
Protokół Nr XXVIII/2017

z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 16 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:

Radni wg załączonej listy obecności 

Sołtysi wg załączonej listy obecności

Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas Bernaś    

Skarbnik Gminy – Paweł Hanus    

Kierownik GOPS – Małgorzata Solnica

Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Częstochowie - Jerzy Suchy    

Przebieg obrad sesji:

Ad.1

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż otwiera sesję Rady Gminy. Wypowiada słowa 
„Otwieram XXVIII sesję Rady Gminy Popów” oraz „Stwierdzam, że sesja jest prawomocna, 
gdyż w sesji bierze udział 15 radnych”. 

Przewodniczący powitał zaproszonych na dzisiejszą sesję zaproszonych gości.

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy Wróż Henryk przedstawia proponowany porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z działalności międzysesyjnej.



6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie na 2016 
rok.

7.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji  do Spraw Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok.

8.Informacja nt. zamierzeń dotyczących zabezpieczeń przeciwpowodziowych w miejscowości
Zawady-Popów.

9.Informacja Prezesa Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Częstochowie o sytuacji 
finansowej banku.

10.Omówienie sytuacji w oświacie.

11.Dyskusja.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

14.Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie gminy

- zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie przyjętego uchwałą nr 
100/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 roku.

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 
szkolnego.

    15. Zamknięcie obrad XXVIII/2017 Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący pyta czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad sesji.

Jako pierwszy głos zabiera Radny Łukasz Tasarz i prosi aby pkt 9 obrad sesji przełożyć na 
początek dzisiejszych obrad. Pan Dyrektor Banku wyraził zgodę na wcześniejsze swoje 
wystąpienie.

    Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała i wnosi o wprowadzenie do porządku obrad 
następujących uchwał: w sprawie uchylenia uchwały wspólnej obsługi gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XXV/2016 Rady Gminy 
Popów z dnia 24 listopada 2016 roku. Pan Wójt wyjaśnił, że poprzednia uchwała została 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową zakwestionowana.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do proponowanego porządku 
obrad, i jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przedstawionym porządkiem
obrad sesji wraz z wnioskiem wniesionym przez Wójta Gminy odnośnie wprowadzenia w/w 
uchwał, oraz za wnioskiem Radnego Łukasza Tasarza

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za porządkiem obrad Sesji wraz ze zmianami.



Ad.3

    Radny Józef Macherzyński proponuje, aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez 
czytania. Radny zapoznał się z protokołem i stwierdził, że odzwierciedla on przebieg ostatniej
sesji.

Radni głosują za przyjęciem protokołów z poprzednich sesji bez czytania:

„za” – 15 

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0 

Ad.4

Do komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury:

1/ Piotr Targoński

2/ Kazimierz Bęben

3/ Józef Macherzyński

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na  pracę w komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Wróż Henryk poddaje skład komisji Uchwał i Wniosków pod 
głosowanie.

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.5

    Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który składa sprawozdanie ze swej 
działalności międzysesyjnej, w trakcie, której:

- 03.01 – odbyło się spotkanie robocze w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie 
budowy kanalizacji sanitarnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone sprawom związanym z księgowością, 
mianowicie od 1 stycznia w Urzędzie Gminy funkcjonuje referat do spraw oświaty, kultury i 
sportu.

- 04.01 - ustaliłem z osobą pełniącą obowiązki dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Popowie godziny otwarcia tej biblioteki. Biblioteka jest otwarta w pon., wt., śr., czw. od 12:00
do 20:00 a w pt. od 8:00 do 16:00.

- Wójt poinformował radnych, że w sprawie omówienia sytuacji w oświacie w sumie odbyły 
się 4 spotkania z dyrektorami oraz 2 dodatkowe spotkania z przedstawicielami kuratorium 
które odbyły się w Popowie i w Zawadach.



- 21.01 - odbyło się wspólne spotkanie radnych gminy z dyrektorami w sprawie systemu 
oświaty.

