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WSTĘP 

Szanowni Państwo,  

na Wasze ręce przedkładam raport będący podsumowaniem działalności Gminy Popów oraz 

podległych jej jednostek w 2020 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 ze zm.)  

 

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.     

Początki gminy Popów jako jednostki administracyjnej sięgają czasów Królestwa 

Polskiego. Po upadku powstania styczniowego car Aleksander II  dnia 31 grudnia 1866 roku 

wydał ukaz, na mocy którego Królestwo Polskie  podzielone  zostało na 10 guberni. Utworzona 

została gubernia piotrkowska i został reaktywowany  powiat częstochowski, do którego 

włączono  gminę Popów.   
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Po I wojnie światowej nastąpił nowy podział administracyjny , w wyniku którego gmina Popów 

należała do powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego. W czasie II wojny 

światowej  tereny gminy Popów należały do prowincji górnośląskiej – Gau Oberschlesien, 

terytorium Rzeszy. Po wyzwoleniu,  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego  podjął decyzję, 

że będzie sprawował władzę poprzez województwa, powiaty i gminne rady narodowe. 

Gromadę Popów z siedzibą GRN w Popowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na 

obszarze Polski – w powiecie kłobuckim, w woj. stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 19/54 

WRN w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954, podobnie jak gromadę Wąsosz i gromadę 

Rębielice Królewskie, wypierając organizację gminną w latach 1954–1972.   

Od 20 grudnia 1956 województwo stalinogrodzkie przemianowano (z powrotem) na 

katowickie i gromady Popów, Wąsosz i Rębielice Królewskie znajdowały się w województwie 

katowickim. 

Gromady przetrwały do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej.  W dniu 1 stycznia 

1973 w powiecie kłobuckim reaktywowano gminę Popów na mocy uchwały Wojewódzkiej 

Rady Narodowej  w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 roku.   
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W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. W wyniku 

kolejnej reformy administracyjnej Polski, gmina Popów od 1999 roku należy do województwa 

śląskiego i jest jedną z dziewięciu gmin wchodzących w skład powiatu kłobuckiego. Od 1 

stycznia 2005 siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Zawady, położona niemal 

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

wszystkimi sołectwami. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_(1975%E2%80%931998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_cz%C4%99stochowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/2005
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Przez gminę  Popów  przepływa  rzeka Liswarta, która  uchodzi do rzeki Warty na wysokości 

wsi Kule. Liswarta stanowi  malowniczy szlak kajakowy, który przebiega przez atrakcyjne 

tereny  gminy.  Wzdłuż rzeki wytyczono na przełomie 2014-2015 roku Liswarciański  Szlak 

Rowerowy, który  w gminie Popów  przebiega przez miejscowości  Zbory – Popów – Dąbrówka 

– Brzózki – Nowa Wieś – Wąsosz Górny. Najwyższym wzniesieniem gminy jest  Rębielska 

Góra ( 258 m n.p.m.) na której znajduje się kamieniołom wapienia. Można tam napotkać ruiny 

dawnych pieców, w których kiedyś wypalano wapień. U podnóża Góry Rębielskiej znajduje 

się małe jeziorko. Na zboczach góry występują rośliny chronione (m.in. dziewięćsił 

bezłodygowy i purchawice olbrzymie). 
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ZADANIA GMINY 

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Organem  stanowiącym i 

kontrolnym gminy jest rada gminy, a organem wykonawczym  jest wójt gminy. 

Rada Gminy Popów  składa się z 15 radnych wybieranych na okres 5 lat. Na czele rady stoi  

przewodniczący rady . 

Wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy  i zadania gminy określone przepisami prawa. Z 

mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

Rodzaje zadań gminy: 

 Zadania własne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

 Zadania wynikające z ustaw szczególnych 

 Zadania wynikające z zawartych porozumień. 

 

 

        Foto: Sesja Rady Gminy Popów  

W 2020 roku Rada Gminy Popów obradowała na 12 sesjach. 
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Demografia  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku  gmina Popów liczyła  5863 mieszkańców, w tym kobiet  

2982,  mężczyzn 2881. 

 
Liczba mieszkańców w gminie Popów 

5863 
 

 
                   Kobiety   2982 
 

 
Mężczyźni 2881 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

Gęstość zaludnienia w gminie Popów  w 2020 roku wynosiła  57,3 osoby na 1 km2. 

W roku 2020 odnotowano w gminie Popów  83 zgony ( w tym kobiet - 46, mężczyzn – 37 )  i 

61 urodzeń.  Przyrost naturalny  był ujemny i  wynosił  22 osoby. 

 

Przyrost naturalny w gminie Popów  w latach 2015- 2020 

 2015  2016 2017 2018 

 

2019 2020 

Urodzenia 

kobiet 

20 24 25 22 26 28 

Urodzenia  

mężczyzn 

31 25 25 28 26 33 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 
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LICZBA MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWACH wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. 

 

SOŁECTWA  

 

 

OGÓŁEM 

 2019 rok  

 

OGÓŁEM 

2020 rok 

       

Kobiety 

2019 rok 

 

Kobiety 

2020 rok 

     

Mężczyźni 

2019 rok 

 

Mężczyźni  

2020 rok 

Annolesie / 

Marianów 

 

306 306 171 171 135 135 

Brzózki 

 

201 200 101 101 100 99 

Dąbrowa / 

Smolarze,Wrzosy/ 

 

294 291 142 140 152 151 

Dąbrówka 

 

206 206 110 111 96 95 

Dębie 

 

283 276 138 133 145 143 

Florianów 

 

143 137 73 70 70 67 

Kamieńszczyzna 

 

218 216 104 104 114 112 

Kule 

 

78 76 42 40 36 36 

Nowa Wieś 

 

223 217 108 106 115 111 

Płaczki / Antonie, 

Lelity/ 

 

182 181 92 91 90 90 

Popów / Popów 

Strębce 

 

705 714 375 379 330 335 

Rębielice 

Królewskie 

 

800 799 414 412 386 387 

Wąsosz  Dolny 

 

251 243 126 124 125 119 

Wąsosz Górny 

 

397 401 206 206 191 195 

Więcki 

 

411 407 205 203 206 204 

Zawady 

 

1003 982 493 487 510 495 

Zbory 

 

214 211 103 104 111 107 

 

RAZEM 

 

 

5915 

 

5863 

 

3003 

 

2982 

 

2912 

 

2881 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 
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W ostatnich latach  liczba mieszkańców gminy Popów systematycznie się zmniejsza. Na 

przestrzeni ostatniego roku  były to 52 osoby. Najwięcej osób ubyło w miejscowości Zawady, 

bo aż 21.  

Migracja  mieszkańców gminy Popów w latach  2015- 2020 

      2015     2016      2017     2018 

 

2019 2020 

Zameldowani 

mieszkańcy 

      

     157 

 

    196 

 

     212 

 

    187 

 

 

216 

 

152 

Wymeldowani  

mieszkańcy  

   

     147 

    

     152 

    

     176 

     

    178 

 

 

161 

 

169 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

 

W ostatnim roku społeczność gminy cechuje  niekorzystne saldo migracji, co oznacza, że 

więcej osób wymeldowuje się z gminy, a zdecydowanie mniej się zameldowuje. 

Przedział wiekowy  mieszkańców  gminy Popów na dzień 31 grudnia 2020r. 

 

Przedział wiekowy 

 

 

Liczba osób na  

dzień 2020-12-31 

 

 

 

 

     KOBIETY 

 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

O -  6 lat 

 

376 

 

181 

 

195 

 

7 – 18 lat 

 

727 

 

372 

 

355 

 

19 – 59 lat 

 

3313 

 

1599 

 

1714 

 

60+ 

 

1447 

 

830 

 

617 

 

RAZEM 

 

5863 

 

2982 

 

2881 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

 

W przedziałach wiekowych mieszkańców gminy Popów ( tabela powyżej) w grupie 

mieszkańców najmłodszych, przedstawicieli płci żeńskiej jest mniej niż przedstawicieli grupy 

mężczyzn,  a w grupie wiekowej   7 – 18 lat  mamy do czynienia z przewagą kobiet. W 

przedziale wiekowym 19 – 59 lat   mamy zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet, natomiast 

w przedziale  60 + sytuacja jest odwrotna,  mamy znaczną przewagę kobiet. 
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DANE STATYSTYCZNE URZĘDU STANU CYWILNEGO W POPOWIE. 

 

 

W Urzędzie sporządzono następujące akty stanu cywilnego dla zdarzeń mających miejsce na 

terenie gminy Popów ( stan na dzień 31.12.2020): 

-  akty urodzenia: 0 

-  akty małżeństwa:   28;   w tym: 

•  śluby cywilne udzielone  w  lokalu USC – 8 ( w tym 1 z obcokrajowcem  -    

            Ukraina), 

•  śluby  cywilne udzielone poza lokalem USC – 8 ( w tym 2 z obcokrajowcami – 

            Niemcy, Francja), 

•  śluby konkordatowe - 12 

- akty zgonu: 45, 

- rozwody: 9. 

W 2020 roku wydano ponadto: 

 618 odpisów aktów stanu cywilnego, 

 10 zaświadczeń do ślubów konkordatowych, 

 2 postanowienia o powrocie do nazwiska panieńskiego  po rozwodzie, 

 sporządzono 4 uznania ojcostwa dziecka poczętego a nienarodzonego, 

 do elektronicznego systemu ogólnokrajowego Rejestru Stanu Cywilnego    

zmigrowano  245 aktów stanu cywilnego, 

 wydano 2 decyzje o zmianie imienia  lub nazwiska. 
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BEZROBOCIE 

Na koniec 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Popów wynosiła  150 

osób, w tym 77 kobiet. Stopień natężenia bezrobocia osiągnął poziom 4,2 % i był wyższy od 

wskaźnika ze stycznia 2020, który wynosił 3,3% o 0,9%. 

Informacja o sytuacji na rynku pracy  

w GMINIE POPÓW styczeń – grudzień 2020 
 

  

 

Miesiąc 

 

Liczba 

bezrobotnych 

Z liczby bezrobotnych Zgłoszone 

wolne 

stanowiska 

pracy i 

aktywizacji 

zawodowej 

 

Stopień 

natężenia 

bezrobocia 

 % 

 

 Liczba bezrobotnych z 

prawem do zasiłku 

 

 O K O K % ogół.  

 STYCZEŃ 121 74 23 10 19,0 0 3,3  

 LUTY 130 80 20 6 15,4 7 3,5  

 MARZEC 134 76 24 7 17,9 13 3,7  

 KWIECIEŃ  144 80 30 12 20,8 14 3,9  

 MAJ 132 68 26 9 19,7 4 3,6  

 CZERWIEC 130 66 20 7 15,4 0 3,5  

 LIPIEC 133 68 19 7 14,3 3 3,6  

 SIERPIEŃ 128 67 18 8 14,1 7 3,5  

 WRZESIEŃ  130 65 17 8 13,1 0 3,5  

 PAŹDZIERNIK 141 71 19 10 13,5 1 3,8  

  LISTOPAD 143 74 21 12 14,7 2 3,9  

 GRUDZIEŃ 150 77 24 14 16,0 1 4,2  

 

Stopa bezrobocia za grudzień 2020r.w powiecie kłobuckim wynosiła 7,7%, w województwie  

– 4.9 %,  w kraju – 6,2 %. 

Najniższy poziom bezrobocia  odnotowano z początkiem roku – w miesiącu styczniu 2020 

roku. W II półroczu 2020 roku poziom bezrobocia w gminie Popów  kształtował się w 

przedziale  3,6 – 4,2%. W omawianym okresie większość bezrobotnych stanowiły kobiety – 

53,6%.  
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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. 

Ilość pism przychodzących, zarejestrowanych  –13 500 sztuk. 

W 2020 roku skalę i rodzaj załatwianych spraw  w urzędzie przedstawia poniższe zestawienie: 

Stanowisko ds. wymiaru, podatków i opłat 

I. Od osób fizycznych: 

• Ilość wydanych nakazów płatniczych – 4 129 

• Ilość wydanych decyzji zmieniających – 505 

• Ilość wydanych wezwań do złożenia informacji i deklaracji – 113 

• Ilość wydanych zaświadczeń KRUS – 20 

• Ilość otrzymanych zmian z ewidencji gruntów i budynków – 432 

• Ilość potwierdzonych umów dzierżaw – 4 

II. Od osób prawnych: 

• Ilość otrzymanych deklaracji na podatek: 

o od nieruchomości – 55 

o rolny – 20 

o leśny – 10 

• Ilość wydanych wezwań do złożenia informacji i deklaracji – 17 
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Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa 

• Decyzje zatwierdzające podział  nieruchomości - 29 

• Decyzje zatwierdzające przebieg  granic - 3 

• Decyzje zezwalające na wycinkę drzew - 2 

• Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego - 9 

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

I. Dotyczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

• Zezwolenie na sprzedaż dla kat. A (nowe) na okres ważności od dnia 26.06.2020 

roku do 30.09.2025 roku – 1 wniosek 

• Zezwolenie na sprzedaż dla kat. A,B,C (kontynuacja) na okres ważności od dnia 

01.10.2020 roku do 31.12.2027 roku – 2 wnioski 

II. Dotyczy rozliczania należności za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości. 

• Wnioski dotyczące zapłaty za wodę i ścieki – 625 

• Wnioski skierowane na drogę sądową dla osób, które nie regulują należności  

zapłaty – 26 

• Wnioski o wezwanie do zapłaty za wywóz nieczystości – 19 

• Wystawione faktury za wodę i ścieki – 9 801 

• Wystawione noty księgowe dla szkół – 14 

• Faktury za wywóz nieczystości samochodem asenizacyjnym – 121 

• Wpłaty za sprzedaż wody w roku 2020 – 696 737,47 Zł 

• Wpłaty za sprzedaż ścieków w roku 2020 – 459 104,45 Zł 

• Wpłaty za wywóz nieczystości w roku 2020 – 13 747,94 Zł 

• Zaległości za wodę i ścieki na dzień 31.12.2020 rok – 70 564,67 Zł 

• Zaległości za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2020 rok – 390,25 Zł 
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Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• Tytuły wykonawcze – 48 

• Upomnienia – 1 011 

• Przyjęte i zaksięgowane deklaracje – 308 

• Wykonane wpłaty – 8 490 ; w rozbiciu na raty – 11 714 

• Zawiadomienia o zmianie stawki wraz z nakazem do płacenia – 2 901 

• Decyzja umarzająca – 1 

• Wezwanie do umorzenia – 1 

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

• Upomnienia – 372 

• Tytuły wykonawcze – 148 

• Decyzje dotyczące rozłożenia podatku na raty – 1 

• Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 10 

• Zaświadczenie o opłacaniu podatku – 4 

• Postanowienie dotyczące zaliczenia wpłaty (odsetki, koszty upomnienia,     

• bieżące zobowiązanie) – 53 

• Wezwania w sprawie nadpłat – 26 

• Wpłaty – 5 417 

 
 

Stanowisko ds. inwestycji 

• Decyzje z ustawy o drogach publicznych: 

o uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym - 28 

o naliczenie opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - 16 

o naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 
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• Pozostałe decyzje, postanowienia: 

o decyzja – zgody na budowę/przebudowę zjazdu - 0 

o decyzja – zgody na budowę/przebudowę ogrodzenia - 2 

o postanowienia (opiniowanie) - 11 

 
 
Stanowisko ds. budownictwa 

Postanowienia: 

• opinie dot. wstępnego projektu podziału nieruchomości – 25; 

• dot. wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji – 9; 

• zawieszenie postępowania administracyjnego – 1. 

