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I. WSTĘP

Obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy  wynika z  art.28 aa ustawy  o 
samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2019 r, poz.506 ze zm.) 
Raport  obejmuje podsumowanie działalności Wójta  Gminy Popów  w roku 2018.

II. INFORMACJE  OGÓLNE

Gmina Popów leży w północnej części województwa śląskiego, w powiecie 
kłobuckim, graniczy z 6 innymi gminami, w tym z 3 w województwie śląskim tj. Lipie, 
Opatów, Miedźno i z 3 gminami województwa łódzkiego, tj. Działoszyn, Pajęczno, 
Brzeźnica. Sieć komunikacyjną gminy tworzą: droga wojewódzka Częstochowa- 
Działoszyn i magistrala kolejowa Śląsk – Wybrzeże (Gdynia)

Jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu 
kłobuckiego. Gmina posiada powierzchnię 102,2 km2. Stanowi to 0,003% 
powierzchni kraju, 0,83 % powierzchni województwa śląskiego i 11,5 % powierzchni 
powiatu kłobuckiego. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości skupionych w 17 
sołectwach:

Annolesie (Marianów)

Brzózki

Dąbrowa (Smolarze, Wrzosy)

Dąbrówka

Dębie

Florianów

Kamieńszczyzna

Kule

Nowa Wieś

Płaczki (Antonie, Lelity)

Popów

Rębielice Królewskie

Wąsosz Dolny

Wąsosz Górny

Więcki

Zawad

Zbory
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Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Zawady. Położona jest niemal 
centralnie w stosunku do obszaru gminy , co umożliwia łatwość komunikowania się 
ze wszystkimi sołectwami.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina Popów liczyła 5924 mieszkańców, w tym
kobiet 2913, mężczyzn 3011.

Liczba mieszkańców w gminie Popów
5924

Kobiety 2913 Mężczyźni 3011

Tabela 1: Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN

Przyrost naturalny w gminie Popów w latach 2015- 2018 

2015 2016 2017 2018

Urodzenia
kobiet

20 24 25 22

Urodzenia
mężczyzn

31 25 25 28

Tabela 2: Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN
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LICZBA MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWACH

Nazwa miejscowości / liczba mieszkańców
( wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)

SOŁECTWA

Annolesie / Marianów 304

Brzózki 203

Dąbrowa / Smolarze, Wrzosy/ 289

Dąbrówka 202

Dębie 290

Florianów 143

Kamieńszczyzna 223

Kule 80

Nowa Wieś 228

Płaczki / Antonie, Lelity/ 183

Popów / Popów Strębce 694

Rębielice Królewskie 799

Wąsosz  Dolny 249

Wąsosz Górny 408

Więcki 403

Zawady 1003

Zbory 223

Tabela 3: Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN
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Migracja mieszkańców gminy Popów w latach 2015- 2018

2015 2016 2017 2018

Zameldowani 
mieszkańcy 157 196 212 187

Wymeldowani
mieszkańcy 147 152 176 178

Tabela 4: Źródło: System Ewidencji Ludności SELWN

Przedział wiekowy mieszkańców gminy Popów

Przedział wiekowy Liczba osób na dzień  2018-12-31

O - 6 lat 362

7 – 18 lat 746

19 – 59 lat 3424

60+ 1392

RAZEM 5924

Tabela 5: Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN

• JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY POPÓW

PLACÓWKI OŚWIATOWE

W 2018 roku Gmina Popów prowadziła pięć zespołów szkolno-przedszkolnych, w 
skład których wchodziły ośmioletnie szkoły podstawowe i dwu oddziałowe 
przedszkola.

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie, w 2018 roku liczył 183 
uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 134 uczniów, a do przedszkola 
uczęszczało 49 wychowanków.

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym, w 2018 roku liczył 
128 uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się  90 uczniów, a do przedszkola 
uczęszczało 38 przedszkolaków.

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rębielicach Królewskich, w 2018 roku 
liczył 105 uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 74 uczniów, a do 
przedszkola uczęszczało 31 wychowanków.
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Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Więckach, w 2018 roku liczył 121 
uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 91 uczniów, a do przedszkola 
uczęszczało 30 wychowanków.

Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Zawadach ( 2 oddziały gimnazjalne) w
2018 roku liczył 173 uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 81 uczniów, a 
do przedszkola uczęszczało 41 wychowanków. W  2 oddziałach gimnazjalnych 
uczyło się 51 gimnazjalistów.

Ogółem w pięciu zespołach szkolno – przedszkolnych  w gminie Popów było 710 
uczniów, uczęszczających do 50 oddziałów.

Budżet na rok 2018 wynosił 9 158 863,06 zł , w tym subwencja oświatowa – 6 085 
806 zł. 

Ponadto w 2018 roku zwiększono subwencję:

1) o kwotę 41 217,00 zł dla GZSP Nr 1 w Popowie na wyposażenie szkół 
podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych,

2) o kwotę 19 900,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na 
dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach przekształconych 
w szkoły podstawowe tj. GZSP Nr 5 w Zawadach.

W 2018 roku otrzymano dotacje:

1) dotacja dla przedszkoli – 187 690 zł, 

2) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – 14 607,00 zł,

3) dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic interaktywnych do: GZSP Nr 1 w 
Popowie; GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich; GZSP Nr 5 w Zawadach ( 3 x 14 
000,00 zł = 42 000,00 zł), 

4) dotacja z WFOŚiGW w ramach Konkursu pn:” ZIELONA PRACOWNIA 2018” dla 
GZSP Nr 3 w Rębielicach Królewskich – 30 000,00 zł.

5) dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub 
ćwiczeniowych – 65 078,46 zł.

6) środki otrzymane z Fundacji z Konkursu Grantowego w ramach Programu 
„mPotęga” na projekt „Zaprogramuj się matematyczna” dla GZSP Nr 5 w Zawadach 
w kwocie 9 990,00 zł.

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w placówkach oświatowych w roku 2018 
wynosi 110,32 etatu, w tym etatów nauczycieli – 77 ( nauczycieli dyplomowanych – 
55,90 mianowanych –10,5, kontraktowych –3,5, stażystów – 7,1 etaty).

