
 
 
 
                                               Protokół Nr XI/2015 
z sesji  nadzwyczajnej  Rady Gminy Popów odbytej w dniu 21 września  2015 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów. 
 
 
 
W sesji uczestniczyli: 
radni wg załączonej  listy obecności - /nieobecni Bęben Kazimierz. Tasarz Łukasz/ 
Wójt Gminy – Bolesław Świtała 
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś 
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  Katowice- Jan Wiesiołek 
Członek Zarządu Rady Powiatu – Krzysztof Nowak 
Pracownik urzędu gminy – Dawid Randak 
Ad.1 
 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż otwiera obrady  XI sesji Rady Gminy 
Popów. Wypowiada słowa „Otwieram obrady XI sesji Rady Gminy Popów. 
Stwierdzam,że sesja jest prawomocna , gdyż na stan 15 radnych w sesji bierze 
udział 13 radnych / Nieobecni Kazimierz Bęben , Tasarz Łukasz/. 
 Wita przybyłych na sesje radnych i zaproszonych gości. 
 
Ad.2 
 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż przedstawia  proponowany porządek 
obrad sesji. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2.   Przyjęcie proponowanego  porządku obrad sesji. 
3.   Powołanie komisji uchwał i wniosków 
4.   Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej 
5.   Podjęcie uchwały w sprawie: 
- utworzenia dodatkowego obwodu głosowania  w Oddziale Zewnętrznym w 
  Wąsoszu Górnym 
- zaopiniowania  projektu planu aglomeracji Popów 
- pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 
 
6. Zamknięcie obrad XI a IV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów. 
 
 
 
Pyta czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad sesji. 
Uwag nie ma. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje porządek sesji pod głosowanie. 
Wszyscy radni  jednogłośnie głosują za przyjęciem porządku obrad sesji. 
 



Ad.3 
 
Do komisji uchwał i wniosków  radni zgłaszają: 

1. Macherzyński Józef 
2. Wers Zenon 
3. Owczarek Kazimierz. 

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddaje skład komisji pod głosowanie. Wszyscy radni 
jednogłośnie głosują za składem komisji. 

 
Ad.4 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż przedstawia wniosek Wójta Gminy o 

zwołanie sesji nadzwyczajnej . Wniosek umotywowany jest pilną potrzebą podjęcia 
uchwał 

     w sprawie: 
- utworzenia dodatkowego obwodu głosowania  w Oddziale Zewnętrznym w 
  Wąsoszu Górnym 
- zaopiniowania  projektu planu aglomeracji Popów 
- pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego 
 
 
Ad.5 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński przedstawia 
kolejno projekty  uchwał: 
 

1. Uchwała Nr 54/XI/2015 w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu 
głosowania w Oddziale  Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym.W głosowaniu 
bierze udział 13 radnych / Nieobecny Bęben Kazimierz i Tasarz Łukasz /. 

Przewodniczący Rady Gminy  Henryk Wróż pyta czy są  uwagi do przedstawionego 
projektu uchwał. Uwag nie ma. 
          Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 

2. Uchwała Nr  55/XI/2015 w sprawie zaopiniowania projektu plan 
aglomeracji Popowa. 

 Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do powyższej 
  uchwały. 
  Głos zabiera radny Kasprzak Jerzy i pyta dlaczego w tym projekcie planu 
  aglomeracji nie ma Rębielic Królewskich. To jest nie możliwe, aby taka  duża 
       miejscowość nie miała  kanalizacji i miała budować przydomowe oczyszczalnie 
       ścieków. 

            Do pytania radnego Kasprzak Jerzego  ustosunkował się Wójt Gminy 
            Bolesław Świtała i powiedział ,że 
            aglomeracja, aby mogła powstać muszą być spełnione odpowiedni warunki 
            my taki plan aglomeracji robimy , aby można skorzystać ze środków 
            unijnych ,aby tych pieniędzy  nie stracić.  Z kolei kanalizacja ma być 
            przeprowadzona w tych miejscowościach , które  wchodzą w skład 
            aglomeracji. Zapis, który mówi,że tam gdzie nie 
            ma aglomeracji  będą oczyszczalnie ścieków , w to absolutnie nie wchodzą 



           Rębielice Królewskie. 
Na dzień dzisiejszy  Wójt jest w takiej rozsterce ,  czy podjąć tą uchwałę czy nie , 
bo jeżeli będziemy w aglomeracji  to kanalizacja w tych miejscowościach musi być 
w konkretnym terminie wykonana, bo inaczej gmina będzie musiała płacić karę. 
Pojawiają się kolejne  sytuacje , z czego można pozyskać jakieś pieniądze. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są jeszcze jakieś pytania. 
Pytań nie ma. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk   Wróż poddaje uchwałę pod głosowanie. W 
głosowaniu bierze udział 13 radnych. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały. 
 