 

Decyzje: 

• decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – 56; 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9; 

• zmiany wydanych decyzji o warunkach zabudowy – 1; 

• przeniesienie wydanej decyzji na rzecz innego podmiotu – 1. 

 
 
Stanowisko ds. ochrony środowiska 

Decyzje: 

• nakazanie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania – 2  

• wykreślenie z  Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości- 1 

• o środowiskowych uwarunkowaniach  - 4 

•  przeniesienie wydanej decyzji na rzecz innego podmiotu - 5 
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tytuły wykonawcze: 

• - stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym - 1 

wezwania: 

• do uporządkowania nieruchomości-1 

• do usunięcia braków formalnych we wniosku - 5 

zaświadczenia: 

• o zmianie danych we wpisie do Rejestru działalności Regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- 1 

postanowienia:  

• nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – 1 

• sprostowania oczywistych omyłek wydanych w decyzjach administracyjnych – 1 

• opinie dotyczące dodatku nr 1 do planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego  - 2 

• opinie dotyczące zezwolenia na przetwarzanie odpadów – 1 

• opinie dotyczące pozwolenia na wytwarzanie oraz  na przetwarzanie odpadów  - 1 

• odmowa wyjaśnień zapisów w decyzji- 5 

upomnienia:  

– niewykonanie obowiązku z postanowienia o nałożeniu grzywny – 1 

- niewykonanie obowiązku wynikające z decyzji – 1 

  
Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych 

• Decyzja o wymeldowaniu z adresu pobytu stałego – 2  

• Decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców -  0 

• Wydane dowody osobiste - 366  
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 GMINNY KLUB DZIECIĘCY  „ TYGRYSEK” 

 W ZAWADACH 

 

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi 

dziećmi do 3 roku życia,  których celem jest pomoc 

rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami 

rodzinnymi (opieką nad dziećmi). W lutym 2020 roku 

uchwałą Rady Gminy Popów Nr 125 /XIX/ 2020 został utworzony Gminny  Klub  Dziecięcy  

„Tygrysek”  w Zawadach”. Klub został utworzony w wyniku pozyskania środków finansowych 

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2020.  Na utworzenie placówki Gmina pozyskała z programu  kwotę  202.596,05 

złotych, natomiast na funkcjonowanie Klubu w 2020 roku kwotę 4.000 złotych. Kwota 

50.649,02 stanowiła wkład własny Gminy w utworzenie Klubu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżące  koszty utrzymania placówki w 2020 roku stanowiły kwotę 58.643,39 złotych. 

Na kwotę tę składały się : 

• wynagrodzenia  oraz składki ZUS  - 44.715,33 zł 

• materiały ( np. art. biurowe, materiały do zajęć)  - 3.461,44 zł 

• zakup  środków żywności  -  7.069,90 zł 

• badania lekarskie – 480 zł 

• usługi ( szkolenia BHP, wywóz odpadów, pozostałe) – 1.118,00 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 181,20 zł 
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• delegacje i ryczałty na dojazdy – 402,52 zł 

• odpis na ZFŚS  - 1.215,00 zł 

Klub korzysta z wyodrębnionej części 

budynku Gminnego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 5 w Zawadach przy 

ulicy Szkolnej  8. Działalność Klubu 

oparta jest  na podstawie statutu 

nadanego odrębną uchwałą Rady Gminy 

Popów. Klub  miał rozpocząć działalność 

statutową z dniem  1 kwietnia 2020 r. W 

miesiącu marcu 2020 roku 

przeprowadzono rekrutację dzieci do 

Klubu „ Tygrysek” oraz  konkursy na stanowiska opiekuna w klubiku, jak i na stanowisko 

kierownika. Niestety w wyniku Covid - 19 zostało zawieszone funkcjonowanie żłobków , 

klubów dziecięcych, przedszkoli  i szkół. Klub Dziecięcy „ Tygrysek” rozpoczął swoją 

działalność dnia 1 września 2020 roku. Do klubu w 2020 roku uczęszczało 10 dzieci w wieku 

od 1 roku życia do lat 3. W Klubie zatrudniony jest Kierownik Klubu i 2 opiekunów 

dziecięcych.   

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

W 2020 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 2020 roku liczył 167 uczniów, 

w tym w szkole podstawowej uczyło się 117 

uczniów, a do przedszkola uczęszczało 50 

wychowanków.   
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Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w 

Wąsoszu Górnym, w 2020 roku liczył 120 

uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 

87 uczniów, a do przedszkola uczęszczało 33 

przedszkolaków.  

 

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w 

Rębielicach Królewskich, w 2020 roku liczył 93 

uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 

63 uczniów, a do przedszkola uczęszczało 30 

wychowanków.  

  

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolnym  nr 4 

w Więckach, w 2020 roku liczył 112 uczniów, w 

tym w szkole podstawowej uczyło się 83 

uczniów, a do przedszkola uczęszczał 29 

wychowanków.  

 

 

                                              

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

5 w Zawadach, w 2020 roku liczył 133 

uczniów, w tym w szkole podstawowej 

uczyło się 89 uczniów, a do przedszkola 

uczęszczało 44 wychowanków.  
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Budżet na rok 2020 wynosił 11 396.358,65 zł, w tym subwencja oświatowa – 6 201 654,00 zł  

i dotacja na przedszkole 193 668,00 złotych. 

W budżecie uwzględniono: 

• dotację celową na pomoc materialną dla uczniów – 35 605,00 zł 

• dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych: 51 560,29 zł,  

• środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: 75 000,00 zł (GZSP Nr 3 w 

Rębielicach Królewskich), 

• dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach - „Zielona Pracownia” 30 000,00 zł 

(GZSP Nr 1 w Popowie).  

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w placówkach oświatowych w 2020 roku wynosi 131,19 

etatu, w tym etatów nauczycieli – 96,88 (nauczycieli dyplomowanych – 60,12, mianowanych 

– 8,50, kontraktowych – 22,40, stażystów – 5,86 etaty). 

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

nauczyciela na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło : stażysty – 3 404,30, kontraktowego – 3 

778,77 , mianowanego – 4 902,19, dyplomowanego – 6 263,91. 

Analiza wydatków za 2020 rok 

 

 

     Szkoła Wydatki 

ogółem 
Płace 

nauczycieli i 

pochodne 

Płace 

obsługi i 

pochodne 

Licz

ba 

uczni

ów 

Liczba 

nauczy

cieli 

etaty 

/przecię

tna 

Liczba 

pracow

ników 

obsługi 

etaty 

Koszt 

jednostko

wy 

utrzymani

a  

ucznia 

Koszt  

jednostkow

y 

utrzymania 

nauczycieli 

Koszt  

Jednostkowy 

 utrzymania  

pracowników 

 obsługi 

GZSP Nr 1 w 

Popowie     
2.300.396,52 1.647.961,50 332.460,62 174 19,41 7,11 13.220,67 84.902,70 46.759,58 

 

 
GZSP Nr 2 w 

Wąsoszu 
1.950.878,62 1.473.299,75 305.583,17 123 18,81 7,30 15.860,80 78.325,35 41.860,71 

 

 
GZSP Nr 3 w 

Rębielicach 
Kr. 

1.929.397,10 1.356.028,32 303.815,91 
   

96 18,04 5,9 20.097,89 75.167,87 51.494,22 

GZSP Nr 4 w 

Więckach 
1.936.164,38 1.487.295,61 294.272,54 113 20,22 6,71 17.134,20 73.555,67 43.855,82 

 

 
GZSP Nr 5 w 

Zawadach 
2.244.971,64 1.662.885,87 329.346,71 135 20,40 7,29 16.629,42 81.514,01  45.177,88 

 

OGÓŁEM 

 

10.361 808,26 7.627 471,05 1.565478,95 641 96,88 34,31 82 942,98 393 465,60 229 148,21 
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Wyniki egzaminów klas ósmych  w roku szkolnym 2019/2020 

W  dniach  16,  17,  18  czerwca  2020  r.  uczniowie klas VIII przystąpili do egzaminu 

ósmoklasisty. 

Pierwszego  dnia  był  przeprowadzany  egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut. 

Drugiego dnia przeprowadzany był egzamin z matematyki, który trwał 100 minut. W trzecim 

dniu  był przeprowadzany  egzamin  z języka obcego nowożytnego, który trwał 90  minut. W 

szkołach na terenie gminy Popów  wszyscy  uczniowie  pisali  egzamin  z  języka angielskiego. 

Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny  nr 1 w Popowie 

Nazwa 

przedmiotu 

Średni wynik w 

szkole 

Średni wynik w 

powiecie 

kłobuckim 

Średni wynik w 

województwie  

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  65,91 % 62 % 59 % 63 % 

Matematyka 53,50 % 47 % 46 % 45 % 

J. angielski 57,19 % 52 % 55 % 54 % 

W GZSP nr 1 w Popowie średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty były wyższe od rezultatów 

osiągniętych w powiecie kłobuckim, w województwie i w kraju.  

 

Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny  nr 2 w Wąsoszu Górnym 

Nazwa przedmiotu  Średni wynik w 

szkole 

Średni wynik w 

powiecie 

kłobuckim 

Średni wynik w 

województwie 

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  76,18 % 62 % 59 % 63 % 

Matematyka 53,63 % 47 % 46 % 45 % 

J. angielski  64,27 % 52 % 55 % 54 % 

Podobnie uczniowie z GZSP Nr 2 w Wąsoszu Górnym na tle powiatu kłobuckiego, 

województwa i kraju uzyskali znacznie lepsze wyniki z egzaminów.  
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Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny  nr 3 w Rębielicach Królewskich  

Nazwa 

przedmiotu 

Średni wynik w 

szkole 

Średni wynik w 

powiecie 

kłobuckim 

Średni wynik w 

województwie  

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  53,7 % 62 % 59 % 63 % 

Matematyka  54,5 % 47 % 46 % 45 % 

J. angielski  24,5 % 52 % 55 % 54 %  

 

Klasa ósma w roku szkolnym 2019/ 2020 liczyła 6 uczniów. Wszyscy uczniowie posiadali 

opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej. Jeden z uczniów posiadał opinię stwierdzającą 

inteligencję poniżej normy wiekowej, 4 – dysleksję rozwojową oraz jeden z uczniów z przyczyn 

zdrowotnych został objęty nauczaniem indywidualnym na terenie domu. Uczeń ten pisał 

egzamin w warunkach domowych.  

 

Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny  nr 4 w Więckach  

Nazwa przedmiotu  Średni wynik w 

szkole  

Średni wynik w 

powiecie kłobuckim  

Średni wynik w 

województwie  

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  66 % 62 % 59 % 63 % 

Matematyka  53 % 47 % 46 % 45 % 

J. angielski  43 % 52 % 55 % 54 % 

W GZSP nr 4 w Więckach uczniowie osiągnęli najniższe wyniki z egzaminu z  

j. angielskiego. Z j. polskiego i matematyki zdający zdobyli wyższe noty od średnich wyników 

w powiecie kłobuckim, województwie czy  kraju.   
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Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny  nr  5 w Zawadach 

Nazwa przedmiotu  Średni wynik w 

szkole  

Średni wynik w 

powiecie 

kłobuckim 

Średni wynik w 

województwie  

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  61,60 % 62 % 59 % 63 % 

Matematyka  53,13 % 47 % 46 % 45 % 

J. angielski  41 % 52 % 55 % 54 % 

 

Na tle średnich wyników z powiatu kłobuckiego, województwa i kraju uczniowie z GZSP Nr 

5 w Zawadach wypracowali najlepsze efekty z matematyki. Natomiast najsłabiej wypadł j. 

angielski. Wynik z j. polskiego był niewiele niższy od średniej  z powiatu kłobuckiego, ale 

wyższy od średniej w województwie.  
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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). 

W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie zatrudnionych było 13 

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 3 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”, od października 2020 

roku realizowany jest program „Wspieraj seniora”.   

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.070.245,23 zł z zakładanego planu  

w wysokości 1.528.664,00 zł co stanowiło 70,01 %. Na rachunek Urzędu Gminy zwrócono 

kwotę 84.696,77 zł. Pozostała kwota planu tj. 373.722,00 zł nie została przekazana do GOPS 

Popów przez Urząd Gminy Popów (po uzgodnieniu obydwu stron). 
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Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. 

Plan wyniósł 8.010.056,78 złotych. Na ich realizację wydatkowano łącznie 7.940.706, 64 zł, 

czyli dotację wykorzystano w 99,13 %. 

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie w 2020 roku wynosił 

9.538.720,78 zł wydatkowano kwotę 9.010.951,87 zł.  

Plan wykonano w 94,47 %.  

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt 

jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Na terenie Gminy Popów funkcjonuje sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

OSP Popów OSP Dębie  OSP 

Rębielice 

Królewskie  

OSP Zbory  OSP Więcki  OSP Wąsosz 

Górny  

 

OSP Popów stacjonuje w miejscowości Popów przy ulicy Strażackiej 5.  Do jednostki należy 

26 członków. Warto wspomnieć również o przynależności jednostki do KRSG od grudnia 

2017r. Zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami 

żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich 

szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część 

systemu bezpieczeństwa państwa.  