Średnie wynagrodzenie, obliczone zgodnie z art. 30 ust.3 Karta Nauczyciela, na 
jednego nauczyciela w roku 2018 wynosiło: stażysty – 3 060,87 zł, kontraktowego – 
4 637,67 zł, mianowanego – 4 559,89 zł, dyplomowanego – 5.532,90 zł.

W szkołach i przedszkolach zatrudniono: 2 pracowników administracji – średnie 
wynagrodzenie – 3 395,88zł i 31,15 etatów pracowników obsługi - średnie 
wynagrodzenie - 2.444,67 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2018 wynosi – 8 874 171,00 zł co stanowi 96,9 %, 
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INSTYTUCJE KULTURY

 Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie.

Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie wyniosły w 
2018 roku 106.000 zł.

Księgozbiór Biblioteki na dzień 31.12.2018 r. liczył 14828 woluminów. W roku 2018 
księgozbiór powiększył się o 571 pozycji. 92 woluminy otrzymano jako dar, a 479 
woluminów zakupiono, w tym ze środków samorządowych kupiono 208 woluminów 
na sumę 5.060,05 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
kupiono 271 woluminów na sumę 5.000,00 zł.

W 2018 roku prenumerowano 12 tytułów czasopism. Zarejestrowano 487 
czytelników. Uruchomiono nową stronę internetową (www.popow-gbp.sowa.pl). 
Kontynuowano prace przy opracowywaniu internetowego katalogu księgozbioru w 
systemie bibliotecznym Sowa 2 SQL.

W 2018 roku w Bibliotece zorganizowano 26 imprez, w których wzięło udział 581 
osób. Największym wydarzeniem było Narodowe Czytanie, w którym Biblioteka 
wzięła udział po raz pierwszy. Biblioteka włączyła się również do ogólnopolskich 
akcji: Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek” oraz Lustra Biblioteki 
"Mirabelka - kiełkująca historia w 100-licy". 

W Bibliotece co miesiąc odbywały się spotkania Koła Emerytów. Organizowano 
warsztaty i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Biblioteka współpracowała z 
placówkami edukacyjnymi oraz Kołami Gospodyń z terenu Gminy Popów, a także z 
Aresztem Śledczym w Częstochowie - OZ Wąsosz.

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie 

- to instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną. Podmiot ten nie ma 
osobowości prawnej, działa jako gminna jednostka organizacyjna, tworzona na 
podstawie art 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 
posiada status jednostki budżetowej.

W 2018 roku Rada Gminy Popów podjęła uchwałę Nr 281/XLVI/ 2018 dotyczącą 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

• OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie Gminy Popów działa pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 
następujących miejscowościach: Dębie, Rębielice Królewskie, Popów, Wąsosz 
Górny, Więcki, Zbory. 
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OSP w Rębielicach Królewskich od 2002r należy do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego, a OSP  Popów od grudnia 2017.

Łączna liczba członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Popów wynosi  
223, w tym kobiet jest 21. 

Członkowie OSP 
223

Kobiety 21 Mężczyźni 202

 
Kobiety w wieku 
18-65 lat - 19

Kobiety w wieku 
ponad 65 lat - 2

Mężczyźni w wieku
18 – 65 lat – 179

Mężczyźni w wieku
Ponad 65 lat – 23

Tabela 6: Źródło: SYSTEM OSP

W 2018 roku 123 razy wyjeżdżały jednostki OSP do pożarów, 84 razy wyjeżdżały do 
miejscowych zagrożeń ( zalania, wypadki, połamane drzewa).

Finansowanie jednostek OSP w 2018 roku ( w złotych)

Środki przekazane 
przez:

Na działalność bieżącą Na wydatki
inwestycyjne

Urząd Gminy 186.135,00 691.890,00

Fundusz Ochrony  
Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

2.920,00 0

Związek OSP RP 16.000 0

z PSP dla OSP poza 
KSRG

6.000,00 0

z PSP dla OSP w 
ramach  KSRG

15.825,00 0

Fundusz 
Sprawiedliwości ( dla 
OSP Wąsosz Górni i 
OSP Rębielice Król.

11.682,00 0

Inne 15.904,00 0

Tabela 7: Źródło: SYSTEM OSP
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III. INFORMACJE FINANSOWE
Plan dochodów budżetu Gminy Popów na 2018 rok, uchwalony przez Radę Gminy 
Popów ,stanowił kwotę 25.400.119,00 zł. W wyniku zmian w ciągu roku plan po 
stronie dochodów wyniósł na dzień 31 grudnia 2018 roku 27.252.517,08 zł.

Uchwalony plan wydatków Gminy Popów opiewał na kwotę 27.959.351,61 zł. Wraz z 
końcem roku zaplanowane wydatki zamknęły się kwotą 30.015.532,69 zł.

A) Stan finansów gminy Popów

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 38,93%

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - 24,08%

3. Zadłużenie ogółem - 1.019.620,00 zł

4. Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia –

1.709.100,70 zł

B) Wykonanie budżetu gminy Popów

1. Wykonanie dochodów 92.18% - 25.121.719,20 zł

Dynamika nieruchomości - 101,92%

Dynamika PIT – 110,28%

2. Wykonanie wydatków 86,7% - 26.023.567,95 zł

3. Wynik budżetu ujemny – 901.848,75 zł

nadwyżka operacyjna – 3.398.109,30 zł

4. Dotacje rozwojowe – 272.172,14 zł

5. Dochody z majątku – 50.912,76 zł

C) Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło ogółem 4.578.456,85 

złotych, co stanowiło 63,35%

Podstawowe inwestycje:

1.Przebudowa pomieszczeń Gimnazjum na potrzeby przedszkola wraz z 

rozbudową o stołówkę z zapleczem kuchennym, budowa dolnego źródła 

ciepła, budowa przyłącza gazu z zbiornikiem 2700 dm3 , instalacje 

3.508.822,41 zł

2. Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym z 

uwzględnieniem wykonania instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych, c.o. 

oraz wentylacji– 553.651,91 zł
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D) Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028 stan na dzień 28.12.2018r.