- odbyło się spotkania z projektantem rozbudowy gimnazjum Panem Woźniakiem - 
przebudowa parteru starego budynku gimnazjum na przedszkole, będzie dobudowana 
stołówka, część socjalna i kotłownia na pompy ciepła.

- w tym samym dniu odbyło się również spotkanie przedsesyjne, na którym ustaliliśmy z 
przewodniczącymi termin i porządek dzisiejszej sesji.

- 21.01 - w MOK w Kłobucku odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd, w którym uczestniczyło 
kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich. Naszą Gminę reprezentowały Panie z KGW z Rębielic 
Królewskich.

- 22.01 - uczestniczyłem w spotkaniu w Rębielicach Królewskich które dotyczyło powołanej 
spółki wraz z zarządem Rębielska Góra. Na spotkaniu obecni byli radcy prawni.

- 26.01 - nastąpiło podpisanie umowy na dostawę wody dla mieszkańców miejscowości 
Zalesiaki Pieńki.

- odbyło się spotkanie w sprawie projektu oświatowego 

- wspólnie z Przewodniczącym i projektantem Wawrzyniakiem zatwierdziłem ostateczną 
wersję dokumentacji na budowę budynku OSP wraz z wiejską świetlicą w Wąsoszu Górnym

- podpisałem umowę na wykonanie studni z firmą z Bełchatowa "Hydroget". termin 
wykonania odwiertów to koniec marca 2017 roku.

- 04.02 - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w OSP Dębie

- została wyłoniona firma na wykonanie e-usług - wymiana wodomierzy i nakładek.

- 06.02 - wyjazd do kancelarii prawniczej w sprawie skargi Dyrektora Zespołu Szkolno-
przedszkolnego w Popowie w sprawie odszkodowania za utracone wynagrodzenie.

- 07.02 - odbyła się narada zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w 
sprawie utylizacji eternitu - demontaż i zbiórka eternitu. Państwo sołtysi dostaną okólniki w 
tym temacie.

- 09.02 - odbyłem spotkanie w Nadleśnictwie w sprawie odlesienia działki pod kanalizację 

- 15.02 - w Urzędzie Gminy odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

- przeprowadziłem rozmowę z firmą Gazpol w sprawie budowy stołówki i kuchni w 
Zawadach. 

Przewodniczący Henryk Wróż powitał przybyłych na obrady Kierownika referatu oświaty 
kultury i sportu Pana Krzysztofa Moczka oraz Redaktora Gazety Kłobuckiej.



Ad. 9 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Dyrektora Krakowskiego Banku Spółdzielczego w 
Częstochowie Pana Jerzego Suchego.  

Dyrektor przedstawił krótko sytuację finansową Krakowskiego Banku Spółdzielczego, a 
mianowicie Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym Bankiem Spółdzielczym w 
Polsce. Jest bankiem samodzielnym, natomiast jest stowarzyszony z Bankiem Polskiej 
Spółdzielczości.

Założony w roku 1898, należy do najstarszych instytucji finansowych w Polsce. Aktualnie 
jest też największym bankiem spółdzielczym w kraju – stale utrzymując się na pozycji lidera 
w rankingach banków spółdzielczych oraz bezpieczeństwa finansowego. KBS prowadzi 
działalność na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, 
poprzez rozległą sieć 74 własnych placówek oraz placówki partnerskie. KBS to bank oparty 
wyłącznie o własny polski kapitał – oferujący wszelkie nowoczesne produkty i usługi 
finansowe. 