W roku 2020 jednostka OSP Popów 

zakupiła  samochód bojowy MAN 

Stolarczyk L2007.46.010TGM .  
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Środki KSRG przekazane na wóz bojowy: 280 000 zł  

Środki Gminne  przekazane na wóz bojowy: 425 120 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 70 000 zł  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 140 000 zł  

Dodatkowo Gmina Popów przekazała na wydatki bieżące 27 580,76 zł. 

 

OSP Rębielice Królewskie znajduje się w Rębielicach Królewskich przy ulicy Głównej 64. 

Jednostka liczy 22 członków i od 2002r. należy do Krajowego Systemu Ratownictwa 

Gaśniczego.  

Jednostka OSP Rębielice Królewskie czynnie 

bierze udział w akcjach ratowniczych.  

Do pożarów jednostka wyjeżdżał 16 razy, do 

miejscowego zagrożenia 43 razy, do alarmów 

fałszywych 2 razy.  

Gmina Popów przekazała jednostce na 

wydatki bieżące kwotę 30 550,71zł.  

 

OSP Wąsosz Górny znajduje się w Wąsoszu Górnym przy ulicy 

Witosa 5.  

Jednostka liczy 20 członków. Jednostka OSP w 2020r. zmieniła 

lokalizację siedziby remizy z Wąsosz Górnym ul. Niepodległości na 

budynek przy ulicy Witosa również w Wąsoszu Górnym. Jednostka 

zyskała nowo wybudowany budynek strażnicy.  

 



Raport o stanie gminy Popów za 2020 rok 
 

28 
 

 

Gmina Popów przekazała  

jednostce kwotą 21 822,55zł.  

Jednostka złożyła również 

wniosek o przyjęcie do 

KSRG. 

 

 

OSP Dębie znajduje się w miejscowości Dębie 

50. Jednostka liczy 26 członków. 

Gmina Popów przekazała jednostce na wydatki 

bieżące kwotę 11 864,72zł., oraz na wydatki 

inwestycyjne kwotę 41 792,54 zł.  

Jednostka  zyskała plac defiladowy znajdujący się 

w miejscowości siedziby jednostki OSP.  

 

OSP Więcki znajduje się w miejscowości Więcki przy ulicy Długiej 42.  

Jednostka liczy 16 członków. Gmina Popów przekazała jednostce kwotę 26 262,57zł na 

wydatki bieżące. Jednostka wyjeżdżała do akcji 11 razy.  

Budynek OSP zyskał również w 2020 r. defibrylator AED. 

Mieszkańcy, oraz członkowie OSP zostali przeszkoleni z 

obsługi defibrylatorów oraz wykonywania pierwszej 

pomocy z ich użyciem.  

Defibrylatory Gmina Popów zyskała w ramach I edycji 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego  dla powiatu  

kłobuckiego i częstochowskiego w celu polepszenia życia 

i zdrowia mieszkańców.  
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OSP Zbory znajduje się w miejscowości Zbory 

przy ulicy Spokojnej 69 A. Jednostka liczy 26 

członków. Gmina Popów przekazała jednostce 

kwotę 5 446,92zł na wydatki bieżące. 

Jednostka w roku 2020 wyjeżdżała 6 razy, w tym 

4 razy do pożarów.  

 

 

Wyjazdy OSP na terenie Gminy Popów 

 

Jednostka 

OSP  

Rębielice 

Królewskie  

Popów Wąsosz 

Górny  

Więcki  Zbory Dębie  

Ilość 

wyjazdów  

63 53 27 11 6 6 

 

Łącznie jednostki wyjeżdżały:  

1. Do pożarów: 49 razy. 

2. Do miejscowego zagrożenia:104 razy. 

3. Do alarmu fałszywego:5 razy.  

4. Wyjazdy gminne: 8 razy 

 

 

 

  

65%

31%

3%1%

miejscowe
zagrożenia

pożary

fałszywe alarmy

wyjazdy gminne
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INSTYTUCJE KULTURY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie. 

1. Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie w 2020 roku 

wyniosły 135.104,16 zł. 

Biblioteka otrzymała zwrot składek ZUS, wypłacany w ramach tarczy antykryzysowej 

łagodzącej negatywne skutki pandemii COVID – 19.  

2. Księgozbiór i prenumerata  

Księgozbiór Biblioteki liczył 17.166 woluminów (stan na dzień 31.12.2019). W roku 2020 

powiększył się o 1.144 pozycji, w tym: zakupiono 817 woluminów (ze środków 

samorządowych  459 sztuk, z dotacji MKiDN – 358), natomiast 327 otrzymano jako dar. 

Wycofano 52 pozycje książkowe (zniszczone, nieaktualne). 

W 2020 roku prenumerowano 5 tytułów czasopism (koszty prenumeraty zostały całości 

opłacone w roku 2019) . 

3. Czytelnictwo  

W 2020 roku w Bibliotece zarejestrowanych było  527 czytelników (wzrost o 31 w porównaniu 

do roku ubiegłego), w tym 121 czytelników do lat 15 (wzrost o 11). Czytelnicy odwiedzili 

Bibliotekę 2.770 razy. Wypożyczeń ogółem: 8.268, w tym 8.190 książek, 78 gazet. 

Na czytelnictwo w 2020 roku znaczący wpływ miała epidemia covid-19 i związane z nią 

ograniczenia. Od 16 marca do 4 maja Biblioteka była całkowicie zamknięta dla czytelników 

(12 dni roboczych w marcu, 21 dni roboczych w kwietniu). Od 4 maja czytelnicy mogli 

ponownie korzystać z Biblioteki w nowym reżimie sanitarnym (m. in. brak wolnego dostępu 

do półek, kwarantanna zbiorów). Nie odbywały się żadne imprezy/warsztaty/spotkania 

tematyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów. 

Mimo iż łączna liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła, spadła liczba odwiedzin, a co za 

tym idzie – liczba wypożyczeń, na co miało wpływ zamknięcie biblioteki w dniach 16 marca –

4 maja. 

4. Wydarzenia kulturalne  

W roku 2020 roku w Bibliotece zorganizowano ogółem 12 imprez, w których wzięło udział 

250 osób.  



Raport o stanie gminy Popów za 2020 rok 
 

31 
 

Zrealizowano spotkania tematyczne literacko-plastyczne dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii 

(spotkanie detektywistyczne, „kosmiczne”, pointylistyczne) oraz warsztaty z masą solną. Dla 

uczniów ze szkół podstawowych z Zawad i Rębielic Królewskich przygotowano „spotkanie z 

Mickiewiczem” – zajęcia przybliżające biografię poety oraz wprowadzające w świat lektury 

„Pan Tadeusz”.  

 
14 lutego odbyło się spotkanie autorskie z pisarką dziecięcą – 

Agnieszką Kazała. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze szkół 

podstawowych z Więcek, Wąsosza Górnego, Popowa i Rębielic 

Królewskich. P. Kazała, która oprócz tworzenia tekstów literackich 

dla dzieci zajmuje się również ilustracją oraz edytorstwem, 

przybliżyła dzieciom tajniki zawodu pisarza, edytora i ilustratora. 

Szczególną atrakcją spotkania był teatrzyk Kamishibai z autorskimi 

projektami pisarki.   

 

W drugie środy miesiąca organizowano 

tradycyjnie już spotkania Koła 

Emerytów. Spotkaniu z dnia 20 lutego 

towarzyszyło szkolenie „Bezpieczny 

senior: kultura w sieci – 

bezpieczeństwo cyfrowe”, realizowane 

w ramach projektu „e-aktywni 

mieszkańcy gminy Popów”.    

Mimo pandemii w Bibliotece zorganizowano i przeprowadzono (w systemie bezkontaktowym) 

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moje Boże Narodzenie”. Honorowy patronat nad 

Konkursem objął p. dr Jan Kowalik – Wójt Gminy Popów. Konkurs był rozgrywany w dwóch 

kategoriach wiekowych: 1 kategoria 6–12 lat; 2 kategoria 13–18 lat. Po zsumowaniu punktów 

przyznawanych przez jurorów przyznano 12 nagród pocieszenia, 2 wyróżnienia, 2 miejsca 

trzecie, 4 miejsca drugie oraz 4 miejsca pierwsze. Decyzją honorowego patrona konkursu – 

Wójta Gminy Popów – praca, która uzyskała najwyższe noty jurorów będzie oficjalną kartką 

bożonarodzeniową Gminy Popów na rok 2021. Zwycięską pracą okazała się praca Julii Węgier. 
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Nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu ufundowała gmina Popów. Nagrody książkowe 

dla zwycięzców na kwotę 536,19 zł zostały zakupione ze środków pochodzących z Gminnego 

Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .  

 

Julia  Węgier uczennica 

Szkoły Podstawowej w 

Więckach  prezentuje 

zwycięską pracę -kartkę 

bożonarodzeniową i 

dyplom. 
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GMINNE  CENTRUM  KULTURY  W  POPOWIE 

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Popowie w 2020 r. opierała się głównie na ofercie 

edukacyjno – artystycznej dla dzieci i młodzieży. Odbywały się również zajęcia sportowe dla 

dzieci i dorosłych, koncerty, warsztaty, imprezy plenerowe i konkursy. Część wydarzeń została 

przeniesiona do sieci, a część odwołana z powodu panującej pandemii Covid – 19. 

 
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 ( podczas panujących 

obostrzeń prowadzone on-line) 

• Pomysłomania – warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 7 ( podczas panujących 

obostrzeń  prowadzone on-line) 

• Rytmika – zajęcia rytmiczno – muzyczne dla najmłodszych – wieku 2- 6 lat 

• Taniec ludowy – zajęcia dla dzieci od lat 7 

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

• Zajęcia BreakDance dla dzieci w wieku 4 - 7 lat ( podczas panujących obostrzeń 

prowadzone on-line) 

• Zajęcia StreetDance dla dzieci i młodzieży od 8 lat ( podczas panujących obostrzeń 

prowadzone on-line) 
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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 

28 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – 12 

stycznia 2020r. 

W sali tanecznej GCK odbyły 

się koncerty i występy, a 

wśród nich: 

- Taniec Aniołów, Taniec 

Aniołków, Występy wokalne 

dzieci i absolwentów GZSP nr 

2 w Wąsoszu  Górnym 

- Sen nocy letniej – Spektakl Grupy teatralnej  Baju – Baj GZSP nr 4 w Więckach 

- Taniec Noel – Grupa z GZSP nr 2 w Wąsoszu Górnym 

- Występy wokalne dzieci z GZSP nr 3 w Rębielicach Królewskich 

- Tańce na cześć Pana, Pokaz tańca współczesnego- dzieci z  GZSP nr 1 w Popowie 

- Występy wokalne dzieci z GZSP nr 5w Zawadach 

- Występy wokalne dzieci ze Studia Piosenki GCK w Popowie 

- Występ Zespołu śpiewaczego„Jutrzenka” 
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- Koncert zespołu Eternal Spiritis 

- Koncert zespołu Nigdy Więcej 

- Światełko do nieba 

W organizację imprezy i zbiórkę pieniędzy zaangażowane były również Koła Gospodyń 

Wiejskich z Dąbrowy, Kamieńszczyzny, Nowej Wsi i Więcek, OSP z Popowa i Rębielic 

Królewskich oraz wolontariusze - uczniowie szkół podstawowych. Podsumowując akcje 

Gminnego Centrum Kultury, Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Popowie i 

Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Zawadach na rzecz WOŚP zebraliśmy 

kwotę 7941,74 zł . 

 
- Zimowy Popis Pracowni Muzycznej GCK 

W niedzielę 2 lutego w sali tanecznej miał miejsce występ - prezentacja umiejętności dzieci 

uczestniczących w zajęciach Gminnego Centrum Kultury: Studia piosenki, rytmiki, tańca 

ludowego, Nauki gry na pianinie, Nauki gry na gitarze. W przypadku tych ostatnich, większość 

uczniów stawiała pierwsze kroki. Łącznie zaprezentowało się prawie 30 osób. W 

przygotowaniu dzieci i koncertu zaangażowani byli instruktorzy zajęć.  
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- Koncert Walentynkowy – Zuzanna 

15 lutego w GCK odbył się koncert 

Zuzanny – songwriterki, która wywodzi 

się z Popowa, obecnie koncertuje w 

całej Polsce, jest laureatką wielu 

festiwali i przeglądów. Zuzanna 

zaprezentowała autorskie piosenki przy 

akompaniamencie gitary, pianina i 

akordeonu. Dla gości koncertowych  

przygotowaliśmy słodki poczęstunek 

oraz losowanie nagród – sesji fotograficznej i kolacji dla dwojga. Nagrody i poczęstunek 

ufundowali sponsorzy. W organizacji uczestniczyły członkinie KGW Nowa Wieś oraz Sołtys 

wsi Dębie. 

- Koncert z okazji Dnia Kobiet - "Mężczyzna Prawie idealny" 

Wystąpił Artur Gotz - wokalista i aktor 

związany z teatrami Warszawy i Łodzi. Ma na 

swoim koncie ponad 500 koncertów w całej 

Polsce, a także w Europie, USA, Australii, 

Nowej Zelandii i na Kubie. W Popowie  

promował swój drugi album z piosenkami 

Agnieszki Chrzanowskiej oraz utwory z 

Kabaretu Starszych Panów, Marka Grechuty i 

Agnieszki Osieckiej, przy akompaniamencie 

Dawida Ludkiewicza. Panie obecne na 

koncercie zostały obdarowane symboliczną różą przez Wójta Gminy Popów, a wszystkim 

gościom zapewniliśmy słodki poczęstunek. W organizację imprezy tym razem zaangażowani 

byli panowie, Sołtys i Radny wsi Dębie. 
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- Koncert „Dźwięki Ziemi i Przestrzeni” 

Koncert dla odbiorców w każdym wieku odbył 

się w sali GCK 24 lipca. To teatr dźwięku XXI 

wieku, oddziałujący na ciało i zmysły, 

wzbogacający wyobraźnię, wprowadzający 

harmonię wewnątrz nas. Koncert relaksacyjno – 

medytacyjny z wykorzystaniem mis 

alchemicznych i kryształowych, peruwiańskich 

gwizdków wodnych, hung-drumu i gongów. 