2018 2019 2020 2021

 Spłaty 
zadłużenia 536.337,00 555.928,22 553.036,00 528.036,00

Spłata  
odsetek 80.000,00 100.000,00 80.000,00 65.000,00

Nadwyżka 
operacyjna 2.061.833,37 4.005.928,22 1.915.000,00 1.640.000,00

Prognoza 
limitu 
zadłużenia

16,10% 13,98% 12,33% 10,23%

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość początkowa majątku Gminy Popów na dzień 1 stycznia 2018 r.  wynosiła
52.873.684,42zł.,  natomiast  na  dzień  31  grudnia  2018  r.  stanowiła  kwotę
54.065.193,08zł., co  oznacza  wzost  o  2,25%  w  stosunku  do  31  grudnia  roku
poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych.

ZESTAWIENIE  ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
WG GRUP  RODZAJOWYCH

L.p.
Grupa Wartość brutto

Numer Nazwa Stan na dzień 
01.01.2018 r.

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2018 r.

1 0 GRUNTY ROLNE 4 082 675,28 952 247,00 0,00 5 034 922,28

2 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ 
SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO 
LOKALU UŻYTKOWEGO I 
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE
PRAWO DO LOKALU 
MIESZKALNEGO

5 212 483,32 0,00 0,00 5 212 483,32

3 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ

40 462
473,54

3 936,00 0,00 40 466
409,54

4 3 KOTŁY I MASZYNY 
ENERGETYCZNE

4 838,28 0,00 0,00 4 838,28

5 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I 475 269,70 162 269,98 0,00 637 539,68
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APARATY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA

6 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I 
APARATY SPECJALISTYCZNE

127 857,64 25 555,34 0,00 153 412,98

7 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 185 153,38 0,00 0,00 185 153,38

8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 2 194 171,39 35 491,75 0,00 2 229 663,14

9 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, 
GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE

128 761,89 12 008,59 0,00 140 770,48

Razem 52873684,42 1191508,6
6

0,00 54065193,08

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

ŁAD PRZESTRZENNY

A) Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 
gminy:

Gmina  Popów  posiada  obowiązujące  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Popów,  zatwierdzone  uchwałą  Nr
220/XXV/2002 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2002 roku. 

W roku 2018 nie  dokonano oceny aktualności  ww. studium na podstawie art.  32
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz nie podjęto uchwał w sprawie jego aktualności bądź zmiany.
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B) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2018  roku  Gmina  Popów  nie  posiadała
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z uchwałą Nr 192/XXXII/2017 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca
2017  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego,  zmienionej  uchwałą  Nr  257/XLII/2018  Rady
Gminy Popów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Urzędzie
Gminy Popów toczyła się procedura mająca na celu uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  miejscowości
Kamieńszczyzna. Procedura ta nie została zakończona przed dniem 31 grudnia 2018
roku.

W 2018  roku  na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Popów wydał:

1) 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) 65 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:

 36 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

 14 decyzji dotyczących zabudowy usługowej;

 15 decyzji dotyczących zabudowy innej niż wymienione powyżej.

ZASOBY MATERIALNE GMINY

C) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W 2018 roku Rada Gminy Popów podjęła uchwałę Nr 297/XLVIII/2018 w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na
lata 2018 – 2022.

Program swoim zakresem obejmuje:

1)  prognozę  dotyczącą  wielkości  oraz  stanu  technicznego  zasobu
mieszkaniowego  Gminy  w  poszczególnych  latach,  z  podziałem  na  lokale
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu
technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego  zasobu  gminy  oraz  przewidywane  zmiany  w  zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji,  koszty  remontów  oraz  koszty  modernizacji  lokali  i  budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;
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8)  opis  innych  działań  mających  na  celu  poprawę  wykorzystania  i
racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Skład mieszkaniowy zasobu Gminy Popów na dzień 01.01.2018 roku wchodzących
w skład lokali usytuowanych w budynkach stanowiących w całości własność Gminy
Popów wynosił 325 m² i przedstawia się następująco:

1) Lokal socjalny o powierzchni 26 m²:

2) 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 299 m²

Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosiła w 2018 roku 49,833 m².

Stan ten w ciągu roku nie zmienił się i na dzień 31.12.2018 roku  był taki sam jak na
początku 2018 roku. 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w 2018 roku pochodzą z czynszu za
lokale mieszkalne i za lokale użytkowe i wynosiły  20 224, 53 zł.

Koszty  modernizacji  i  remontów  w  2018  roku  wyniosły  4944.60  zł  i  zostały
przeznaczone na ogrodzenie nieruchomości wielolokalowej przy ul. PCK w Popowie.

D) Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na dzień 31.12.2018 r.:

Ogólna powierzchnia nieruchomości w gminie Popów  wynosi: 153,3322 ha, w tym:

- grunty zabudowane: 16,2723 ha – 10,61%

- grunty rolne: 33,5448 ha – 21,87%

- nieużytki: 27,4691 ha  - 17,91%

- drogi, tereny komunikacyjne i parkingi: 50,5555 ha – 32,97%

- grunty pod wodami: 0,3369 ha – 0,21%

- lasy i zadrzewienia: 25,1536 ha – 16,40%
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OGÓLNA POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI GMINY POPÓW

Ewidencja  nieruchomości  jest  prowadzona  w  systemie  informatycznym  ERGO  –
ewidencja gruntów i budynków.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Popów w ramach zwykłego zarządu są
zarządzane przez Wójta Gminy Popów. W przypadku czynności przekraczających
zakres zwykłego zarządu niezbędna jest  zgoda Rady Gminy Popów wyrażona w
formie uchwały.

Głównymi  kierunkami  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność
Gminy Popów są: 

•komunalizacja  nieruchomości  Skarbu  Państwa  w  zakresie  nieruchomości
niezbędnych do funkcjonowania gminy i nieruchomości mogących poprawić i
usprawnić funkcjonowanie  gminy Popów;

•sprzedaż  nieruchomości  uznanych  za  zbędne,  zakup  nieruchomości
koniecznych  do  funkcjonowania  i  zamiana  nieruchomości  uznanych  za
zbędne na takie, które mogą poprawić funkcjonowanie gminy Popów;

•przekształcenie  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  we  własność
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

W roku 2018 poniesiono koszty utrzymania, naprawy i konserwacji wszystkich

 nieruchomości Gminy Popów w kwocie: 68616,33 zł;

Dochody z czynszów najmu, dzierżawy tych nieruchomości stanowiły kwotę: 

60906,07 zł.

E) Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Długość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Popów na podstawie
sprawozdania z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sieci sanitarnej
wsi RRW-2 za rok 2018 wynosi 118,39 km.

SIEĆ
Zrealizowano  w
2018 roku

 Ogółem

Zbiorcza sieć wodociągowa  km 0,00 75,12

Zbiorcza sieć sanitarna  km 0,00 43,27

W 2018 roku wpłaty za wodę wynosiły 728.260,15 złotych, a za ścieki 343.621,78 

złotych.

Za wywóz nieczystości beczką asenizacyjną zakupioną na potrzeby gminy w 2017 

roku wpłynęło 17.983,84 złotych.

Zaległości za wodę wraz z odsetkami  na dzień 31.12.2018 wynosiły 255.365,34 

złotych.

ŚRODOWISKO

F) Plan gospodarki niskoemisyjnej

Program  gospodarki  niskoemisyjnej  Gminy  Popów  został  uchwalony  został  29
grudnia 

2016 r. na lata 2016-2020.

Działania:  zastosowanie  redukcji  mocy  oświetlenia  ulicznego  i  inteligentnego
sterowania,  edukacja  lokalnej  społeczności,  montaż  instalacji  fotowoltaicznych  o
mocy  do  4kW,  instalacja  pomp  ciepła  na  potrzeby  ogrzewania  domów
jednorodzinnych,  wymiana  kotłowni  lub  palenisk  węglowych,  montaż  kolektorów
słonecznych,  termomodernizacja  budynków,  modernizacja  i  budowa  ścieżek
rowerowych, promocja i  wsparcie transportu publicznego ,  promowanie zachowań
energooszczędnych w transporcie-ecodriving.

W 2018 r. wykonana była rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Nowa Wieś oraz
bieżąca modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

W 2018 r. został złożony wniosek razem z Gminą Opatów ( organ wiodący) do RPO
o dofinansowanie „Budowy instalacji  wykorzystującej odnawialne źródła energii  na
terenie gmin  Opatów i Popów”.
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G) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Gmina Popów posiada program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
zatwierdzony uchwałą Nr 115/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 02 czerwca 2016
roku w sprawie uchwalenia „Program usuwania azbestu i  wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Popów na lata 2014 – 2032”. 

Nadrzędnym,  długoterminowym  celem  ww.  programu  jest  wyeliminowanie
szkodliwego wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem
u mieszkańców Gminy Popów oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu
na środowisko.

Ogólnym zadaniem Programu jest  określenie  warunków sukcesywnego usuwania
wyrobów zawierających azbest.

W związku z powołanym wyżej programem w 2018 roku Gmina Popów zrealizowała
zadania polegające na:

1) demontażu,  odbiorze,  transporcie  i  unieszkodliwieniu  materiałów
budowlanych  zawierających  azbest  z  budynków  zlokalizowanych  na
terenie Gminy Popów w ilości 6,024 Mg;

2) odbiorze,  transporcie  i  unieszkodliwieniu  wyrobów  zawierających  azbest
składowanych na posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Popów w
ilości 83,456 Mg.

Łącznie  z  terenu  Gminy  Popów  w  2018  roku  usunięto  89,48  Mg  wyrobów
zawierających azbest.

H) Informacja o gospodarce odpadami

Od 1  lipca  2013  r.  uruchomiony  został  nowy  system gospodarowania  odpadami
komunalnymi. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego
systemu jest gmina Popów. W 2017 r. zorganizowano przetarg na usługi związane z
odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Popów. Przetarg wygrała firma EKO-
SYSTEM BIS Spółka z o.o., Sp. k., z którą Gmina Popów podpisała umowę do końca
grudnia  2019 r.  W ramach  systemu właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W gminie znajduje się
Punkt   Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych w Popowe przy Gminnej
Oczyszczalni  Ścieków  w  Popowie.  Mieszkańcy  gminy  Popów  mogą  bezpłatnie
zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe. 

Zadeklarowana  przez  właścicieli  nieruchomości  sumaryczna  liczba  osób
zamieszkujących  nieruchomości  położone  na  terenie  gminy  wynosiła  5023  osób
(stan na dzień  31.12.2018 r.).  Liczba nieruchomości,  z  których zostały  odebrane
odpady na koniec roku 2018 r. wynosiła 1821.

Liczba  osób  zameldowanych  na  terenie  gminy  Popów  na  dzień  31.12.2018  r.
wynosiła:  5924  osób.  Różnica  pomiędzy  liczbą  osób  zadeklarowanych  a
zameldowanych na terenie gminy Popów wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na
terenie  innych  gmin  bądź  za  granicą  kraju,  młodzież  ucząca  się  przebywa  w
akademikach i internatach. 
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W  2018  r.  z  posesji  zamieszkałych  oraz  niezamieszkałych  zebrano  1557,4  Mg
odpadów, natomiast z PSZOK-u 66,2 Mg.

POLITYKA SPOŁECZNA

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Uchwałą nr 
69/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 r. przyjęto Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata 2015-2020. Strategia
pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza 
cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 
przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować 
skutki szeroko rozumianych kwestii społecznych. Dokument stanowi podstawę do 
realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają 
przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, 
którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do 
integracji społecznej.

Na podstawie art. 16a ust.1 w/w ustawy gmina przygotowują ocenę zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 
kwietnia radzie gminy ocenę wraz z rekomendacjami i jest podstawą do planowania 
budżetu na rok następny. We wnioskach końcowych oceny zasobów za 2018 r. 
kładzie się nacisk głównie na zwiększenie oferty świadczeń niepieniężnych ze strony 
GOPS, gdyż cieszą się one coraz większym zainteresowaniem.

I) Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny  Program  Wspierania  Rodziny  na  lata  2016-2018  w  Gminie  Popów
opracowano w oparciu  o art.  176 Ustawy z dnia  9  czerwca 2011r.  o  wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), w myśl
którego  Gmina  zobowiązana  jest  do  opracowania  i  realizacji  3-letnich  gminnych
programów wspierania rodziny.