3. Uchwała nr  56/XI/2015 w sprawie pomocy dla Powiatu Kłobuckiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są  pytania do przedstawionego projektu 
uchwały. 
Głos zabiera Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Jan Wiesiołek ,który mówi,że 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa już 8 lat, tworząc stacjonarną placówkę  dla 
tych dzieci.  W powiecie kłobuckim nie ma szkolnictwa specjalnego . Towarzystwo 
chce zrobić namiastkę takiej szkoły  dla tych osób, które mają określone stopnie 
sprawności. Chce objąć obowiązkiem szkolnym wszystkie dzieci 
niepełnosprawne,chcąc , aby ten ośrodek funkcjonował w lepszych warunkach, 
Towarzystwo chce wybudować windę dla osób poruszających się na wózku. 
Te wózki są w różnych kształtach a więc ta winda musi być dostosowana właśnie 
do tych wózków, musi mieć inną objętość. Za pośrednictwem powiatu chcieliśmy 
się zwrócił do państwa o pomoc finansową , która pozwoliła by nam tą windę 
wybudować.. Brak windy powoduje,że nie wszystkie dzieci można przyjąć do 
szkoły- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Hutce. Ośrodek 
zapewnia  bezpłatną kompleksową edukację  , opiekę i rehabilitację, dzieciom i 
młodzieży ze znaczną  czy umiarkowaną  niepełnosprawnością.  Następnie głos 
zabiera członek Zarządu Powiatu pan Krzysztof Nowak. ,który w całości popiera tą 
inwestycje. Pan Prezes Wiesiołek skonkretyzował to przedsięwzięcie  techniczne. 
Tą deklaracje poparł starosta kłobucki , jak również wójtowie gmin  i burmistrzowie . 
Wręczyca Wielka zadeklarowała 10-15 tys. zł. Pan Prezes jak i pan Krzysztof 
Nowak członek Zarządu Rady Powiatu  proszą  o poparcie tej inicjatywy. 
Wójt Gminy Bolesław Świtała  mówi,że brał udział w spotkaniu , gdzie wójtowie 
zadeklarowali po 4000 zł. Budowa tej windy będzie kosztowała około 60 tys. zł. Pan 
Wójt wyjaśnił ,że jeżeli z naszej gminy ktoś będzie korzystał z tego ośrodka , to 
gmina nie będzie płaciła transportu za dowóz tych osób do Hutki. Pan Wójt myśli,że 
gmina nie powinna być odosobniona i powinna wesprzeć  ten program finansowo. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje  uchwałę 56/XI/2015  w 
sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego  pod głosowanie . 
W głosowaniu bierze udział 13 radnych. Wszyscy radni  jednogłośnie  głosowali za 
przyjęciem uchwały. 
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy poprosił pana Krzysztofa Nowaka  o 
kilka zdań na temat tego co się dzieje w starostwie. 
Pan Nowak Krzysztof powiedział ,że w tej chwili najbardziej głośną sprawą to jest  
transport, który powiat ma przejąć w przyszłym roku. Będą to linie publiczne . Na 



tych liniach będą  obowiązywać ulgi , natomiast na prywatnych przewozach nie. 
 Wójt Gminy Popów zaznaczył ,że te przetargi powinny odbyć się  wcześniej , dużo 
wcześniej. 
 
Ad 5 
 
Przewodniczący Rady Gminy  Henryk Wróż zamyka obrady  sesji Rady Gminy 
Popów. Wypowiada słowa”Zamykam obrady XI sesji Rady Gminy Popów”. 
 
Obrady sesji trwały od godz.15,00 do godz. 15: 50. 
 
Protokołowała:                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
Halina Płuska                                                            Henryk Wróż 
 