4. Ferie Zimowe 2020 z GCK 

W ramach ferii dla dzieci i młodzieży Gminne Centrum Kultury przygotowało atrakcyjny 

program, który był realizowany w dniach 13- 17 stycznia 2020 r. Program obejmował warsztaty 

plastyczne, taneczne, ekologiczne, muzyczne, wieczór filmowy, trening trampolinowy oraz 

wycieczkę do teatru i do Centrum Kultury, Nauki i Zabawy. 

5. Imprezy plenerowe 

- „Popowska Legenda o Grunwaldzie” – piknik rodzinny 

Pierwszy piknik przy 

Gminnym Centrum Kultury w 

Popowie odbył się 26 lipca. 

Dobrą zabawę uczestnikom w 

każdym wieku zapewniło 

Bractwo Rycerskie Leo Corde. 

Uczestnicy imprezy mieli 

okazję wziąć udział w wielu 

konkurencjach, takich jak rzut 

kolczugą, włócznią, toporami, 

strzelanie z łuku czy trzymanie 

miecza w wadze płaczu. 

Można było nadać pocztówkę napisaną wiecznym piórem po elficku czy spróbować swoich sił 

w garncarstwie. Nie zabrakło pokazów walk rycerskich. Atrakcją był również pokaz rycerza 

konnego. Strefę gastronomiczną przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich. 
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6. Wakacje 2020 z GCK 

Program wakacyjny dla dzieci i młodzieży a także dla dorosłych Gminne Centrum Kultury 

przygotowało na lipiec. Odbywały się warsztaty plastyczne, ceramiczne, teatralne, ekologiczne 

- budowanie hoteli dla owadów. Coś dla ducha czyli warsztaty jogi, i dla ciała – cykl ćwiczeń 

na trampolinach. Udało się również zorganizować wycieczkę dla dzieci po Jurze Krakowsko - 

Częstochowskiej. Zwiedziliśmy ruiny Zamku Pilcza, znajdującego się na terenie rezerwatu 

przyrody "Smoleń", pomieszkaliśmy przez chwilkę na terenie Grodu na Górze Birów i 

dostąpiliśmy gościny na Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. 

 
 

7. Konkursy 

 
 
- „Uzależnia mnie tylko sport i kultura” – to konkurs 

plastyczno – fotograficzny adresowany do odbiorców od 13 

roku życia. Zorganizowany został przy współpracy GCK z 

Gminą Popów. Polegał na pokazaniu pozytywnej 

alternatywy dla narkotyków i używek, poprzez pasje i 

zainteresowania uczestników, takich jak uprawianie 

dyscyplin sportowych, czy czynny udział w różnorodnych 

dziedzinach szeroko pojmowanej kultury, które mogą być 

nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale 

również skuteczną ochroną przed kontaktem z groźnymi substancjami chemicznymi. Konkurs 

miał zasięg ogólnopolski, został zrealizowany on-line. 
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- Konkurs dla dzieci „Mikołajki z GCK” 

polegający na przesłaniu laurki dla Św. Mikołaja. W 

zabawie on-line wzięło udział niemal 70 dzieci. 

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę. 

 
 
 
 

 

8. 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. 

9. Działalność Gminnego Centrum Kultury w czasie pandemii COVID-19 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz decyzją Premiera Mateusza 

Morawieckiego oraz wicepremiera Piotra Glińskiego, z dniem 12 marca 2020 r. zawieszona 

została działalność Gminnego Centrum Kultury w zakresie zajęć i warsztatów oraz wydarzeń 

artystycznych. Od kwietnia niektóre zajęcia zostały przeniesione do sieci. Odbiorcy mogli 

korzystać z filmów instruktażowych „Pomysłomanii”, które udostępniane były na Stronie GCK 

portalu społecznościowego oraz w zakładce GCK na stronie Gminy Popów. 

Zajęcia stacjonarne zostały wznowione z dniem 8 czerwca, zgodnie z odgórnymi decyzjami i 

rozporządzeniami, z wprowadzeniem wszelkich zalecanych środków ostrożności. Na zajęcia 

wróciło ok. 50% uczestników sprzed pandemii. 

Kolejne wstrzymanie znacznej części działalności trwało od listopada do końca 2020 roku. 
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II. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Finanse gminy są głównym czynnikiem wpływającym na działalność  Gminy i pozostałych 

jednostek organizacyjnych w zakresie działalności bieżącej jak i inwestycji. 

W 2020 roku dochody Gminy Popów wyniosły 36.840.629,08 zł, z czego 46% to dochody 

własne, 29% dotacje celowe a 25% subwencje . 

Gmina może sama decydować o przeznaczeniu części dochodów własnych w kwocie 

12.743.322,62 zł i części wyrównawczej subwencji ogólnej  w kwocie 2.930.987,00 zł co daje 

15.674.309,62 zł.    

 

 
 

Na dochody gminy składają się dochody bieżące w wysokości 29.852.618,11 zł i i dochody 

majątkowe w wysokości 6.988.010.97 zł. Głównymi pozycjami dochodów bieżących były 

subwencje w kwocie 9.132.641,00 zł, podatki i opłaty lokalne w kwocie 7.799.547,56 zł oraz 

dotacja na świadczenie 500+ w kwocie 5.817.213,63 zł . Największymi pozycjami dochodów 

majątkowych były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

5.092.593,00 zł, dotacje do inwestycji z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.518.350,38 zł oraz  dotacja z powiatu kłobuckiego 

do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny 

(odtworzenie nawierzchni) w wysokości 100.000,00 zł. 

46%

29%

25%

Struktura dochodów

1. Dochody własne

2. Dotacje celowe

3. Subwencje
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Na przychody gminy w wysokości 3.211.767,55 zł składały się wolne środki w wysokości 

1.198.358,10 zł, emisja obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji 

sanitarnej sanitarnej w msc. Dąbrowa, Więcki Annolesie oraz Wąsosz dolny i Marianów w 

wysokości 247.400,74 zl, oraz na termomodernizację budynków Gminnego Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego Nr 5 w Zawadach ul. Szkolna 8 wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. 

budową źródła ciepła i rozbudową o stołówkę w wysokości 766.008,71 zł. 

Wydatki Gminy Popów wyniosły w roku 2020  34.097.109,38 zł. Podobnie jak dochody 

bieżące dzielą się na wydatki bieżące w wysokości 27.561.268,01 zł i majątkowe w wysokości 

6.535.841,37 zł. 

Wydatki bieżące w rozbiciu na działy wydatków. 

Dział Nazwa Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.039.634,35 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 232.648,96 

600 Transport i łączność 242.916,13 

700 Gospodarka mieszkaniowa 229.688,76 

710 Działalność usługowa 73.881,20 

750 Administracja publiczna 3.810.272,07 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa. 

 

55.317,23 

752 Obrona narodowa 800,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 202.325,01 

757 Obsługa długu publicznego 97.850,62 

758 Różne rozliczenia 0,00 

801 Oświata i wychowanie 10.310.466,37 

851 Ochrona zdrowia 118.850,94 

852 Opieka społeczna 971.907,61 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160.924,27 

855 Rodzina 8.097.177,65 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.485.688,37 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 355.918,47 

926 Kultura fizyczna i sport 75.000,00 

 

Z powyższego zestawienia wynika że największe wydatki gminy dotyczyły oświaty i 

wychowania, rodziny i administracji. 
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Wydatki majątkowe w rozbiciu na działy wydatków. 

Dział Nazwa Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo 5.040.245,36 

600 Transport i łączność 312.510,50 

700 Gospodarka mieszkaniowa 316.335,77 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 510.303,67 

855 Rodzina 253.245,07 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103.201,00 

 

Największymi wydatkami majątkowymi była budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości  

Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów w kwocie 2.485.197,64 zł,  

budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości  Wąsosz Dolny i  Górny w kwocie 2.351.004,35 

zł oraz przekazanie dotacji dla OSP Popów na zakup średniego samochodu gaśniczego w 

kwocie 425.120,00 zł. 

 

Zestawienie wydatków majątkowych w latach 2014-2020 

 

  
 

Rozchody gminy wyniosły 1.345.533,00 zł. Składa się na nie spłata pożyczek zaciągniętych w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  w 

wysokości 259.310,00 zł oraz założenie lokaty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w wysokości 1.092.593,00 zł. 
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Budżet roku 2020 zamknięto wynikiem dodatnim, który wynosi 2.743.519,70 zł. 

Gmina Popów nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązań zabezpieczonych na 

majątku jednostki oraz  środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych umów w tym leasingu. 

Wydatkowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020. 

Wydatkowano kwotę 382.787,98 zł  z funduszy sołeckich i kwotę 63.010,69 zł dofinansowano 

z budżetu Gminy. Łącznie wydano 445.798,67 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

funduszy sołeckich. 

1. Fundusz sołecki Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny  

Przyznane środki  funduszu sołeckiego:  

Wąsosz Dolny 18.960,74 

Wąsosz Górny 26.012,96 

Remont chodnika w miejscowości Wąsosz Dolny 

Dzięki środkom z funduszu został przeprowadzony remont chodnika w miejscowości Wąsosz 

Dolny, który poprawił komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców gminy. Na ten 

cel przeznaczono 6.960,74 zł i środki w całości pochodziły z funduszu sołeckiego. 

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wąsoszu Górnym  

Kolejną inwestycją przeprowadzoną w ramach funduszu sołeckiego był zakup wyposażenia 

świetlicy wiejskiej w Wąsoszu Górnym. Inwestycja ta przyczyniła się do umożliwienia 

mieszkańcom organizowania imprez okolicznościowych. Przedsięwzięcie pochłonęło 

38.493,81 zł z czego 12.000,00 zł uzyskano z funduszu sołeckiego miejscowości Wąsosz 

Dolny,  26.012,96 zł z funduszu sołeckiego Wąsosz Górny a resztę z budżetu Gminy. 

2. Fundusz sołecki Annolesie (Marianów) 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 21.241,10 zł 

Zrealizowano budowę placu zabaw w miejscowości Marianów, dzięki któremu dzieci z okolicy 

zyskały miejsce do integracji i zabaw. Ze środków funduszu zakupiono również urządzenia 

sportowe oraz ławeczki. Na ten cel wydano 25.042,38 zł z czego 21.241,10 było sfinansowane 

z funduszu sołeckiego, a reszta została dofinansowana z budżetu Gminy. 
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3. Fundusz sołecki Brzózki 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 16.975,99 zł 

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej, który 

przyczynił się do poprawy wizerunku i funkcjonalności obiektu. Na ten cel wydano 25.083,00 

zł, z czego 8.107,01 zł było sfinansowane z budżetu Gminy. 

4. Fundusz sołecki Dąbrowa, Wrzosy, Smolarze 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 20.565,44 zł 

Wykonano modernizację remizy OSP polegającą na montażu instalacji grzewczej oraz 

obróbkach dekarskich. Powyższa inwestycja poprawiła stan oraz wygląd budynku i była w 

pełni sfinansowana z funduszu sołeckiego w kwocie 18.759,99 zł. 

5. Fundusz sołecki Dąbrówka 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 16.933,76 zł 

Zakupiono urządzenia i elementy małej architektury oraz zagospodarowano teren GCK. 

Powyższe przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 

4.698,14 zł. 

6. Fundusz sołecki Dębie, Kule, Płaczki (Antonie, Lelity), Zawady 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego  

Dębie: 21.072,19 zł 

Kule: 11.739,61 zł 

Płaczki: 16.173,64 zł 

Zawady: 42.228,83 zł 

Wszystkie wyżej wymienione sołectwa swoje fundusze wykorzystały na wykonanie altan. 

Wydatki obejmowały przygotowanie terenu pod altanę oraz koszty wykonania usługi związanej 

z montażem altany. Wszystkie przedsięwzięcia po części były sfinansowane z budżetu Gminy. 
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7. Fundusz sołecki Florianów 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 14.400,03 zł 

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono urządzenia sportowe, które są ogólnodostępne dla 

mieszkańców gminy. Inwestycja opiewała na kwotę 13 600,60 zł. 

8. Fundusz sołecki Kamieńszczyzna, Nowa Wieś 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego:  

Kamieńszczyzna: 17.778,34 zł 

Nowa Wieś: 17.989,48 zł 

Dzięki środkom funduszu sołeckiego oraz współfinansowaniu ze środków budżetu gminy 

został wykonany remont świetlicy w miejscowości Kamieńszczyzna, Nowa Wieś. W świetlicy 

w Kamieńszczyźnie zamontowano okna i drzwi oraz wykonano instalację elektryczną. W 

świetlicy w Nowej Wsi w oknach budynku zamontowano rolety zewnętrzne, a także zakupiono 

materiały związane z modernizacją świetlicy.  Inwestycje pochłonęły kolejno:  w 

Kamieńszczyźnie 18.369,73 zł, a w Nowej Wsi 23 913,48 zł. 

9. Fundusz sołecki Popów 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 37.879,26 zł. 

Ze środków funduszu został przygotowany teren pod plac zabaw i zakupiono nowoczesne 

urządzenia zabawowe. Plac zabaw jest ogólnodostępny dla dzieci i mieszkańców gminy. 

Inwestycja w całości została sfinansowana z funduszu sołeckiego.  

10. Fundusz sołecki Więcki 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 25.463,98 zł. 

Ze środków funduszu sołeckiego wykonana została instalacja grzewcza w budynku OSP. Koszt 

inwestycji wyniósł 25.350,00 zł. 

11. Fundusz sołecki Zbory 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 17.947,25 zł. Wykonano dokumentacji aplikacyjnej i 

technicznej dla projektu w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 w miejscowości Zbory. Całość 

zadania wynosiła 19.680,00 zł, z czego 1.732,75 zł było sfinansowane z budżetu Gminy. 



Raport o stanie gminy Popów za 2020 rok 
 

46 
 

 

 

III. INFORMACJA  O STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO 
 

Wartość początkowa majątku Gminy Popów na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 

60.028.927,98 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiła kwotę 63.916.188,06 zł, co 

oznacza wzrost o 6,48% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego.  

W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych. 

 

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych. 

 

Lp. 