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie
spójnego,  scentralizowanego  systemu  wsparcia  rodzin  oraz  wsparcia  rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Program  określa  działania  ukierunkowane  na  wspieranie  rodzin  przeżywających
trudności  opiekuńczo-wychowawcze,  działania  profilaktyczne  i  upowszechniające
działania prorodzinne. Ma on stanowić pełne i kompleksowe ujęcie systemu wsparcia
dziecka  i  rodziny  oraz  zintegrowanie  kierunków  działań  w  odniesieniu  do
mieszkańców Gminy  Popów.  Zadania,  realizowane  przez  Program mają  na  celu
całościową i wielopłaszczyznową pomoc wspierania dziecka i rodziny.

Koordynatorem  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  jest  Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Popowie, jako podstawowa instytucja zapewniająca pomoc i
wsparcie na szczeblu lokalnym.
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W 2018 roku pracą socjalną  tut.  Ośrodka zostało  objętych 85 rodzin,  a  pomocą
zostało objętych 80 rodzin z czego 24 rodziny z dziećmi.

W 2018 roku rodziny z dziećmi otrzymały pomoc w formie świadczeń pieniężnych,
niepieniężnych, doradczych, informacyjnych, motywacyjnych i wsparcia. Mianowicie
3 rodziny z dziećmi otrzymały 28 dodatków mieszkaniowych, a 4 rodziców zostało
zaktywizowanych społecznie i zawodowo, 10 rodzin z dziećmi otrzymało pomoc w
formie zasiłku celowego, 4 rodziny w formie zasiłku okresowego, 8 rodzin w formie
posiłku w szkole i 54 rodziny otrzymały pomoc z Banku Żywności. Do 31.12.2018 r.
wydano 74 rodzinom wielodzietnym Kartę Dużej Rodziny , 430 rodzin skorzystały z
pomocy  w  formie  świadczenia  wychowawczego,  397  rodzin  otrzymało  pomoc  w
formie  świadczeń  rodzinnych  oraz  wydano  17  pozytywnych  decyzji  dotyczących
przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto 2 dzieci było objętych
wsparciem w formie specjalistycznych usług z zakresu rehabilitacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował również pobyt 3 dzieci w
rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na
powyższe działania wydano 54 595,17 zł.

Wsparciem w formie asystenta rodziny w 2018r. zostało objętych 11 rodzin,w których
znajdowało się 25 dzieci.

Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Popowie  brali  udział  w  8
szkoleniach na tematy związane ze wspieraniem rodziny.

W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku udzieliło pomocy
4  rodzinom  z  dziećmi,  Powiatowa  Poradnia  Psychologiczno  -  Pedagogiczna  w
Kłobucku udzieliła 76 porad psychologiczno – pedagogicznych i 4 rodziny z dziećmi z
terenu  Gminy  Popów  były  objęte  nadzorem  kuratora.  Policjanci  z  Komendy
Powiatowej  Policji  w  Kłobucku  przeprowadzili  6  pogadanek  profilaktycznych
skierowanych do dzieci i 3 pogadanki profilaktyczne skierowane do rodzin na terenie
Gminy Popów.

Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  w  2018r.
prowadził działania w 9 rodzinach z dziećmi. Zostały również złożone 2 wnioski do
Sądu z tytułu wszczęcia procedury Niebieskiej Karty dotyczące wglądu w sytuację
rodzin z dziećmi. 

Na  terenie  Gminy  Popów  działają  dwie  poradnie  medycyny  rodzinnej  i  jedna
poradnia  ogólna,  które  swoimi  działaniami  obejmują  również  rodziny  z  dziećmi.
Poradnia  Medycyny  Rodzinnej  w  Rębielicach  Królewskich  podjęła  15  wspólnych
działań na rzecz rodzin z dziećmi, a położna złożyła 82 wizyty u kobiet w okresie
poporodowym. Położna z Poradni Medycyny Rodzinnej w Popowie złożyła 80 wizyt u
kobiet w okresie poporodowym. Poradnia Ogólna w Wąsoszu Górnym podjęła 53
wspólne działania na rzecz rodzin z dziećmi, a położna złożyła 26 wizyt u kobiet w
okresie poporodowym.

Oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy działają również
inne  instytucje  i  organizacje,  które  przekazują  prawidłowe  wzorce  zachowań  w
rodzinach, propagują idee rodzin aktywnych, zaangażowanych w życie społeczne i
świadomych jak ważną rolę w społeczności lokalnej odgrywa rodzina.

Do powyższych instytucji możemy zaliczyć m.in.:

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie, w którym odbyły się 4
spektakle  profilaktyczne  i  warsztaty  dla  dzieci  oraz  podjęto  1  działanie
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edukacyjne o charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów z
elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży.

 Gminny Zespół  Szkolno-Przedszkolny nr  2 w Wąsoszu Górnym, w którym
odbyły się 2 spektakle profilaktyczne i warsztaty dla dzieci

 Gminny  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  3  w  Rębielicach  Królewskich,  w
którym zostały  zaprezentowane  4  spektakle  profilaktyczne  i  warsztaty  dla
dzieci  oraz  podjęto  około  20  działań  edukacyjnych  o  charakterze
artystycznym i sportowym w formie konkursów z elementami profilaktyki dla
dzieci i młodzieży.

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Więckach, w którym odbyły się
4  spektakle  profilaktyczne  i  warsztaty  dla  dzieci  oraz  podjęto  6  działań
edukacyjnych o charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów
z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży.

 Gminny  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  5  w  Zawadach  zaprezentował  5
spektakli  profilaktycznych,  warsztaty  dla  dzieci  oraz  podjęto  5  działań
edukacyjnych o charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów z
elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży.

 Gminna Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018r. była
organizatorem  2  imprez  plenerowych,  przekazała  75  nagród  dla  dzieci  i
młodzieży biorących udział w konkursach przedmiotowych. Ze środków w/w
Komisji sfinansowano 5 rodzajów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Podjęto
15 działań edukacyjnych o charakterze artystycznym i sportowym w formie
konkursów z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży oraz 2 działania
edukacyjne  i  profilaktyczne  ZHP  w  tym  organizacja  półkolonii  dla  dzieci.
Zostały również wystawione 4 spektakle profilaktyczne dla młodzieży.

