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WSTĘP 

 

 Szanowni Państwo,  

na Wasze ręce przedkładam raport będący podsumowaniem działalności Gminy Popów 

oraz podległych jej jednostek w 2019 roku. Dokument ukazuje ilość działań i inicjatyw, 

jakie podjęliśmy w celu zaspokajania bieżących potrzeb mieszkańców oraz poprawy 

jakości życia w Gminie Popów. 

 Obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy  wynika z  art.28 aa ustawy  o 

samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 roku ( Dz. U. z 2020r, poz.713.)  

 

I. INFORMACJE  OGÓLNE 
 

Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Popów położona jest w północnej części województwa śląskiego, w 

powiecie kłobuckim, graniczy z sześcioma  innymi gminami, w tym z  trzema w 

województwie śląskim tj. Lipie, Opatów, Miedźno i z trzema  gminami województwa 

łódzkiego, tj. Działoszyn, Pajęczno, Nowa Brzeźnica. Sieć komunikacyjną gminy 

tworzą: droga wojewódzka Częstochowa- Działoszyn i magistrala kolejowa Śląsk – 

Wybrzeże (Gdynia) 

Gmina Popów 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 : Annolesie, Antonie, 

Brzózki, Dąbrowa,  Dąbrówka, Dębie, Florianów, Kamieńszczyzna, Kule, Lelity, 

Marianów, Nowa Wieś, Płaczki, Popów,  Rębielice Królewskie, Smolarze, Wrzosy, 

Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, Więcki, Zawad, Zbory. Miejscowości te zgrupowane są 

w 17 sołectwach.  

Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Zawady. Położona  jest niemal 

centralnie  w stosunku do  obszaru gminy , co umożliwia łatwość komunikowania  się  

ze wszystkimi sołectwami. 
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Demografia  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku  gmina Popów liczyła  5915 mieszkańców, w tym kobiet  

2912,  mężczyzn 3003. 

 

 

Liczba mieszkańców w gminie Popów 

5915 

 

 

                   Kobiety   3003 

 

 

Mężczyźni 2912 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

 

 

Gęstość zaludnienia w gminie Popów  w 2019 roku wynosiła  59 osób na 1 km
2
, w  

powiecie kłobuckim 96 osób na km
2,   

a  w województwie śląskim 368 osób na km
2
. 

Gęstość zaludnienia w Polsce w 2019 r. wynosi 123 osoby na 1 km
2
. 

W roku 2019 odnotowano w gminie Popów  67 zgonów i 52 urodzenia ( przyrost  

naturalny ujemny i  wynosił – 15 osób). 
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Przyrost naturalny w gminie Popów  w latach 2015- 2019  

 2015  2016 2017 2018 

 

2019 

Urodzenia 

kobiet 

20 24 25 22 26 

Urodzenia  

mężczyzn 

31 25 25 28 26 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

 

 

 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWACH 

                                 

Nazwa miejscowości / liczba mieszkańców 

( wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

 

 

SOŁECTWA  

 

 

OGÓŁEM  

       

Kobiety 

     

Mężczyźni 

Annolesie / Marianów 

 

306 171 135 

Brzózki 

 

201 101 100 

Dąbrowa / Smolarze, 

Wrzosy/ 

 

294 142 152 

Dąbrówka 

 

206 110 96 

Dębie 

 

283 138 145 

Florianów 

 

143 73 70 

Kamieńszczyzna 

 

218 104 114 

Kule 

 

78 42 36 

Nowa Wieś 

 

223 108 115 
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Płaczki / Antonie, Lelity/ 

 

182 92 90 

Popów / Popów Strębce 

 

705 375 330 

Rębielice Królewskie 

 

800 414 386 

Wąsosz  Dolny 

 

251 126 125 

Wąsosz Górny 

 

397 206 191 

Więcki 

 

411 205 206 

Zawady 

 

1003 493 510 

Zbory 

 

214 103 111 

 

RAZEM 

 

 

5915 

 

3003 

 

2912 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

 

 

Migracja  mieszkańców gminy Popów w latach  2015- 2019 

 

      2015     2016      2017     2018 

 

2019 

Zameldowani 

mieszkańcy 

      

     157 

 

    196 

 

     212 

 

    187 

 

 

216 

Wymeldowani  

mieszkańcy  

   

     147 

    

     152 

    

     176 

     

    178 

 

 

161 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 
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Przedział wiekowy  mieszkańców  gminy Popów 

 

Przedział wiekowy 

 

 

Liczba osób na  

dzień  

2019-12-31 

 

 

 

 

     KOBIETY 

 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

O -  6 lat 

 

372 

 

185 

 

187 

 

7 – 18 lat 

 

732 

 

369 

 

363 

 

19 – 59 lat 

 

3389 

 

1631 

 

1758 

 

60+ 

 

1422 

 

818 

 

604 

 

RAZEM 

 

5915 

 

3003 

 

2915 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

 

 

Bezrobocie 

 

Na koniec 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Popów wynosiła  

108 osób, w tym 65 kobiet. Stopień natężenia bezrobocia osiągnął poziom 2,9 % i był 

niższy od wskaźnika ze stycznia 2019, który wynosił 3,9%. 

 

 

Informacja o sytuacji na rynku pracy  

w GMINIE POPÓW styczeń – grudzień 2019 

 

 

  

 

Miesiąc 

 

Liczba bezrobotnych 

Z liczby bezrobotnych Zgłoszone wolne 

stanowiska 

pracy i aktywi-

zacji zawodowej 

 

Stopień 

natężenia 

bezrobo-

cia 

 % 

 

 Liczba bezrobotnych z prawem 

do zasiłku 

 

 O K O K % ogół.  

 STYCZEŃ 143 81 28 16 19,6 2 3,9  

 LUTY 144 82 20 12 13,9 8 3,9  

 MARZEC 140 82 20 14 14,3 10 3,8  
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 KWIECIEŃ  129 76 17 13 13,2 5 3,5  

 MAJ 120 74 19 15 15,8 7 3,2  

 CZERWIEC 119 75 19 16 16,0 3 3,2  

 LIPIEC 118 76 19 14 16,1 10 3,2  

 SIERPIEŃ 109 69 16 13 14,7 1 3,0  

 WRZESIEŃ  124 75 17 15 13,7 5 3,4  

 PAŹDZIER-

NIK 

117 69 13 10 11,1 0 3,2  

LISTOPAD 108 66 12 8 11,1 5 2,9 

GRUDZIEŃ 108 65 14 8 13,0 0 2,9 

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  GMINY POPÓW 

 

URZĄD GMINY POPÓW 

Urząd Gminy Popów, z siedzibą w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6, jest 

podstawową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną  w celu wykonywania  

ustawowych zadań i obowiązków.  Urząd działa w oparciu o przepisy prawa, Statut 

Urzędu Gminy  oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu. 

W urzędzie funkcjonuje elektroniczny system obiegu dokumentów( FINN) 

zintegrowany z platformami  ePUAP oraz SEKAP.  

Podstawową działalnością urzędu jest obsługa administracyjna mieszkańców i 

interesantów. 

W 2019 roku skalę i rodzaj załatwianych spraw  przedstawia poniższe zestawienie: 

Stanowisko  ds. wymiaru, podatków i opłat 

Ilość wydanych nakazów płatniczych – 4030 

ilość wydanych decyzji zmieniających – 415 

ilość wydanych wezwań do złożenia informacji i deklaracji – 36 

ilość wydanych zaświadczeń KRUS – 23 

Ilość wprowadzonych zmian – 791 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa 

- Decyzje zatwierdzające podział: 18, 

- Decyzje zatwierdzające przebieg postępowania rozgraniczeniowego: 4, 

- Decyzje zezwalające na wycinkę drzew: 5, 
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- Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego: 7. 

 

Stanowisko ds. rozliczenia należności za wodę, ścieki i działalności gospodarczej 

- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – detal – kat. ABC za okres od 

30.09.2019r. - 31.12.2022r. - 2; 

- Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A na okres 26-

27.05.2019r. - 1, 

- Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A na okres 

09.06.2019r. - 1, 

- Faktury: 9814, 

- Wezwania do zapłaty za wodę i ścieki: 769. 

Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- Tytuły wykonawcze za 2019 rok 50, 

- Upomnienia za 2019 rok 832,. 

- Przyjęte i zaksięgowane deklaracje 356, 

- Wykonane wpłaty za 2019 rok 6320, 

- Wezwanie do złożenia deklaracji za 2019 rok 183, 

- Zawiadomienia o zmianie stawki za 2019 rok 4017, 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

- Upomnienia: 472, 

- Tytuły wykonawcze: 134, 

- Decyzje dot. umorzenia podatku: 3, 

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: 5, 

- Zaświadczenie o opłacaniu podatku: 1, 

- Postanowienie dot. zaliczenia wpłaty (odsetki, koszty upomnienia, bieżące 

zobowiązanie): 82, 

- Wezwania w sprawie nadpłat: 23, 

- Wpłaty: 5358. 

Stanowisko ds. inwestycji 

Decyzje z ustawy o drogach publicznych: 

1. Uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 9, 
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2. Naliczenie opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym –1, 

3. Naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2, 

Pozostałe decyzje, postanowienia: 

1. Decyzja - zgody na budowę/przebudowę zjazdu – 6 

2. Decyzja -  zgody na budowę/przebudowę ogrodzenia – 2, 

3. Postanowienia (opiniowanie) -  2  

Stanowisko ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych: 

Postanowienia: 

1. opinie dot. wstępnego projektu podziału nieruchomości – 13; 

2. sprostowania oczywistych omyłek w wydanych decyzjach administracyjnych - 3. 

 

Decyzje: 

1.decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 73; 

2.decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5; 

3.umorzenie postępowania administracyjnego – 3; 

4.zmiany wydanych decyzji o warunkach zabudowy – 9; 

5.przeniesienie wydanej decyzji na rzecz innego podmiotu – 1. 

Stanowisko ds. porządku i czystości: 

Decyzje – 12, 

Wezwania – 13, 

Zaświadczenia – 2, 

Postanowienia – 15. 

Stanowisko Zastępca Kierownika USC: 

1. Ilość wydanych odpisów - urodzenia: 

- skrócone- 201 

- zupełne- 34 

- wielojęzyczne- 31 

2. Ilość wydanych odpisów - małżeństw: 

- skrócone- 160 

- zupełne- 17 

- wielojęzyczne – 15 
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3. Ilość wydanych odpisów - zgonów: 

- skrócone- 206 

- zupełne – 8 

- wielojęzyczne- 2 

Razem:  

- skrócone- 567 

- zupełne – 59 

- wielojęzyczne – 48 

Decyzje w sprawie zmiany imienia i nazwiska w 2019 r.: 1  

Sporządzone  akty stanu cywilnego w 2019 r. 

1. akty urodzenia -     54 

2. akty małżeństwa -  11 

3. akty zgonów -         32 

Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych 

Decyzja o wymeldowaniu z adresu pobytu stałego 1 szt. 

Decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców  4 szt 

Wydane dowody osobiste  669 szt. 

Stanowisko ds. organizacyjnych 

Ilość pism przychodzących, zarejestrowanych  – 13 400 szt 

 

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

W 2019 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 2019 roku liczył 178 

uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 129 uczniów, a do przedszkola 

uczęszczało 49 wychowanków. 

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym, w 2019 roku 

liczył 125 uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się  85 uczniów, a do 

przedszkola uczęszczało 40 przedszkolaków. 
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Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rębielicach Królewskich, w 2019 roku 

liczył 97  uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 63 uczniów, a do 

przedszkola uczęszczało 34 wychowanków. 

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 4 w Więckach, w 2019 roku liczył 114 

uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 86 uczniów, a do przedszkola 

uczęszczało 28 wychowanków. 

Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny  nr 5  w Zawadach (  2 oddziały gimnazjalne) 

w 2019 roku liczył 182 uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 87  uczniów, 

a do przedszkola uczęszczało 44 wychowanków. W  2 oddziałach gimnazjalnych  

uczyło się 51 gimnazjalistów. 

Budżet na rok 2019 wynosił  11 142 570,66 zł , w tym  subwencja oświatowa – 6 428 

374,00 zł i dotacja na przedszkole 199 703,02 złotych. 