Grupa Wartość brutto 

Grupa 

KŚT 

Nazwa Stan na dzień 

01.01.2020 r. 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 

31.12.2020 r. 

1 0 GRUNTY ROLNE 5 108 001,86 272 190,36 6,432,36  5 373 849,86 

2 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ 

SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU 

UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE 

WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO 

LOKALU MIESZKALNEGO 

9 915 880,95 261 883,77  4 694 250,77  5 483 513,95 

3 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I 

WODNEJ 

41 342 233,49  8 150 127,31 0,00 49 492 360,80  

4 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 4 838,28 47 970,00 47 970,00 4 838,28 

5 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 

OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 

645 243,65  0,00 950,00 644 293,65  

6 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 

SPECJALISTYCZNE 

232 963,63  0,00 0,00 232 963,63 

7 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 181 517,78 0,00 0,00 181 517.78 

8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 2 488 879,40 29 095,77 124 494,00 2 393 481,17 

9 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, 

GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

109 368,94 0,00 0,00 109 368,94 

 Razem 60 028 927,98 8 761 267,21 4 874 007,13 63 916 188,06 
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Powyższy wykres przedstawia strukturę środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku z 

podziałem  na poszczególne  kategorie wyodrębnione w zestawieniu zmian środków trwałych. 

Największą część w stosunku do wartości środków trwałych  stanowią  obiekty inżynierii  

lądowej i wodnej , bo aż 77,43 %. Najmniejszą:  narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie. 
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, 

PROGRAMÓW  I STRATEGII 
 

A. Strategia Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 2030 

Rada Gminy Popów  uchwałą  Nr 131/ XX/2020 z dnia 2 kwietnia  2020 roku  uchwaliła 

Strategię Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 – 2030. Strategia stanowi istotny dokument 

planowania rozwoju lokalnego, określający kluczowe kierunki rozwoju. Wskazuje wizję, cele 

strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań wyznaczone  do realizacji w okresie jej  

obowiązywania. Dokument zawiera syntetyczną diagnozę gminy w zakresie sytuacji społeczno 

– ekonomicznej oraz analizę strategiczną sił i słabości. Dla potrzeb  opracowania Strategii 

Gminy Popów  przyjęto zasadę wykorzystania potencjału gminy i otoczenia. Strategia służyć 

ma  wzrostowi atrakcyjności gminy dla mieszkańców, dla aktywności ekonomicznej  oraz  dla 

przyjezdnych korzystających z dostępnych w gminie atrakcji turystycznych. Głównym 

podmiotem odpowiedzialnym za realizację Strategii jest Urząd Gminy Popów, ponadto 

strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych , w szczególności 

samorządu, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców gminy.  

 

ŁAD PRZESTRZENNY 

B. 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.  

Procedurę planistyczną, która rozpoczęła się w 2019 r. kontynuowano przez cały rok 2020. 

Stosownie do wymagań formalnych sporządzony przez firmę „WMW – projekt” s.c. projekt 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów 

skierowano do uzgodnienia oraz zaopiniowania przez odpowiednie instytucje. Wystąpiono 
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również do odpowiednich instytucji o zaopiniowanie prognozy oddziaływania na środowisko 

sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium.   

Po uzyskaniu ww. uzgodnień i opinii projekt studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Popów został wyłożony, zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do 

publicznego wglądu. Wymienione wyżej dokumenty wyłożone były do publicznego wglądu w 

siedzibie Urzędu Gminy Popów w dniach od 7 września 2020 r. do 28 września 2020 r., zostały 

także zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Popów. 

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu zostało opublikowane w prasie 

lokalnej,  wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Popów w dniach od 28.08.2020 r. 

do 30.09.2020 r. oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a także opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Popów oraz na stronie internetowej Gminy Popów. W ogłoszeniu 

wskazano również formę i termin  (do dnia 20 października 2020 r.) składania uwag do 

projektów ww. dokumentów W wyznaczonym terminie zostały zgłoszone 62 uwagi do projektu 

studium, do projektu prognozy oddziaływania na środowisko nie zgłoszono żadnej uwagi. W 

trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu zorganizowano również publiczną dyskusję 

nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. dokumentów, która odbyła się w dniu 24 

września 2020 r.  

Następnie zgłoszone uwagi zostały zgodnie z procedurą rozpatrzone. 18 uwag zostało 

uwzględnionych w całości, 23 uwagi w części, 21 uwag nie zostało uwzględnionych. Wykaz 

uwag, które nie zostały uwzględnione został przygotowany jako załącznik do uchwały 

zatwierdzającej studium.  

Do dnia 31 grudnia 2020 r. procedura planistyczna została zakończona. Przygotowane zostało 

kompletne opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Popów wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały zatwierdzającej ww. dokument.  

Podjęcie przez Radę Gminy Popów uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zaplanowane zostało na miesiąc styczeń 2021 

r. 

C. 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 
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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, do dnia 31.12.2020 r. sąd II instancji nie wydał rozstrzygnięcia.  

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Rada Gminy Popów podjęła uchwałę Nr 150/XXIV/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów. Opracowaniem został objęty 

obszar w miejscowości Zawady określony na załączniku graficznym do ww. uchwały o 

powierzchni około 16,3 ha. 

Za przygotowanie kompletnego projektu planu miejscowego wraz z załącznikami odpowiada 

zewnętrzny Wykonawca – firma „WMW – projekt” s.c. 

Stosownie do wymagań formalnych o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do 

sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu, a 

także o możliwości zgłaszania wniosków zawiadomiono na piśmie odpowiednie urzędy i 

instytucje. Wystąpiono również z wnioskami o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. 

Mieszkańcy gminy Popów oraz wszelkie zainteresowane strony zostały poinformowane o 

przystąpieniu do sporządzania ww. dokumentów w drodze obwieszczenia, które zostało 

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów w dniach 12.10.2020 r. – 09.11.2020 

r., na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zawady, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Popów, a także ogłoszone w prasie lokalnej. Ww. obwieszczenie określało w swej treści 

formę i termin (do dnia 9 listopada 2020 r.) składania wniosków dotyczących planu 

miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. W wyznaczonym terminie został 

zgłoszony 1 wniosek dotyczący planu miejscowego.  

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 

miejscowości Zawady do dnia 31 grudnia 2020 r. nie zostały jeszcze zakończone. Procedura 

planistyczna będzie kontynuowana w roku 2021 r. 

Do czasu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 

Gminy Popów określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu odbywa się 
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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 z późn. zm.) w drodze decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. 

W roku 2020 r. Wójt Gminy Popów wydał: 

1) 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

2) 56 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 

• 34 decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

• 11 decyzji dotyczących zabudowy zagrodowej; 

• 5 decyzji dotyczących zabudowy usługowej; 

• 6 decyzji dotyczących zabudowy innej niż wymienione powyżej. 

D. Miejsca pamięci narodowej, zabytki 

Na terenie Gminy Popów znajdują się groby wojenne i miejsca pamięci narodowej z okresu 

drugiej wojny światowej, upamiętniających śmierć żołnierzy i osób cywilnych, poległych z rąk 

okupanta niemieckiego. Są to następujące groby wojenne i miejsca pamięci narodowej: 

• grób wojenny 3 żołnierzy WP, którzy zginęli w 1939 roku, który znajduje się na nowym 

cmentarzu w Wąsoszu Górnym; 

• grób zbiorowy wojenny 6 osób narodowości żydowskiej rozstrzelanych 31.12.1943 

roku przez niemieckich żandarmów, który znajduje się na nowym cmentarzu w 

Wąsoszu Górnym, 

• grób Stanisława Idzikowskiego zamordowanego przez hitlerowców w grudniu 1942 

roku, zlokalizowany na nowym cmentarzu w Wąsoszu Górnym, 

• pomnik „Gloria Victis” upamiętniający powstańców styczniowych wraz z tablicami 

zawierającymi wykaz ich nazwisk, znajdujące się na starym cmentarzu w Wąsoszu 

Górnym, 

• pomnik upamiętniający powieszonych w czasie II wojny światowej, zlokalizowany w 

miejscowości Brzózki, 
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• tablica pamiątkowa ufundowana na pamiątkę 10-lecia odzyskania niepodległości, 

znajdującej się na dawnym budynku OSP w Wąsoszu Górnym. 

W roku 2020 oprócz bieżącego utrzymania nie dokonano żadnych prac remontowych przy ww. 

obiektów. 

 W 2020 roku miała miejsce aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków z 2015 

roku.  Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 

Wójta Gminy Popów z dnia 29.05.2020 roku. Znajdują się w niej następujące obiekty: 

• drewniano-murowany Kościół parafialny pw. Św. Józefa Robotnika w Popowie 

wpisany do rejestru zabytków, 

• Kościół pw. Św. Andrzeja w Wąsoszu Górnym, 

• kapliczki „Kalwarii Wąsoskiej” 

w Wąsoszu Górnym,  

 

 

 

 

• stary cmentarz w Wąsoszu Górnym, 

• budynek dworca kolejowego „Miedźno” w Zawadach, 

• budynek gospodarczy stacji „Miedźno” w Zawadach, 

• wieża ciśnień przy dworcu kolejowym „Miedźno”,  

• most kolejowy w Zawadach. 

• Na terenie gminy znajduje się 156 stanowisk archeologicznych, w tym 18 stanowisk 

wpisanych do rejestru zabytków. 
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ZASOBY MATERIALNE GMINY 

A. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na dzień 31.12.2020r. 

 

 

 

 Rodzaj  użytków Pow. [ha] 

01 - Użytki rolne 010 - Grunty orne 34,5489 

01 - Użytki rolne 012 - Łąki trwałe 0,2930 

01 - Użytki rolne 013 - Pastwiska trwałe 25,4956 

01 - Użytki rolne 014 - Grunty rolne zabudowane 0,1031 

01 - Użytki rolne 016 - Grunty pod rowami 0,0173 

01 - Użytki rolne 018 - Nieużytki 35,0256 

02 - Grunty leśne 020 – Lasy 120,8358 

02 - Grunty leśne 021 - Grunty zadrzewione i zakrzewione 11,5887 

03 - Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 030 - Tereny mieszkaniowe 0,3790 

03 - Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 031 - Tereny przemysłowe 0,8959 

03 - Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 032 - Inne tereny zabudowane 9,6176 

03 - Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 

033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w 

trakcie zabudowy 0,0921 

03 - Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4,6077 

04 - Tereny 

komunikacyjne 040 – Drogi 58,4066 

04 - Tereny 

komunikacyjne 042 - Inne tereny komunikacyjne 0,3272 

04 - Tereny 

komunikacyjne 

043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg 

publicznych lub linii kolejowych 2,7102 

06 - Grunty pod 

wodami 

061 - Grunty pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi 0,1562 

06 - Grunty pod 

wodami 

062 - Grunty pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi 0,0198 

07 - Tereny różne 070 - Tereny różne 0,1000 

 

 

 

RAZEM 

 305,2203 
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Ogólna powierzchnia nieruchomości w gminie Popów wynosi :   305,2203 ha , w tym: 

Ewidencja nieruchomości jest prowadzona w systemie informatycznym ERGO –ewidencja 

gruntów i budynków.  

Powierzchnia działek stanowiących  własność gminy w poszczególnych obrębach 

ewidencyjnych: 

 

Obręb 
Liczba 

działek 

Pow. 

działek 

(ha) 

0001 - Annolesie 198 3,4346 

0002 - Brzózki 12 4,6978 

0003 - Dąbrowa 13 2,3575 

0004 - Dąbrówka 5 1,5160 

0005 - Dębie 11 4,4804 

0006 - Florianów 7 0,9140 

0007 - Kamieńszczyzna 138 8,0850 

0008 - Lelity 2 1,1040 

0009 - Marianów 103 2,9529 

0010 - Nowa Wieś 37 155,3459 

0011 - Płaczki 35 6,9086 

0012 - Popów 66 12,3404 

0013 - Rębielice Królewskie 65 19,3495 

0014 - Wąsosz Dolny 22 8,7793 

0015 - Wąsosz Górny 35 39,0159 

0016 - Więcki 20 13,0868 

0017 - Zawady 171 18,3841 

0018 - Zbory 12 2,4676 

 

RAZEM 
952 305,2203 
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W 2020 roku gmina Popów odnotowała następujące zmiany w stanie mienia komunalnego: 

 nabycie z mocy prawa: 

 

Obręb 
Opis 

zmiany 
 

Liczba 

działek 

Zmiana 

powierzchni 

w zasobie 

(ha) 

Annolesie 
Inna + +22 +0,0723 

 - 0 0,0000 

Marianów 
Inna + +1 +0,0101 

 - 0 0,0000 

Płaczki 
Inna + +26 +2,4913 

 - 0 0,0000 

Wąsosz Dolny 
Inna + +16 +3,7642 

 - 0 0,0000 

Razem jednostka ew.  

Popów: 

 + +65 +6,3379 

 - 0 0,0000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       W roku 2020 nie zbyto  żadnej nieruchomości w gminie Popów 

 

  

Obręb 
Opis 

zmiany 
 

Liczba 

działek 

Zmiana 

powierzchni 

w zasobie 

(ha) 

Zawady 
Inna + +1 +0,0170 

 - 0 0,0000 

Razem jednostka ew.  

 

Popów: 

 + +1 +0,0170 

 - 0 0,0000 
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DZIAŁALNOŚĆ  INWESTYCYJNA 

I. W 2020 roku  na terenie Gminy Popów  zrealizowano i zakończono następujące  

inwestycje : 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, 

gmina Popów –  wartość zadania  2.694.850,76 zł. w tym dofinansowanie z RPOWŚ 

1.000.000,00 zł.  

Zakres robót obejmował budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 

budowę przepompowni ścieków wraz z 

zasilaniem energetycznym oraz 

odtworzenie nawierzchni. 

Wykonawca: Zakład Usług Sprzętowo – 

Transportowych s.c.  A.Bator, M.Bator, ul. 

Fabryczna 41, 98-300 Wieluń. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości  Wąsosz Dolny i Marianów w kwocie 

2.485.197,64 zł, 

3. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości 

Więcki, gmina Popów – wartość robót 105.911,84 zł. zadanie zrealizowano ze środków 

własnych. 

