
                                                             Protokół  Nr XIII/2015
z Sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 26 listopada 2015 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
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas Bernaś
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Redaktor Gazety Kłobuckiej – Jarosław Jędrysiak
Pracownicy  urzędu gminy – Konieczny Wojciech
Kierownik GZEAOS – Krzysztof  Moczek

Przebieg obrad sesji.

Ad.1

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż otwiera obrady XIII Sesji Rady Gminy Popów, 
Wypowiada słowa „Otwieram obrady XIII Sesji Rady Gminy Popów”, stwierdzam,że  
obrady są prawomocne , gdyż na stan rady 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych”, 
wita przybyłych na obrady sesji radnych, sołtysów 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.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XII
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5.  Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.
 6.  Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na
      2016 rok 
  7. Uchwalenie podatków na 2016 rok.
  8. Dyskusja.
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:

             - zmian w budżecie gminy,
             - przyjęcia programu Współpracy  Gminy  Popów z Organizacjami  Pozarządowymi  
               na 2016 rok

        - podatku od nieruchomości
        - podatku od środków transportowych
        - obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych  trzech kwartałów 2015 roku
          będących podstawą do  do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok
        - wzoru druków informacji i deklaracji podatkowych

             - przydomowych oczyszczalni ścieków
        - zakupu działki w Zawadach Nr  940/8 o pow.01212 pod zabudowanie terenu nad
          rzeką Liswartą



        - przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata
          2015-2020   
  12.Zamknięcie obrad  XIII Sesji Rady Gminy .
 
Pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu obrad Sesji.

Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który proponuje , aby do porządku obrad sesji 
wnieść trzy uchwały: pierwszą w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej ds. 
komunalizacji mienia Gminy Popów,
drugą w sprawie uchylenia  Uchwały nr 59/XII/2015  w sprawie pomocy dla Powiatu 
Kłobuckiego uchwalonej na poprzedniej sesji  oraz trzecią w sprawie zmiany uchwały 
31/V/2015 Rady Gminy Popów  z dnia 19 lutego 2015 roku. 

Radny Zatoń Paweł  wnioskuje , aby do porządku obrad sesji wprowadzić  pkt. 
Wystąpienie pokontrolne  RIO w Katowicach po pkcie 7 porządku obrad Sesji.

Innych uwag nie ma. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poddaje porządek obrad 
sesji wraz ze zmianami  pod głosowanie.
Wszyscy radni głosują  „za” przyjęciem  proponowanego porządku obrad sesji.
Porządek sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XII
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 5.  Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.
 6.  Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na
      2016
      rok 
  7. Uchwalenie podatków na 2016 rok.
  8. Wystąpienie pokontrolne  RIO w Katowicach.
  9. Dyskusja.
  10. Interpelacje i zapytania radnych.
  11. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie:

             - zmian w budżecie gminy,
             - przyjęcia programu Współpracy  Gminy  Popów z Organizacjami  Pozarządowymi  
               na 2016 rok

        - podatku od nieruchomości
        - podatku od środków transportowych
        - obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych  trzech kwartałów 2015 roku
          będących podstawą do  do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok
        - wzoru druków informacji i deklaracji podatkowych

             - przydomowych oczyszczalni ścieków
        - zakupu działki w Zawadach Nr  940/8 o pow.01212 pod zabudowanie terenu nad
          rzeką Liswartą
        - przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata
          2015-2020 
      -   powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Popów,
      -   uchylenia  Uchwały nr 59/XII/2015  w sprawie pomocy dla Powiatu Kłobuckiego
          uchwalonej na poprzedniej sesji  
      -   zmiany uchwały 31/V/2015 Rady Gminy Popów  z dnia 19 lutego 2015 roku. 
  13.Zamknięcie obrad  XIII Sesji Rady Gminy .



 
Ad.3
Głos zabiera Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński, który  zapoznał się z 
protokołem z ostatniej sesji Rady Gminy,stwierdza,że odzwierciedla on przebieg sesji i 
składa wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  bez czytania.
Przewodniczący Rady gminy poddaje  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji pod 
głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie  przyjmują protokół z poprzedniej sesji bez czytania.

