
Protokół  Nr XXXVIII/ 2017

z sesji Rady Gminy  Popów odbytej w dniu 30 listopada 2017 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:

Radni wg załączonej listy obecności ( nieobecny-  radny  Paweł  Zatoń)

Sołtysi wg załączonej listy obecności

Wójt Gminy – Bolesław Świtała

Sekretarz Gminy – Ewa Kardas Bernaś

Kierownik GOPS – Małgorzata Solnica

Pracownik UG -  Tomasz  Dziadak

Mieszkaniec Kamieńszczyzny

Przebieg obrad sesji:

Ad.1

Przewodniczący otwiera sesję Rady Gminy i wypowiada słowa „Otwieram 
XXXVIII sesję Rady Gminy Popów” oraz „Stwierdzam, że sesja jest prawomocna, 
gdyż w sesji bierze udział 14 radnych”. Przewodniczący Rady Gminy Popów powitał  
wszystkich  przybyłych  na  obrady  dzisiejszej sesji   Rady Gminy Popów. 

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 z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.

6.        Roczny Program Współpracy  z Organizacjami  Pozarządowymi na 2018.

7.        Dyskusja.

8.        Interpelacje i zapytania radnych.

9.        Zapytania sołtysów i mieszkańców.

10.      Podjęcie uchwał w sprawie:



      -  zmian w budżecie gminy 

      -  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy Popów z Organizacjami 

         Pozarządowymi na 2018

      -  pomocy finansowej  dla Powiatu Kłobuckiego

      -  podatku od środków  transportu

      -  ustalenia  stawek za przyjęcie  i  utylizację  nieczystości ciekłych  ze zbiorników

         bezodpływowych  i osadów  z  przydomowych  oczyszczalni  w   gminnej  

         oczyszczalni ścieków  oraz  wypompowanie  i transport  nieczystości  ciekłych  

        z przydomowych  oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym,

      -  określenia  metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie  odpadami 

         komunalnymi  oraz  ustalenia stawki opłaty

     -   określenia  wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie  odpadami

        komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  

        położonych na terenie  Gminy Popów  oraz warunków i  trybu  składania 

        deklaracji  o wysokości  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  za 

        pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  składanej  przez właścicieli  

        nieruchomości  zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Popów.

11. Zamknięcie obrad XXXVIII  sesji Rady Gminy  Popów.

Przewodniczący pyta czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad sesji.

Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała i wnosi o  wycofanie  z porządku  
sesji uchwały w sprawie: określenia  metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie  
odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia stawki opłaty.

Wycofanie uchwały podyktowane jest tym, że  nie  jest jeszcze  podpisana umowa z
firmą  EKO – System  na  odbiór odpadów  komunalnych, bowiem firma  nie złożyła
wszystkich wymagalnych dokumentów.  Ponadto wójt wnosi  o  wprowadzenie do po-
rządku obrad uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
 Wójt wyjaśnił, że w/w uchwała   została  przedstawiona  radnym i omówiona na 
posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do proponowanego 
porządku obrad,  jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za 
przedstawionym porządkiem obrad sesji wraz z wnioskiem wniesionym przez Wójta 
odnoście  wycofania uchwały w  sprawie  określenia  metody ustalenia  opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia stawki opłaty



I  wprowadzenia  w/w uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
 Wszyscy radni jednogłośnie głosują za  proponowanym  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 protokołu  z poprzedniej sesji bez czytania:

Na obrady  przybył radny Paweł  Zatoń.

„za” – 14

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 1 (Radny Paweł Zatoń)

Ad. 4 

Do komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury:

1/ Zenon  Wers

2/ Józef Macherzyński

3/  Jan  Bździon

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 z 
działalności międzysesyjnej :

- 02.11.2017  spotkanie z p. Moryniem w sprawie  opieki sprawowanej  podczas 
dowozu uczniów do szkół;

Spotkanie   robocze z pracownikami Urzędu Gminy Popów  w sprawie  płatności  
poprzez  terminal płatniczy.

- 03.11.2017  spotkanie z przedstawicielami  firmy  INVESTIS w sprawie złożenia 
wniosku na  ogniwa  fotowoltaiczne.  26.03.2018 roku  kończy się termin składania 
wniosków, w trakcie spotkania omówiono  kryteria punktowania wniosku. W trakcie 
spotkania sprecyzowano  zakres przedmiotowy wniosku , dotyczyłby on  montażu 



ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków i  5 ujęciach wody. Ponadto 
omówiono  zasady partnerstwa  z gminą  Opatów, która również  zainteresowana jest
montażem ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Opatowie.