Krakowski Bank Spółdzielczy systematycznie unowocześnia swoją ofertę usług, aby spełnić 
oczekiwania swoich klientów oferując szeroką gamę produktów kredytowych, depozytowych,
dewizowych, sprzedaż ubezpieczeń, sprzedaż funduszy inwestycyjnych, realizowanie 
przekazów Western Union oraz szereg usług elektronicznych: przejrzysty i funkcjonalny 
system bankowości internetowej, system rozliczeń elektronicznych Eliksir, SMS-banking. 
Sytuacja banku jest w bardzo dobrej kondycji  - wskaźnik wypłacalności to ok. 14%. Pan 
Suchy zapewnił, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska jest to najbogatszy 
fundusz w Polsce. Roczna pomoc to ponad 0,5 mld zł. Samorządy oraz osoby fizyczne mogły 
składać wnioski na wymianę piecy. Będzie można zaciągnąć kredyt w banku, jeżeli się 
osiągnie efekt ekologiczny to ma być na likwidację niskiej emisji w tym na wymianę piecy 
wysokiej klasy na tzw. dom energooszczędny.

Głos zabiera Wójt - W ostatnim czasie w gminie nie są prowadzone inwestycje, które 
generują pewne środki finansowe. Gmina ma zaoszczędzone środki finansowe, które były 
zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Popowie. Z uwagi na to że pojawiła się możliwość 
większych odsetek, wspólnie ze skarbnikiem zadecydowałem że należy te środki ulokować w 
Krakowskim Banku Spółdzielczym. Gmina z Bankiem Spółdzielczym w Popowie 
współpracuje, natomiast Krakowski Bank Spółdzielczy gwarantuje nam bezpieczne 
ulokowanie zgromadzonych środków oraz o wiele większe oprocentowanie.

Głos zabrał Sołtys Makles - i zasugerował aby przyjrzeć się jakości węgla zgromadzonego na 
składownicach. 

Radny Badura zadał pytanie do Pana Dyrektora w jakim oprocentowaniu będzie udzielana 
dotacja na wymianę piecy dla osób fizycznych?

Pan Dyrektor Suchy podziękował Wójtowi i Radnym, że zdecydowali się ulokować środki w 
Krakowskim Banku na czas określony. Odniósł się do wypowiedzi sołtysa, że sprawa jakości 
węgla sprzedawanego to jest duży problem i poinformował, że ten najgorszej jakości węgiel 



powinien być przeznaczony dla elektrowni zawodowych, gdzie zainstalowane są urządzenia, 
które te zanieczyszczenia wszystkie wyeliminują, natomiast do palenisk domowych powinien 
być przeznaczony dobrej jakości węgiel.

Natomiast jeśli chodzi o dotacje to one są w ogóle nie oprocentowane, ale jeśli nie wykona się
zaleceń udzielenia tych dotacji to mogą one ulec zwrotowi.

Radny Bździon zapytał gdzie znajduje się siedziba banku i gdzie można składać wnioski na 
dofinansowanie? Radny zaznaczył, że punkty skupu węgla powinny być kontrolowane 
również pod względem cen.

Pan Suchy : na ceny sprzedaży węgla nie mam wpływu.

Siedziba Krakowskiego Banku znajduje się na Rynku Wieluńskim w Częstochowie. 

Przewodniczący Henryk Wróż podziękował Panu dyrektorowi za przybycie i poświęcony 
czas i ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 

Ad. 6

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie i poprosił o przedstawienie sprawozdania z 
działalności GOPS w Popowie na 2016 rok Panią Kierownik Małgorzatę Solnica. - 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji  do 
Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Pana Krzysztofa Moczka - 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący powitał przybyłego na obrady Pana Jana Marchewkę Głównego Specjalistę 
do spraw melioracji i poprosił o zabranie głosu na temat zamierzeń dotyczących zabezpieczeń
przeciwpowodziowych w miejscowości Zawady-Popów.

Śląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach nie prowadzi żadnych działań 
zmierzających do budowy wałów przeciwpowodziowych w miejscowości Zawady i Popów. 
Inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w głównej mierze są uzależnione od 
planu zarządzania ryzykiem powodziowych. Inwestycje w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie gminy Popów nie zostały przewidziane dlatego że z map 
zagrożenia przeciwpowodziowego nie występuje tutaj zagrożenie powodzią. Jest w tej chwili 
przygotowywana aktualizacja map i być może obszar rzeki Liswarty będzie uwzględniony 
jako teraz zalewowy. Radny Bęben powiedział że budynek Pana Chmieleckiego jest zalewany
przez rzekę a jeżeli będzie powódź to już będzie za późno. Mnie osobiście Pana wypowiedź 
nie zadawala. 



Radny Kasprzak zapytał o możliwość wyczyszczenia rzeki Opatówki w Rębielicach 
Królewskich. W Rębielicach byli już przedstawiciele Śląskiego Zarządu Melioracji i 
zapewniali że przejazd przez rzekę ( skrzyżowanie ulicy Górnik i Św. Wojciecha) wyłożony 
zostanie płytami przejazdowymi do tej pory nie zostało to zrobione. Proszę aby Pan osobiście 
przyjrzał si tej sprawie.

Radny Zatoń poprosił o zabezpieczenie przeciwpowodziowe na odcinku między Zawadami o 
Popowem oraz o wyczyszczenie koryta rzeki ( od mostu głównego w Popowie w kierunku 
mostu kolejowego).

 Radni dodali że rzeka Liswarta jest cała do czyszczenia.

Radny Tasarz zapytał o inwestycję która miała być przeprowadzona w Dankowie, czyli 
budowa zbiornika retencyjnego.

Marchewka: sprawa budowy zbiornika w Dankowie jest nieaktualna. RDOŚ nie wydał 
zezwolenia na budowę zbiornika.

Radny Tasarz zapytał kto wydał opinie że tam zagrożenie powodzią jest raz na 500 lat? 

Sołtys Mirosław Idzikowiski: w 1997 roku po powodzi most na drodze powiatowej w 
Brzózkach został zerwany i do tej pory nie został odbudowany. 

Radny Targoński zapytał odnośnie własności gruntów które zabrała rzeka. Koryto rzeko się 
zmienia i jak to wygląda bo kiedyś właścicielami tych gruntów byli ludzie.

Radny Jan Bździon wnioskuje o wyczyszczenie koryta rzeki Liswarty.

Radny Janusz Krawczyk - Gmina Popów jest typowo gminą turystyczną a tym samym bardzo
modne są spływy kajakowe. niejednokrotnie kajaki są zatapiane, wiele drzew powalone są w 
poprzek rzeki, w tych miejscach jest zagłębienie, woda wiruje. przede wszystkim poprosił o 
usunięcie tych powalonych drzew.

Radny Kazimierz Bęben zaproponował aby po tej dyskusji Pana Marchewkę zaprosić za pół 
roku na sesję żeby przedstawił radnym co zostało zrealizowane .

Do pytań Radnych i Sołtysów ustosunkował się Pan Marchewka odpowiadając na zadane 
pytania:

Ja znam sytuację tych ludzi którzy mieszkają na terenach zalewowych ponieważ osobiście z 
nimi rozmawiałem. Ten wał który został usypany przez państwa to my jako zarząd melioracji 
nie chce o tym nic wiedzieć, bo nie jest żaden wał. My administrujemy w granicach linii 
przegrody i jeśli są wały o również. my nie możemy czegoś planować jeśli na mapie nie ma 
widocznych zalewów. Gmina Popów włączyła budowę wałów do planu gospodarowania 
wodami.

Na temat rzeki Opatówki w Rębielicach Królewskich - My każde działanie musimy 
zaplanować, rozpisać przetarg i pozyskać środki z Katowic na ten cel. Proszę państwa od tego
roku obowiązują plany utrzymania wód. Nie można z rzeki Liswarty usuwać żadnych drzew 
bo one należą do ekosystemu, ewentualnie jeśli stanowią one zagrożenie to zakotwić je przy 
brzegu.