Ad.4
Do komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujących radnych:
1/Wers Zenon
2/Badura Gabriel
3/Macherzyński Józef.

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

Ad,.5.

Głos zabiera Wójt Gminy, który składa informację z  działalności międzysesyjnej.
30 października Wójt Gminy uczestniczył w Sesji Rady Powiatu, na której złożono 
informacje z działalności między sesyjnej,   poruszono temat ochrony środowiska na 
terenie powiatu, zaznaczając że ta ochrona  środowiska  jest skuteczniejsza, mamy 
czyściejszą wodę w rzekach,  mniej hałasu, mniej dzikich wysypisk , są jeszcze tzw. smogi
czyli zadymienia. Na tej sesji była również poruszona skarga na  dyrektora ZOZ.
3 listopada 2015 roku  Wójt Gminy wraz z pracownicami Gminy Justyną Leśko i Moniką 
Kowalczyk  brał udział w szkoleniu w Katowicach. Szkolenie dotyczyło prawa 
budowlanego.
5 listopada 2015 roku  odbyło się spotkanie w sprawie termomodernizacji budynków OSP 
w Rębielicach Królewskich i OSP Więcki. Spotkanie to dotyczyło przeprowadzenie analizy 
konstrukcji dachowej. Jeżeli będzie taka potrzeba to trzeba wymienić najpierw dach. Taka 
potrzeba jest w OSP Więcki, natomiast w OSP Rębielice Królewskie wystarczy wymienić 
rynny. 
Wójt odbył również spotkanie z projektantem  Agnieszką Gawlik w celu omówienia 
zagospodarowania terenu wokół remizy. Drugie spotkanie odbyło się z panem Zbigniewem
Wydmuchem i  dotyczyło  projektu wodociągu w Zawadach.
9 listopada 2015 roku Wójt również był na szkoleniu w Katowicach. Tematem tego 
szkolenia była ochrona środowiska i zagospodarowanie terenów wiejskich. W szkoleniu 
tym uczestniczył Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa, była również mowa o 
programach  dopłat. Z tych programów do chwili obecnej został tylko wdrożony program 
dopłat bezpośrednich, pozostałe czekają ./ N a tym szkoleniu również byli pracownicy 
urzędu gminy Pani Leśko, która zajmuje się  pozyskiwaniem  pieniędzy unijnych, oraz pani
Edyta Sołtysiak. 
10 listopada 2015 roku  odbyło się w urzędzie gminy w Popowie zebranie przed sesyjne 
poszerzone o Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy. Na tym spotkaniu oprócz tego ,że  uzgodniono porządek Sesji i terminy obrad Sesji
i komisji,  to dyskutowano nad  remontem Gimnazjum, które jak wszystkim wiadomo mają 
być stopniowo    wygaszane  i co robić z rozbudową naszego Gimnazjum w Zawadach.
16 listopada 2015 roku  Wójt był w Prokuraturze na  składaniu  wyjaśnień naruszenia 
przepisów przy budowie ciągu pieszego w Zawadach. 



Wójt odbył również spotkanie w Starostwie , na którym był przedstawiciel Urzędu 
Skarbowego 
i przedstawił zmianę przepisów odnośnie  składania zeznań majątkowych, poruszono 
również temat publicznego transportu zbiorowego.
25 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie Wójtów w urzędzie gminy w Popowie, aby 
ustalić wspólne trasy kursowania  transportu publicznego ,gdyż Starostwo ustaliło tylko 
kurs główną trasą . Chodzi przede wszystkim o młodzież dojeżdżającą do szkół. Do końca 
listopada jest  termin składania wniosków. Problem jest bardzo trudny i złożony .
19 i 20 listopada Wójt był na dwudniowym szkoleniu w Ustroniu. Celem szkolenia było 
zapoznanie z nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Polski  i zasadami realizacji 
zadań obywateli. . Dużo dyskutowano na temat ataków terrorystycznych   a zwłaszcza o 
tym  ostatnim w Paryżu.
Jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych  to toczą się prace  nad ostatnimi z nich 
planowanymi do wykonania w tym roku.,
Ponieważ warunki pogodowe na to pozwalają , to robiony jest chodnik na ul.Osiedlowej  w 
Popowie za pieniądze sołeckie.
Trwa również  ocieplanie świetlicy w Dąbrowie. Idzie to może trochę wolniej, ale będzie 
zrobione. Wiadomo,że oba te zadania robione są przy pomocy skazanych. 
Ad6