- 06.11.2017 –  odbyło się  ostatnie spotkanie z firmą  Metering przed zakończeniem 
realizacji projektu, na którym omówiono harmonogram spotkań z mieszkańcami w 
sprawie korzystania z platformy e- usług.

- 07.11.2017 odbyło się spotkanie z rodzicami  z przedszkola w Rębielicach  
Królewskich, którzy  zaniepokojeni są przedłużającym się remontem  ściany szkoły, 
co uniemożliwia  im bezpośrednie wejście do przedszkola.

Ponadto odbyło się spotkanie w  budynku PSP w Kłobucku, na którym omawiano  
akcję zima.

W dniu tym również  odbyło się  spotkanie przed sesyjne.

-08.11.2017 uczestniczyłem w Katowicach w konferencji pn” DOBRA ENERGIA”, na 
której omawiano  sprawy związane z zanieczyszczeniem powietrza w woj. śląskim. 
Polska znajduje się na 73 miejscu  pod względem zanieczyszczenia powietrza na 
świecie.

- 09.11.2017 spotkanie w UG Popów z  wójtem i pracownikiem UG  Opatów w 
sprawie partnerstwa  dotyczącego złożenia wniosków na  montaż ogniw 
fotowoltaicznych.

- 10.11. 2017  spotkanie z firmą  EKOFINN w sprawie zagospodarowania osadu z 
oczyszczalni ścieków  w formie granulatu.

Na  obrady  przybył redaktor Gazety Kłobuckiej  Jarosław  Jędrysiak.

- 12.11.2017 uczestniczyłem w  Kłobucku w uroczystościach z okazji odzyskania 
przez Polskę niepodległości 

- 14.11.2017  spotkanie z p. Agnieszką Gawlik -  projektantką  projektu    
zagospodarowania terenu wokół szkoły w Popowie

- 15.11.2017  spotkanie z firmą  INVESTIS  w sprawie  fotowoltaiki

-16.11.2017 w  Katowicach podpisałem aneks do umowy na odbiór eternitu  oraz 
złożony został wniosek  na  odroczenie płatności  rat pożyczki  zaciągniętej  na  
budowę kanalizacji  w Brzózkach

- 17.11.2017  uczestniczyłem w  uroczystości  w Ośrodku Szkolenia Służby 
Więziennej w Kulach , na  którym to zostały wręczone awansy zawodowe.

- 18.11.2017  spotkanie z p. Kasprzyk  w/s  lokalizacji mieszkania  socjalnego  dla p. 
Kałat

- 20.11.2017 spotkanie z p. Wawrzyniakiem , który  ma wykonać  dokumentację  na 
umieszczenie  mieszkania socjalnego  na działce gminnej oraz prawnie wyznaczyć 
postawienie ogrodzenia

- 21.11.2017  spotkanie z firmą  FINN  w/s  wprowadzenia  Systemu  Elektronicznego
Zarządzania Dokumentami  w administracji.



- 22.11.2017  podpisanie umowy notarialnej  w  Kłobucku 

- 27.11.2017  spotkanie z p. Agnieszką Gawlik i p. Zyskowskim w sprawie  legalizacji 
ciągu pieszo – rowerowego w  stronę rzeki  w Zawadach

- 28.11.2017 uczestniczyłem w posiedzeniu wspólnej Komisji  Rady Gminy Popów

- 29.11.2017 uczestniczyłem w sesji  Rady Powiatu  

Ad. 6

Pracownik Urzędu p.Tomasz Dziadak   przedstawił  Roczny Program  Współpracy 
Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi. Radny  Łukasz  Tasarz 
zaproponował, aby nie omawiać  Programu, bowiem radni wcześniej zapoznali się z 
projektem Programu , a żadnej poprawki nie wniesiono.

Wszyscy radni poparli wniosek.

Ad 7,8,9 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Owczarek  poinformował, że do 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  a także do Przewodniczącego Rady Gminy 
Popów  wpłynęły skargi na bezczynność wójta  od Stowarzyszenia  Inicjatyw 
Społecznych „ Semper Veritas”. Skargi  były przedmiotem  obrad Komisji Rewizyjnej i
wspólnej Komisji w związku z powyższym  tylko skargi zostały odczytane, a także 
zostały odczytane  udzielone odpowiedzi  na w/w skargi.

