci w wieku 2 lat, ale  powinny być 
samodzielne. 
W tym przypadku oceniać dziecko będzie dyrektor przedszkola. Do wniosku rodzice 
doręczają zaświadczenia  i wniosek podpisują oboje rodzice.
Przy przyjmowaniu dzieci do placówek oświatowych będą brane pod uwagę następujące 
kryteria
ustalone przez ustawę oraz przez radę gminy. 

– 5-6 latki  
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– pełnienie  obowiązków zawodowych rodziców dziecka lub odbywanie studiów 
– odległość od przedszkola
–  zameldowanie
– czy rodzeństwo chodzi już do przedszkola

      -      samotne wychowywanie dziecka
Każde z tych kryteriów odpowiada  pewnej ilości punktów i łączna suma punktów decyduje 
o  kolejności przyjęcia dziecka do przedszkola.

Ilość zebranych punktów będzie decydowała o przyjęciu dziecka do przedszkola.

Ad.9
Rozpatrzenie skargi  Barbary i Roberta Lelit na działalność Wójta Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  wyjaśnia,że skarga ta  bardzo dokładnie była 
rozpatrywana przez komisje w dniu 20 marca i pyta radnych , czy jeszcze raz ma być ten 
temat omawiany.
Radni jednogłośnie głosowali za nieomawianiem powyższej skargi po raz drugi.
Ad.10
Rozpatrzenie skargi  Wandy Balas sołtys wsi Rębielice Królewskie na działalność Wójta 
Gminy 
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  wyjaśnia,że skarga ta  bardzo dokładnie była 
rozpatrywana przez komisje w dniu 20 marca i pyta radnych , czy jeszcze raz ma być ten 
temat omawiany.
Radni jednogłośnie głosowali za nieomawianiem powyższej skargi po raz drugi.

Ad.11
Radny Bździon Jan  postulował, że trzeba było nie remontować przedszkola w Zawadach, 
tylko przenieść je tymczasowo do budynku Urzędu Gminy i wówczas dostalibyśmy środki 
na budowę przedszkola w Zawadach. 
Radny Matyszczak Robert zabierając głos stwierdził, że dochodzą go słuchy, że ten 
wiatrak, który budowany jest w Zawadach nie ma wszystkich uzgodnień. Pyta, czy jest to 
prawda, i czy tylko jeden wiatrak będzie budowany, czy docelowo będzie więcej?  
Sołtys wsi w Marianowie Aleksy Mandat prosi o uzupełnienie szyb na przystanku w 
Marianowie. Radna Żurawska Teresa  jest pod wielkim wrażeniem wyremontowania 
biblioteki w Popowie, ponadto  informuje, że przy Szkole Podstawowej w  Popowie powstał 
piękny plac zabaw, ale prosi o oświetlenie tego placu, ponieważ o zmroku jest tam ciemno 
i dzieci i młodzież nie mogą do końca na nim przebywać. Jednocześnie pyta, czy można 
by podciągnąć to oświetlenie do oświetlenia ulicznego, aby nie narażać na dodatkowe 
wydatki szkołę. W dalszej swej wypowiedzi radna informuje, że w Popowie na ul. 
Reymonta zapadnięta jest kostka na chodniku koło Pana Królika i Pani Pawełoszek i prosi 
o zabezpieczenie tego odcinka. Informuje również o braku znaków drogowych koło Pana 
Lisa w Popowie, nie wiadomo która ulica jest podporządkowana, a która z 
pierwszeństwem przejazdu.
 Radny Kasprzak Jerzy prosi o zakup przystanku na Rębielice. Dobrze by było, aby ten 
przystanek był do 1 maja postawiony. 
Radny Matyszczak Robert pyta w jakim stanie jest most bujany, czy będzie remontowany, 
bo do września trzeba zrobić szlak turystyczny. Trzeba wydzielić punkty na wiaty, które 
będą stawiane na szlaku,ponadto  prosi o skazanych na wykonanie wjazdu na ul. 
Nadrzecznej, jeżeli chodzi o kosze na  śmieci, to przy sklepie GS znajduje się pojemnik 
zielony i co tam, trzeba wrzucać. Na zebraniu strażackim był złożony wniosek o 
dodatkową lampę przy drodze w Zborach. Prosi również o dopilnowanie sklepu w 
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Zborach, aby nie było sytuacji, że sklep jest GS'u. a grunt kogoś innego, no i upomina się 
rozbudowę remizy w Zborach o szatnię. Sołtys wsi Dąbrówka Daniela Wydmuch 
informuje, że koło sklepu w Popowie i na placu gminnym w Popowie jest bałagan i brakuje 
koszy. Proponuje również, aby postawić jakąś tablicę informującą, że nie ma koszy na 
śmieci oraz zostały połamane i powyrywane znaki informacyjne. Pani sołtys prosi o 
ustawienie znaków podwójnych, takich które są mocniejsze. 
Sołtys Borecki Edmund informuje, iż na ul. Wypoczynkowej jest załamany chodnik i trzeba 
go naprawić. Sołtys Popowa Krawczyk  Janusz porusza sprawę braku 3 lamp na ul. 
Szlacheckiej w Popowie, a także naprawy chodnika za przejazdem kolejowym w kierunku 
drogi powiatowej, który został uszkodzony przez samochód – jest załamany i wymaga 
naprawy, a także porusza sprawę przepustów kolejowych i pyta w jaki sposób ta sprawa 
zostanie załatwiona. Radny Wróż Henryk prosi o ustawienie znaku informacyjnego do 
oddziału zewnętrznego w Wąsoszu Górnym, a także o załatanie dziur na drogach, pyta 
również jak przedstawia się sprawa z wykupem działki koło ośrodka zdrowia w Wąsoszu 
Górnym oraz co zrobić ze zniczem znajdującym się na pomniku powstańców 
styczniowych. 