Głos zabiera Skarbnik Gminy Paweł Hanus, który omawia  program  Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi. 
 Projekt ten został opracowany przez Sekretarz Gminy  w oparciu o analizę potrzeb  i 
dotychczasową współpracę  z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje zostały 
przeprowadzone zgodnie z uchwałą  Nr 99/XII/2011   w sprawie szczegółowego  sposobu 
konsultowania  projektów aktów prawa miejscowego  z organizacjami prowadzącymi 
działalność  pożytku publicznego w Gminie Popów. Konsultacje odbywały się w dniach  od
16 października  2015 r do dnia 29 października 2015 roku. W tych konsultacjach wzięła 
udział jedna organizacja   Uniwersytet III wieku.  ,który stara się o przyznanie środków 
finansowych na  bieżącą działalność . Wniosek został uwzględniony. Zadanie priorytetowe 
to  upowszechnianie sportu. Środki przyznawane będą w ramach konkursów otwartych 
składania ofert. Otwarty konkurs składania ofert ogłasza Wójt Gminy. Termin składania 
ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu. Na stronie BIP gminy 
Popów. Na ten cel zostało przeznaczonych 60 tys. zł. 

Ad 7
Skarbnik Gminy Paweł Hanus poinformował również radnych o  ustaleniu stawek 
podatkowych na 2016 rok. Stawki podatkowe nieznacznie wzrosły zarówno  podatku od 
nieruchomości jak i środków transportowych o 2% 
I tak podatek 
        1/ od budynków mieszkalnych lub ich części  wynosi 0,63 zł od 1 m2 pow. uż.

od  budynków lub ich części związanych z prowadzeniem  działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części  zajętych na 
prowadzenie  działalności gospodarczej 17,54 zł od 1 m2 pow.uż.
2/ Od budynków lub   ich części zajętych na prowadzenie  działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10.68 zł. od 1
m2  pow.uż.
3/od budynków lub  ich części związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń  - 4.65 zł od m2 powierzchni użytkowej.  pow.uż.
4/Od pozostałych budynków 5,92 zł  z  wyjątkiem zajętych  na prowadzenie 
odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku 



publicznego – 7,68 zł od 1 m2.
5/Od budowli – 2 %
6/od gruntów 
 a/ związanych  z prowadzeniem  działalności gospodarczej  0,73 zł od 1m2
 b/ pod wodami – 4,58 zł.
 c/ pozostałych  0,22 zł  od 1 m2
 d/niezabudowanych objętych  obszarem rewitalizacji  3,00 zł od 1 m2.

Ogółem z tytułu podwyższenia podatków do budżetu gminy wpłynie 45.000 zł więcej, w 
związku z czym subwencje dla gminy również powinny być większe. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż dziękuje Skarbnikowi Gminy za  złożenie 
informacji  . pyta radnego Zatoń Pawła czy ten protokół  z kontroli RIO w Urzędzie Gminy 
ma być  omówiony czy odczytany.
Radny Zatoń Paweł prosi o odczytanie treści protokołu  w całości.
.
Ad.8

Skarbnik Gminy Paweł Hanus zgodnie z wnioskiem radnego Zatoń Pawła przedstawia  
protokół pokontrolny z kontroli finansowej gminy. 
Całą treść protokołu odczytuje  Sekretarz Gminy Pani Ewa Kardas-Bernaś.  /1godz. /
Po odczytaniu protokołu z kontroli RIO  pytań radnych nie było. Radny Zatoń Paweł 
opuścił obrady Sesji godz.11,30. 