Zakres robót obejmował: budowę sieci wodociągowej o  długości 682,00 m., oraz budowę  

kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.  70,00 m.                                                                                                                                             

Wykonawca: Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych s.c. A.Bator, M.Bator, ul. Fabryczna 

41, 98-300 Wieluń. 

4. Utworzenie Gminnego Klubu Malucha „Tygrysek” w Zawadach wraz z budową placu zabaw  

– wartość zadania 202.596,05 zł.  w tym  dofinansowanie z programu „Maluch+” 140.800,00 

zł. 

II.  Inwestycje w trakcie realizacji: 

1. Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE   -  wartość zadania 

385.000,00 zł.   w tym dofinansowanie z RPOWŚ 300 000,00 zł.                                                                     

Projekt polega na termomodernizacji budynku  OSP w Zborach wraz z montażem 
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odnawialnych źródeł energii. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Termin realizacji: 30.09.2021r.                               

Wykonawca: ANTON Usługi Remontowo Budowlane Marek Antończak, Annolesie 3 , 42-110 

Popów. 

2. Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz 

z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych – wartość zadania  

938.490,00 zł., dofinansowanie z RPOWŚ 800 000,00 złotych. Inwestycja realizowana w 

formule „zaprojektuj  i wybuduj”, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych niezbędnych do przystosowania budynku po dawnym przedszkolu na potrzeby 

Centrum Usług Społecznościowych wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz 

zagospodarowaniem terenu. Termin realizacji: 15.12.2021r.                                                                       

Wykonawca: Zakład Usług Remontowo- Budowlanych „MALINA” Marcin Malina, Zawady, 

ul. Piwna 21,  42-110 Popów.                                                                                                     

III. Zadania inwestycyjne zrealizowane z Funduszu Sołeckiego 

1. Remont świetlicy w Brzózkach – wartość zadania: 25.083,00 zł.  w tym fundusz sołecki: 

16.975,99 zł. 

2. Budowa altany w Dębiu – wartość 

zadania: 30.675,15 zł. w tym fundusz 

sołecki – 21.072,19 zł.  

 

 

 

3. Doposażenie placu zabaw w Florianowie – wartość zadania - fundusz sołecki: 13.600,00 zł. 
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 4. Budowa altany w Kulach  - wartość 

zadania: 21.611,20 zł. w tym fundusz 

sołecki – 11.739,61 zł. 

 

 

 

5. Remont  świetlicy w Nowej Wsi  - 

wartość zadania:  23.913,48 zł. w tym 

fundusz sołecki- 17.989,48 zł.  

 

 

 

 

6.Budowa altany w Płaczkach wartość 

zadania: 19.103,39 zł. w tym fundusz 

sołecki – 16.173,64 zł.          

 

 

 

 

 

7. Budowa placu zabaw w Popowie  - wartość 

zadania: 37.795,27 zł.  w tym fundusz sołecki 

– 37.879,26 zł. 

 

 

 

 

 

8. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wąsoszu Górnym  oraz remont chodnika w Wąsoszu  

Dolnym – wartość zadania: 59.381,67 zł. w tym fundusz sołecki 44.973,70 zł. 
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9.  Budowa altan w Zawadach – wartość 

zadania: 43.149,80 zł. w tym fundusz 

sołecki – 42.228,83 zł. 

 

 

 

10. Budowa placu zabaw w Annolesiu – 

wartość zadania: 25.042,38 zł. w tym 

fundusz sołecki 21.241,10 zł.     

 

 

 

11. Remont świetlicy w Zborach (dokumentacja projektowa) – wartość zadania: 19.680,00 zł. 

w tym fundusz sołecki  17 947,25 zł. 

12. Modernizacja remizy OSP  w Dąbrowie – wartość zadania/ fundusz sołecki:  18.759,99 zł. 

13. Remont świetlicy wiejskiej w Kamieńszczyźnie – wartość zadania 18.369,73 zł.  w tym 

fundusz sołecki 17.778,34 zł. 

14. Zagospodarowanie terenu GCK – wartość 

zadania 21.631,90 zł. w tym fundusz sołecki 

16.933,76 zł.  

 

 

15. Budowa instalacji grzewczej budynku OSP w Rębielicach Królewskich– wartość zadania 

42.651,71zł. w tym fundusz sołecki 42.228,83 zł. 

16. Budowa instalacji grzewczej w budynku OSP w Więckach – wartość zadania/ fundusz 

sołecki 25.350,00 zł. 
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IV. Zadania zlecone polegające na opracowaniu dokumentacji: 

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

przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady – w trakcie realizacji.                                             

2. Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego budowy hali sportowej w miejscowości 

Popów – w trakcie realizacji.  

3. Wykonanie projektu budowlanego  dla zadania  pn. „Budowa  boiska sportowego typu Orlik 

wraz z zagospodarowaniem terenu w Zawadach”  - w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                          

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości 

Lelity, gm. Popów” - w trakcie  realizacji. 

5. Wykonanie projektu warsztatowo – wykonawczego remontu kładki dla pieszych, 

zlokalizowanej na drodze gminnej nr 6790003S, km 0+794 w m. Rębielice Królewskie – w 

trakcie realizacji. 

6. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego gminy  Popów – zrealizowano.                                                        

7. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Popów – zrealizowano.                                              

8. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla wybranego obszaru w miejscowości 

Zawady – w trakcie  realizacji.  

9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej wraz z sięgaczami przy ul. Wołodyjowskiego w Popowie” - w trakcie realizacji.   

10.  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Rębielice Królewskie” - w trakcie realizacji. 
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V. Zadania zrealizowane i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego i Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej. 

1. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag”  - wartość zadania  25.092,00 zł. dofinansowanie z NFOŚiGW -  

11.570,00 zł. 

2. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów w 

2020 roku”  wartość zadania  93.704,82 zł. dofinansowanie:  z WFOŚiGW  - 33.180,75 zł. z  

NFOŚiGW 31.133,45 zł. 

3. „Zielona Pracownia w Gminnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Popowie – Eko 

– Janek” - wartość zadania 49.514.60 zł. dofinansowanie z WFOŚiGW  30.000,00 zł.  

 

VI. Inne 

Zakup 37 komputerów dla szkół w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. 
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W 2020 roku Gmina Popów pozyskała dofinansowanie na następujące zadania:  

Lp

. 

Nazwa zadania Wartość 

zadania 

Dofinansowan

ie 

Źródło 

dofinansowan

ia 

1. Utworzenie Gminnego Klubu 

Dziecięcego „Tygrysek” w 

Zawadach 

 

202.596,05 zł. 

 

 

140.800,00 zł. 

Śląski Urząd 

Wojewódzki 

Program 

Maluch+ 

2. Przebudowa i adaptacja 

zdegradowanego budynku dawnego 

przedszkola w Zawadach wraz z 

zakupem wyposażenia na potrzeby 

Centrum Usług Społecznościowych 

 

 

 

938.490,00 zł. 

 

 

800.000,00 zł. 

RPO WSL  

 

3. Termomodernizacja budynku OSP w 

Zborach wraz z montażem OZE  

 

385.000,00 zł. 300.000,00 zł. RPO WSL 

 

 

4. Usługi społeczne w Gminie Popów 

 

 

1.236.090,00 

zł 

 

 

1.149.563,70 

zł 

 

RPO WSL  

5. Budowa hali sportowej w Popowie  

6.000.000,00 

zł. 

 

4.000.000,00 

zł. 

Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych 

6. Wybrane zadania inwestycyjne, 

które należy wykonać do końca 2022 

r. 

1.092.593,00 

zł. 

1.092.593,00 

zł. 

Fundusz 

Inwestycji 

Samorządowyc

h 

7. Usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Popów 

 w 2020 roku 

 

93.704,82 zł. 

 

33.180,75 zł WFOŚiGW 

31.133,45 zł. NFOŚiGW 

8. Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki  

i sznurka do owijania balotów, 

opakowań 

 po nawozach i typu Big Bag 

 

25.092,00 zł. 

 

11.570,00 zł. NFOŚiGW 

9. Uruchomienie linii komunikacyjnej 

gminnego transportu zbiorowego 

 

40.606,92 zł. 23.360,00 zł. Śląski Urząd 

Wojewódzki 

10 Zakup sprzętu komputerowego dla 

szkół 

103.771,00 zł. 103.771,00 zł. Program 

Operacyjny 

Polska 

Cyfrowa 
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11 Zielona Pracownia w GZSP nr 1 w 

Popowie - Pracownia Eko- Janek 

49.407,32 zł. 29.540,00 zł. WFOŚiGW 

12  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Więcki ul. 

Słoneczna 

 

1.347.619,82 

zł.  

697.146,00 zł.  PROW 

Razem:  11.514.970,93 

zł. 

8.412.657,90 

zł.  

x 

 

 

 

ŚRODOWISKO 

 

A. INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI 

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

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu jest gmina 

Popów. Gminy zobowiązane są do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie i 

stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, w tym w szczególności obejmują 

wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, nadzorują gospodarowanie tymi odpadami oraz ustanawiają selektywne ich 

zbieranie. Ponadto, w myśl art. 6c ww. ustawy, gminy obowiązane są do zorganizowania 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. Gmina Popów w III kwartale 2019 r. ogłosiła przetarg na usługi związane z 

odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Popów. 

Przetarg wygrała firma EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska, z którą Gmina Popów podpisała umowę 

do końca grudnia 2021 r. W ramach systemu właściciele nieruchomości obowiązani są do 

prowadzenia selektywnego zbierania, następujących rodzajów odpadów komunalnych:  

a) papieru i tektury; b) szkła; c) tworzyw sztucznych; d) metali i opakowań 

wielomateriałowych; e) odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji;  

f) popiołu i żużlu z paleniskowego; g) przeterminowanych leków i chemikaliów; h) zużytych 

baterii i akumulatorów; i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; j) odpadów 
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budowlanych i rozbiórkowych; k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; l) zużytych 

opon; m) odzieży i tekstyliów, n) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igieł i strzykawek.  

 
Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są w postaci zmieszanej (pojemniki)  

i selektywnej (pojemniki i worki). Zbiórka selektywna odbywa się w systemie  

dwu-pojemnikowym: a) szkło, b) popiół i żużel z palenisk domowych oraz trój-workowym:  

a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal,  

b) papier i tekturę, c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji. Odpady zebrane selektywnie można przekazać również do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Popowie przy Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków w Popowie. W PSZOK mieszkańcy gminy Popów mogą bezpłatnie zostawić 

selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności: meble i odpady wielkogabarytowe, 

odpady zielone, chemikalia (farby, rozpuszczalniki), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, akumulatory, zużyte żarówki i świetlówki, 

zużytą odzież, tekstylia, popiół z palenisk domowych, tworzywa sztuczne, papier, szkło, wełnę 

mineralną oraz papę odpadową. Pojemniki na zużyte baterie, przeterminowane leki oraz odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, znajdują się w Urzędzie 

Gminy Popów. Odpady zmieszane i selektywnie zebrane na terenie gminy odbierane są raz w 

miesiącu (z wyłączeniem odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych w miesiącach 

kwiecień – październik – dwa razy w miesiącu).  

 Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących 

nieruchomości położone na terenie gminy wynosiła 5029 osób (stan na dzień 31.12.2020 r.). 

Liczba nieruchomości, z których zostały odebrane odpady na koniec roku 2020 r. wynosiła 

1919. 

Liczba osób zameldowanych na terenie gminy Popów na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 5906 

osób. Różnica pomiędzy liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych na terenie gminy 

Popów wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za granicą kraju, 
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młodzież ucząca się przebywa w akademikach i internatach, co zostało wyjaśnione w 

składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach. 

ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

POPÓW   

W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych 

wytworzonych w nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Popów  

w 2019 i 2020 roku: 

 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów komunalnych 

[Mg] 

2019 r. 2020 r. 

20 03 01  

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

452,3000 574,4780 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
13,3400 33,3000 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
62,9600 34,5800 

15 01 04 Opakowania z metali 29,580 45,7800 

15 01 07 Opakowania ze szkła 142,3600 162,2200 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
59,8000 51,2200 

16 01 03 Zużyte opony 8,4800 10,3600 

20 01 08 
Odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji 
0,0000 2,4600 

20 01 99 

Inne niewymienione 

frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

427,9400 460,1000 

20 01 23* 

 

Urządzenia zawierające 

freony 
1,6460 0,1650 

20 01 35* 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 
5,3230 8,1200 
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20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20,6000 37,9400 

 

SUMA 1 224,3290 1 393,5800 

 

 

W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych 

odebranych  z PSZOK-u w 2020 roku: 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalny

ch [Mg] 

15 01 01   Opakowania z papieru i tektury 0,9400 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,0000 

15 01 07  Opakowania ze szkła 6,1200 

15 01 10* 
 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
1,0400 

16 01 03 Zużyte opony 7,8400 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 10,1600 

17 01 07 

 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

25,9200 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
3,0200 

17 03 80   Odpadowa papa 8,4600 

17 06 04  
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03 
0,6000 

20 01 28 
 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27 
0,3600 

20 01 36 
 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
2,6000 

20 01 11  Tekstylia 4,8800 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 17,4800 

SUMA 92,4200 

 

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH. 
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 Roczny koszt związany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem, unieszkodliwianiem 

odpadów oraz obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyniósł w 

2020 r. 1 079 789,08 zł. Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, szkolenia, koszty 

przesyłek pocztowych, koszty oprogramowania, usługa ważenia itp.) wyniósł ok 66 774 zł.  

Łącznie w analizowanym okresie koszt wyniósł ok 1 146 563 zł. 

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, 

PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI 

METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADOW KOMUNALNYCH 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 

(tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło) [%] – 53 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - 91 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania [%] - 11 

 
 
B. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

W 2014 roku został opracowany „Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Popów na lata 2014 – 

2032” zatwierdzony uchwałą Nr 115/XX/2016 

Rady Gminy Popów z dnia 02 czerwca 2016 

roku. Nadrzędnym długoterminowym celem programu jest wyeliminowanie szkodliwego 

wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz likwidacja negatywnego oddziaływania 

azbestu na środowisko naturalne.  

Ogólnym zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów 

zawierających azbest. 
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W roku 2020 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 oraz 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i 

obejmowało: 

1. demontaż, odbiór transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających 

azbest z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Popów w ilości 

6,133 Mg; 

2. demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych 

zawierających azbest z budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Popów w ilości 10,279 Mg; 

3. odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest składowanych na 

posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Popów w ilości 87,544 Mg. 