Na temat rzeki Opatówki to chcemy ją wyczyścić w tym roku, ona była planowana w tamtym 
roku na określonej długości niestety nie dostaliśmy na ten cel środków. Pan Marchewka 
zwrócił uwagę na fakt dlaczego rzeka Opatówka zarasta, ponieważ właściciele gospodarstw 
wylewają gnojówkę i szambo właśnie do rzeki i ścieki z oczyszczalni ścieków w Opatowie 
też trafiają do rzeki. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd przez rzekę i wyłożenie płytami to 
będę się z Panem kontaktował w tej sprawie. 

Odnośnie wyczyszczenia rzeki Liswarty od mostu w Zawadach do mostu kolejowego to nie 
jest taka prosta sprawa, bo rzeka Listwarta na odcinku nieuregulowanym jest praktycznie nie 
do ruszenia. Bobry rzeczywiście sprawiają duży problem bo niszczą też wały 
przeciwpowodziowe, bobry też robią swoje tamy a my nie możemy ich niszczyć bo jest w tej 
chwili okres ochronny do końca lutego. Tamy bobrowe można usuwać od 1 marca do 15 
kwietnia i od 1 sierpnia do 30 listopada. ja to przekaże do zarządu.

Rzeka która jest naturalna i nieuregulowana to meandruje. natomiast my jako zarząd 
melioracji nie czyścimy rowów i nie konserwujemy i należy to do właścicieli gruntów tych 
rowów. 

Na temat zbiornika w Dankowie to my chcieliśmy ten zbiornik wodny wybudować. Miał być 
ok. 80 ha i po drugiej stronie miał być teren zalewowy ok 70 ha czyli łącznie ok. 150 ha. 
Zbiornik tez miałby być o głębokości ok 1 m. i płytkie zbiorniki to one szybko zarastają.  
niestety te plany utrzymania wód wykazały że nie ma zagrożenia powodziowego, nie ma 
szkód i budowa zbiornika w Dankowie upadła.

Na odbudowę mostu w miejscowości Brzóski nie mamy funduszy, poza tym odbudowa mostu
należy do zarządcy drogi. My jako zarząd melioracji nie prowadzimy turystyki. 

Pan Krzysztof Moczek zadał pytanie odnoście projektu na Liswarcie - budowa zbiornika 
Borowa, oraz zapytał dlaczego nie ma ryb w Liswarcie?

Pan Marchewka odpowiedział że zbiornik Borowa to część zbiornika Ostrowy, a dlatego nie 
został przedłużony do Borowej bo ludzie prywatnych działek nie zgodzili się sprzedaż 
działek. Zbiornik niestety jest zanieczyszczony przez ścieki komunalne w efekcie tego też nie 
ma ryb. 

Pan Radny Kasprzak podziękował Panu Marchewce za przybycie i kompetentny wykład. 

Ad. 11,12,13

Radny Janusz Krawczyk odczytał podziękowanie dla Wójta Gminy Popów Bolesłwa Świtały 
za pomoc w zorganizowaniu akcji honorowego oddawania krwi w Popowie przy Urzędzie 
Gminy Popów. Podczas wszystkich akcji w 2016 roku 320 osób zgłosiło się do oddania krwi, 
a 278 dawców oddało 125 litrów krwi.

Sołtys Makles zapytał czy zanieczyszczona woda w rzece Opatówka nie wpłynie na czystość 
wody w budowanej studni w Kamieńszczyźnie, oraz na jakich zasadach będzie liczona opłata 
adiacencka od kanalizacji.

Sołtys Borecki poprosił o załatanie dziur w drogach przy ul. Szkolnej i ul. Częstochowskiej w
Zawadach.



Radny Macherzyński poprosił o wycięcie 13 topoli przy posesji Pana Cendala, ponieważ 
zagdażają życiu osób które tam mieszkają.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Pan Wójt Bolesław Świtała.