W budżecie uwzględniono: 

1) dotacje  celową  na pomoc materialną dla uczniów – 28 623,60 zł ,  

2) dofinansowanie w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa edycja 

2018/2019- 12 000,00 zł (GZSP nr 2 w Wąsoszu Górnym: 4000,00 zł; GZSP nr 3 w 

Rębielicach Królewskich: 4000,00 zł, GZSP nr 5 w Zawadach: 4000,00 zł),  

3) dofinansowanie z budżetu państwa – „Aktywna Tablica” 28 000,00 (GZSP Nr 2 w 

Wąsoszu Górnym:14 000,00 zł, GZSP nr 4 w Więckach: 14 000,00zł ) 

4) dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych: 36 203,31 zł,  

5) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:41 715,00 (GZSP Nr 4 w 

Więckach)  

6) dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach – „Zielona Pracownia” 29.876,85zł  

(GZSP nr 2 w Wąsoszu Górnym) 

 

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w placówkach oświatowych w  roku 2019 

wynosi 91,92 etatu, w tym etatów  nauczycieli – 87,62 ( nauczycieli dyplomowanych – 

58,42  mianowanych – 8,44, kontraktowych –10,58, stażystów – 10,18 etaty). 

Średnie wynagrodzenie, obliczone zgodnie z art. 30 ust.3 Karta Nauczyciela, na jednego 

nauczyciela  na dzień 31 grudnia 2019 roku  wynosiło: stażysty – 3 337,55 zł, 

kontraktowego –  3704,68, mianowanego – 4 806,07, dyplomowanego –  6141.09. 
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ANALIZA WYDATKÓW  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  W GMINIE 

POPÓW 

ZA ROK  2019 

Szkoła Wydatk

i ogółem 

Płace 

nauczyc

ieli i 

pochod

ne 

Płace 

obsługi i 

pochod

ne 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczyc

ieli etaty 

/przecię

tna/ 

Liczba 

pracow

ników 

obsługi 

etaty 

Koszt 

jednost

kowy 

utrzyma

nia 

ucznia 

Koszt  

jednost

kowy 

utrzyma

nia 

nauczyc

iela 

Koszt  

jednos

tkowy 

utrzy

mania 

praco

wnika 

obsług

i 

GZSP 

Nr 1 w 

Popowie 

2.108.09

1,24 

1.703.73

3,62 

322.064,

65 

181 20,63 7,37 11.646,9

1 

82.585,2

5 

43.699,

41 

 

 

 

GZSP 

Nr 2 w 

Wąsoszu 

1.793.48

9,35 

1.324.76

7,17 

265.435,

60 

126 17,46 6,28 14.234,0

4 

75.874,4

1 

42.266,

82 

 

 

 

GZSP 

Nr 3 w 

Rębielic

ach Kr. 

1.768.87

2,71 

1.295,40

9,39 

220.003,

61 

   

  

21.975,3

5 

102 17,53 5,38 17.341,8

9 

73.896,7

1 

40.892,

86 

GZSP 

Nr 4 w 

Więckac

h 

1.815.39

0,45 

1.303.87

5,95 

229.785,

39 

120 16,63 5,43 15.128,2

5 

78.405,0

5 

42.317,

75 

GZSP 

Nr 5 w 

Zawadac

h 

2.092.62

0,74 

1.541.66

8,22 

250.255,

72 

161 19,67 6,39 12.997,6

4 

78.376,6

3 

39.163,

65 

 

OGÓŁ

EM  

 

 

9.578 

464,49 

 

7 169 

454,35 

 

1 309 

520,32 

 

690 

 

91,92 

 

30,85 

średnia 

14 269,7

46 

średnia 

77 

827,608  

średni

a 

41 668.

98 

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie jest jednostką budżetową gminy 

utworzoną uchwałą nr 86/XIII/2003 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2003 roku. 

Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która nie posiada 

osobowości prawnej. Ośrodek działa głównie w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej 

na podstawie której tworzy się i utrzymuje ośrodek pomocy społecznej (art.17 ust. 1 pkt 

18). 
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W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie zatrudnionych było 

12 pracowników: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, aspirant 

pracy socjalnej, młodszy asystent rodziny, opiekunka, starszy inspektor ds, świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podinspektor ds. świadczenia wychowawczego 

oraz 2 pomoce administracyjne. Zatrudnieni  pracownicy realizują takie ustawy jak: 

ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawa z dnia 29 

lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach 

mieszkaniowych,  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.    

 

 W ramach zadań własnych wydatkowano w 2019 roku kwotę 1.095.778,71 zł z 

zakładanego planu w wysokości 1.344.741,00 zł co stanowiło 81,49 %. Na rachunek 

Urzędu Gminy zwrócono kwotę 153.004,29 zł. Pozostała kwota planu tj. 95.958,00 zł 

nie została przekazana do GOPS Popów przez Urząd Gminy Popów (po uzgodnieniu 

obydwu stron). 

 Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu 

państwa. 

Plan wyniósł 7.263.482,01 złotych. Na ich realizację wydatkowano łącznie 6.822.671, 

48 zł, czyli dotację wykorzystano w 93,93 %. 

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie w 2019 roku 

wynosił 8.608.223,01 zł wydatkowano kwotę 7.918.450,19  zł.  

Plan wykonano w 91,99 %. 
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OCHOTNICZE STRAŻE  POŻARNE 

 

Na terenie Gminy Popów działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 

następujących miejscowościach: Dębie, Rębielice Królewskie, Popów, Wąsosz Górny, 

Więcki, Zbory.  

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 

Źródło: SYSTEM OSP 

 

W 2019 roku jednostki OSP wyjeżdżały 230 razy, z tego do pożarów 145, do 

miejscowych zagrożeń ( zalania, wypadki, połamane drzewa) – 81  razy, odnotowano 4 

alarmy fałszywe. 

Finansowanie jednostek OSP w 2019 roku - środki przekazane przez Urząd Gminy 

Popów: 2871104,99 zł 

Na działalność bieżącą:  262547,10 zł 

Na wydatki inwestycyjne:   2608557,89 zł 
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INSTYTUCJE  KULTURY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie.  

 

Do września 2019 roku, w którym rozpoczęło działalność Gminne Centrum 

Kultury,  

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie była jedyną instytucją kultury w Gminie  

Popów. 

Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie w 2019 roku 

wyniosły 148.804,57 zł. 

Księgozbiór Biblioteki na dzień 31.12.2019 r. liczył 16.074  woluminów.  

W roku 2019 księgozbiór powiększył się o 1.268 pozycji. 460 woluminów otrzymano 

jako dar, 808 woluminów zakupiono, w tym: ze środków samorządowych 517 

woluminów na sumę 9.329,07 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 291 woluminów na sumę 6.000,00 zł. 

W 2019  roku prenumerowano 20 tytułów czasopism (liczba wymagana by spełnić 

warunki programu „Biblioteka+”, w którym GBP w Popowie uczestniczy od 2013 

roku).  

W 2019 roku w Bibliotece zarejestrowano 496 czytelników.  

W 2019 roku zaobserwowano znaczący wzrost wypożyczeń książek z działu literatury 

dla dzieci i młodzieży, co było spowodowane w głównej mierze uczestnictwem 

Biblioteki w projekcie Instytutu Książki „Mała Książka – Wieki Człowiek” 

skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym. Specjalne Karty Małego Czytelnika, 

pakiety startowe książek dla najmłodszych czytelników oraz skuteczna promocja 

przekładają się na wzrost liczby dzieci zapisanych do Biblioteki oraz wypożyczanych 

przez nie książek.  

Zdecydowanie wzrosła również liczba pozycji wypożyczanych z działu popularno-

naukowego, na co składają się: zainteresowania czytelników, promocja literatury tego 

typu oraz oferta Biblioteki w tym zakresie (książki zawsze aktualne, o zróżnicowanej 

tematyce, dopasowane do gustów i potrzeb czytelników) 
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W roku 2019 w Bibliotece zorganizowano ogółem 29 imprez, w których wzięły udział 

743 osoby.  Wszystkie wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę były dla 

uczestników bezpłatne. 

Największymi (jeżeli chodzi o frekwencję) imprezami 2019 roku były: Koncert 

Moniuszkowski w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej, spektakle teatralne dla 

dzieci „Co w trawie piszczy” i „Plastusiowe opowieści” (zrealizowane przez grupę 

teatralną „Edu-Artis” z Krakowa) oraz spotkanie autorskie z pisarką – Sabiną Waszut.  

W każdą drugą środę miesiąca w Bibliotece odbywały się spotkania Koła Emerytów. 

Każdorazowo były to spotkania tematyczne, w czasie których miały miejsce prelekcje 

lub wykłady połączone z prezentacją multimedialną na dany temat lub organizowano 

różnego rodzaju gry i zabawy aktywizujące uczestników intelektualnie i ruchowo,  

Na bieżąco zapraszano dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z terenu gminy na 

warsztaty plastyczno-literackie oraz lekcje biblioteczne z zakresu kształcenia 

literackiego i historycznego. 

 

GMINNE CENTRUM KULTURY W POPOWIE 

 

Gminne Centrum Kultury zostało utworzone Uchwałą Nr 164/XXVIII/2017 Rady 

Gminy Popów z dnia 16 lutego 2017 roku.  

Dnia  20 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Popów Zarządzeniem ZW Nr 0050.106.2019 

powołał Dyrektora Gminnego Centrum Kultury   na okres 5 lat.  Wówczas Gminne 

Centrum Kultury rozpoczęło  swa działalność. 

Po przeprowadzeniu remontu w budynku przy ul. Strażackiej 2 i przystosowaniu dwóch 

sal do zajęć artystycznych oraz jednego pomieszczenia na biuro, w październiku 2019 r. 

Gminne Centrum Kultury wprowadziło stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

 

      Remont pomieszczeń komunikacyjnych 
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1. Zajęcia artystyczne 

 

W Gminnym Centrum Kultury odbywały się zajęcia indywidualne dla dzieci i 

młodzieży, podczas których każde dziecko miało do dyspozycji 45 minut zajęć z 

instruktorem raz w tygodniu: 

 

- Nauka gry na gitarze 

- Nauka gry na pianinie 

- Studio piosenki – zajęcia wokalne 

 

Odbywały się także zajęcia grupowe, adresowane do poszczególnych grup wiekowych: 

 

- Kolorowa Rączka – zajęcia plastyczne dla najmłodszych, powstały dwie grupy dzieci 

w wieku 3- 6 lat 

- Pomysłomania – warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 7, powstały dwie grupy 

- Rytmika – zajęcia rytmiczno – muzyczne dla najmłodszych – najliczniejsza grupa 

uczestników  w wieku 2- 6 lat 

- Taniec ludowy – zajęcia dla dzieci od lat 7 

- Zajęcia teatralne – grupa “Głodni wrażeń” skupiała dzieci w wieku 6 – 14 lat 

W grudniu 2019 roku liczba dzieci biorących udział w zajęciach artystcznych w 

Gminnym Centrum Kultury wyniosła 100. 

    

 

     

Pomysłomania – zajęcia plastyczne 
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2. Zajęcia sportowe 

 

- Siatkówka dla dziewcząt – zajęcia dla dziewcząt prowadzone były w dwóch grupach: 

kl. IV-VI i kl. VII – VIII. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu w sali 

gimnastycznej GZSP nr 5 w  Zawadach. 

 

- Sekcja tenisa stołowego – treningi dla dzieci I młodzieży, również z rodzicami, 

odbywały się dwa  razy w tygodniu w sali gimnastycznej GZSP nr 1 w Popowie. 

 

- Gimnastyka dla seniorów – otwarte zajęcia dla dorosłych, odbywały się raz w 

tygodniu w sali  tanecznej GCK. 

 

- Taniec i ruch  dla dorosłych – otwarte zajęcia, odbywały się dwa razy w tygodniu, 

prowadzone  przez wolontariuszy, w sali tanecznej GCK 

  

3. Koncerty i imprezy 

 

- “Mikołajki 2019” - Dzięki cudownym opowieściom Wędrownej Wytwórni Zdarzeń - 

Parparusza uczniowie klas I - III i opiekunowie z GZSP z Popowa, Wąsosza, Więcek i 

Rębielic Królewskich mogły poczuć przedświąteczny, zimowy klimat, wysłuchać 

wzruszających historii i płynących z nich mądrości. Nie zabrakło też zabawy, tańców i 

wspólnego śpiewania. Na koniec na wszystkich uczestników mikołajkowej zabawy 

czekały upominki i słodycze. 

 

 

 Mikołajki 2019r., Parparusza 

 

- “Kolęda jest kobietą”  - koncert kolęd i pastorałek odbył się 27 grudnia 2019. 

Wystąpiły cztery uzdolnione i umuzykalnione artystki: Katarzyna Pakowska (wokal, 

piano i bębny obręczowe), Aleksandra Awtuszewska (wiolonczela), Joanna Dutkowska 
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gitara basowa), Małgorzata Koperska (gitara basowa) . Widownia sali tanecznej GCK 

zgromadziła tego wieczoru ponad 100 osób. 