 Klub  Sportowy  ,,Liswarta  Popów”,  który  prowadzi  następujące  sekcje
piłkarskie:

- Żaki - 15 dzieci z roczników 2011 - 2013

- Orliki  - 15 dzieci z roczników 2009 - 2010

- Młodziki - 14 dzieci z roczników 2007 - 2008

- Trampkarze - 14 dzieci z roczników 2005 – 2006

 Gminne  Centrum  Kultury  w  Popowie  w  trakcie  całego  roku  jest
miejscem  w  którym  dzieci  i  młodzież  mogą  rozwijać  swoje
zainteresowania  i  zdolności  poprzez  udział  w  zajęciach  z  tenisa
stołowego,  zumby,  tańca  i  fitnessu  oraz  zajęć  plastycznych  i
teatralnych.

 Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie zorganizowała 1 spotkanie dla
rodzin z dziećmi.

  Realizacja  Gminnego Wspierania Rodziny ma na celu uświadomienie rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, że ich
sytuacja nie musi być trwała. W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2016-2018 zostały zebrane dane, które umożliwiają ocenę postępów
i wprowadzanie do niego ewentualnych  zmian.
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Potrzeby związane z realizacją zadań dotyczących wspierania rodziny:

 tworzenie warunków do działania dla rodzin wspierających,

 zabezpieczenie  środków  finansowych  na  współfinansowanie  wydatków
związanych z umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej,

 zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie asystenta rodziny,

 powołanie placówki wsparcia dziennego,

 tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z szczególnym uwzględnieniem
dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i dzieci wymagających
szczególnej opieki,

 utworzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  zwłaszcza  dla  osób  ze
sprzężoną niepełnosprawnością i ze spektrum autyzmu,

 wsparcie  rodziców  i  opiekunów  osób  niepełnosprawnych  w  realizacji
codziennych obowiązków domowych,

 zwiększenie  dostępności  mieszkań  dla  rodzin  wychowujących  dzieci
niepełnosprawne- najem mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy,

 utworzenie mieszkań chronionych na terenie gminy,

 zwiększenie dostępności do  specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci 

i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

J) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Popów na lata 2016– 2019 za okres 
realizacji od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Popów na lata 2016– 2019 został przyjęty do
realizacji uchwałą Nr 86/XV/2015 Rady Gminy Popów w dniu 29 grudnia 2015 roku.
Program  stanowi  interdyscyplinarną  strategię  działań  na  rzecz  zapobiegania  i
zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje do podejmowania działań
w tym zakresie,  działające na poziomie gminnym. Celem głównym programu jest:
zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.

Cele Programu są realizowane przez:

– systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;

–  podnoszenie  kompetencji,  wiedzy  i  umiejętności  pracowników  instytucji
działających w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie;

–  udzielanie  profesjonalnej,  kompleksowej  pomocy  ofiarom  przemocy  w
rodzinie;

– oddziaływanie na sprawców przemocy

W roku 2018 procedurą Niebieskiej Karty objęte zostały 22 rodziny, w tym w okresie
sprawozdawczym 16 nowych rodzin.

Niebieskie Karty założone zostały przez przedstawicieli następujących instytucji:
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 Policja – 12

 Oświata - 4

Pomocą  psychologiczną  i  socjalną  objęte  zostały  23  osoby  dotknięte  przemocą
w rodzinie.

Osoby pokrzywdzone są informowane o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług
z Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie.

Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  i  grup  roboczych  współpracują
systematycznie  z  wieloma  instytucjami,  które  pomagają  osobom  dotkniętym
przemocą  a  także  sprawcom.  Są  to:  Ośrodki  Pomocy  Społecznej  -  głównie
pracownicy socjalni, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Policja  –  głównie  dzielnicowi,  psycholog  działający  przy  punkcie  konsultacyjnym,
służba  zdrowia  -  głównie  pielęgniarki  środowiskowe,  szkoły  –  dyrektorzy  i
wychowawcy,  kuratorzy  i  inne  instytucje  w  zależności  od  potrzeb  i  zaistniałych
sytuacji.

Środowiska  dotknięte  przemocą pozostają  pod stałym monitoringiem powyższych
instytucji,  a  na  spotkaniach  zespołów  i  grup  roboczych  wymieniane  zostają
zaobserwowane  spostrzeżenia,  w  wyniku  czego  podejmowane  zostają  stosowne
decyzje niezbędne w kierunku udzielania pomocy i wsparcia rodzinom.

Na terenie naszej gminy głównym powodem, dla którego zakładana jest Niebieska
Karta jest nadużywanie alkoholu przez członków rodziny.

Osoby  powyższe  kierowane  zostają  do  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych a rodzina w zależności od sytuacji objęta zostaje pomocą i
wsparciem ze strony tut. ośrodka pomocy społecznej. Nie tylko pomocą finansową,
ale przede wszystkim pracą socjalną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
sprawy zostają kierowane do prokuratury i sądu. W 2018r. do prokuratury Zespół
skierował jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w rodzinie a
do sądu rodzinnego skierowano dwa wnioski o wgląd w sytuację rodziny. Wnioski do
sądu  rodzinnego  skierowano  w  przypadkach,  gdzie  przemocą  dotknięte  zostały
dzieci.

W 2018r. trzech członków zespołu interdyscyplinarnego uczestniczyło w 4-dniowym
szkoleniu.  Na  stronie  internetowej  tut.  Ośrodka  a  także  w  Gminnym  Zespole
Szkolno  -  Przedszkolnym  Nr  5  w  Zawadach  utworzona  jest  zakładka
„Przemoc  w  rodzinie”.  Pracownicy  socjalni,  Gminna  Komisja  ds.  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Popowie i szkoły znajdujące się na terenie naszej gminy
udostępniali  ulotki  informacyjne dla  osób dotkniętych przemocą w rodzinie  i  osób
zainteresowanych. W gablocie informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popowie i w miejscowych szkołach zamieszczano plakaty z numerami telefonów
do Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” a
także informacje związane z przemocą w rodzinie.