Do pytań i wniosków radnych i sołtysów ustosunkowali się  pracownicy Urzędu Gminy – 
Marcin Zomerfeld odnosi się do wiatraków i dementuje wszystkie informacje zgłoszone 
przez radnego Matyszczak Roberta , Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie i nie 
stwierdziło żadnych  nieprawidłowości. Dokumentacja jest w Urzędzie Gminy i może być 
udostępniona Przewodniczącemu jeżeli będzie taka potrzeba.
Radny Zatoń pyta czy może zobaczyć tą dokumentację. 
Pan Zomerfeld  zwraca się do radnych”Państwo nie macie wglądu do wszystkich 
dokumentów
jakie znajdują się  w urzędzie. Nas obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. 
Zachęcam do  zapoznania się z obowiązkami radnych.
Plac zabaw jest ładny , ale tam jest to ogrodzone taśmą , bo jest tam pewne uszkodzenie 
i  być może do wtorku uda się to uzupełnić.
Jeżeli chodzi o most bujany , to jest u nas dokumentacja na temat tego mostu bujanego. 
Myśmy stawiali na jego remont a nie na budowę , bo zrobienie stałego mostu jest bardzo 
kosztowne.
Sam remont będzie kosztował 120 tys zł.  i skąd na to wziąć pieniądze. Naprawa znaków 
przy remizie w Popowie została zgłoszona  do Rejonu Dróg. Natomiast na znak na dwóch 
nogach  nie ma środków , to jest bardzo drogie zadanie.
Chodnik na ul Wypoczynkowej będzie zrobiony, na razie są  tam robione przyłącza i nie 
można  do tej naprawy w chwili obecnej przystąpić.
Temat przepustów kolejowych w Popowie  przedstawia się następująco. Linia kolejowa 
jest własnością PKP. Polskie Linie Kolejowe , nie są w stanie stwierdzić ,czy posiadają 
umowę  o przekazaniu tego przejazdu. Dyrektor w piśmie  stwierdza,że  rowy i przepusty 
są pod zarządem PKP .Jest zobowiązanie dyrektora,że sprawę będą monitorować. Jeżeli 
chodzi o naprawę chodnika  w Popowie przy ul Reymonta , to firma , która wykonywała  tą 
inwestycję uchyla się od obowiązku  naprawy,tego chodnika. Będziemy musieli zrobić ten 
chodnik i wystawić im notę obciążeniową.
W sprawie remontów cząstkowych dróg , łatanie dziur po zimie Starostwo ogłosiło już 
przetarg , ale nie wiadomo, kiedy te remonty będą wykonywane. Natomiast jeżeli chodzi o 
drogi gminne , to na razie nie ma odpowiedniej temperatury .
Radny Matyszczak Robert proponuje, żeby najlepiej w piśmie  podać numer posesji  koło 
której ta dziura na drodze  się znajduje.
Pan Ściebura  Rafał  wypowiedział się odnośnie spraw związanych z powstawaniem 
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wiatraków, a mianowicie ,że do Urzędu Gminy wpłynął drugi  wniosek  o budowę wiatraka.
Radny Matyszczak Robert  jeżeli chodzi o wiatraki , to  z daleka  będziemy widzieć  same 
wiatraki i wiatraki i Zawady nie będą już terenem turystycznym , bo nikt nie będzie chciał 
wypoczywać 
.pod wiatrakami.
Pyta czy wpłynął wniosek do Enionu  odnośnie lamp .
Pan Randak Dawid   odpowiada na wniosek dotyczący koszy .Kosz zielony  ze Zborów w 
najbliższym czasie zostanie usunięty i nie będzie koszy przy sklepie w ogóle.