Ad,,9,10,11
Głos zabiera radny Bęben Kazimierz – porusza sprawę  kanalizacji w Dąbrowie. Chodzi 
mu o to, dlaczego wieś Wrzosy nie jest objęta  planem  aglomeracji.
Na obrady Sesji przybyli pracownicy urzędu gminy pan Krzysztof Moczek i pan Wojciech 
Konieczny.
Sołtys Zawad Borecki Edmund  pyta o wodę z wodociągu w Zawadach, a konkretnie 
chodzi mu o to czy nie można podłączyć Zawad do wodociągu w Popowie, a nie do 
Rębielic Królewskich  dopóki nie będzie kanalizacji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta co z Gimnazjum .  Planuje się 
likwidacje Gimnazjum a co będzie z uczniami rocznika  z tego roku i przyszłego, a  dzieci  
od 7 lat  znów  mogą chodzić do tej samej klasy, pan radny pyta konkretnie Kierownika 
GZAOSU Krzysztofa Moczka , ale może pan redaktor coś wie na ten temat.
Sołtys wsi Rębielice Królewskie  Radek Adam proponuje podłączyć się do studni 
głębinowej zakładu energetycznego, który znajduje się w Rębielicach Królewskich.
Radny Owczarek Kazimierz  informuje,że na ul. Makuszyńskiego  jest dzikie wysypisko 
śmieci  i prosi o odniesienie się do tego problemu.
Do postawionych pytań ustosunkował się Wójt Gminy, który wyjaśnił ,że woda w 
Rębielicach nie jest dobra, ale nadaje się do konsumpcji. Trzeba coś z tą woda zrobić, bo 
dłużej może nam Sanepid tego zezwolenia nie przedłużyć , a  na teren  gminy przywożone
są ścieki z innych okolic i tym tematem  musimy się zająć. 
Następnie odnosi się do pytania Wiceprzewodniczącego Jakuba Deski, na temat 
Gimnazjum w chwili obecnej nikt nie jest w stanie coś więcej powiedzieć. 
Radny Bęben Kazimierz  odnosi się do oczyszczalni ścieków , było spotkanie  z Prezesem
GS  w sprawie tych nieczystości, czy w tej sprawie się coś zmieniło, czy gmina rozmawiała
jeszcze z panem Prezesem.
Radny Bździon Jan wskazuje,że firma Strach  nie chce zabierać słoików w innych 
workach.
Wójt Gminy dalej odpowiada na postawione wnioski.
Słuchając wypowiedzi innych osób  Gimnazja nasze są na 13 miejscu w świecie , czyli na 
porównaniu z Kanadą.  Jeżeli dojdzie do redukcji  Gimnazjum żaden z nauczycieli  nie 