Prace wykonywała firma: REVOL Sp. z o.o.sp.k. z Łodzi. Wyroby zawierające azbest usunięto 

z 46 posesji (1 właściciel zrezygnował z wykonywania prac). Całkowita wartość wykonywania 

prac wynosiła 96.181,68 zł. Łącznie na terenie Gminy Popów w 2020 roku usunięto 103,956 

Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizowano w terminie 13.08.2020 – 

11.09.2020r. 

 

C. PROGRAM CZYSTE  POWIETRZE        

Program „Czyste Powietrze” realizowany 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej skierowany jest do osób 

fizycznych będących właścicielami 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem głównym programu jest wymiana starych 

pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. 

Właściciel domu jednorodzinnego może uzyskać dofinansowanie w przypadku realizacji 

następujących zadań: 
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• wymiana starych źródeł ciepła zasilanych na paliwo stałe, zakup i montaż nowych 

źródeł energii cieplnej, które spełniają wymagania programu Czyste Powietrze; 

• docieplenie przegród budowlanych; 

• wymiana okien i drzwi; 

• montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; 

• montaż odnawialnych źródeł energii, np.: kolektorów słonecznych oraz instalacji 

fotowoltaicznej; 

• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli systemu rekuperacji; 

 

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. 

Od dnia 15.05.2020 r. została zmieniona wersja Programu umożliwiająca dofinansowanie 

przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 

miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. 

Najważniejsze zmiany w Programie: 

• zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności 

dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi; 

• wprowadzenie dwóch grup dochodowych  o różnej wysokości: 

- podstawowe dofinansowanie dla osób mających roczny dochód nieprzekraczający  

100 000 zł. 

- podwyższony poziom dofinansowania dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na 

jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

* 1 400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym, 
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* 1 969 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, 

• za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo zwiększonego dofinansowania w 

programie będą odpowiadać gminy; 

• określenie maksymalnie kwoty dotacji, brak limitów kosztów kwalifikowanych. 

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy o 

dofinansowanie, ale nie później niż do 30 czerwca 2029 roku. 

W okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku za pośrednictwem Gminy Popów 

przygotowano i złożono w WFOŚiGW w Katowicach łącznie 23 wnioski o dofinansowanie w 

ramach Programu Czyste Powietrze. 

Szacunkowy koszt całkowity planowanych przedsięwzięć, dla których złożono wnioski 

wynosił łącznie ok 865 tys. złotych, z czego dofinansowanie w ramach Programu Czyste 

Powietrze stanowiło ok 50 % kosztów, tj. ok 430 tys. złotych. 

Ze złożonej za pośrednictwem Gminy Popów puli wniosków o dofinansowanie pozytywnie 

ocenione zostały wszystkie wnioski. 

 

D. INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W GMINIE POPÓW ZA 2020 R. 

I. Przeprowadzono 4 postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia: 

• budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Zawadach (2 szt); 

• rozbudowa i przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w msc. Zawady; 

• rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w/c drogi 

powiatowej nr 2029S w km 2+950 w miejscowości Więcki wraz z przebudową 

odcinków drogi stanowiących dojazdy do wiaduktu z odwodnieniem. 

 

II. Na terenie Gminy Popów znajduje  się jedno miejsce, w którym znajdują się 

odpady w miejscu, które jest nieprzeznaczone do ich składowania lub 

magazynowania.   

Przeprowadzono postępowanie administracyjne. W styczniu 2020 r.  została wydana decyzja 

na podstawie art. 26 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w sprawie 
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nakazania posiadaczowi odpadów niebezpiecznych w postaci substancji ropopochodnych oraz 

mazutu, usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania tj. na działce o nr ewid. 497, obręb Zawady . W lipcu przesłano do właściciela 

upomnienie, we wrześniu postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia oraz tytuł 

wykonawczy o charakterze niepieniężnym , w grudniu  upomnienie – sprawa w toku.  

 

III. Na terenie Gminy Popów znajduje się 5 ujęć wody podziemnej (Popów OSP, 

Popów PCK Dąbrowa, Kamieńszczyzna, Więcki).   

1 . Opłata stała odprowadzona do Wód Polskich za pobór wód podziemnych za 2020 r.: 

- Ujęcie Kamieńszczyzna 2 440 zł 

- Ujęcie Więcki 1 271 zł 

- Ujęcie Dąbrowa 763 zł 

- Ujęcie Popów OSP 1 728 zł  

- Ujęcie Popów PCK 1 830 zł 

2. Opłata zmienna odprowadzona do Wód Polskich za pobór wód podziemnych za 2020 r.:  

- Ujęcie Kamieńszczyzna 24 920 zł 

- Ujęcie Więcki 13 650  zł 

- Ujęcie Dąbrowa 5 093 zł 

- Ujęcie Popów OSP 14 154 zł  

- Ujęcie Popów PCK 4 584 zł 

3. Opłata stała odprowadzona do Wód Polskich za wprowadzanie ścieków do wód w 2020 r. z 

gminnej oczyszczalni ścieków wyniosła 1 677 zł, natomiast opłata zmienna 4 366 zł. 

 

IV. Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Popowie.  
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Gminna Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w 

Popowie w 2020 r.  przyjęła i oczyściła w 122 632 m³ 

ścieków w tym 518 m³ z szamb i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Oczyszczalnia wytworzyła 320 Mg osadu 

ściekowego, który został zagospodarowany rolniczo.  Osad przed zagospodarowaniem został 

przebadany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  w  sprawie komunalnych 

osadów ściekowych. Osad spełnił wymagania zawarte w Rozporządzeniu. 

Sucha masa wytworzonych osadów ściekowych wyniosła 56,64 Mg co daje średnią zawartość 

suchej masy 17,7%; 

Badania ścieków zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym przeprowadzone były 4 razy (1 raz 

na kwartał);  

 5.   Średnia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzonych do 

odbiornika (rzeki Liswarty) wyniosły: 

- BZT5 – dopuszczalna wartość zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynosi 25 mg/ dm3 

– wartość średnia z uzyskanych analiz wyniosła 4 mg/dm3; 

- ChzT—dopuszczalna wartość zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynosi 125mg/dm3 – 

wartość średnia uzyskana z analiz wyniosła 48 mg/dm3; 

- zawiesina ogólna - dopuszczalna wartość zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym  wynosi 36 

mg/dm3 – wartość średnia z analiz wyniosła 8,5 mg/ dm3;  

6. Redukcja zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni wg wskaźników zanieczyszczeń 

na podstawie analiz ścieków wykonanych w 2020 roku wynosi dla: 

- BZT5 – 99,5 %, 

- ChZT – 96 % 

- Zawiesiny ogólnej – 98 %; 

7. Koszty badań ścieków, gleby, osadu ściekowego, skratek i zawartości piaskownika  

wyniosły 13 036 zł; 

8. Koszty utylizacji skratek i zawartości piaskownika w 2020 r. wyniosły 5 660  zł; 
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V. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2020 r. Gmina Popów dofinansowała budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Koszty poniesione przez mieszkańców wyniosły 27 300 zł.   Koszty dofinansowania poniesione 

przez Gminę wyniosły 26 300 zł.  

E. 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 transportu 

zbiorowego. 

 

Pierwotnie linia wynosiła 14,1 km i obejmowała 14 przystanków autobusowych na relacji 

Popów (rondo) – Dąbrówka – Brzózki – Nowa Wieś – Kule.  

Z dniem 01 lutego 2020 roku istniejąca od 2019 roku gminna linia komunikacyjna Popów 1 – 

Kule została rozszerzona o miejscowość Wąsosz Górny, tym samym po zmianach wynosiła 

19,6 km i obejmowała 17 przystanków autobusowych. 

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

sierpnia 2019 roku umowy zostało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

Częstochowa w Częstochowie. Z uwagi na wygaśniecie terminu obowiązywania umowy z PKS 

Częstochowa, od 01 września 2020 roku nowym Operatorem gminnego transportu zbiorowego 

została firma F.H.U. „GEPARD” Grzegorz Latkowski.  
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Utworzona linia komunikacyjna została objęta dofinasowaniem w ramach programu Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Miesiące Ilość 

dni 

Liczba 

sprzedanych 

biletów 

jednorazowych 

normalnych 

Liczba 

sprzedanych 

biletów 

jednorazowych 

ulgowych 

 Liczba 

sprzedanych 

biletów 

miesięcznych 

normalnych 

Liczba 

sprzedanych 

biletów 

miesięcznych 

ulgowych 

styczeń 11 66 18 0 9 

luty 20 66 7 0 11 

marzec 10 30 0 0 9 

czerwiec 9 0 0 0 0 

Wrzesień 22 87 2 0 0 

Październik 22 45 1 0 5 

Listopad 20 28 1 0 0 

Grudzień 20 45 6 0 0 

Ogółem 134 367 35 0 34 
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POLITYKA SPOŁECZNA 

A. ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE           

 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do 

zasiłku rodzinnego, 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

• świadczenie rodzicielskie 

•  

Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

przedstawiała się następująco:  

 Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona kwota 

(w zł.) 

Wysokość świadczenia  

(w zł)* 

Zasiłek rodzinny z 

dodatkami 
212 633.753,00 zł X 

Zasiłek rodzinny 212 428.688,00 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 
12 13.000,00 zł 1.000,00 zł 

Dodatek z tytułu 

wychowywania dziecka 

w rodzinie 

wielodzietnej 

24 28.595,00 zł 95,00 zł 

Dodatek z tytułu 

samotnego 

wychowywania dziecka 

5 11.288,00 zł 193,00 zł 

lub 

273 zł 

Dodatek z tytułu opieki 21 67.529,00 zł 400,00 zł 
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nad dzieckiem w 

okresie korzystania z 

urlopu 

wychowawczego 

Dodatek z tytułu 

kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

21 25.350,00 zł 90 zł dla dziecka do 5 r. 

ż.; 

110 zł dla dziecka 

powyżej 5 r.ż. 

Dodatek z tytułu 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

136 22.000,00 zł 100,00 zł 

Dodatek z tytułu 

podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

(zamieszkanie w 

miejscowości, w której  

znajduje się szkoła) 

8 6.667,00 zł 113,00 zł 

Dodatek z tytułu 

podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem 

zamieszkania(pokrycie 

wydatków związanych 

z dojazdem) 

53 30.636,00 zł 69,00 zł 
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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 97 265.267,00 zł  

215,84 zł 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

26 559.993,0 zł 1.830,00 zł 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

1 7.440,00 zł 620,00 zł 

 

Jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia się 

dziecka 

28 29.000,00 zł 1.000 zł 

Świadczenie 

rodzicielskie 

16 90.156,00 zł 1.000 zł 

 

W 2020 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 1.765.200,45 zł. 

Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych 

świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym 

objęto 10 osób. Na powyższe zadanie wydatkowano 16.174,77 zł. Składki były odprowadzane 

za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad 

niepełnosprawnym dzieckiem, za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania 

opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz za osoby 

pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze przy spełnieniu wymogów ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. 
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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 115.280,00 

zł dla 20 osób uprawnionych. 

 Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona kwota (w zł) Maksymalne 

świadczenie 

Fundusz alimentacyjny 20 115.280,00 zł 500,00 zł 

 

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie realizuje zadania w zakresie 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 

r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. zostały podjęte następujące działania  wobec dłużników alimentacyjnych: 

Liczba dłużników alimentacyjnych, których 

wezwano do zgłoszenia się w celu 

przeprowadzenia wywiadu 

19 

Liczba dłużników, którzy zgłosili się na 

wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu 

8 

Liczba wydanych decyzji o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

4 

Liczba dłużników, w stosunku do których 

wystąpiono prokuratury o ściganie za 

przestępstwo niealimentacji 

3 

Liczba dłużników, w stosunku do których 

wystosowano wniosek do Biura Praw Jazdy i 

rejestracji Pojazdów o zatrzymanie prawa jazdy.    

2 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie współpracuje z Biurami Informacji 

Gospodarczej. Dłużnicy, których zaległość przekracza 6 miesięcy wpisywani byli do 

Krajowego Rejestru Długów, rejestru „InfoMonitor”, rejestru „ERIF”, Krajowego Biura 

Informacji Gospodarczej S.A. oraz  do Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych 

Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w 2020 roku od dłużników 

alimentacyjnych  wyegzekwowano kwotę 48.644,89 zł, z czego na dochody Gminy Popów 

przekazano kwotę 7.278,93 zł.    

3. USTAWA „ZA ŻYCIEM”                      

W ramach w/w ustawy  może być udzielane  m. in. 

wsparcie poprzez dostęp do poradnictwa w zakresie 

rozwiązań wspierających rodzinę, jednorazowe 

świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu czy inne świadczenia, w tym w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Asystent rodziny pełni rolę koordynatora, która polega 

m. in.  na opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania 

wsparcia. W 2020 r. żadna uprawniona rodzina nie zgłosiła się do tut. Ośrodka o wsparcie 

asystenta w ramach ustawy „Za życiem”, natomiast  wypłacono 1 jednorazowe świadczenie na 

podstawie zaświadczenia o którym mowa w art. 4 ust. 3 w/w ustawy  na łączna kwotę 4.000,00 

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. 
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4. 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.   Liczbę wydanych kart w 2020 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 

4 14,21 zł 56,84 zł  

W tym: gdy 

wydano KDR 

tylko rodzicom 

7 5 x 5,45 zł 

2 x 5,58 zł 

38,41 Przepis wszedł w 

życie 01.01. 

2019 r. 

Art.29 ust.5 

ustawy o 

KDR 

Ilość kart dla 

nowych 

członków rodzin 

0 0,00 zł 0,00 zł  

Ilość przedłużeń 

KDR 

2 2,86 zł 5,72 zł  

Art.29 ust.6 

ustawy o 

KDR 

Ilość wydanych 

duplikatów KDR 

0 1,44 zł 0,00 zł  

Ilość 

udostępnionych 

elektronicznych 

KDR, gdy 

wcześniej 

wydano jedynie 

tradycyjną KDR 

0 1,44 zł 0,00 zł  

Ilość 

udostępnionych 

tradycyjnych 

KDR, gdy 

wcześniej 

wydano jedynie 

elektroniczną 

KDR 

0 1,44 zł 0,00 zł  

                          Razem koszty obsługi                                                100,97 zł 
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5. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - 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 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę : 5.768184,07 zł. Tą forma pomocy objętych zostało 657 

rodzin z terenu Gminy Popów. 