Odnośnie ujęcia wody, to gmina ma zrobioną dokumentację na odwiert do głębokości 70 m. 
Jeśli okaże się że na tej głębokości wody nie ma będziemy kopać głębiej bo im głębiej to jest 
większe prawdopodobieństwo że ta woda nie będzie zawierała azotanów. Obaw co do 
zanieczyszczenia przez inne związki niż azotany nie mam.

Wójt poinformował, że opłata adiacencka dla mieszkańców Kamieńszczyzny od budowy 
kanalizacji to na pewno będzie. jest już gotowa wycena przez rzeczoznawcę majątkowego i 
niebawem będą rozsyłane decyzje.

Pracownik gminy Wojciech Konieczny odpowiedział na pytanie Radnego Macherzyńskiego. 
Topole rosną na gruntach leśnych więc jeśli chodzi o całą proceduję wydania zezwolenia na 
ich wycinkę do właściciel nieruchomości musi się zgłosić do leśniczego. Gmina nie ma 
możliwości nakazania komukolwiek wycinki drzew na ich posesji. Będzie wysłane pismo do 
właściciela posesji na której rosną topole, że za szkody spowodowane przez drzewo 
odpowiada właściciel nieruchomości na której rosną drzewa. 

Radny Badura zapytał Pana Wójta czy remont i modernizacja basenu strażackiego w 
miejscowości Zbory jest nadal aktualny?

Wójt odpowiedział, że modernizacja basenu jak najbardziej zostanie przeprowadzona.  

Ad. 14 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty 
uchwał.

Uchwała Nr 160/XXVIII/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.

"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0

Uchwała Nr 161/XXVIII/2017 w sprawie zmiany Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Popowie przyjętego uchwałą Nr 100/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 r..

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 



Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.

"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0

Uchwała Nr 162/XXVIII/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.

"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0

Uchwała Nr 163/XXVIII/2017 w sprawie uchylająca uchwałą akt utworzenia Gminnego 
Centrum Kultury w Popowie.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.

"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0

Uchwała Nr 164/XXVIII/2017 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w 
Popowie. 

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.



"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0

                                                                                                                                                       

Uchwała Nr 165/XXVIII/2017 w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w 
Popowie.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.

"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0

Uchwała Nr 166/XXVIII/2017 w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek 
organizacyjnych.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.

"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0

Uchwała Nr 167/XXVIII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Popów na lata 2017-2027 

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.

"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0



Uchwała Nr 168/XXVIII/2017 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki  
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2017 rok.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały.

Uwag nie ma. Radni głosują.

"za" 13

"przeciw" 0

"wstrzymało się" 0

Radny Kasprzak wnioskuje aby wniosek zaopiniować negatywnie że nie ma smogu

za- 12

przeciw - o 

wstrzymało się - 1

Na koniec Wójt Bolesław Świtała poinformował wszystkich zebranych, o wniosku jaki 
wpłynął do Rady Gminy w dniu 30.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

Stawki na dzień dzisiejszy to 2,80 za wodę i 3,70 za ścieki. Stawki te są najniższymi w 
powiecie kłobuckim.

Radny Tasarz Łukasz zapytał czy Rada Gminy zatwierdzała taki wniosek? 

Wójt odpowiedział, że na ostatniej wspólnej komisji rady gminy omawiał szczegółowo jak 
wyglądają stawki, ile się dopłaca za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków.
Informowałem radnych jakie stawki obowiązują również w innych gminach.

Radny Tasarz odpowiedział, że Radni powinni zagłosować w sprawie podnoszenia cen za 
wodę i ścieki a żadnego głosowania nie było.

Wójt poinformował, że jeżeli w ciągu 40 dni nowego roku nie ma sesji to można te stawki w 
ten sposób zatwierdzić, natomiast jeśli zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę przed 40 
dniem nowego roku musiałaby być podjęta stosowna uchwała rady gminy w tej sprawie.