będzie zwolniony. Wójt na  komisjach czy sesjach ,  bardzo czytelnie przedstawiał 
informacje o danej inwestycji między innymi mówił też o kanalizacji w  Dąbrowie. Gmina 
dostała 3.800 000 zł na kanalizację  zRIT i z tych pieniędzy trzeba wykonać kanalizację 
Więcki,  Dąbrowa i Wąsosz Dolny, gdyż te miejscowości są w aglomeracji. Wójt ma 
problem, jeżeli ta inwestycja wykorzysta całą tą pule środków to będzie dobrze jeżeli nie 
wykorzysta to możemy nie otrzymać tych środków.
Radny Bęben Kazimierz powiedział ,że  pan Bąk Stanisław zadeklarował się ,że zrobi 
wykop pod tą kanalizację na Wrzosach bezpłatnie , czy wtedy będzie możliwe  zrobienie 
tej kanalizacji. 
Wójt odpowiedział ,że trzeba spisać umowę w tym temacie , i kiedyś może to być wzięte 
pod uwagę . Dokumentacja na studnie to jest koszt 50 tys. zł.  Gmina jednak musi 
podawać mieszkańcom wodę zdatną do picia, która spełnia wymogi. Woda z Rębielic 
podawana jest do Gimnazjum, a dalej z ujęcia z Popowa. Jeżeli w decyzji pisze ,że małym
dzieciom i kobietom w ciąży nie  należy podawać tej wody , więc tym osobom dowozimy 
wodę do picia, ale to co sołtys Radek Adam z Rębielic powiedział Wójt weźmie pod uwagę
. Wójt jednak uważa,że jednym z rozwiązań jest budowa nowej studni w Kamieńszczyźnie.
Może się zdarzyć ,że tam też będą azotany , ale Wójt jednak zdecydował się na budowę 
tej studni.
Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków w Zawadach to ta oczyszczalnia funkcjonuje więc 
Prezes musi mieć wszystkie potrzebne pozwolenie., inaczej by ją zamknięto.
Radny Zagrodnik Robert  wnioskuje o uruchomienie ekipy do naprawienia dziur na 
drogach gminnych  w Antoniach  i Płaczkach, o dziurach na drodze również mówi sołtys 
Zborów Badura Gabriel,radny Zagrodnik Robert przypomina również ,że nie jest zrobiony 
wiadukt na Więckach.
Sołtys wsi Wąsosz Górny pyta ,kiedy będzie robiona kanalizacja na ul.Powstańców.
Radny Wers Zenon  przypomina o   zamontowaniu lampy na parkingu znajdującym się 
przy kościele  w Rębielicach Królewskich.
Sołtys wsi Kamieńszczyzna pyta , dlaczego osoby,które mają działki nie płacą podatków. 
Gmina powinna się temu przyjrzeć.

Radny Badura Gabriel prosi o zgłoszenie Prezesowi OSP w Zborach o  uporządkowanie 
wysypiska śmieci na placu OSP. Jednostka nie posiada własnego kosza na śmieci. 
Radny Bździon Jan zgłasza  schronisko psów u pana Suchańskiego na Nowej Wsi. Tych 
psów jest około 10 szt,one nie są uwiązane i są groźne dla mieszkańców. Taka sama 
sytuacja jest u pana Deski   na Nowej Wsi.
Radny Kasprzak Jerzy prosi o odczytanie pisma skierowanego do rządu  w sprawie 
zmiany warunków szacowania   upraw rolnych objętych suszą. 
Pracownik urzędu gminy Konieczny Wojciech odczytuje treść pisma skierowanego do 
Ministerstwa Rolnictwa.
Sołtys wsi Dąbrowa Randak Waldemar prosi o tablicę z nazwą Wrzosy.

Radny Łukasz Tasarz dziękuje  panu Krawczyk Januszowi sołtysowi wsi Popów i zarazem 
radnemu za  organizowanie akcji krwiodawstwa  w gminie Popów. Ta krew jest bardzo 
potrzebna szpitalom i ratuje życie wielu ludziom, następna   akcja będzie w styczniu.

Następnie radny Tasarz przypomina ,że nie ma wyznaczonej osoby  odpowiedzialnej za 
sale do góry w remizie OSP Popów oraz za sprzątanie po  lekcjach nauki  grania  i tańca.
Budynek jest gminy, członkowie OSP zajmowali się tym budynkiem, ale kiedy tam 
odbywają się różnorodne imprezy to  straż nie chce się opiekować , ani kluczami , ani całą
górą. Trzeba podkreślić również i to,że osoby które prowadzą zajęcia nie płacą za 
wynajmowanie pomieszczeń , natomiast dzieci za naukę płacą i to wcale nie małe 
pieniądze. 



 Jeżeli chodzi o wodę to, można by było   przekazywać ją z wodociągu z Popowa  ,dokupić
pompę i wzmocnić to ciśnienie,   no i wykopać resztę rowów pomiędzy Dąbrówką i 
Brzózkami.