Radny Matyszczak Robert mówi,że  on wnioskował o pozostawienie koszy na wsiach, tam 
gdzie były.
Głos zabiera Wójt Gminy i wyjaśnia,że  mamy stworzone takie możliwości, do zbierania 
śmieci,że wszyscy powinni być zadowoleni .Jeżeli kosze stoją przy jednym, drugim czy 
kolejnym sklepie , to Wójt za to płacił nie będzie, a mieszkańcy mają swoje kosze na 
odpady.
Trzeba jeszcze trochę poczekać a te wszystkie porozrzucane śmieci będą pozbierane. 
Wójt też jest za utrzymaniem porządku. My jesteśmy w dobrej sytuacji bo mamy 
skazanych i możemy te śmieci pozbierać. Na terenie gminy są instytucje  i one powinny 
płacić sami za swoje śmieci. Zwraca się do zebranych z prośbą o wyzbycie się tych 
wszystkich śmieci na swoich posesjach. Firma odbiera każdą ilość śmieci od każdego 
mieszkańca. W chwili obecnej zebrane za odpady pieniądze nie pokrywają nam wydatków. 
Jeżeli chodzi o plac zabaw w Popowie to można go oświetlić .Wójt jednak nie widzi 
potrzeby  przyłączenia  tego oświetlenia do oświetlenia ulicznego. 
Radna Żurawska wchodzi w słowo , panu Wójtowi Gminy – ja tam bardzo często 
przebywam z uwagi na próby jakie mamy w świetlicy i widzi,że ,tam przychodzi dużo 
młodzieży, a te lamy nie świecą i jest po prostu ciemno. 
Wójt dalej kontynuuje swoją wypowiedź jest to sprawa Dyrektora Szkoły i dyrektor 
powinien sobie
sam gospodarzyć swoimi środkami.   Wiecie,że czasy są takie ,że powinno się wszędzie 
szukać oszczędności. 
Radny Matyszczak Robert , to nie jest żaden interes dyrektora szkoły, bo tam spotykają 
się osoby starsze i młodzież,  które już do szkoły w Popowie nie chodzą. Wójt również 
wypowiedział się na temat budowy zalewu, o którym wielokrotnie mówił radny Matyszczak 
Robert.  Wiedza Wójta na ten temat jest inna, w chwili obecnej zostało  wycofane 
finansowanie zalewu w Lipiu  a miał być ten zalew sfinansowany  przez Ministerstwo. Wójt 
mówi,żeby przystąpić do takiej inwestycji, to najpierw musi to być naszą własnością , 
trzeba wykupić grunty, negocjować z właścicielami  ceny a to wszystko trwa bardzo długo. 
Wójt powiedział ,że po jakimś czasie radni przyznają racje Wójtowi,że te spływy kajakowe 
i związana z nimi  turystyka jest bardziej potrzebna , okaże się ,że zrobiliśmy to dobrze i 
przy niedużych wydatkach. Teraz musimy się przygotować do rozbudowy przedszkola. 
Cena tej budowy  to 5 mln zł i 1,5 miliona kotłownia., kanalizacja 5 mln to są duże 
pieniądze. Wiele zadań robimy we własnym zakresie i jakoś sobie gmina z tym problemem 
radzi , pomimo różnych zdań. Sami jesteśmy sobie winni,że nie mamy  planu 
zagospodarowania przestrzennego , jeżeli ten plan byłby to Wójt nie miałby możliwości 
wydawania pozwolenia na budowę, jeżeli chodzi między innymi i o wiatraki. Jeżeli chodzi o 
działkę w Wąsoszu Górnym koło ośrodka zdrowia  , to na dzień dzisiejszy  Wójt nic nie 
słyszał , aby Starostwo to sprzedało.
Przystanek na Rębielicach  będzie zakupiony na dzień 1 maja 2014 r.