Podczas dyskusji i zapytań radnych, pojawiło się wiele bardzo ważnych spraw. Radni
i sołtysi zgodnie stwierdzili, że rachunki za wodę są zbyt wysokie. Sołtys z Zawad
E.Borecki zwrócił uwagę na problem z wywozem śmieci przez letników. Zapropono-
wał wysłanie do letników zawiadomienia o konieczności wywozu śmieci przed ich po-
wrotem z wakacji.
Rady z Rębielic Królewskich Z.Wers zwrócił uwagę, na to, że razem z fakturami po-
winny być drukowane gotowe formularze, tak aby starsze osoby mogły bez problemu
wpłacić pieniądze w banku. 
Rady K.Bęben i J.Bździon poruszyli temat dotyczący najstarszych mieszkańców gmi-
ny. Gmina powinna odwiedzać takie osoby i raz w roku dać np. paczkę z artykułami
spożywczymi. 
Radni J. Krawczyk, radny J. Kasprzak oraz  sołtys z  Florianowa M. Kuc dyskutowali
o rachunkach za wodę, uważają, że są za wysokie. Zaproponowali zorganizowanie
spotkań dla mieszkańców w celu wyjaśnienia jak jest teraz naliczana opłata za wodę
i ścieki. 

Wójt odpowiedział na pytania Radnych i Sołtysów:
- Przystępując do projektu z firmą Metering byłem pewien, że jest to dobry pomysł i
do tej pory tak uważam. Dlaczego nikt nie wspomina o tych osobach, które nie płacą
rachunków za wodę i ścieki, albo oszukują z pomiarem wodomierzy? Liczniki zostały
zamontowane również dla tych osób, które długo pracują i których inkasent nie mógł



zastać w domu. Mieszkańcy wiedzą ile wody zużyli w danym miesiącu. Nowy sposób
płacenia rzeczywiście jest problemem dla starszych osób, niestety Gmina nie może
wysyłać do wszystkich gotowych blankietów, ponieważ wszystkich wodomierzy jest
aż 1600. Wójt zaproponował pomoc, jeśli ktoś nie będzie umiał wypełnić blankietu,
będzie mógł przyjść do Urzędu Gminy i tam któryś z pracowników pomoże wypełnić
dokument wpłaty. 
Nie ma zagrożenia, że wodomierze naliczają więcej niż powinny. Jeśli na fakturze za
pół roku kwota jest większa to być może ze względu na opłatę abonamentową, która
jest naliczana za każdy miesiąc. 
Jeśli ktoś ma problem z wodomierzem zapraszam do Urzędu Gminy, a wszelkie wąt-
pliwości postaramy się wyjaśnić. 
Wójt zaprosił zgromadzonych na spotkanie, które odbędzie się w przyszły poniedzia-
łek z firmą Metering.

Kierownik GOPS M.Solnica również odpowiedziała na pytania Radnych i Sołtysów:
- Jeśli do GOPSu są zgłoszone osoby, o których Radni wspomnieli to pracownicy po
przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, starają się pomóc w rozwiązywaniu
ich problemów. Wszystkie potrzebujące osoby muszę zostać zgłoszone, ponieważ
inne działania są nieprawne. Po zgłoszeniu takiej osoby zostaje rozpatrzony wniosek
i następuję rozpoznanie sytuacji. Dodatkowo w gminie rozwijają się usługi pomocy
dla osób starszych, niestety nie ma chętnych osób do pracy jako opiekunowie osób
starszych.

Radny K.Bęben zapytał o wynagrodzenie osoby pracującej jako opiekun osób star-
szych.

Kierownik GOPS:
-   Osoba pracująca jako opiekun środowiskowy zarabia 12 zł netto za godzinę. W
każdej gminie ta kwota jest podobna. Pracujemy nad projektem Senior + i Dziennego
Domu Pobytu Seniora. Do 22 grudnia br. należy złożyć wnioski i zaproponować od-
powiedni lokal, gdzie taki Dzienny Dom Seniora mógłby powstać.

B.Praszczyk:
- kiedyś były rozdawane paczki na święta, ale tylko dlatego, że funkcjonował inny
program. Teraz Gmina musi robić sprawozdania i rozliczać się z każdego otrzymane-
go produktu.

Sołtysi B.Błachowicz i M.Idzikowski : zarzucili, że nikt z Gminy nie był u znanych im
starszych osób z odwiedzinami. Dlaczego nie można dać takim osobom po małej
paczce na święta?

Kierownik GOPS:
- Gmina nie ma obowiązku utrzymywania osób, a wspieranie ich. Proszę zgłosić do
pracownika GOPS osobę potrzebującą,  a  pojedziemy na wywiad.  Nie jest  sztuką
dzielić publicznymi pieniędzmi.  Jeśli  jakaś osoba czuje się pokrzywdzona decyzją
GOPSu zawsze może się odwołać.

Rady Ł.Tasarz poruszył temat naprawy krawężnika w miejscowości Dąbrówka. Wójt
odpowiedział, że jeśli tylko poprawią się warunki pogodowe, krawężnik zostanie po-
prawiony.