 

 

    Kolęda Jest Kobietą – koncert świąteczny 

 

4. Warsztaty 

 

Warsztaty świąteczne dla młodzieży i dorosłych “Bombka – Medalion decoupage” 

odbyły się w GCK 13 grudnia 2019 r. Wzięło udział 10 osób. Stworzono wyjątkowe 

świąteczne ozdoby. Organizator zapewnił wszystkie materiały i niepowtarzalny 

przedświąteczny klimat. 

 

 Warsztaty  

“Bombka – 

medalion 

decoupage” dla 

młodzieży i 

dorosłych 
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5. Kurs językowy 

 

W sali GCK odbywały się również szkolenia języka angielskiego dla dorosłych. Kurs 

był w całości   sfinansowany z Funduszy Europejskich. Na zajęcia, które odbywały się 

dwa razy w tygodniu, uczęszczało 12 osób. 

 

 

II. INFORMACJE  FINANSOWE 
 

A. Stan finansów Gminy Popów 

Gmina Popów rok 2019 rozpoczęła z budżetem uchwalonym przez Radę Gminy w 

dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 18/III/2018. 

W ciągu roku do Gminy wpłynęły dochody w wysokości 30.692.573,64 zł zł z czego 

dochody bieżące to 27.058.889,65 zł, a majątkowe 3.633.683,99 zł. 

Struktura wykonanych dochodów jest następująca:  

- dochody własne -  10.600.406,56 zł.  

- dotacje celowe   -  11.212.139,08 zł 

- subwencje          -    8.880.028,00 zł 

Gmina uzyskała też przychody w wysokości 2.738.208,00 zł. 

Składa się na nie pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 2.700.000,00 zł 

i spłata pożyczki od OSP Zbory w wysokości 38.208,00 zł.  

 

Wydatki ogółem wyniosły 35.426.882,81 zł z czego :            

-    wydatki bieżące           25.375.383,48 zł           

-    wydatki majątkowe      10.051.499,33 zł. 

Na koniec roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.          

Budżet roku 2019 roku zamknięto wynikiem ujemnym, który wynosi 4.734.309,17 zł. 

Nadwyżka operacyjna wyniosła 1.683.506,17 zł, co stanowi 5,48 % dochodów 

wykonanych ogółem. 

Rozchodami Gminy były spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 147.632,00 zł.  

Udzielono tez pożyczki OSP Zbory w kwocie 38.208,00 zł . Dało to łącznie 185.840,00 

zł. 
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B. Zobowiązania Gminy 

Zobowiązania Gminy Popów na koniec 2019 roku wynikają wyłącznie z pożyczek 

zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na 

dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Całkowite zadłużenie 

wynosi 3.561.488,00 zł. Składają się na nie 4 pożyczki. 

Pożyczka Nr 2019P0214 na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i 

Marianów, gmina Popów”. Kwota pozostała do spłaty – 2.700.000,00 zł  w terminie do 

30.09.2029 r. 

Pożyczka Nr 2019P0140 na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w 

miejscowości Smolarze.” Pozostała do spłaty kwota to 199.500,00 zł w terminie do 

30.03.2025 r. 

Pożyczka Nr 2014P0212 na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

Kamieńszczyzna – Zawady”. Pozostała kwota pożyczki to 452.580,00 zł w terminie do 

15.12.2024 r. 

Pożyczka Nr 2013P0015 na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

Annolesie, Marianów, Zawady”. Pozostała kwota pożyczki to 209.408,00 zł w terminie 

do 15.12.2023 r. 

 

C. Należności Gminy 

Należności względem Gminy wynikają ze środków na rachunkach bankowych 

jednostek organizacyjnych Gminy, z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, czynszów 

i sprzedaży towarów a także z tytułu podatków i zaliczki alimentacyjnej.   

 

a) z tytułu depozytów na żądanie                                          -  288.071,95 zł 

b) depozyty terminowe                                                          -  800.000,00 zł             

c) należności wymagalne z tytułu dostaw  

    towarów i usług                                                                 -  277.562,69 zł    

d) należności wymagalne z tytułu podatków 

         i zaliczki alimentacyjnej                                             -  3.050.569,96 zł   

                                                                                              łącznie 4.416.204,60 zł   
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D. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Popów. 

Gmina Popów udzieliła w roku 2019 dotacji na zadania inwestycyjne jak i bieżące. 

Na zadania inwestycyjne dotację w wysokości 1.742.899,00 zł na przebudowę drogi 

powiatowej 2008S i 2066S otrzymał Powiat Kłobucki. 

Dotację na zadania bieżące przeznaczone były na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupów dokonywanych przez jednostki OSP, 

oraz zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

Na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznana została 

jedna dotacja w wysokości 3.000,00 zł. 

Na dofinansowanie zakupów sprzętu przyznano dotacje w wysokości: 

OSP Popów                        - 21.437,50 zł.  

OSP Rębielice Królewskie    - 2.354,00 zł 

OSP Więcki                           - 7.500,00 zł 

OSP Wąsosz Górny              - 1.300,00 zł 

OSP Zbory                           - 25.735,00 zł 

OSP Dębie                           - 24.000,00 zł 

Dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu otrzymał Klub Sportowy 

Liswarta Popów w wysokości 63.500,00 zł. 

Łącznie kwota dotacji wyniosła 1.891.725,50 zł. 

 

E . Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jst stanowi instrument wieloletniego planowania 

finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. 

takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:  

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 

• dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

• wynik budżetu  

• przychody i rozchody budżetu 

Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu 

terytorialnego i kwota odsetek do spłaty w danym roku.  

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. 
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Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 

 

Dochody ogółem 

 

 

25.121.719,20 

  

31.235 298,4

3 

  

29.943.792,00 

 

 29.244.000,00 

 

-bieżące 

 

 

24.843.220,40 

  

26.664 998,4

3 

  

26.943.792,00 

  

26.144.000,00 

 

-majątkowe 

 

 

278.498,80 

    

4.570.300,00 

  

 3.000.000,00 

 

3.100.000,00 

 

Wydatki ogółem 

 

 

26.023.567,95 

 

35.962.733,7

4 

 

29.388.814,80 

 

28.640.480,00 

 

-bieżące 

 

 

21.445.111,10 

 

25.930.973,7

4 

 

23.428 814,80 

 

24.456.000,00 

 

-majątkowe 

 

 

4.578.456,85 

 

10.031.760,0

0 

 

5.960.000,00 

 

4.184.480,00 

 

Wynik budżetu 

 

 

-901.848,75 

 

-4.727.435,31 

 

554.977,20 

 

603.520,00 

 

Przychody 

 

 

4.596.663,41 

 

4.913.275,31 

 

38.208,00 

 

0,00 

 

Rozchody 

 

 

320.670,22 

 

185.840,00 

 

593.185,20 

 

603.520,00 
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Stan zadłużenia 

 

 

1.019.620,00 5 011 129,20 4.417.944,00 3.814.424,00 

 

Odsetki 

 

 

63.000,00 

 

120.000,00 

 

132.000,00 

 

114.000,00 

 

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Stan początkowy środków trwałych Gminy Popów w 2019 roku wynosił 42.262.575,50 

zł z uwzględnieniem dotychczasowej amortyzacji, natomiast na dzień 31.12.2019 r. ich 

wartość stanowiła 50.507.711,27 zł. Oznacza to, że przyrost wartości środków trwałych 

w 2019 roku odnotowujemy na poziomie 1,20 %. 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

Z UWZGLĘDNIENIEM AMORTYZACJI 

 

Nazwa 

Wartość netto 

Stan na dzień 

01.01.2019 r. 
zwiększenia zmniejszenia 

Stan na dzień 

31.12.2019 r. 

Grunty 5 715 494,82 64 462,73  5 779 957,55 

Budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

28 143 147,04 3 597 680,11  31 740 827,15 

Urządzenia techniczne i 

maszyny 
392 663,44  89 236,00 303 427,44 

Środki transportu 966 944,20  171 486,06 795 458,14 

Inne środki trwałe 20 974,74  9 434,69 11 540,05 

Środki trwałe w budowie 

(inwestycje) 
7 023 351,26 4 853 149,68  11 876 500,94 

RAZEM 42 262 575,50 8 515 292,52 270 156,75 50 507 711,27 
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 Analizując powyższą tabelę przedstawiającą zmiany w wartościach środków 

trwałych zauważamy zwiększenie wartości gruntów, spowodowane nabyciem z mocy 

prawa działek położonych na terenie Gminy Popów, budynków i lokali, związanych ze 

zwiększeniem ich wartości poprzez docieplenie i termomodernizację, a także wzrost 

wartości środków trwałych w budowie, o czym świadczą rozpoczęte przez Gminę 

Popów inwestycje. Po stronie zmniejszeń natomiast, głównie figurują odpisy 

amortyzacyjne środków trwałych. 

 

 

 
 

 

Powyższy wykres przedstawia strukturę środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.                         

z podziałem na poszczególne kategorie wyodrębnione w zestawieniu zmian środków 

trwałych. Największą część w stosunku do wartości środków trwałych ogółem stanowią 

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, bo aż 62,84%. Najmniejszą 

natomiast urządzenia techniczne  i maszyny oraz inne środki trwałe 0,62%. Drugą co do 

wielkości grupą zajmującą 23,51 % wartości środków trwałych ogółem jest grupa 

środków trwałych w budowie, czyli szereg rozpoczętych inwestycji, świadczących o 

ciągłym rozwoju Gminy Popów. 
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IV. 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.  

Z uwagi na znaczącą dezaktualizację danych zawartych w ww. dokumencie w dniu 18 

czerwca 2019 r. Rada Gminy Popów podjęła uchwałę Nr 72/XI/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Popów. Granicami obszaru objętego sporządzanym studium są 

granice administracyjne gminy Popów.  

Stosownie do wymagań formalnych o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Popów oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dotyczącej ww. projektu studium, a także o możliwości wnoszenia 

pisemnych wniosków zawiadomiono na piśmie odpowiednie urzędy i instytucje. 

Wystąpiono również do odpowiednich instytucji z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i 

stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko. 

Mieszkańcy gminy Popów oraz wszelkie zainteresowane strony zostały poinformowane 

o przestąpieniu do sporządzania ww. dokumentów w drodze obwieszczenia, które 

zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów w dniach 10.07.2019 r. 

– 06.08.2019 r., opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Popów, 

przekazane sołtysom, a także ogłoszone w prasie lokalnej. Ww. obwieszczenie 

określało również formę i termin (do dnia 05.08.2019 r.) składania pisemnych 

wniosków dotyczących studium oraz wniosków i uwag dotyczących prognozy 

oddziaływania na środowisko. W ustawowym terminie zostały zgłoszone 83 wnioski, w 

tym jeden zbiorowy.  

W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony zewnętrzny Wykonawca, który 

odpowiedzialny jest za przygotowanie kompletnego projektu studium wraz z 

załącznikami oraz przeprowadzenie procedury umożliwiającej podjęcie uchwały 

zatwierdzającej studium przez Radę Gminy Popów. Zgodnie z zawartą umową 

materiały i dane niezbędne do sporządzenia studium pozyskiwane są przez Wykonawcę. 

Do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawca sporządził część opracowania dotyczącą 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. 
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Dalsza procedura będzie kontynuowana w 2020 r. Planowany termin zakończenia 

realizacji zadania przewiduje się na trzeci kwartał 2020 r. 

 

 

B. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na przeważającym obszarze gminy nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą nr 27/IV/2019 Rady Gminy Popów z  dnia 

11 stycznia 2019 r. zatwierdzony został miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości Kamieńszczyzna. Uchwała ta została 

zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w wyroku 

z dnia 18 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Gl 684/19 stwierdził nieważność uchwały w 

całości. Na powyższe została wniesiona skarga kasacyjna, sąd II instancji nie wydał 

jeszcze rozstrzygnięcia.  

W związku z brakiem na terenie Gminy Popów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków 

zabudowy terenu odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w 

drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W roku 2019 r. Wójt Gminy Popów wydał: 

 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

 73 decyzje o warunkach zabudowy, w tym: 

- 40 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

- 7 decyzji dotyczących zabudowy usługowej; 

- 26 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; 
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2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicz-

nego 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 mieszka-

niowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszka-

niowym zasobem gminy w kolejnych latach; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploata-

cji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy; 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospo-

darowania mieszkaniowym zasobem Gminy. 

Mieszkaniowy zasób gminy w całości zlokalizowany jest w budynkach stanowiących 

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 2019 roku 49,833 m². 