Radna Teresa Żurawska pyta czy wysłane jest pismo do Tauronu o zamontowanie tych 3 
lamp  na ul. Szlacheckiej w Popowie i pyta pana Zomerfelda o tą kostkę na chodniku.

9



Pan Zomerfeld odpowiada,że  to miejsce będzie zabezpieczone i kostka poprawiona.
Radny Kasprzak Jerzy  uważa,że tam gdzie te kosze funkcjonują to niech zostaną, bo one 
zdają egzamin.
Radna Starzyńska polemizuje z radnym Kasprzakiem, ponieważ każdy mieszkaniec ma 
swój koszt a do tych ulicznych koszy wrzucają odpady ,Ci którzy maja zakłady , a gmina 
nie będzie płacić za  czyjeś śmieci.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował kamery przenośne.
Radny Macherzyński Józef. uważa, ,że każdy  właściciel zakładu powinien sobie odpady 
zbierać do swoich koszy, a nie do koszy , które ustawione są w publicznych miejscach.
Radny Wróż Henryk początkowo był za tym , aby rzeczywiście te kosze  przy tych drogach 
pozostały , ale teraz również uważa, że gmina nie będzie płacić za wywóz czyich śmieci, 
gdyż mieszkańcy wszyscy posiadają kosze. Radny Wróż pyta czy Ośrodek Melioracji w 
Poznaniu wyraził zgodę na  remont mostu bujanego i doprowadzenie go do stanu 
pierwotnego.
Radny Bździon Jan prosi o naprawę  drogi w lesie w Wąsoszu Górnym oraz oczyszczenie 
tej drogi 
Na chodniku na Więckach też się robią fale i trzeba go poprawić.
Radny Matyszczak Robert upomina się ,że nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie, 
jeżeli chodzi o ul. Nadrzeczną w Zborach.
Do  zadanych pytań ustosunkował się Wójt Gminy , który powiedział ,że w pierwszej 
kolejności 
będzie robił to, co jest pilne i sukcesywnie jeżeli będzie potrzeba  i będą skazani , to 
będzie te zadania tymi skazanymi systemem gospodarczym robił.
Radny Matyszczak Robert uważa,że Zbory są dyskryminowane, gdyż nigdy tych 
skazanych zdobyć nie mogą. Radny Wróż Henryk  powiedział ,ze to jest nieprawda,  gdyż 
wielokrotnie  chciał dowieź skazanych w sobotę do pracy, ale nie było woli ze strony 
Zborów do  pokierowania tymi skazanymi.
W dalszej swej wypowiedzi radny Matyszczak Robert zaproponował , aby  wrócić do 
tematu wiatraków,powinniśmy podjąć  jakiś projekt uchwały. Aby można zablokować 
budowę tych wiatraków na naszym terenie .Jeżeli tego nie zrobimy to szybko rolnicy będą 
to orać. 
Radny Macherzyński Józef zwrócił się do radnych „Szanowi Państwo”  - żaden rolnik nie 
zgłosił żadnego sprzeciwu, pomimo to, iż sąsiedzi byli o tej inwestycji powiadomieni.
Radny Matyszczak Robert nie rozumie  przesłania Macherzyńskiego .jeżeli pozwolimy na 
budowę tych wiatraków , to dużo stracimy zarówno na turystyce jak i na budowie domów
Sołtys wsi Kamieńszczyzna   zgłasza skontrolowanie zegara  załączającego oświetlenie 
uliczne w Kamieńszczyźnie ,bo jak widać z obserwacji  źle funkcjonuje  .
Pracownik Urzędu Gminy  Wojciech Konieczny  udzielił odpowiedzi radnemu 
Matyszczakowi dotyczącej  gruntu pod sklepem w Zborach. Gminna Spółdzielnia 
przygotowuje ten grunt pod zasiedzenie, natomiast gmina może  zaświadczyć ,że ten 
grunt użytkowała przez wiele lat , jest ku temu prawo.
Głos zabiera sołtys wsi  Rębielice Królewskie Balas Wanda, która dziękuje za 
zorganizowanie uroczystości  z okazji święta Dnia Sołtysa. Jednocześnie jest jej przykro 
,że została włączona w intrygę ,która została skierowana przeciwko niej. 
Kiedy była podejmowana decyzja o  wysokości diety , tylko radny Matyszczak Robert 
podał sumę diety jaką sołtysi mogliby otrzymywać. Świetnie zagrano na tym święcie 
sołtysa , aby panią sołtys „zlinczować” słowami.- mówi  sołtys Rębielic. Ona tylko prosiła 
radnych o przeanalizowanie  tego tematu dotyczącego podziału środków za inkaso  oraz 
roznoszenia nakazów płatniczych. Chciała się jeszcze odnieść do specyficznego  stylu 
władzy Wójta Gminy. To co Wójt Gminy wprowadza w Rębielicach Królewskich to jest 