Do powyższych pytań ustosunkował się Wójt Gminy Bolesław Świtała, który wyjaśnił ,że  
w tym protokole pokontrolnym były zalecenia, ale nie aż tak drastyczne, gdyż nie naruszył 
dyscypliny finansowej. A naniesione uwagi zostaną usunięte.
Dziury na drogach gminnych były już  łatane, ale mamy jeszcze trochę masy i można je  
naprawić .Jeżeli chodzi o dziury w drogach powiatowych to zostanie zgłoszone do 
Zarządu Dróg.
W sprawie wiaduktu kolejowego we Więckach sprawa zostanie przekazana do  Starostwa 
Powiatowego - Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.
Wójt po raz kolejny wyjaśnia dlaczego kanalizacja jest robiona w tej a nie innej 
miejscowości. Jeżeli dana miejscowość jest w programie aglomeracji, to musi być tam 
kanalizacja zrobiona, bo jeżeli nie będzie zrobiona to gmina będzie płaciła karę . Wójt jest 
świadom tego,że  ludzie chcą kanalizacji i chętnie by się do niej podłączyli.
Na przejazd przez tory decyzje wydaje  Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska.
Pani Błachowicz Barbarze Wójt  na dzień dzisiejszy nie może udzielić odpowiedzi.
Wójt zwraca się z pytaniem do sołtysa Kamieńszczyzny Maklesa Konstantego,  skąd 
wie ,że mieszkańcy, którzy mają działki nie płacą podatków. Trzeba się spotkać i 
uzgodnić , czy te osoby nie płacą podatku na pewno. Bo to ,że nie płacą sołtysowi,to nie 
znaczy,że nie płacą. Oświetlenie parkingu na Rębielicach to jest sprawa trudna i w tym 
roku oświetlenia tam nie będzie.
Godz.12,50  obrady sesji opuszcza Zagrodnik Robert i Wers Zenon. 
Jeżeli chodzi o wysypisko na działce OSP w Zborach.  to Wójt poruszy tą sprawę na 
Zarządzie.
Sala w Popowie – tutaj radny Tasarz ma rację. Gmina dała osobę , która jest tutaj na  
stażu , która tam sprząta, ale  nie wycofuje się z tego ,że chciałby , aby tam tętniło życie, 
aby tam takie rzeczy się działy. Tam wcześniej czy później będzie musiała być taka 
osoba ,  aby   koordynować tymi zajęciami . 
Naczynia, które znajdują się  w pomieszczeniu przy sali są częściowo KGW ale  część też 
jest straży . Dopóki to nikomu nie przeszkadza, to niech tak zostanie.
Wniosek radnego Tasarza, aby na sieci wodociągowej zainstalować  pompę dla 
podniesienia ciśnienia  nie może być wykonany, ponieważ  rury prowadzące mają małą 
średnicę  i to ciśnienie i tak będzie słabe.
Pani Barbara Błachowicz, pyta czy mieszkańcy Wąsosza Górnego, gdzie trwają pomiary 
drogi  i ta droga trochę się przesuwa  i wchodzi na prywatne działki będą mieli wypłacone 
odszkodowanie.
Pan Konieczny Wojciech pracownik Urzędu Gminy odpowiada,że  właściciele tych działek 
nie będą mieli odszkodowania, ponieważ  nie były wcześniej złożone  podania o takie 
odszkodowania.
Starostwo  w tej chwili reguluje własność drogi.
Radny Owczarek Kazimierz  porusza sprawę samochodu. Mamy w gminie dwa 
samochody, biały BUS jest elegancki, ale potrzebna jest do niego przyczepa, gdyż tego 
sprzętu jest masę i to wszystko ładuje się do tego samochodu i przewozi, Samochód jest 
osobowy i nim powinni być przewożeni ludzie a sprzęt na przyczepce.
Uważa ,że tą przyczepę trzeba kupić.  Sołtys wsi Dąbrówka Daniela Wydmuch prosi o 
zabranie znaku drogowego z jej podwórka.