Stan ten w ciągu roku nie zmienił się i na dzień 31.12.2019 roku był taki sam jak na 

początku 2019 roku.  

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w 2019 roku pochodzą z czynszu za 

lokale mieszkalne i za lokale użytkowe i wynosiły 82716,94 zł.  

 

 

 

D. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na dzień 31.12.2019 r.: 

 

 

Ogólna powierzchnia nieruchomości w gminie Popów wynosi: 301,3505 ha, w tym:  

 

 

Rodzaj użytków Pow., [ha] 

Udział w pow. 

ogółem 

Grunty orne 32.5348 10.80% 

Łąki trwałe 0.2930 0.10% 

Pastwiska trwałe 24.3401 8.08% 

Grunty rolne zabudowane 0.1031 0.03% 

Grunty pod rowami 0.0173 0.01% 

Nieużytki 34.9207 11.59% 

Lasy 120.8358 40.10% 

Grunty zadrzewione i zakrzewione 11.5887 3.85% 

Tereny mieszkaniowe 0.5289 0.18% 

Tereny przemysłowe 0.8959 0.30% 
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Inne tereny zabudowane 9.6176 3.19% 

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w 

trakcie zabudowy 0.0921 0.03% 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4.6077 1.53% 

Drogi 58.3972 19.38% 

Inne tereny komunikacyjne 0.3272 0.11% 

Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicz-

nych lub linii kolejowych 1.9744 0.66% 

Grunty pod wodami powierzchniowymi płyną-

cymi 0.1562 0.05% 

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojący-

mi 0.0198 0.01% 

Tereny różne 0.1000 0.03% 

 301.3505  

 

 

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 za-

kres 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 funkcjono-

wanie gminy Popów; 

• sprzedaż nieruchomości uznanych za zbędne, zakup nieruchomości koniecznych do 

funkcjonowania i zamiana nieruchomości uznanych za zbędne na takie, które mogą po-

prawić funkcjonowanie gminy Popów; 

• przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości we własność zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawa; 

W roku 2019 poniesiono koszty utrzymania, naprawy i konserwacji wszystkich nieru-

chomości Gminy Popów w kwocie: 90 769,25 zł; 

Dochody z czynszów najmu, dzierżawy tych nieruchomości stanowiły kwotę: 82985,04 

zł. 
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Wykaz działek nabytych w roku 2019 

 

Obręb geo-

dezyjny 

Sposób nabycia Liczba działek Powierzchnia 

Annolesie 
Decyzja Starosty 

o lok. inw. drog. 
167 0,8233 ha 

Florianów Decyzja Wojewody 4 0,7348 ha 

Nowa Wieś Decyzja Wojewody 21 140,1606 ha 

Marianów 
Decyzja Starosty 

o lok. inw. drog. 
95 0,9538 ha 

Płaczki 

Decyzja Starosty 

o lok. inw. drog. 
2 0,1511 ha 

Decyzja Wojewody 2 1,0110 ha 

Popów Decyzja Wojewody 5 0,6039 ha 

Rębielice 

Królewskie 
Decyzja Wojewody 12 2,0778 ha 

Wąsosz Dol-

ny 

Decyzja Starosty 

o lok. inw. drog. 
1 0,0173 ha 

Wąsosz Gór-

ny 
Decyzja Wojewody 1 0,0072 ha 

Więcki Decyzja Wojewody 8 3,7101 ha 

Zbory Decyzja Wojewody 8 2,3328 ha 

 

 

 

E. Rozwój i modernizacja  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W 2019 roku wybudowana i oddana do użytkowania została sieć kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach:  

1. Dąbrowa 

2. Więcki (ul. Topolowa, Akacjowa, Kolejowa, Długa, Krótka i Szkolna) 

3. Wąsosz Dolny (do posesji nr 118). 

Łączna długość wybudowanej w 2019 roku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocz-

nej wyniosła: 8,49 km. 

W 2019 Gmina Popów nie realizowała zadań związanych z rozbudową sieci wodocią-

gowych. 

Łączna długość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Popów wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: 126,88 km, w tym sieć wodociągowa 75,12 km, 

sieć kanalizacyjna 51,76 km. 
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F. Sieć dróg 

Układ komunikacyjny gminy  Popów tworzą: 

 droga wojewódzka nr 491 relacji Raciszyn – Częstochowa, 

 drogi powiatowe nr: 2008S, 2013S, 2014S, 2016S, 2017S, 2023S, 2025S, 

2029S, 2030S, 2066S, 

 drogi gminne 

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie dróg gminnych 

L.

p. 

Nr drogi Ulice w drodze Przebieg Długość cała 

[km] 

1  679001S  Opatowska  Rębielice Królewskie – ul. Opa-

towska  

0,797 

2  679002S  Cmentarna, św. 

Rocha  

Rębielice Królewskie – ul. Św. 

Rocha, ul. Cmentarna  

2,765 

3  679003S  Nadrzeczna  Rębielice Królewskie – ul. Nad-

rzeczna, droga przebiegająca 

przez rz. Górniankę, droga prze-

biegająca przez msc. Rębielice 

Królewskie  

2,113 

4  679004S  Szkolna  Rębielice Królewskie – ul. 

Szkolna  

2,463 

5  679005S  -  Rębielice Królewskie – ul. bez 

nazwy do granicy z gm. Miedź-

no  

2,636 

6  679006S  -  Rębielice Królewskie – ul. bez 

nazwy do granicy z gm. Lipie  

1,834 

7  679007S  Królewska  Rębielice Królewskie – ul. Kró-

lewska  

1,390 

8  679008S  Lipowa  Kamieńszczyzna – ul. Lipowa  2,321 

9  679009S  Krótka, Polna  Kamieńszczyzna – ul. Krótka  0,799 

10  679010S  Polna  Kamieńszczyzna – ul. Polna  1,136 

11  679011S  Szkolna  Kamieńszczyzna, Zawady – ul. 

Nadrzeczna, ul. Szkolna  

2,255 

12  679012S  Piwna  Zawady – ul. Piwna  1,441 

13  679013S  Wesoła  Zawady – ul. Wesoła  0,261 

14  679014S  Kręta  Zawady – ul. Kręta  0,463 

15  679015S  Pogodna  Zawady – ul. Pogodna  0,173 

16  679016S  Kwiatowa  Zawady – ul. Kwiatowa  0,204 

17  679017S  Jasna  Zawady – ul. Jasna  0,213 

18  679018S  -  Zawady – droga bez nazwy do 

terenów Nadleśnictwa Kłobuck  

2,014 
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19  679019S  Sosnowa  Zawady – ul. Sosnowa  0,325 

20  679020S  Turystyczna  Zawady – ul. Turystyczna  0,541 

21  679021S  Sosnowa, Spo-

kojna  

Zawady – ul. Spokojna  0,506 

22  679022S  Wczasowa  Zawady – ul. Wczasowa  0,182 

23  679023S  Sosnowa  Zawady – ul. Spacerowa  0,153 

24  679024S  -  Zawady – ul. Rolnicza  0,15 

25  679025S  Dworcowa  Zawady – ul. Dworcowa  0,257 

26  679026S  -  Zawady – ul. Gwiezdna  0,147 

27  679027S  Jana Długosza, 

Polna  

Popów, Dębie, Annolesie, 

Więcki – ul. bez nazwy przebie-

gająca przez msc. Dębie, Anno-

lesie, Marianów  

3,644 

28  679028S  Osiedlowa  Popów – ul. Osiedlowa  0,208 

29  679029S  Władysława 

Stanisława 

Reymonta  

Popów – ul. W. S. Reymonta  1,103 

30  679030S  Jana Długosza  Popów – ul. J. Długosza  0,497 

31  679031S  Strażacka  Popów – ul. Strażacka  0,499 

32  679032S  -  Popów – ul. Z. Nałkowskiej  0,580 

33  679033S  Ogrodowa  Popów – ul. Ogrodowa  0,277 

34  679034S  -  Popów – ul. Pajęczańska  0,285 

35  679035S  Harcerska  Popów – ul. Harcerska  1,212 

36  679036S  -  Popów – ul. M. Wołodyjow-

skiego  

0,149 

37  679037S  -  Dębie – ul. bez nazwy przebie-

gająca przez msc. Dębie  

1,899 

38  679038S  -  Florianów – ul. bez nazwy prze-

biegająca przez msc. Florianów  

2,466 

39  679039S  -  Dąbrowa-Wrzosy – ul. bez na-

zwy przebiegająca przez msc. 

Dą-browa-Wrzosy  

2,202 

40  679040S  Akacjowa  Więcki – ul. Akacjowa  1,794 

41  679041S  Kolejowa  Wiecki – ul. Kolejowa, droga 

przebiegająca przez msc. Więcki  

2,407 

42  679042S  Szkolna  Więcki – ul. Szkolna  0,728 

43  679043S  Krótka  Więcki – ul. Krótka  0,187 

44  679044S  -  Więcki – droga przebiegająca 

przez msc. Więcki  

2,313 

45  679045S  -  Płaczki – droga przebiegająca 

przez msc. Płaczki  

1,690 

46  679046S  -  Dąbrowa – droga przebiegająca 

przez msc. Dąbrowa  

1,175 
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47  679047S  Traugutta  Annolesie, Marianów, Wąsosz 

Dolny – ul. bez nazwy przebie-

gająca przez msc. Annolesie, 

Marianów, ul. Traugutta  

4,691 

48  679048S  -  Marianów – ul. Bez nazwy prze-

biegająca przez msc. Marianów  

1,637 

49  679049S  -  Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny – 

droga przebiegająca przez msc. 

Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny  

0,664 

50  679050S  Kalwaryjska  Wąsosz Górny – ul. Kalwaryjska  0,217 

51  679051S  Niepodległości  Wąsosz Górny – ul. Niepodle-

głości  

0,104 

52  679052S  Rynek  Wąsosz Górny – ul. Rynek  0,118 

53  679053S  Powstańców  Wąsosz Górny – ul. bez nazwy 

do zabudowań Oddziału Ze-

wnętrz-nego Aresztu Śledczego  

3,974 

54  679054S  -  Nowa Wieś – droga przebiegają-

ca przez msc. Nowa Wieś  

2,671 

55  679055S  -  Brzóski – droga przebiegająca 

przez msc. Brzóski  

0,592 

Razem:  67,523 

Dodatkowo przez teren gminy Popów przebiega linia kolejowa nr 131 relacji Chorzów 

Batory - Tczew. 

 

G. Działalność  inwestycyjna 

 Gmina Popów prowadzi aktywną politykę inwestycyjną, dzięki której 

systematycznie zwiększana jest pula wydatków na inwestycje w ramach lokalnego 

budżetu, co sprawia, że możliwa jest realizacja przedsięwzięć odpowiadających na 

lokalne potrzeby mieszkańców, które pozytywnie podnoszą poziom atrakcyjności 

gminy. Realizacja znacznej części  zadań inwestycyjnych nie byłaby możliwa bez 

wsparcia ze środków pozabudżetowych. Gmina Popów  skutecznie wykorzystuje środki 

ze źródeł krajowych, jak i wspólnotowych. Pozwala to na przeprowadzenie 

przedsięwzięć bardziej złożonych i kosztownych, których realizacja wpływa na 

poprawę jakości życia mieszkańców i atrakcyjność gminy. Szczególne znaczenie mają 

tu inwestycje w infrastrukturę wspierającą rozwój gospodarczy oraz infrastrukturę 

zapewniającą usługi dla ludności. 
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W 2019 roku  roku na terenie Gminy Popów  zrealizowano i zakończono inwestycje 

pod nazwą: 

 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, 

Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów, gmina Popów – 8.787.812,49 zł. 

Zakres robót obejmował  budowę 6 km kanału sanitarnego grawitacyjnego, 1,1 km 

kanału sanitarnego tłocznego, 1,6 km kanału sanitarnego tłocznego oraz budowę trzech 

przepompowni ścieków, a także wykonanie 156 sztuk przyłączy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Wą-

sosz Górny, wartość zadania 2.898.052,75 zł.  Zakres robót, zgodnie z zawartą umową 

z Wykonawcą  obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych z instalacjami we-

wnętrznymi wod-kan i ogrzewaniem. 
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3. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń gimnazjum na potrzeby przedszkola, 

budowa stołówki wraz z zapleczem kuchennym oraz budowa dolnego źródła 

ciepła. 

Wartość zadania: 4 678 260,77 zł (na podstawie dokumentu OT). 