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bardzo trudne do zrozumienia, a jeszcze trudniejsze do wykonywania pracy. Najpierw OSP 
-wszystko  zawsze było  dla straży i to było złe.
Pani sołtys myśli, że cel jest taki,że w tej demokracji , może coś powiedzieć .”Robi pan 
wszystko 
 aby ten „Okrąglik” znienawidzić, pani sołtys nie wie po co było to przekazywać na mienie 
społeczne. Za te pieniądze sołeckie my tego nie zagospodarujemy tak jak Kalwarię w 
Wąsoszu ale od czegoś trzeba zacząć, ale nie od tego aby wyciąć w pień tyle drzew.”ja się 
nie boję pana Przygody i jego bandy. Rada sobie wyhodowała świętą krowę i postawiła 
pana przewodniczącego na pieriestale.
Jeżeli się daje prezenty to po to , aby kogoś docenić ,czy wy widzicie co ja robię, aby 
kogoś upokorzyć. Pani sołtys pyta na co te drzewa były ścinane i kto w tym pomógł. Tutaj 
się przelała czara goryczy . Była na miejscu  na „Okrągliku „, aby zobaczyć te wycięte 
drzewa rada gminy i nikt z radnych się nie sprzeciwił. Panie Przewodniczący przecież to 
było wartościowe drzewo, jeżeli zaś było to drzewo niewartościowe, to  po co takie 
barachło rozwozić po gminie i po co takim barachłem obdarowywać ludzi.
Dopóki Przygoda był  taką „Pchłą” w Rębielicach  nikt na to nie zwracał uwagi, ale teraz 
przybiera to rangę terroryzmu. Dlaczego taki człowiek może mieć przywileje. To jest Wasz 
przewodniczący i dlaczego nic w tej sprawie nie robicie. Przepraszam wszystkich 
mieszkańców  za wszystko.
Radny Matyszczak  Robert  popiera wypowiedź pani sołtys , on też zrezygnował z członka 
komisji Gospodarczej,Budżetu,Oświaty i Zdrowia, ponieważ w tej radzie nie ma dyskusji. 
To jest tylko układ.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zabierając głos powiedział ,że  nigdzie w 
światowej demokracji  nie ma, aby jedna osoba  wniosek złożyła w jakiejś sprawie. 
Wniosek składa grupa osób.
Głos zabiera Sekretarz Gminy pani Ewa Kardas-Bernaś. „Szanowni przewodniczący, 
radni, zebrani  nie byłam na początku wystąpienia pani Wandy Balas sołtys wsi Rębielice 
Królewskie ale powiem ,że 11  marca  jest Dniem Sołtysa, nie chciałam w tym dniu nikomu 
robić przykrości, zaprosiłam sołtysów, aby im złożyć życzenia , dać skromny prezent w 
postaci książki a właściwie albumu i abyśmy tę  chwilę  spędzili  miło i ciepło. Po 
życzeniach złożonych przez Wójta Gminy Bolesława Świtałę zwróciła się do Państwa 
sołtysów z pytaniem jak Wam się pracuje. 
Wstała pani sołtys Beata Praszczyk  i wyjaśniła pani Balas ,że zrobiła listę sołtysów , w 
której wypisała jakie wynagrodzenie otrzymali sołtysi za 2013 roku. Okazało się ,że pani 
Beata Praszczyk wcale nie jest głównym beneficjentem w otrzymaniu środków 
finansowych. W tym momencie pani Wanda Balas powiedziała,że roznoszenie nakazów 
nie należy do obowiązków sołtysa , nie ma takiego zapisu w Statucie Sołectwa.
Pani sekretarz  nie chciała obczernić panią sołtys i nie kierowała w stosunku do niej 
obraźliwych  słów , nie taki był zamiar tego spotkania.
Pani Wanda Balas wyjaśniła  nie użyła słowa , że sekretarz powiedziała że „sekretarz 
obczernia mnie”.A jeżeli chodzi o panią Praszczyk Beatę to powinna się wstydzić,że bierze 
dietę za sołtysa i za radnego gminy, to jest wstyd. 
Radna Beata Praszczyk  po raz drugi próbuje wyjaśnić ,że nie bierze diety za pełnienie 
funkcji sołtysa tylko dietę radnego. Nie ma się za co wstydzić, gdyż  wywiązuje się ze 
swoich  
obowiązków.
Radny Owczarek Kazimierz pyta Przewodniczącego Rady Gminy  czy jest mu coś 
wiadomo , na temat Wiceprzewodniczącego Przygody Mirosława. Przewodniczący Rady 
Gminy Jakub Deska  wyjaśnia,że do chwili obecnej nie  otrzymał żadnego pisma w 
sprawie i nie jest mu nic wiadomo o nieetycznym prowadzeniu się  Wiceprzewodniczącego 
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, ani też o tym , aby posiadał jakiekolwiek przywileje czy profity z tytułu pełnienia funkcji 
Wiceprzewodniczącego rady Gminy Popów. 