Radny Krawczyk Janusz prosi o znak  na ul.Reymonta  w Popowie.
Radny Bęben Kazimierz zgłasza,że  na słupie nr 13 nie ma światła w Dąbrowie .Druga 
sprawa to skazani robią ocieplenie  świetlicy w Dąbrowie , nie idzie im to najlepiej . Sołtys 



Borecki Edmund podkreśla,że ludzie z chodnika są zadowoleni. 
Radny Tasarz Łukasz odnosi się do wypowiedzi radnego Badury Gabriela,  każdy by 
chciał korzystać z placu strażackiego, ale posprzątać go nie ma komu.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  uważa ,że plac wokół remizy to jest podwórko 
straży i trzeba zobowiązać strażaków, aby swoje podwórko posprzątali, chociaż oni tam 
nie nabrudzili.
Do wypowiedzi  Wiceprzewodniczącego Deski Jakuba  odniósł się  pan Krzysztof Moczek,
który powiedział ,że w chwili obecnej nikt nie wie co będzie z Gimnazjami, wie natomiast 
,że 6-latki nie pójdą do szkoły od 1 września 2016 roku. Nie będzie pierwszej klasy 
Gimnazjum , ale i tak przewóz będzie funkcjonował , bo te dzieci trzeba będzie dowozić. 
Jeżeli nastąpiło by wygaszanie tych Gimnazjów to  od 2017 roku a w 2018 już by szkoły 
nie istniały. Problemu ze szkołami nie będzie, ale będzie problem z przedszkolem w 
Zawadach, gdyż tam potrzebny jest remont.

Przerwa 10 minut 

ad 12
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński  czyta kolejno projekty 
uchwał:

1/Uchwała  Nr 61/XIII/2015  w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów. Przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Wróż  pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag
nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0

2/ Uchwała Nr 62/XIII/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. 
Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0
3/ Uchwała Nr 63/XIII/2015  w sprawie  podatku od nieruchomości

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0



4/Uchwała Nr 64/XIII/2015 w sprawie podatku od środków transportowych

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0

5/Uchwała Nr 65/XIII/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta , będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta ,czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0

6/Uchwała Nr 66/XIII/2015 w sprawie  określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji
na podatek rolny,podatek leśny i podatek od nieruchomości. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0

7/Uchwała nr 67/XIII/20156 w sprawie zmiany uchwały  Nr 199/XXV/2013 Rady Gminy 
Popów z dnia 27.05.2013 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania  budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków  dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych  i 
wielorodzinnych  na terenie gminy Popów. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż 
,pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0

8/Uchwała Nr 68/XIII/2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach.

   Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż  pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers



Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” -0
„wstrzymało się” -0

9.Uchwała Nr 69/XIII/2015 w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów 
Społecznych  Gminy Popów na lata 2015-2020.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż , pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0

10/ Uchwała Nr 70/XIII/2015   w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  ds. 
komunalizacji mienia gminnego 
Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0

11/ Uchwała Nr 71/XIII/2015 w sprawie  uchylenia uchwały  Nr 59/XII/2015 z dnia  29 
października  2015 r w sprawie pomocy dla Powiatu Kłobuckiego
Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0
 12/ Uchwała Nr 72/XIII/2015    w sprawie zmiany uchwały Nr 31/V/2015 Rady Gminy 
Popów z
 dnia 19 lutego 2015 r
Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. /Nieobecni. Zatoń Paweł. Zagrodnik Robert, Wers
Zenon/
 Radni głosują:
„za” - 12
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” -0



Sekretarz dziękuje sołtysom i radnym  za  rozdanie mieszkańcom gminy Popów  przed 
Świętem Narodowym flag,którzy powiesili je na swoich   budynkach. Akcja , jaką gmina 
podjęła powiodła się, mieszkańcy byli bardzo zadowoleni  za to .że gmina pamiętała i o 
nich i święcie, dzwonili z podziękowaniami. Następnie Sekretarz Gminy informuje 
radnych,że grudniowa sesja odbędzie się 29 grudnia 2015 roku i do południa będzie 
komisja a po południu sesja.

Ad.13
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż zamyka obrady sesji. Wypowiada słowa. 
Zamykam obrady XIII Sesji Rady Gminy Popów”.

Obrady sesji trwały od godz.9,00 do godz. 14,10.

Protokołowała:
Halina Płuska