 Zadanie obejmowało: termomodernizację istniejących budynków oświaty, 

budowę nowej stołówki wraz z zapleczem kuchennym jako budynku niskoemisyjnego, 

budowę dolnego źródła ciepła – pompa ciepła, modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz budowę instalacji gazowej  

z zewnętrznym zbiornikiem na potrzeby pomieszczeń kuchennych. W obiekcie 

zastosowana została  mechaniczna wentylacja z funkcją odzysku ciepła. 
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4. Budowa obiektów małej architektury: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Otwarta Strefa Aktywności  w miejscowości Zawady -  zadanie obejmowało budo-

wę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, wartość zadania 143.199.69 zł. 
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- Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dębiu, polegające na budowie 

placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, wartość zadania 140.745,96  zł 

 

- Budowa placu zabaw przy Gminnym Zespole Szkolno- Przedszkolnym w  

Rębielicach Królewskich – 91.274,60 zł. 
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5. Edukacja ekologiczna. 

W ramach edukacji ekologicznej gmina pozyskała środki pochodzące z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 

zadania:   

 - Zielona pracownia w SP w GZSP nr 2 w Wąsoszu – Zielona Przystań  - 53.434,41 

zł. 

 

  

 

 

- Wydanie publikacji pn. Walory przyrodnicze i kulturowe gminy Popów  -  

25.600,00 zł. 
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6. Ponadto zakupiono  kocioł  centralnego ogrzewania o mocy 150 kW dla Gminnego 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich –  koszt. 46.740,00 

złotych. 

7. Zlecono wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na rozbudowę drogi 

gminnej w miejscowości Antonie - 32.000,00 zł. 

 

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji: 

 

1. Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla  zadania pn. Rozbudowa i 

przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady. 

2.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz 

Górny, gmina Popów. 

 

 

ŚRODOWISKO 

 

A. Program Ochrony Środowiska  

Program jest dokumentem analizującym istniejący stan poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego Gminy Popów oraz przedstawiającym cele i 

zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji w celu 

zachowania dobrego stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa 

przedstawione zostały działania naprawcze.  

W celu realizacji polityki ochrony środowiska, 24 października 2019 r. uchwałą 

nr 93/XV/2019 Rady Gminy Popów uchwaliła Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Popów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku. Głównym i nadrzędnym 

celem opracowania programu była weryfikacja podjętych działań wraz z aktualną oceną 

stanu środowiska, w porównaniu do zakładanych efektów, a także uaktualnienie celów 

polityki ekologicznej zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich komponentów 

środowiska naturalnego, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego i społecznego. W Programie Ochrony Środowiska wskazany został 

sposób realizacji założeń na terenie gminy, zgodnie z wytyczonymi priorytetami 

ekologicznymi z wyszczególnieniem działań krótkoterminowych do roku 2022, a także  

długoterminowych w perspektywie do 2026 roku, zgodnymi z celami ustalonymi w 

strategiach, programach i dokumentach programowych szczebla międzynarodowego i 

krajowego. Opracowany dokument wyznacza również harmonogram działań w oparciu 

o wszystkie komponenty środowiska naturalnego, wraz z aspektami finansowymi 

realizacji proponowanych inwestycji, koncepcją prowadzenia monitoringu, a także 

aktualizacji założeń. Istotnym celem   było również włączenie społeczeństwa w etap 

kreowania dokumentu, a następnie realizacja i ewaluacja przyjętych  działań.   

Na opracowanie przedmiotowego programu Gmina Popów uzyskała  dofinansowanie z 

WFOŚiGW w kwocie 5.600,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 1.400,00 zł. 
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B.  Informacja o gospodarce odpadami  

Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi,  w ramach którego właściciele nieruchomości obowiązani są do 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie  odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w 2019 roku była 

firma EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. Liczba nieruchomości, z których 

zostały odebrane odpady na koniec roku 2019 r. wyniosła 1862, natomiast łączna ilość 

odpadów jaką zebrano z nieruchomości  zamieszkałych wyniosła 1 224,329 Mg . 

 Na terenie Gminy Popów  funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Popowie przy ul. Rzecznej 1  (PSZOK). Właściciele nieruchomości 

mogą bezpłatnie oddawać w nim następujące frakcje odpadów komunalnych m.in.  

szkło, papier i makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji, popiół i żużel pochodzący z palenisk domowych, 

tekstylia,  meble i inne odpady wielkogabarytowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian 

opakowaniowy. 

Na terenie Gminy Popów, do końca 2019 r. obowiązywała opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca i wynosiła 9,80 zł. za odpady 

segregowane i 19.60 zł.  za odpady niesegregowane.   

 Pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są w 

całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.   

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie oddziaływać na środowisko.  

Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej 

na terenie Gminy Popów inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) wymagane jest dla:  

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W 2019 roku, Wójt Gminy Popów, wydał 9 decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko Decyzje nie nakładały obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
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środowisko. Wszystkie dotyczyły budowy farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW w  

miejscowościach:   

-  Rębielice Królewskie – 5 decyzji, 

-  Zawady  – 1 decyzja, 

-  Kamieńszczyzna -  2 decyzje,  

-  Florianów  – 1 decyzja. 

 

C. 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 zwierających azbest. 

W roku 2019 Gmina Popów zrealizowała zadanie pod nazwą „Usunięcie i 

unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów ”. Zadanie 

zostało dofinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach i  obejmowało:  

1) demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawie-

rających azbest z budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Popów w ilości 5,407 Mg; 

2) odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest składowa-

nych na posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Popów  

w ilości 69,983 Mg. 

 

Łącznie na terenu Gminy Popów w 2019 roku usunięto 75,390 Mg wyrobów 

zawierających azbest. Zadanie zrealizowano w terminie 01.07.2019 r. – 13.09.2019 r. 

 

D. Program Czyste Powietrze 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  wspólnie z 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program 
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priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności 

energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z 

istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 

zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych. 

Gmina Popów w dniu 23 lipca 2019 roku podpisała z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  porozumienie  dotyczące 

współpracy przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”.  

Na mocy porozumienia gmina uruchomiła punkt przyjmowania wniosków w ramach 

Programu „Czyste powietrze”  i została włączona w proces weryfikacji  wniosków o 

dofinansowanie. Urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wnioski oraz 

skompletować wymagane załączniki. Doradzają i udzielają niezbędnych informacji na 

temat programu "Czyste Powietrze".   

W ramach programu przewidywane jest dofinansowanie takich działań, jak: 

 wymiana starych źródeł ciepła zasilanych na paliwo stałe, zakup i montaż no-

wych źródeł energii cieplnej, które spełniają wymagania programu Czyste Po-

wietrze;  

 docieplenie przegród budynku;  

 wymiana drzwi i okien;  

 montaż odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych oraz instalacji 

fotowoltaicznej;  

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli systemu rekuperacji.  

Do 31 grudnia 2019 roku przygotowano i złożono w WFOŚiGW w Katowicach   

łącznie 12 wniosków o dofinansowanie, z czego 8 wniosków dotyczyło budynków już 

istniejących, a 4  dotyczyły budynków nowo wybudowanych.  

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy o do-

finansowanie, ale nie później niż do 30 czerwca 2029 r. Dotacji podlegają przedsię-

wzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem, w którym złożono 

wniosek. Ponadto nie mogą one zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, a data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w proto-

kole końcowym. 

 

 

 

E. Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych w gminie. 

W roku 2019 bieżące wykonanie zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni  

wykonywali pracownicy Urzędu Gminy Popów.  Ponadto na potrzeby utrzymania tere-

nów zielonych zakupiono traktorek ogrodowy (kosiarka) o wartości 17.779,00 zł. 
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Ponadto w czerwcu 2019 r.  Gmina Popów zorganizowała  akcję sprzątania  rzek. W 

akcję  zaangażowało się  25 osób. Zebrano łącznie 24 worki pełne śmieci.   

 

F. Gminny, publiczny transport zbiorowy. 

 Z dniem 1 września 2019 roku na terenie gminy Popów utworzona została linia 

komunikacyjna Popów 1 – Kule, realizowana w ramach gminnego, publicznego trans-

portu zbiorowego. Długość utworzonej linii komunikacyjnej wynosiła 14,1 km i obej-

mowała 14 przystanków autobusowych na relacji Popów (rondo) – Dąbrówka – Brzózki 

– Nowa Wieś – Kule.                                   

Operatorem gminnego, publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartej w dniu 30 

sierpnia 2019 roku umowy zostało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Czę-

stochowa w Częstochowie.                                

Utworzona linia komunikacyjna została objęta dofinansowaniem w wysokości dopłaty 

do 1 zł do wozokilometra  w ramach programu Funduszu rozwoju przewozów autobu-

sowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Realizowana linia  komunikacyjna obejmowała 14,1 km i 14 przystanków.  

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA 

 

 A.  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Popów 

opracowano w oparciu o art.176 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 tekst jedn.)został przyjęty 

uchwałą nr 22/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.. Podstawowym założeniem w/w 

Programu jest utworzenie spójnego scentralizowanego systemu wsparcia  rodzin oraz 

wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. W ramach programu realizowane zadania koncentrują się nie tylko na 

dziecku, ale także na całej rodzinie.    

 Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze, działania profilaktyczne i upowszechniające 

działania prorodzinne. Stanowi on kompleksowe ujęcie systemu wsparcia dziecka i 

rodziny .Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, jako podstawowa instytucja zapewniającą 

pomoc i wsparcie na szczeblu lokalnym. 

 W 2019 roku rodziny z dziećmi otrzymały pomoc w formie świadczeń 

pieniężnych, doradczych, informacyjnych, motywacyjnych i wsparcia. Dodatki 

mieszkaniowe otrzymały 3 rodziny z dziećmi, 13 rodzin z dziećmi otrzymało pomoc  w 

formie zasiłku celowego, 6 rodzin - zasiłku okresowego, 5 rodzin – posiłku w szkole i 

41 rodzin z dziećmi otrzymało pomoc z Banku Żywności. Do uczestnictwa w koloniach 
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organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach zostało wytypowane jedno 

dziecko z terenu Gminy Popów. Możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny miało 

121 rodzin, 622 rodziny skorzystały z pomocy w formie świadczenia wychowawczego, 

366 rodzin otrzymało pomoc w formie świadczeń rodzinnych, a 21 rodzin z Funduszu 

Alimentacyjnego. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował również pobyt 3 dzieci            

w rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci w Domach Dziecka. Na powyższe działania 

zaplanowano  87 000 zł, a wydano 83 600,75 zł. 

 Wsparciem w formie asystenta rodziny w 2019 r. zostało objętych 10 rodzin w 

których znajdowało się 21 dzieci. 

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie brali udział w 9 

szkoleniach na tematy związane ze wspieraniem rodziny. 

 W ramach działań na rzecz rodzin z dziećmi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Popowie współpracuje m. in. z: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku,  Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłobucku, szkołami 

do których uczęszczają dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta, Gminną Komisją 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodkami Zdrowia, Komendą Powiatową 

Policji w Kłobucku, Sądami i Kuratorami. 

 W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku udzieliło pomocy 

finansowej 4 rodzinom zastępczym z dziećmi oraz objęto w/w rodziny wsparciem 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna w Kłobucku objęła swoimi działaniami w przybliżeniu 723 dzieci z 

terenu Gminy Popów. Nadzorem kuratora w 2019 r. było objętych 5 rodzin  z dziećmi z 

terenu Gminy Popów. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku przeprowadziła 3 

pogadanki profilaktyczne w szkołach, 3 spotkania profilaktyczne z uczestnikami obozu 

harcerskiego wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, a także uczestniczyła w festynach 

rodzinnych ze Sznupkiem. 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                      

w 2019 r. prowadził działania w 9 rodzinach z dziećmi, w których znajdowało się 17 

dzieci. 

 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 2 wspólne 

działania na rzecz rodzin z dziećmi, a położna złożyła 70 wizyt u kobiet w okresie 

poporodowym. 

 Położna z Poradni Medycyny Rodzinnej w Popowie złożyła 13 wizyt u kobiet          

w okresie poporodowym. 

 Poradnia Ogólna w Wąsoszu podjęła 170 wspólnych działań na rzecz rodzin           

z dziećmi, a położna złożyła 53 wizyty 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. 
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Do powyższych instytucji możemy zaliczyć m. in.: 

• Przedszkola i Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Popów, które w ramach 

swojej działalności realizują programy profilaktyczne, edukacyjne i 

wychowawcze.   

W 2019 r. w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Popowie odbyły się 4 

spektakle profilaktyczne i warsztaty dla dzieci oraz podjęto 1 działanie edukacyjne o 

charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów z elementami profilaktyki 

dla dzieci i młodzieży. 

W Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Wąsoszu Górnym  odbyły się 2 

działania edukacyjne o charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów z 

elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży. 

W Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Rębielicach Królewskich zostało 

zaprezentowanych 5 spektakli profilaktycznych i warsztatów dla dzieci oraz podjęto 

około 20 działań edukacyjnych o charakterze artystycznym i sportowym w formie 

konkursów z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży. 

W Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Więckach nie odbyły się 

spektakle profilaktyczne i warsztaty dla dzieci natomiast podjęto 7 działań 

edukacyjnych o charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów z 

elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży. 

W Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Zawadach zaprezentowano 4 

spektakle profilaktyczne i warsztaty dla dzieci oraz podjęto 4 działania edukacyjne o 

charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów z elementami profilaktyki 

dla dzieci i młodzieży. 

 

• Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2019 

r. podjęła 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  - 13 dzieci z roczników 2009 – 2010; 

- Młodziki - 15 dzieci z roczników 2007 – 2008; 

- Trampkarze - 14 dzieci z roczników 2005 – 2006; 

- Istnieje jeszcze grupa osób urodzonych w latach 2011-2014, która bierze udział w 

treningach, lecz nie uczestniczy w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN 

Częstochowa – 15 osób. 

W 2019 r. Klub Liswarta zorganizował turniej z nagrodami dla wszystkich roczników 

młodzieżowych, które występują w klubie KS Liswarta Popów,a z okazji Dnia Dziecka 

wspólnie z Urzędem Gminy Popów zorganizował biegi przełajowe dla kategorii 

młodzieżowych i dla dorosłych. Oprócz tego na terenie klubu sportowego KS Liswarta 

odbył się koncert zespołów rockowych, z którego fundusze zostały przekazane m. in. na 
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szkolenie młodzieży. 

 

• Związek Harcerstwa Polskiego organizujący przedsięwzięcia, w których brała 

udział 23 Drużyna Harcerska Herosi działająca w Gminnym Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym nr 1 w Popowie, m. in. biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej, 

IV Hufcowy Turniej Sportowy, biwak z okazji Dnia Ziemi, Rajd o Puchar 

Komendantki Hufca Kłobuck, wyjazd do Katowic na Zlot Chorągwi Śląskiej 

ZHP, wyjazd do Zakopanego na Zlot Betlejemski, uroczystość przekazania 

Betlejemskiego Światła Pokoju itp. Ponadto w lipcu 2019 r. organizowano 

również półkolonie na terenie Ośrodka Harcerskiego Zawady w Popowie, w 

którym wzięły udział dzieci zrzeszone i niezrzeszone w ZHP Hufiec Kłobuck. 

Zorganizowano także Piknik Rodzinny „Harc-Piknik”, w którym wzięły udział 

dzieci wraz z całymi rodzinami oraz społeczność lokalna. Celem pikniku była 

m. in. promocja Gminy Popów oraz popularyzacja aktywnych form spędzania 

wolnego czasu. 

 

• Gminne Centrum Kultury w Popowie będące 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. Odbył się również koncert Kolęd i Pastorałek „Kolęda jest  

Kobietą”. 

 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie  realizująca program „Mała Książka – 

Wielki Człowiek” popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci w wieku do 5 roku 

życia, a także w wieku 6-12 lat oraz stwarzanie okazji do wspólnego spotkania 

przy książce dla dzieci i rodziców, a przez to – wzmacnianie więzi rodzinnych. 

W ramach projektu dzieci w wieku 3-6 lat otrzymują specjalną imienną Kartę 

Małego Czytelnika, na której zbierają specjalne punkty. Po uzbieraniu 10 

punktów otrzymują Dyplom Małego Czytelnika. W chwili zapisu do Biblioteki 

dziecko otrzymuje także specjalną bezpłatną wyprawkę, tj.: przypinka z 

logotypem projektu, książka dla dziecka oraz książka dla rodziców. Wskutek 

uczestnictwa w w/w programie, Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 

odnotowała znaczący wzrost liczby czytelników z kategorii wiekowej 5 lat oraz 

6-12 lat, a także znaczący wzrost liczby wypożyczeń książek z działu dla dzieci i 

młodzieży. 

 Realizując zadania dotyczące wspierania rodziny należy mieć na uwadze 

tworzenie warunków do działania dla rodzin wspierających, zabezpieczenie środków 

finansowych na współfinansowanie wydatków związanych z umieszczaniem dzieci w 

pieczy zastępczej oraz na zatrudnienie asystenta rodziny. Istotne jest także tworzenie 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

posiadających stopień niepełnosprawności i dzieci wymagających szczególnej opieki. 

W lutym 2020 r. Rada Gminy w Popowie przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia 

Gminnego Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach, który pozwoli na 

zabezpieczenie potrzeb rodzin z dziećmi w w/w zakresie. 
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 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 monitorowania realizacji Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 w kolejnych latach zostaną zebrane dane, które 

umożliwiają ocenę postępów i wprowadzanie  do niego ewentualnych  zmian. 

 

B.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w  Rodzinie w  gminie Popów na lata 2016-2019 została przyjęty  Uchwała 

Nr 86//XV/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 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. 

Na terenie naszej gminy od lat podejmowane są działania mające na celu pomoc 

osobom oraz rodzinom doświadczającym problemu przemocy w rodzinie.  Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany 

na postawie Z.W.0050.19.2019 Wójta Gminy Popów z dnia 18 lutego 2019 roku w 

sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. To właśnie on przy współpracy grup roboczych prowadzi 

procedury „Niebieskie Karty”. W 2019 roku odbyło się 6 posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w terminach 

09.01.2019, 03.04.2019, 12.06.2019, 17.07.2019, 25.09.2019, 18.12.2019. Utworzono 

17 grup roboczych. W posiedzeniach udział wzięli przedstawiciele instytucji: Policji, 

pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

oświaty, służby zdrowia oraz ochotniczej straży pożarnej. Do grup roboczych mogą 

zostać powołani kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów działających 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich obecność na posiedzeniu grup nie 

jest jednak obligatoryjna. 

 Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następowało przez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta - A”, który przekazywany był nie później niż w ciągu 7 

dni do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Popowie. Formularzy wszczynających procedurę „Niebieskie Karty” w 

2019 roku założono łącznie 17, przez przedstawicieli następujących instytucji: 

 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie - 6; 

 - Policji - 11. 

W 2019 roku nie odnotowano założenia „Niebieskiej Karty - A” przez uprawnione do 

tego podmioty, tj. służbę zdrowia, oświatę oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego po 

otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” powoływała w ciągu 3 dni grupę roboczą 

celem rozpatrzenia sytuacji rodziny, po czym udzielana była jej pomocy. Osoba, co do 

której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie otrzymywała 

formularz „Niebieska Karta B” zawierający pouczenie o przysługujących jej prawach 

oraz możliwościach uzyskania pomocy. Była zapraszana do udziału w grupach 

roboczych. Na posiedzeniu diagnozowano sytuację rodziny pod kątem przemocy oraz 
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wypełniano formularz „Niebieska Karta - C”. Do udziału w grupie roboczej wzywana 

była również osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy w 

rodzinie. Wypełniano z nią formularz „Niebieska Karta – D”. Członkowie grup 

roboczych sporządzili 14 formularzy „Niebieska Karta – C” i 15 formularzy „Niebieska 

Karta – D”. 

 W 2019 roku dochodziło do 104 interwencji domowych na terenie gminy Popów 

ze strony Policji. Na postawie prowadzonej dokumentacji stwierdza się, iż procedurą 

„Niebieskie Karty” objętych zostało 25 rodzin, w tym w okresie sprawozdawczym 17 

nowych. W 2019 roku zakończono procedurę „Niebieskie Karty” w 24 przypadkach.  

Ze względu na ustanie przemocy w rodzinie, powstania uzasadnionego przypuszczenia 

o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy zakończono procedurę w 22 przypadkach. W 2 

przypadkach procedurę zakończono na podstawie rozstrzygnięcia o braku zasadności 

podejmowania działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z powyższych danych 

wynika, iż w rodzinach gdzie sytuacja uległa poprawie i unormowała się karty zostały 

zamknięte. Zdarzyły się przypadki, gdzie procedura „Niebieskie Karty” została 

wszczynana ponownie, gdyż przemoc w rodzinie pojawiła się na nowo. Zakończenie 

każdej z procedur miało miejsce na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i 

wymagało udokumentowania w formie protokołów podpisanych przez 

przewodniczącego Zespołu oraz członków grup roboczych. 

 Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych 

systematycznie współpracowali z wieloma podmiotami zajmującymi się pomocą 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Na terenie gminy Popów są to: pracownicy 

socjalni z GOPS Popów, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, psycholog, służba zdrowia (głównie pielęgniarki środowiskowe), 

oświata (dyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy), Policja (dzielnicowi) oraz kuratorzy 

sądowi. Udzielona została pomoc psychologiczna oraz socjalna dla 47 osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie dostawały 

informację, iż mogą uzyskać pomoc w Ośrodku Pomocy Osób Pokrzywdzonych 

Przestępstwem w Częstochowie. 

 Na terenie gminy Popów głównym powodem występowania przemocy, a co za 

tym idzie powodem zakładania „Niebieskiej Karty” było nadużywanie alkoholu przez 

członków rodziny. W takich sytuacjach Zespół Interdyscyplinarny kierował osoby do 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popowie. Liczba 

spraw zgłoszonych do GKRPA w 2019 roku  wyniosła 4. Rodzina wówczas objęta 

zostawała pomocą oraz wsparciem ośrodka pomocy społecznej. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach sprawy zostały kierowane przez Zespół do prokuratury 

oraz sądu. W 2019 roku do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodziny wysłano 1 

wniosek. Do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie złożono zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku 3 spraw . 

 W celu zmiany postaw mieszkańców gminy Popów wobec przemocy                            

w rodzinie podejmowano działania informacyjno – edukacyjne społeczności lokalnej. 

Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie widnieje 

zakładka „Przemoc w Rodzinie”. Dodatkowo na terenie Ośrodka w gablocie 
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informacyjnej umieszczano plakaty, ulotki z numerami telefonów do Ogólnopolskiego 

Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz wszelkie broszury, 

informacje związane z przemocą w rodzinie. Łącznie we wszystkich placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Popów odbyło się 13 pogadanek na temat przemocy w 

rodzinie skierowanych do rodziców. W 5 Gminnych Zespołach Szkolno – 

Przedszkolnych na terenie gminy umieszczono łącznie 153 broszur, ulotek, plakatów 

dotyczących przemocy. W Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w 

Rębielicach Królewskich uruchomiona została zakładka „Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie”. Również w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Wąsoszu 

Górnym na stronie szkoły uruchomiono zakładkę dotyczącą przeciwdziałania przemocy. 

Wszelkie materiały, informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz form pomocy 

ofiarom udostępniane były dodatkowo przez oświatę, GOPS Popów oraz Gminną 

Komisję ds. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Popowie. 

Kolejnym z zrealizowanych zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy na lata 2016 - 2019 w Gminie Popów było 

podnoszenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 

2019 roku w trzech szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Katowicach dotyczących przemocy udział wzięli  członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Tematem pierwszego szkolenia była „Diagnoza monitoring i 

ewaluacja działań prowadzonych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

Wzięło w nim udział trzech przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Pani Beata Praszczyk, Pani Monika Stępień 

oraz dzielnicowy terenu gminy Popów Pan Arkadiusz Kasprzyk. Szkolenie odbyło się w 

dniach 28-29.10.2019r., 04-05.11.2019r. W drugim szkoleniem, pt. „Prawne aspekty 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie” udział wzięła przewodnicząca Zespołu Pani 

Beata Praszczyk. Szkolenie odbyło się w Katowicach w dniach 02-03.12.2019, 11-

12.12.2019. Trzecie szkolenie, w którym uczestniczyła Pani Monika Stępień odbyło się 

09-11.12.2019 roku i dotyczyło „Realizacji procedury Niebieskie Karty ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie”. 

 

Podsumowując. Realizacja celów oraz zadań określonych w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Popów na lata 2016-2019 w roku 2019 przyczynia się w szczególności do 

zmniejszenia poczucia bezradności ofiar przemocy, zwiększenia wiedzy na temat 

rzeczywistego rozmiaru zjawiska na terenie Gminy Popów oraz udzielania 

profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Należy 

pamiętać, iż jest to możliwe tylko dzięki systematycznej, wzajemnej współpracy 

podmiotów – grupy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się tematem 

przemocy. Zespół Interdyscyplinarny dzięki podnoszeniu kompetencji oraz poszerzaniu 

wiedzy z zakresu przemocy zwiększa skuteczności swoich działań 
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W 2019 roku przyznano w GOPS takie świadczenia jak: świadczenia rodzinne, 

świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

„Dobry start” czy świadczenia z pomocy społecznej. 