Sołtys wsi Daniela Wydmuch informuje,że firma zbierająca odpady nie zabiera  popiołu  w 
czarnych workach.

Ad.14

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty 
uchwał:
W głosowaniu bierze udział 14 radnych / nieobecny Owczarek Kazimierz/
-Uchwała nr 237/XXXII/2014w sprawie zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. 
Uwag nie ma.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały
                            
-Uchwała nr 238/XXXII/2014   w sprawie  zmian w Wieloletnim Programie finansowym
W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. 
Uwag nie ma.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Z sali wyszedł Wójt Gminy.

- Uchwała nr 239/XXXII/2014 w sprawie skargi Barbary i Janusza Lelit na działalność 
Wójta     Gminy
-W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. 
Uwag nie ma
Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” – 0
„wstrzymało się „ – 2  /Zatoń, Matyszczak/
- Uchwała Nr 240 /XXXII/2014 w sprawie  skargi pani Balas Wandy sołtys  Rębielic 
Królewskich na działalność Wójta Gminy
W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. 
Uwag nie ma.
Radni głosują:
„za” - 10 radnych
„przeciw” - 0
„wstrzymało się - 4 radnych / Kasprzak Jerzy,Żurawska Teresa,Matyszczak Robert, Zatoń 
Paweł
-uchwała Nr 241/XXXII/2014 w sprawie Programu
 W głosowaniu bierze udział 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. 
Uwag nie ma.
Radni głosują
„za”-14 radnych
„przeciw”-0
„wstrzymało się”- 1 /Owczarek Kazimierz/
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-Uchwała Nr 242/XXXII/2014 w sprawie  zamiany  nieruchomości położonych w Zawadach
 W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
 Wszyscy jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
-Uchwała nr 243/XXXII/2014 w sprawie  uchylenia uchwały  233/XXXI/2014  RG Popów z 
dnia 27 lutego 2014
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. 
Uwag nie ma. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały 
-Uchwała 244 w sprawie uchylenia  uchwały Nr 236/XXXI /2014Rady Gminy Popów z dnia 
27 lutego 2014roku
W głosowaniu bierze udział 15 radnych Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta 
czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. Uwag nie ma.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały
- Uchwała 245/XXXI/2014w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta 
czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. Uwag nie ma.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Uchwała Nr  246/XXXI/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z banku Gospodarstwa 
Krajowego w Katowicach
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
.Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do  przedstawionej 
uchwały. Uwag nie ma. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały
Uchwała Nr 247/XXXII/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu  głosowania  w 
Oddziale Zewnętrznym  w Wąsoszu Górnym
W głosowaniu bierze udział 14 radnych/nieobecna Praszczyk Beata/
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do  przedstawionej uchwały. 
Uwag nie ma.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Ad.15 Porządek obrad sesji został wyczerpany. Przewodniczący Rady Gminy zamyka 
obrady „Wypowiada słowa „Zamykam obrady XXXII Sesji Rady Gminy Popów”
Sesja trwała od godz,9,00 do godz.13,15

Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                           Jakub Deska
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