W ośrodkach zdrowia działających na terenie gminy Popów udzielono pięć porad
specjalistycznych  dotyczących  przemocy  w  rodzinie  a  trzy  rodziny  zostały  objęte
wsparciem z uwagi na występującą przemoc.

Osoby tworzące Zespół Interdyscyplinarny na bieżąco pogłębiaj wiedzę, wymieniają i
zbierają  cenne  doświadczenia  w  swej  pracy,  co  pozytywnie  wpływa  na
podejmowanie skutecznych działań.

22



K) Gminny program proflaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii.

Gminny program profilaktyki został  przyjęty  do realizacji  zgodnie z  Uchwałą  Nr
245/XL/2017 z dnia 28.12.2017 r. i zmieniony uchwałą Nr 274.XLV/2018 z dnia 24
maja 2018 roku. Budżet GKRPA wynosił 125 tyś zł.  plus rezerwa do dyspozycji wójta
30  882  zł.  Rada  Gminy  podjęła  także,  po  zasięgnięciu  opinii  sołectw,   uchwały
dotyczące liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich usytuowania na terenie
gminy Popów. 

Najważniejsze  obszary  działania  komisji,  to  zwiększenie  dostępności  pomocy
terapeutycznej,  udzielanie pomocy psychologicznej  i  prawnej  rodzinom, w których
występują problemy uzależnień i przemocy, działalność profilaktyczna, wspomaganie
działalności  instytucji  i  stowarzyszeń  służących  rozwiązywaniu  problemów
alkoholowych.

Gminna Komisja odbyła w ciągu roku 11 posiedzeń.  Komisja dokonywała oceny i
analizy  wniosków  dotyczących  osób  uzależnionych  i  stosowała  indywidualne
podejście w celu nakłonienia tych osób do podjęcia terapii.

W ramach swoich kompetencji komisja  opiniowała  wnioski  dotyczące wydawania
zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla sklepów i punktów gastronomicznych.

 W ramach działalności punktu konsultacyjnego udzielono pomocy psychologicznej i
wsparcia   około  25  osobom uzależnionym od  alkoholu.  Wsparciem objęto  także
rodziny  tych  osób.  W  wielu  przypadkach  nadużywaniu  alkoholu  towarzyszy
występowanie  przemocy  w  rodzinie.  Komisja  współpracowała,  w  tym  zakresie  z
zespołem  interdyscyplinarnym,  który  prowadzi  procedury  tzw.  Niebieskiej  Karty.
Informacje  o  osobach  uzależnionych  komisja  najczęściej  uzyskiwała  od  policji,  a
także od GOPS i bezpośrednio od rodzin. Łącznie z pomocy punktu konsultacyjnego
skorzystało około 50 osób.

W 2018 roku komisja  udzieliła  wsparcia  finansowego ośrodkom zdrowia z terenu
Gminy  Popów,  szkołom  -  gabinety  profilaktyki  zdrowotnej,  a  także  aresztowi
śledczemu w Wąsoszu Górnym w celu poprawy ich funkcjonowania.

 W 2018 roku organizowano spektakle i warsztaty o tematyce profilaktycznej dla
młodzieży  szkolnej.  Ze  środków GKRPA w dużym zakresie  przeprowadzono cykl
zajęć poza lekcyjnych w tworzącym się Gminnym Centrum Kultury. W ramach tych
działań organizowano zajęcia teatralne, taneczne , tenisa stołowego, gimnastykę dla
seniorów.  Ze środków GKRPA realizowano także dodatkowe zajęcia  sportowe w
GZSP nr 5 w Zawadach.    

Do  ważnych  zadań  zrealizowanych  przez  gminną  komisję  należy  zaliczyć  także
działania wspierające rozwój rekreacji, organizacji czasu wolnego oraz organizację
spotkań  rodzinnych  o  charakterze  festynów.  Do  najważniejszych  działań  w  tym
zakresie  należy  zaliczyć  dofinansowanie  do  organizacji  Dnia  Dziecka,  Festynu
Letniego oraz Festynu z okazji 100 - lecia  odzyskania niepodległości  . W ramach
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działalność edukacyjną
i  profilaktyczną  sfinansowano  organizację  zajęć  sportowych  w  tym  organizacje
biegów  przełajowych  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.,  a  także  działalność
artystyczną zespołu  Popowiaczki.  
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Ze środków GKRPA sfinansowano także naukę pływania dla dzieci z klas młodszych
z terenu Gminy Popów. Dofinansowano także, cieszącą się dużym zainteresowaniem
akcję Honorowego krwiodawstwa.

Tradycyjnie  zorganizowano   cykl  konkursów  przedmiotowych,  sportowych  i
artystycznych dla młodzieży szkolnej. Działalność konkursową zakończono uroczystą
gala laureatów.  

W ramach wspomagania instytucji i stowarzyszeń wspierano działalność KGW, Koła
Emerytów oraz Koła Niewidomych. Szczególnie aktywnie działało koło emerytów   

Ważnym elementem działalności komisji jest współorganizowanie wypoczynku
letniego dla dzieci. W ramach współpracy z ZHP zorganizowano w czasie wakacji
półkolonie.  

Przeprowadzono  także  akcję  informacyjna  dla  sprzedawców  alkoholu  w  formie
plakatów i ulotek.

Całkowity budżet GKRPA w 2018 roku wynosił 158 382,52 zł, z czego wykorzystano
kwotę  135102.92  zł.   Kwota  niewykorzystana  23279,00  zł.  stanowi  rezerwę  do
dyspozycji  wójta  na  działalność  profilaktyczną  i  rozwiązywanie  problemów
alkoholowych w roku 2019. 

L)   Roczny Program Współpracy Gminy Popów z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2018

Celem  głównym  Programu  jest  zaspokojenie  potrzeb  społecznych
mieszkańców  Gminy  Popów  oraz  wzmocnienie  rozwoju  społeczeństwa
obywatelskiego  poprzez  budowanie  partnerstwa  między  samorządem a  sektorem
pozarządowym. 

Formy współpracy finansowej.

Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Popów z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2018 (na podst. Uchwały Nr 233/XXVIII/2017 Rady Gminy
Popów  z  dnia  30  listopada  2017  roku)  wysokość  środków  finansowych
przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku  wynosiła 50.000,00
złotych, którą poprzedzało ogłoszenie otwartego konkursu ofert, przeprowadzone na
podstawie procedury określonej w ustawie. 

W roku 2018 priorytetowo uznano zadania w następujących dziedzinach:

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- turystyki i krajoznawstwa,

- ochrony i promocji zdrowia.

 W odpowiedzi  na ogłoszenie konkursu ofert  na realizację  zadań wpłynęła jedna
oferta  w dniu  9  marca 2018 roku złożona przez Klub Sportowy „Liswarta”,  która
dotyczyła zadania w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz
promocja zdrowego stylu życia” w okresie od 22 marca 2018 roku do 20 listopada
2018 roku.

W dniu  19 marca 2018 roku komisja  konkursowa powołana do przeprowadzenia
konkursu  dokonała  oceny  złożonych  ofert.  Po  weryfikacji  w/w  oferty  podpisano
umowę  z Klubem Sportowym „Liswarta”, 42-110 Popów, ul.  Jana Długosza 7 na
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kwotę 46.500,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 ) na
zadania w zakresie „Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocja
zdrowego stylu życia”.

W  późniejszym  terminie  tj.  01.06.2018  roku  ofertę  złożył  Związek  Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Śląska, 42-100 Kłobuck, ul. Orzechowskiej 44, która dotyczyła
zadania  w  zakresie  „Upowszechniania  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i
dziedzictwa narodowego” w okresie od 15 czerwca 2018 roku do 12 września 2018
roku.  Po  weryfikacji  oferty  podpisano  umowę  na  kwotę  3.500,00zł  (słownie:  trzy
tysiące  pięćset  złotych  00/100),  która  dotyczyła  zadania  w  zakresie
„Upowszechniania kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Łączna wartość  udzielonego wsparcia  na  realizację  zadań to  kwota  50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zadania były realizowane w okresie od 22 marca 2018 roku do 20 listopada 2018
roku. Wszystkie organizacje wywiązały się z podpisanych umów i złożyły wymagane
sprawozdania, nie było zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Ocena realizacji Programu.

Program  Współpracy  Gminy  Popów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  był
monitorowany i oceniany zarówno w czasie stosowania procedur zlecania zadań, jak
i po ich zakończeniu. Podstawą oceny działań organizacji była przede wszystkim ich
aktywność w życiu publicznym oraz sprawozdania z realizacji  zadań zleconych w
wyniku  rozstrzygnięcia  otwartych  konkursów  ofert  i  podpisanych  umów.  Przy
rozpatrywaniu ofert  konkursowych i  przyznawaniu dotacji  Gmina Popów miała na
uwadze dotychczasową współpracę z poszczególnymi organizacjami, ubiegającymi
się o dotacje, co dało gwarancję dobrze wydanych środków publicznych. 
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M) INNE

Informuję, że od dnia 01.01.2012 roku na podstawie przepisów Ustawy o swobodzie
działalności  gospodarczej,  rozpoczęła  działalność  CEiDG  prowadzona  przez
Ministerstwo  Przedsiębiorczości  i  Technologii  w  formie  elektronicznego  rejestru
ogólnodostępnego  na  stronie  www.ceidg.gov.pl.,  gdzie  znajdują  się  informacje  o
wszystkich  przedsiębiorcach  prowadzących  działalność  gospodarczą  ,oraz  o
przedsiębiorcach wykreślonych na terenie całego kraju. W sprawie raportu  CEiDG
dotyczącego przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i prawnymi  instytucją
właściwą  -  do  podania  w/w  informacji  jest  Ministerstwo  Przedsiębiorczości  i
Technologii. Tym samym Wójt Gminy przestał być organem ewidencyjnym i nie jest
w posiadaniu rejestrów przedsiębiorców. Prace związane z CEIDG są jako zadania
zlecone  dla  Wójtów,  dlatego  w  naszym  Urzędzie  Gminy  w  roku  2018  zostały
przetworzone następujące rodzaje wniosków CEiDG:

1.Założenie działalności 51 wniosków

2.Zmiana wniosków 108 wniosków

3.Zmiana z zawieszeniem 41 wniosków

4.Zmiana ze wznowieniem 19 wniosków

5.Zmiana z zakończeniem 25 wniosków

O g ó ł e m :                                    244 wnioski  

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY POPÓW 

Stosownie do art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
Wójt Gminy jest organem wykonawczym, do którego zadań należy min. wykonywanie
uchwał Rady Gminy. 

W 2018 roku Rada Gminy Popów obradowała i podejmowała stosowne uchwały 
zgodnie z planem pracy Rady Gminy Popów przyjętym uchwałą NR 246/XL/2017 
RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 roku .

Rada Gminy Popów obradowała na 11 sesjach i podjęła 77 uchwał. Wśród podjętych
uchwał 16 dotyczyła spraw z zakresu budżetu gminy i jego zmian, 5 uchwał 
stanowiło akty prawa miejscowego, 3 uchwały pomocy dla Powiatu Kłobuckiego, 
pozostałe dotyczyły pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą, z wyborami 
samorządowymi. Podjęte przez Radę Gminy Popów uchwały, zgodnie z art. 90 ust.1 
i 2 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Popów przekazał w 
nieprzekraczającym terminie do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z 
prawem – Wojewoda Śląski, w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego przekazano do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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VII.WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI. 

Gmina Popów należy do następujących stowarzyszeń:

 Lokalna Grupy Działania” Zielony Wierzchołek Śląska

 Stowarzyszenie ds. Rozwoju Subregionu Północnego.

LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z 
uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i 
zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzacji i rozwoju 
produkcji wyrobów regionalnych.

Głównym celem Stowarzyszenia ds. Rozwoju Subregionu Północnego jest 
nadzorowanie i zarządzenie wykonaną infrastrukturą oraz inspirowaniem i 
podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy 
wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W 2018 roku Gmina Popów przekazała z budżetu łącznie 7.890 złotych składek 
członkowskich ww. stowarzyszeniom.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
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