 

 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

4) świadczenie rodzicielskie 

 

Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

przedstawiała się następująco: 

 

 Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona 

kwota 

(w zł.) 

Wysokość świadczenia  (w 

zł)* 

Zasiłek rodzinny z 

dodatkami 

278 799.436,00 zł X 

Zasiłek rodzinny 278 550.745,90 zł 95  zł na dziecko do 5 roku 

życia; 124 zł na dziecko 

powyżej  5-go r.ż, do 18-

tego roku życia oraz 135 zł 

na dziecko powyżej 18 r.ż. 

Dodatek z tytułu 

urodzenia dziecka 

17 17.000,00 zł 1.000,00 zł 

Dodatek z tytułu 

wychowywania 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

32 38.475,00 zł 95,00 zł 

Dodatek z tytułu 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

9 17.158,00 zł 193,00 zł 

lub 

273 zł 
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Dodatek z tytułu 

opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania 

z urlopu 

wychowawczego 

28 84.306,10 zł 400,00 zł 

Dodatek z tytułu 

kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

23 23.980,00 zł 90 zł dla dziecka do 5 r. ż.; 

110 zł dla dziecka powyżej 

5 r.ż. 

Dodatek z tytułu 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

156 24.600,00 zł 100,00 zł 

Dodatek z tytułu 

podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole poza 

miejscem 

zamieszkania 

(zamieszkanie w 

miejscowości, w 

której  znajduje się 

szkoła) 

13 9.379,00 zł 113,00 zł 

Dodatek z tytułu 

podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole poza 

miejscem 

zamieszkania(pokryc

ie wydatków 

związanych z 

dojazdem) 

75 33.792,00 zł 69,00 zł 

 

Od stycznia 2016 roku, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego, świadczenia przyznawane są w 

niepełnej wysokości   według zasady „złotówka za złotówkę”. 

Świadczenia opiekuńcze w tym: 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

115 245.252,70 zł 184,42 zł do 30.10.2019 r. 

 od 01.11.2019 r. 215,84 zł 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

24 425.286,10 zł 1.583,00 zł 
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Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

2 13.100,00 zł 620,00 zł 

 

Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

43 43.000,00 zł 1.000 zł 

Świadczenie 

rodzicielskie 

21 153.098,50 zł 1.000 zł 

 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie nie wypłacił zasiłków dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę (3% od wypłaconych świadczeń) 

wydatkowano łącznie kwotę 1.831.901,39 zł. 

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

 Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

alimentów od rodzica  na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie 

przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, 

gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu  niepełnosprawności – 

bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują  

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.       

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 115.130,00 zł 

dla 22 osób uprawnionych. 

Świadczenie „Za życiem” 

W ramach ustawy „Za życiem” wypłacono 2 jednorazowe świadczenie posiadające 

zaświadczenie o którym mowa w art. 4 ust. 3 w/w ustawy  na łączna kwotę 8.000,00 zł. 

W/w świadczenie przyznawane jest  osobie uprawnionej, która przedstawi stosowne 

zaświadczenie lekarskie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej 

chorobie zagrażającym życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 

lub w czasie porodu. 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY  

 Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny uprawnienia 

przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu 

korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych 

form działalności.    
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Liczbę wydanych kart w 2019 r. wraz kosztami obsługi zadania przedstawia poniższa 

tabela: 

Podstawa 

prawna 

Opis Liczba 

rodzin/

osób 

Koszt obsługi 

(jednostkowy) 

Razem 

koszty 

obsługi 

Uwagi 

Art.29 ust.4 

Ustawy o 

karcie Dużej 

Rodziny 

 

 

 

 

Ilość rodzin 

wielodzietnych, 

którym 

przyznano nowe 

KDR 

47 13,89 zł 55,56 zł  

W tym: gdy 

wydano KDR 

tylko rodzicom 

43 5,45 zł 234,35 Przepis 

wszedł w 

życie 01.01. 

2019 r. 

Art.29 ust.5 

ustawy o 

KDR 

Ilość kart dla 

nowych 

członków rodziny 

0 2,79 zł 0,00 zł  

Ilość przedłużeń 

KDR 

5 2,79 zł 13,95 zł  

Art.29 ust.6 

ustawy o 

KDR 

Ilość wydanych 

duplikatów KDR 

0 1,40 zł 0,00 zł  

Ilość 

udostępnionych 

elektronicznych 

KDR, gdy 

wcześniej 

wydano jedynie 

tradycyjną KDR 

1 1,40 zł 1,40 zł  

Ilość 

udostępnionych 

tradycyjnych 

KDR, gdy 

wcześniej 

wydano jedynie 

elektroniczną 

KDR 

0 1,40 zł 0,00 zł  

                          

 Razem koszty obsługi                                                305,26 zł 
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PROGRAM  „Rodzina  500 +” 

 

 Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie 

realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach realizacji 

ustawy przyznawane jest świadczenie wychowawcze, które wynosi 500 zł na dziecko. 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko  do 

ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.    

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego 

potrzeb życiowych. 

 Na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 +) oraz obsługę (1,5 % kwoty 

wypłaconych świadczeń w I półroczu oraz 1,2 % kwoty wypłaconych świadczeń w II 

półroczu) w 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę : 4.641.456,41 zł. Tą forma pomocy 

objętych zostało 674 rodzin z terenu Gminy Popów. 

 

Świadczenie „Dobry start” 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od lipca 2019 

do GOPS były przyjmowane wnioski na w/w świadczenie. W 2019 r. na ta formę 

wsparcia wraz z kosztami obsługi( 10 zł za dziecko, na które rozpatrywane było 

przyznawanie świadczenia) zadania wydatkowano 219.160,00 zł i objęto nią 707 dzieci. 

 

3. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ 

 W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano 

następujące formy pomocy: 

 Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym- W 2019 roku udzielono schronienia 1 osobie 

bezdomnej w schronisku. Koszt pobytu został poniesiony w 2020 roku. 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- Pomocą w formie zasiłków  

objęto 15 rodzin, którym przyznano 28 świadczeń i wydatkowano na ten cel 

9.548,09 zł. Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób 

bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Środki na realizację 

powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.   

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych- Zasiłki celowe i zasiłki 

specjalne celowe przyznawano głównie osobom bezrobotnym, chorym 

przewlekle, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza z 

przeznaczeniem  na zakup żywności, leków czy opału. W okresie 12 miesięcy 

2019 roku pomocy udzielono 28 rodzinom zasiłki celowe. Zasiłki specjalne 

celowe udzielono 2 rodzinom. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego został udzielony 1 rodzinie.  

Łączna kwota na powyższe zasiłki wyniosła 4.829,80 zł 

 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

w miejscu zamieszkania- W 2019 roku objętych usługami było 11 osób. 

Wydatki na te usługi wyniosły 48.498,04 zł .Odpłatność za usługi opiekuńcze 
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przekazane na konto Urzędu Gminy wyniosła 6.581,92 zł, natomiast pomocą 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 1  niepełnosprawne 

dziecko z terenu Gminy Popów. Wydatki na ten cel przez GOPS wyniosły 

127,99 zł. 

 Dożywianie dzieci- dożywianiem dzieci w 2019 roku objętych było 15 

uczniów i wydatkowano na ten cel kwotę 6.379,00 zł. 

 Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności z ten 

pobyt-  W 2019 r.  nie wydano   skierowania  do DPS. W 2019 roku w DPS 

przebywało 14 osób. Łącznie na ten cel wydatkowano 400.445,15 zł. 

 Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników. W 2019 w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Popowie  zatrudnionych było 12 osób. Na utrzymanie 

ośrodka ze środków własnych wydatkowano  396.041,17 zł. Na wydatki 

związane z wynagrodzeniami pracowników przeznaczono 533.625,27 zł z 

czego dotacja wyniosła 194.436,23 zł. 

 Przyznanie i wypłacanie zasiłków stałych -w okresie 12 miesięcy 2019 roku 

pomocą w formie zasiłków stałych objęto 13 osób niezdolnych do pracy ze 

względu na wiek lub niepełnosprawność i wydatkowano na ten cel kwotę w 

wysokości 72.854,08 zł.  Dotacja celowa na kwotę 6.208,31 zł została 

przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. 

 Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert 

pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy- Powiatowy Urząd Pracy w 

Kłobucku w ramach współpracy średnio 2 razy w miesiącu przesyła do tut. 

GOPS oferty pracy, które następnie są przesyłane pracownikom socjalnym 

oraz asystentowi rodziny do wykorzystania. 

 

C. Dodatki mieszkaniowe 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie od 01.07.2018 r. realizuje zadanie 

własne gminy w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych. W 2019 r. 

przyznano w GOPS Popów decyzją  4 dodatki mieszkaniowe. Wydatki na ten wyniosły 

3.735,76 zł. 

 

 

D. Gminny  program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

Gminny program profilaktyki zastał przyjęty  do realizacji zgodnie z  Uchwałą  Nr 

17/III/2018 z dnia 28.12.2018 r. i zmieniony uchwałą Nr 31/VI/2019 z dnia 28 lutego 

2019 roku. Budżet podstawowy GKRPA w wysokości 125 tyś zł.  został zwiększony o 

rezerwę do dyspozycji wójta w kwocie  23 279, 60 zł.  

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 
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działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

Gminna Komisja odbyła w ciągu roku 12 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 20 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 

45 osób. 

W 2019 roku komisja udzieliła wsparcia finansowego  aresztowi śledczemu w Wąsoszu 

Górnym w celu poprawy jego funkcjonowania w zakresie działań profilaktycznych. 

W 2019 roku organizowano spektakle i warsztaty o tematyce profilaktycznej dla 

młodzieży szkolnej. Ze środków GKRPA w dużym zakresie przeprowadzono cykl zajęć 

poza lekcyjnych w  Gminnym Centrum Kultury. W ramach tych działań organizowano 

zajęcia teatralne, taneczne , tenisa stołowego, gimnastykę dla seniorów i inne działania 

charakterze profilaktycznym. 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 połączonego z Dniem 

Sportu. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 

działalność edukacyjną i profilaktyczną sfinansowano organizację zajęć  dla dzieci , 

młodzieży i dorosłych., a także działalność artystyczną zespołu  Popowiaczki.   

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 

galą laureatów.   

W ramach wspomagania instytucji i stowarzyszeń wspierano działalność KGW, Koła 

Emerytów. Szczególnie aktywnie działało Koło Emerytów.    
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Ważnym elementem działalności komisji jest współorganizowanie wypoczynku 

letniego dla dzieci. W ramach współpracy z ZHP zorganizowano w czasie wakacji  

półkolonie.   

Przeprowadzono także akcję informacyjną dla sprzedawców alkoholu w formie 

plakatów i ulotek. 

Plan budżetu zgodnie z przyjętymi uchwałami GKRPA w 2019 roku wynosił 

140.895,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 133.387,33 zł.    

 

E. Roczny Program Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi 

na rok 2019. 

                  Celem głównym Programu jest zaspokojenie potrzeb społecznych 

mieszkańców Gminy Popów oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

poprzez budowanie partnerstwa między samorządem a sektorem pozarządowym, 

poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Popów poprzez pełniejsze zaspokojenie ich 

potrzeb, racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, otwarcie na 

innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, podniesienie 

efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych oraz integracja 

organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych.  

Formy współpracy finansowej. 

          Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Popów z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2019 (na podst. Uchwały Nr 16/III/2018 Rady Gminy Popów z 

dnia 28 grudnia 2018 roku) wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację zadań publicznych wynosiła 65.000,00 złotych.  

          Zgodnie z Zarządzeniem Nr ZW.0050.5.2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na  wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki, krajoznawstwa, ochrony, 

promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Popów 

w roku 2019. 

          W odpowiedzi na konkurs na realizację zadań wpłynęły cztery oferty.  

Pierwsza złożona przez Klub Sportowy „Liswarta”, 42-110 Popów, ul. Jana Długosza 7, 

dotyczyła „Upowszechniania kultury fizycznej sportu: propagowania wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział w sportowych grach 

zespołowych mieszkańców Gminy Popów” . 

Druga złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska dotyczyła zadań 

w zakresie kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Trzecia złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska dotyczyła 

zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
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Czwarta  złożona przez Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego 

dotyczyła Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Popów w roku 

2019. 