Rady J.Krawczyk: Podczas spotkania odnoście wodomierzy w Gminnym Centrum
Kultury, okazało się, że nie ma oświetlenia przy budynku gminnym. Przy ul. PCK płot
przy budynku gminnym nie ma siatki, przęsła czekają na zamontowanie już 3 lata.
Wójt zaproponował, że do pomocy zaangażuje 2 osoby jeśli radny J.Krawczyk weź-
mie odpowiedzialność za nadzór nad tymi pracami.

Rady R.Zagrodnik poruszył problem remontu drogi w miejscowości Antonie. Na re-
mont jest przeznaczone tylko 20 tys. zł. Na co należy przeznaczyć tę kwotę?

Wójt:
- Pieniądze są przeznaczone na zapłatę dla geodety i wykonanie koncepcji  budowy
drogi w Antoniach. Pan Łodej ma  wykonać projekt przesunięcia  słupów i linii  ener-
getycznej  w miejscowości  Marianów, co pozwoli  na wydanie  decyzji na przebudo-
wę  tej drogi.

Wójt odpowiedział też na pytanie sołtysa z Rębielic Królewskich A.Radka dotyczące-
go równania terenu w lesie. Gmina nie może ciągle odpowiadać za działania Zarządu
Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych zrobił dwa przetargi na program Akcja
Zima, niestety firmy, które zgłosiły się do przetargu okazały się zbyt drogie i przetarg
unieważniono. 

Rady J.Krawczyk wspomniał również o budowie drogi na ul. Rzecznej, która nie musi
być asfaltowa, ale może być z kostki brukowej, tak jak droga Osiedlowa. 400 tys. zł
wystarczyłoby na pokrycie wszystkich kosztów.

Przewodniczący H.Wróż odczytał  pismo z dn. 27.11.17r.  Komendanta Powiatowej
Policji w Kłobucku na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poinformo-
wał zebranych, że zostanie powołana specjalna komisja do spraw wypadków drogo-
wych. Komisja ta przez 5 dni będzie analizowała stan bezpieczeństwa w miejscu po-
wypadkowym. Komendant proponuje podjęcie współpracy w zespole.

Ad.10.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno:
Uchwała Nr 232/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów w sprawie zmianie w budże-
cie Gminy Popów.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedsta-
wionego projektu uchwały.
Uwag nie ma. Radni głosują:
”za” - 15
”przeciw” - 0
”wstrzymało się” - 0
Uchwała Nr 233/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów w sprawie Rocznego Progra-
mu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 



Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedsta-
wionego projektu uchwały.
Uwag nie ma. Radni głosują:
”za” - 15
”przeciw” - 0
”wstrzymało się” - 0
Uchwała Nr 234/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów w sprawie pomocy dla Powia-
tu Kłobuckiego 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedsta-
wionego projektu uchwały.
Uwag nie ma. Radni głosują:
”za” - 8
”przeciw” - 3
”wstrzymało się” - 4
Przeciw uchwale byli Radni: Ł.Tasarz, P.Targoński, R.Zatoń.
Wstrzymało się 4 Radnych: R.Zagrodnik, J.Krawczyk, G.Badura, K.Kasprzak
Uchwała Nr 235/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów w sprawie podatku od środ-
ków transportu
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedsta-
wionego projektu uchwały.
Uwag nie ma. Radni głosują:
”za” - 15
”przeciw” - 0
”wstrzymało się” - 0
Uchwała Nr 236/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia stawek
za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i
osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz
wypompowanie i transport nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni
gminnym zestawem asenizacyjnym.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedsta-
wionego projektu uchwały.
Uwag nie ma. Radni głosują:
”za” - 15
”przeciw” - 0
”wstrzymało się” - 0
Uchwała Nr 237\/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru
deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na tere-
nie  Gminy  Popów  oraz  warunków i  trybu  składania  deklaracji  o  wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komu-



nikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Popów.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedsta-
wionego projektu uchwały.
Uwag nie ma. Radni głosują:
”za” - 15
”przeciw” - 0
”wstrzymało się” - 0
Uchwała Nr 238/XXXVIII/2017 Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od
nieruchomości.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych. 
Przewodniczący Rady Gminy Popów Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedsta-
wionego projektu uchwały.
Uwagi nie ma. Radni głosują:
”za” - 15
”przeciw” - 0
”wstrzymało się” – 0

Ad.11
Przewodniczący Rady Gminy Popów  Henryk Wróż  zamyka obrady XXXVIII sesji 
Rady Gminy Popów.

Wypowiada słowa "Zamykam  obrady XXXVIII  sesji  Rady Gminy Popów".

Zamknięcie obrad sesji nastąpiło o 11:45. 
Wójt podziękował za udział w obradach sesji i złożył  wszystkim zebranym  najser-
deczniejsze życzenia  świąteczne.

Protokołowała:
Ewa Kardas- Bernaś