Radny Tasarz: bardzo często zwoływane są sesje nadzwyczajne i uważam że w takim 
przypadku można by było taką sesję nadzwyczajną zwołać, żeby się z tematem zapoznać. 
Teraz się okazuje, że minęło 40 dni i w zasadzie temat jest zamknięty.

Wójt: od samego początku jak tylko wprowadzamy taryfy wprowadzamy właśnie w ten 
sposób, dlatego nie ma tutaj żadnego uchybienia prawnego w tej sprawie.



Radny Zatoń odczytał rozdział VIII wniosku że "taryfy zatwierdzone są przez radę Gminy 
Popów i obowiązują od dnia 1 kwietnia 2017 roku do 30 marca 2018 roku". My nic jako radni
nie zatwierdzaliśmy. Ten punkt powinien być zmieniony, że stawki zostały zatwierdzone 
wtedy gdy nie było sesji a nie że rada gminy zatwierdziła, bo nie zatwierdziła.

Wójt: to dlaczego radni ten temat nie poruszyli na komisji? Ja na komisji powiedziałem jaka 
taryfa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2017 r. i wszyscy radny przychylili się do tego, 
ponieważ te ceny jakie obwiązują nie są wygórowane, tym bardziej że przez ostatnie dwa lata 
nie było żadnych podwyżek cen wody czy ścieków.

Radny Bździon powiedział , że jak były ustalane kwoty podatków na 2017 rok to Wójt 
powiedział że nie będą podnoszone i ceny wody i ścieków również nie będą podnoszone.

Wójt nie przypominam sobie takiej wypowiedzi.

Radny Kasprzak: Wójt nam przedstawił stawki i wyjaśnił dlaczego są podnoszone tylko 
problem jest jeden że my tych stawek nie przegłosowali.

Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma potrzeby podejmowania uchwały, gdyby była taka 
potrzeba to by się ona tutaj na pewno znalazła.

Wójt poprosił o 5 minut przerwy

Na obrady przybył radca prawny Tomasz Głębocki

Po przerwie Radca prawny Tomasz Głębocki zabrał głos. 

Co do zasady przedsiębiorstwo wodociągowe, w naszym przypadku jest to urząd gminy 
powinno złożyć w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie Wójtowi 
wniosek o ich zatwierdzenie. Zatwierdzenie taryf dokonuje Rada Gminy w terminie 45 dni od
dnia złożenia wniosku podejmuje uchwałę w której albo zatwierdza taryfy albo odmawia 
zatwierdzenia taryf jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami prawa. Natomiast 
jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie taryfy zweryfikowane przez Wójta 
wchodzą w życie w terminie po upływie 70 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

Radny Paweł Zatoń zaznaczył aby we wniosku o zatwierdzenie taryf wody i ścieków w 
ostatnim punkcie zmienić zapis że ze względu na brak sesji w określonym terminie taryfy 
podlegają zatwierdzeniu przez radę w trybie art. 24.

Pan Wójt powiedział że taryfy zostały zatwierdzone zgodnie z przepisami prawa, natomiast 
wątpliwość wprowadza nam zapis, że taryfy są zatwierdzone przez Radę Gminy. W związku z
tym wykreślimy ten zapis.

Radny Tasarz: nikt nie neguje tego, że Wójt postąpił zgodnie z prawem, ale osobiście 
uważam, żeby zwołać sesję nadzwyczajną i wprowadzić taryfy uchwałą Rady Gminy.

Głos zabrał Pan Wójt i powiedział, że zapis który tutaj został zastosowany jest niefortunny, 
więc zapis że taryfy zostały zatwierdzone przez Radę Gminy zostanie usunięty z wniosku. 

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż zamyka obrady XXVII sesji Rady Gminy Popów.
Wypowiada słowa „Zamykam obrady XXVIII sesji Rady Gminy Popów”.



Obrady sesji trwały od godz. 09:00 do godz. 13:00.

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Emilia Krawczyk Henryk Wróż