 Komisja konkursowa  dokonała oceny złożonych ofert.  

Oferta Klubu Sportowego Liswarta otrzymała 70 pkt, oferta Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Śląska dotycząca zadań w zakresie kultury ,sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego otrzymała 45 pkt, oferta Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Śląska dotycząca zadań w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu otrzymała 38 pkt. i oferta Związku Młodzieży Wiejskiej Zarząd 

Województwa Śląskiego dotycząca Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

otrzymała 10 pkt. 

Do dofinansowania wybrano dwie pierwsze oferty. Klub Sportowy Liswarta otrzymał 

63.500,00 zł a ZHP Hufiec Kłobuck – 1.500,00 zł. 

W dniu 8 lutego 2019 roku  podpisana została umowa Nr 21/2019 z Klubem 

Sportowym „Liswarta”, 42-110 Popów, ul. Jana Długosza 7 na kwotę 63.500,00 zł na 

zadania w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Termin realizacji 

zadania został określony na 08.02.2019 -20.11.2019 r. 

            W późniejszym terminie tj. 31.08.2019 roku podpisano umowę  Nr 107/2019 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, 42-100 Kłobuck, ul. Orzechowskiej 

44, która dotyczyła zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i 

dziedzictwa narodowego”  w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 

roku.     

Łączna wartość udzielonego wsparcia na realizację zadań to kwota 65.000,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych  00/100). 

Zadania były realizowane w okresie od 8 lutego 2019 roku do 20 listopada 2019 roku.  

Obie organizacje wywiązały się z podpisanych umów i złożyły wymagane 

sprawozdania, nie było zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

Ocena realizacji  Programu. 

Współpraca Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi była monitorowana i 

oceniana zarówno w czasie realizacji zadań, jak i po ich zakończeniu. Klub Sportowy 

Liswarta prowadzi pięć drużyn piłkarskich: żaków w którym trenowało 18 chłopców, 

orlików – 14 dzieci, młodzików- 16 zawodników, trampkarzy – 12 zawodników i 

seniorów – 18 osób. Klub Sportowy zapewniał prowadzenie treningów z udziałem 

trenerów oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych dla osób z różnych grup 

wiekowych pragnących spędzać aktywnie czas wolny na grach zespołowych. Starszym 

mieszkańcom pozwala na uczestniczenie w rozgrywkach w roli kibiców. 

Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował Piknik Rodzinny, w którym wzięło udział 

150 osób. 
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V. INNE 
 

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 2019 zostały przetworzone 

następujące rodzaje wniosków CEiDG: 

 

1.Założenie działalności       44 wniosków 

2.Zmiana wniosków            128 wniosków 

3.Zmiana z zawieszeniem     42 wniosków    

4.Zmiana ze wznowieniem   25 wniosków 

5.Zmiana z zakończeniem    19 wniosków 

6. Zakończenie                        3 wnioski 

O g ó ł e m :                         261  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 2019 roku Rada Gminy Popów  obradowała i podejmowała stosowne uchwały  

zgodnie z planem  pracy Rady Gminy Popów  przyjętym uchwałą  NR 23/III/2018 

RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku . 

Rada Gminy Popów obradowała na 13 sesjach  i podjęła 87 uchwał. Wśród podjętych 

uchwał  14 dotyczyła spraw z zakresu budżetu gminy i jego zmian,  32 uchwały 

stanowiły akty  prawa miejscowego (17 uchwał dotyczyło uchwalenia statutów 
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sołectw), 1 uchwała pomocy dla Powiatu Kłobuckiego,  1 uchwała dotyczyła 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Kamieńszczyzna, 1 uchwała  przystąpienia  do sporządzenia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów, pozostałe dotyczyły 

odpadów komunalnych,  pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą,  z wyborami 

ławników. 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.  

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 
SAMORZĄDOWYMI. 

 

Gmina  Popów  należy do grona założycieli Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działania 

„Zielony Wierzchołek  Śląska”,  jakie  powstało  w  2006  roku.  Stowarzyszenie  

tworzą  organizacje pozarządowe  (w  tym  z  sektora  gospodarczego),  osoby  fizyczne  

i  jednostki  samorządu terytorialnego. LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w ramach 

uchwalonej lokalnej strategii rozwoju  jest organizatorem  postępowań  konkursowych  

i  grantowych  części  środków  w Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program 

Leader+ ). Beneficjentami tych środków był m.in. samorząd gminny, KGW, jednostki 

OSP. 

Gmina Popów  jest uczestnikiem Porozumienia Gmin Subregionu Północnego z dnia 6 

marca 2015 roku dotyczącego realizacji Strategii Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020.  Strategia dawała  możliwość  ubiegania  się  o  

dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  z  zakresu gospodarki  ściekowej.  Po  złożeniu  

wniosku  i  spełnieniu  wymagań  formalnych  i merytorycznych  gmina  uzyskała  

dofinansowanie  na  budowę  kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Więckach  w 

wysokości 3.811.000  zł. W 2019 roku otrzymaliśmy kwotę 3.121.953,45 zł na 

realizację w/w zadania. 

Gmina Popów  jest członkiem Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Głównym  zadaniem  

stowarzyszenia  była  budowa  niezależnej  sieci  światłowodowej, zapewniającej 

szerokopasmowy dostęp do Internetu.   

Uchwałą  Nr 85/XIV/ 2019 z dnia 26 września 2019 roku Gmina Popów przystąpiła do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów  Subregionu Północnego 
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Województwa Śląskiego. Celem związku jest  upowszechnianie idei samorządności 

lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, a także współdziałanie  na rzecz 

efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata  

2021- 2027.  

W 2019 roku Gmina Popów przekazała z budżetu  łącznie 9.870 złotych  składek 

członkowskich ww. stowarzyszeniom. 

VIII. INICJATYWY LOKALNE 
 

 W miejscowościach: Popów, Rębielice Królewskie, Dąbrowa, Kamieńszczyzna, 

Nowa Wieś, Więcki działają Koła Gospodyń Wiejskich. Koła uczestniczą w 

różnorakich imprezach i świętach wiejskich i parafialnych, gminnych i ponad 

gminnych. Jedno z kół corocznie reprezentuje gminę na imprezach rangi powiatowej i 

regionalnej (m.in. w Powiatowych Przeglądach Tradycji Bożonarodzeniowych i 

Wielkanocnych, Dożynkach Powiatowych). 

W lipcu 2019 roku odbył się I Festiwal Ogórka – Więcki 2019, w którym 

uczestniczyła młodzież szkolna z SP Więcki, Koła Gospodyń Wiejskich z Popowa, 

Dąbrowy, Kamieńszczyzny, Nowej Wsi, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy 

Popów. Boisko szkolne w Więckach zamieniło się w wielki kram, na którym można 

było degustować ogórki. Podczas tego święta rozegrano wiele konkursów i zabaw.  

Patronat nad imprezą sprawowała Gmina Popów. 
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Liswarta Rock Festiwal  odbył się w czerwcu 2019 roku. W imprezie brało udział 7 

zespołów rockowych min. z terenu gminy Popów . Organizatorem imprezy była Gmina 

Popów. Zespoły rockowe grały do późnych godzin nocnych.  

 

 

I Biesiada Jesienna Kół Gospodyń Wiejskich w Popowie  odbyła się we wrześniu 

2019 roku. Na wspólne biesiadowanie z paniami z KGW gminy Popów przybyli poseł 

Szymon Giżyński i Lidia Burzyńska  oraz senator Ryszard Majer . W takcie biesiady 

swoje  wokalne talenty zaprezentowali członkowie Zespołu „ Jutrzenka” z KGW 

Popów, „Rębielanki” z KGW Rębielice Królewskie. 

  Spotkanie przebiegło w ciepłym i serdecznym klimacie.  
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Szkoły podstawowe z terenu gminy Popów są organizatorami festynów, które przy 

współudziale gminy,  rodziców  i  sponsorów  nabierają  szerszego  wymiaru i 

przyciągają rzesze mieszkańców.  Organizatorami festynów w 2019 roku była szkoła w 

Zawadach, Rębielicach Królewskich, Wąsoszu, Popowie.  

XXI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych odbył się w czerwcu 2019 roku  w 

pięknych plenerach Wąsosza Górnego. Starostwo Powiatowe,  Gmina Popów oraz 

tradycyjnie Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłobucku 

byli organizatorami tej wspaniałej imprezy. 

Orkiestry maszerowały trasą biegnącą od zabytkowego kościoła nad Wartą, a potem 

koncertowały w wyjątkowym otoczeniu kapliczek Kalwarii Wąsoskiej. W 

zorganizowanym po raz 21. przeglądzie wzięło udział 11 orkiestr dętych z terenu 

powiatu kłobuckiego. Pierwszą z konkurencji  był  przemarsz orkiestr.  Po oficjalnym 

otwarciu przeglądu rozpoczęto koncerty sceniczne. Jury oceniało dobór repertuaru, 

interpretację i tempo i rytm. 
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IX. PODSUMOWANIE 

 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Popów . 

Mamy nadzieję, że dokument opracowany przez pracowników merytorycznych Urzędu 

Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki, Gminnego 

Centrum Kultury   w  przyjazny  sposób  przekazał  najważniejsze  informacje związane 

z funkcjonowaniem naszej „małej Ojczyzny”. Jak widać rok 2019 był kolejnym, który 

przyniósł zmiany w każdej miejscowości w Gminie Popów. 

Analiza zamieszczonego w Raporcie materiału prowadzi do następujących wniosków: 

1. Gmina Popów  pod względem wielkości dochodów własnych z tytułu podatków i 

opłat lokalnych należy do gmin o średnim poziomie zamożności, którą określa 

wskaźnik G (iloraz dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców). Wskaźnik 

dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosił 1956,15 zł. 

Dla gminy Popów wskaźnik ten w roku 2019 wynosił 1384,42 zł, tj. 70,77% średniej 

krajowej. 

 

2. Subwencja wyrównawcza (na rok 2019 w wysokości 2.445.654,00 zł) jest 

rekompensatą tej wielkości dochodów własnych, która wyrównuje ich poziom do 

średniej krajowej, obliczanej z wielkości dochodów wszystkich gmin. 

 

3. Stawki podatków i opłat lokalnych, ustalane w drodze uchwał rady gminy, osiągają 

poziom porównywalny w sąsiednich gminach powiatu kłobuckiego. 

4. Finansowanie zadań oświatowych od kilku lat odbywa się z coraz większym 

dofinansowaniem środkami własnymi budżetu gminy. W 2019 roku kwota 

dofinansowania wynosiła 3.995.883,79 zł, co stanowi 62% otrzymywanej części 

oświatowej subwencji ogólnej. 

 

 5. W zakresie sytemu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę gmina osiąga 

wskaźnik ponad 97% pokrycia potrzeb.  

W 2019  liczba gospodarstw domowych, od których ścieki są odprowadzane do 

oczyszczalni, osiągnęła poziom 38,5 % gospodarstw, do których woda jest 

doprowadzana z komunalnej sieci wodociągowej. Po uwzględnieniu przejęcia do 

eksploatacji kanalizacji sanitarnej w 2020 roku Smolarzy, Dąbrowy, Więcek, Wąsosza 

Dolnego wskaźnik ten osiągnie wielkość 50,5 %.Priorytetem inwestycyjnym na 

najbliższe lata jest budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach. 

Realizacja tych zadań zależeć będzie od możliwości ich dofinansowania ze źródeł 

zewnętrznych. 
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6. Pod względem stanu technicznego i układu komunikacyjnego gminna sieć drogowa 

(z uwzględnieniem drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych) nie odbiega od innych 

gmin powiatu. W zakresie utrzymania i rozwoju gminnej sieci dróg i chodników 

działania organów gminy powinny być skierowane na pozyskiwanie dodatkowych 

(poza budżetem gminy) środków finansowych, aby modernizacja i remonty nawierzchni 

dróg w jak największym stopniu spełniały oczekiwania mieszkańców. Zadania z tego 

zakresu powinny być spójne  z zadaniami z zakresu infrastruktury technicznej (budową 

sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ). 

 

7. W najbliższym okresie  działania gminy powinny być skierowane na wsparcie kół 

gospodyń wiejskich, sołtysów i rad sołeckich oraz lokalnych liderów w obszarze 

zaspokajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Jednym z narzędzi w realizacji tego 

celu powinno być racjonalne wydatkowanie funduszy sołeckich, uchwała została 

podjęta w marcu 2019 roku. 

X. ZAŁĄCZNIKI 
 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Popów za 2019 rok. 

 

 

 

 

 

 