 
6. ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, 

czyli osobie, której przyznano  dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o 

dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 

energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. W 2020 roku nie wydano żadnej decyzji  

w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 
7. 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 2020 r. w GOPS-sie były 

przyjmowane wnioski na w/w świadczenie. W 2020 r. na tą formę wsparcia wraz z kosztami 

obsługi zadania (10 zł za dziecko, na które rozpatrywane było przyznawanie świadczenia: 6850 

zł ) wydatkowano łącznie 213.250,00 zł i objęto nią 688 dzieci. 
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8. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 1398 z późn. zm.) do zadań 

zleconych gminy należy wydawanie decyzji, (potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających 

kryterium dochodowe. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej 

świadczeniobiorców, GOPS przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w 

trybie określonym w przepisach ustawy o   pomocy społecznej.  Decyzje potwierdzające prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni, 

wydano na podstawie ww. wywiadów dla 4 osób. Na realizację zadania Gmina wydatkowała 

400 zł, które zostały pokryte w całości dotacją z budżetu państwa. 

 

B. ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

1. 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 z późn. zm.)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 2020 roku rodziny z dziećmi 

otrzymały pomoc w formie świadczeń pieniężnych, doradczych, informacyjnych, 

motywacyjnych i wsparcia. Dodatki mieszkaniowe otrzymała 1 rodzina z dziećmi, 5 rodzin z 

dziećmi otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego, 7 rodzin -zasiłku okresowego, 4 rodzin 

–posiłku w szkole i 25 rodzin z dziećmi otrzymało pomoc z Banku Żywności. Do uczestnictwa 

w koloniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – 

Wychowawczych im. T. Kras z Lublina zostało wytypowanych pięcioro dzieci z terenu Gminy 
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Popów.  W 2020 r. 16 rodzin otrzymało Karty Dużej Rodziny, 617 rodzin skorzystało z pomocy 

w formie świadczenia wychowawczego, 315 rodzin otrzymało pomoc w formie świadczeń 

rodzinnych, a 19 rodzin z Funduszu Alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

współfinansował również pobyt 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 1 dziecka i 1 

podopiecznej w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na powyższe działania zaplanowano 80 000 

zł, a wydano 77 176,20 zł. Wsparciem w formie asystenta rodziny w 2020 r. zostało objętych 8 

rodzin w których znajdowało się 15 dzieci. Z uwagi na pandemię wirusa Covid-19 Gmina 

Popów przystąpiła do realizacji programu "Wspieraj seniora". Powyższy program jest 

skierowany do osób w wieku 70 lat i więcej oraz w szczególnych przypadkach do osób poniżej 

70 roku życia, które zdecydowały się pozostać w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem 

Covid-19. Pomoc polega na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym art. spożywczych czy środków higieny osobistej. W 2020 r. powyższą pomocą 

zostało objętych 12 osób. 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 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło 

pomocy 2 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 8 dzieciom z rodzinnej pieczy 

zastępczej. W PCPR w Kłobucku złożono 12 wniosków dotyczących osób dorosłych i 3 

wnioski dotyczące dzieci o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. Złożono 2 wnioski od osób dorosłych o dofinansowanie do 

likwidacji barier w komunikowaniu się, 2 wnioski od osób dorosłych i 1 dotyczący dziecka na 

likwidację barier architektonicznych również ze środków PFRON. PCPR objął pomocą 

rehabilitacyjną i terapeutyczną 3 dzieci, a 7 osób otrzymało pomoc w ramach Modułu III 

,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jedna rodzina z terenu gminy Popów 

została objęta procedurą kwalifikacyjną dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową. 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku objęła swoimi działaniami 

w przybliżeniu 363 dzieci z terenu Gminy Popów. Nadzorem kuratora w 2020 r. były objęte 3 

rodziny z dziećmi (łącznie szóstka małoletnich dzieci) z terenu Gminy Popów. Komenda 

Powiatowa Policji w Kłobucku przeprowadziła 4 pogadanki profilaktyczne w Szkole 

Podstawowej w Rębielicach Królewskich. W okresie wakacyjnym  w ramach akcji 
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,,Bezpieczne Wakacje 2020” na terenie Ośrodka Harcerskiego w Zawadach odbyły się 2 

spotkania edukacyjno – informacyjne z młodzieżą, przy ogólnej liczbie 100 uczestników. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 r. prowadził 

działania w 8 rodzinach z dziećmi, w których znajdowało się 12 dzieci. Na terenie Gminy 

Popów działają dwie poradnie medycyny rodzinnej i jedna poradnia ogólna, które swoimi 

działaniami obejmują również rodziny z dziećmi. Położna pracująca w Poradni Medycyny 

Rodzinnej w Rębielicach Królewskich złożyła 61 wizyt u kobiet w okresie poporodowym. 

Położna z Poradni Medycyny Rodzinnej w Popowie złożyła 11 wizyt u kobiet w okresie 

poporodowym. Poradnia Ogólna w Wąsoszu podjęła 2 wspólne działania na rzecz rodzin z 

dziećmi, a położna złożyła 72 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. 

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 2020 r. w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Popowie  podjęto 5 działań 

edukacyjnych o charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów z elementami 

profilaktyki dla dzieci i młodzieży oraz 5 działań edukacyjnych i profilaktycznych ZHP, w tym 

organizacja półkolonii dla dzieci. 

W Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Wąsoszu Górnym  odbyły się 3 działania 

edukacyjne o charakterze artystycznym i sportowym w formie konkursów z elementami 

profilaktyki dla dzieci i młodzieży oraz 1 działanie edukacyjne i profilaktyczne ZHP, w tym 

organizacja półkolonii dla dzieci. 

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

zaprezentowanych 7 spektakli profilaktycznych i warsztatów dla dzieci oraz podjęto 5 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 i nie podjęto działań edukacyjnych o charakterze 
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artystycznym i sportowym w formie konkursów    z elementami profilaktyki dla dzieci i 

młodzieży. 

W Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Zawadach zaprezentowano 1 spektakl 

profilaktyczny i warsztat dla dzieci oraz podjęto 1 działanie edukacyjne o charakterze 

artystycznym i sportowym w formie konkursów z elementami profilaktyki dla dzieci i 

młodzieży. 

• Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2020 r. 

podjęła 12 działań edukacyjnych o charakterze artystycznym i sportowym w formie 

konkursów z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży zostało również 

wystawionych 7 spektakli profilaktycznych i warsztatów dla młodzieży. 

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

o Żaki - 15 dzieci z roczników 2013 – 2014; 

o Orliki  - 14 dzieci z roczników 2011 – 2012; 

o Młodziki - 13 dzieci z roczników 2009 – 2010; 

o Trampkarze - 13 dzieci z roczników 2007 – 2008; 

o Juniorzy młodsi -12 dzieci z roczników 2005 – 2006; 

o Istnieje jeszcze grupa dziewczynek urodzonych w latach 2011-2015, która 

bierze udział w treningach, lecz nie uczestniczy w rozgrywkach ligowych 

organizowanych przez OZPN Częstochowa – 13 osób. 

• W 2020 r. z zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w Gminnym 

Centrum Kultury w Popowie korzystało 80 osób. Odbyło się 11 imprez i działań 

mających na celu rozwijanie talentów, propagowanie aktywności fizycznej i 

ekologicznej. Były to: 28 Finał WOŚP, Zimowy Popis Pracowni Muzycznej, warsztaty 

plastyczne, koncert Walentynkowy, akcja ,,Bądź z GceKo”- sprzątanie świata, 

wycieczka rowerowa, piknik rodzinny – Popowska Legenda o Grunwaldzie, koncert - 

dźwięki Ziemi i Przestrzeni, Booking Bzz – warsztaty tworzenia domków dla owadów, 

Mikołajki z GCK – laurka dla Mikołaja, konkurs ,,Uzależnia mnie tylko Sport i 

Kultura”.   
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• W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie w trakcie trwania ferii zimowych 

organizowała zajęcia dla dzieci Zostało również zorganizowane spotkanie autorskie dla 

dzieci z klas I - III z terenu gminy Popów. Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 

realizuje 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. 

 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 rozpoczął 

swoją działalność we wrześniu 2020 i  pozwolił na zabezpieczenie potrzeb rodzin z dziećmi w 

zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Należy mieć również na uwadze zwiększenie dostępności 

do specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. 

Realizacja Gminnego Wspierania Rodziny ma na celu uświadomienie rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, że ich sytuacja 

nie musi być trwała. Pod koniec 2021 roku zostanie przedstawiony nowy Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w gminie Popów na lata 2020 – 2022  został przyjęty Uchwałą Nr 110 

/ XVII / 2019 z dnia 19 grudnia 2019 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. 
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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 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w terminach 11.03.2020, 20.05.2020, 19.08.2020 i 

18.11.2020, Utworzono 16 grup roboczych. W posiedzeniach udział wzięli przedstawiciele 

następujących instytucji: Policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, ochotniczej straży pożarnej oraz kuratorzy 

sądowi. Do grup roboczych mogą zostać powołani przedstawiciele innych podmiotów 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie biorąc pod uwagę okoliczności i 

aktualną zaistniałą sytuację. 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 2020 roku założono 

łącznie 18, przez przedstawicieli następujących instytucji: Policji -18. W 2020 roku nie 

odnotowano założenia „Niebieskiej Karty - A” przez uprawnione do tego podmioty, tj. 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, służbę zdrowia, oświatę oraz Gminną Komisję ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego po 

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

roboczą celem rozpatrzenia sytuacji rodziny, po czym udzielana była jej pomoc stosownie do 

zaistniałej sytuacji. 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 

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 

17 formularzy „Niebieska Karta – C” i 16 formularzy „Niebieska Karta – D”.  W 2020 roku 

odnotowano 99 interwencji domowych na terenie gminy Popów ze strony Policji. Na postawie 

prowadzonej dokumentacji stwierdza się, iż procedurą „Niebieskie Karty” objętych zostało 18 

rodzin, w tym w okresie sprawozdawczym 15 nowych. W 2020 roku zakończono procedurę 

„Niebieskie Karty” w 15 przypadkach.  Ze względu na ustanie przemocy w rodzinie, powstania 
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uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 

po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy zakończono procedurę w 11 przypadkach. W 

4 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 w Popowie, 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 32 osób i prawna dla 1 osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Osoby doświadczające 

przemocy w rodzinie otrzymywały 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 2020 roku  wyniosła 4. 

Wówczas rodzina objęta zostawała pomocą oraz wsparciem ośrodka pomocy społecznej. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach sprawy kierowane są przez Zespół do prokuratury 

oraz sądu. W 2020 roku do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodziny nie wysłano żadnego 

wniosku. Do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie także nie złożono zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 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 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 30 pogadanek na temat przemocy w rodzinie skierowanych do rodziców. W 



Raport o stanie gminy Popów za 2020 rok 
 

89 
 

5 Gminnych Zespołach Szkolno – Przedszkolnych na terenie gminy w gablotach szkolnych 

umieszczono łącznie 10 broszur, ulotek i plakatów dotyczących przemocy, odbyło się 8 szkoleń 

z zakresu przemocy, w których udział wzięło 40 osób. 4 osoby skierowano do programów 

korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-edukacyjnych, 24 osoby objęto poradnictwem 

i udzielono 39 porad. W Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Rębielicach 

Królewskich oraz w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wasoszu nadal 

funkcjonuje uruchomiona wcześniej zakładka „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. W 

gablotach informacyjnych wszystkich szkół na terenie naszej gminy umieszczono łącznie 11 

materiałów informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie. Formy pomocy ofiarom 

udostępniane były nie tylko przez oświatę, ale także przez GOPS Popów oraz Gminną Komisję 

ds. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Popowie, która udzieliła 17 porad w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Także placówki służby zdrowia i miejscowe parafie 

prowadziły działania pod kątem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Placówki służby 

zdrowia przeprowadziły łącznie 8 pogadanek na temat zjawiska agresji oraz problemu 

przemocy w rodzinie, rozpropagowano 7 plakatów, broszur       i ulotek dotyczących zjawiska 

przemocy (w tym 2 w gablotach informacyjnych ośrodków zdrowia), udzielono 3 porady, 

odbyły się 4 szkolenia, w których udział wzięło 6 osób. Specjalistycznym poradnictwem i 

pomocą terapeutyczną w Poradni Terapii Uzależnień w Kłobucku objętych zostało 5 osób, a 

liczba udzielonych świadczeń wynosiła 74. W parafiach ogółem zorganizowane zostały 3 

pogadanki poruszające problem przemocy w rodzinie. Kolejnym z zadań jakie zakłada do 

realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy 

na lata 2020 - 2022 w Gminie Popów było podnoszenie kompetencji służb w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W przeciwieństwie do lat ubiegłych w 2020 roku 

członkowie Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie uczestniczyli w 

szkoleniach ze względu na trwającą pandemię COVID 19. Podsumowując, realizacja celów 

oraz zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020-2022 w roku 2020 

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, a Zespół 

Interdyscyplinarny dzięki podnoszeniu kompetencji oraz poszerzaniu wiedzy z zakresu 

przemocy zwiększa skuteczność swoich działań. 
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3. W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano następujące 

formy pomocy: 

• Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. W 2020 roku udzielono schronienia 1 osobie bezdomnej w schronisku. 

Koszt pobytu wyniósł 6732,36 zł. 

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych: Pomocą w formie zasiłków  objęto 

11 rodzin, którym przyznano 26 świadczeń i wydatkowano na ten cel 6559,89 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 2020 roku pomocy udzielono 20 

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 6.250,00 zł 

• Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania: W 2020 roku objętych usługami było 10 osób. Wydatki na te usługi 

wyniosły 58.049,13 zł .Odpłatność za usługi opiekuńcze przekazane na konto Urzędu 

Gminy wyniosła 6.537,70 zł, natomiast pomocą w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych objęto 1  niepełnosprawne dziecko z terenu Gminy Popów. Wydatki na 

ten cel przez GOPS wyniosły 336,00 zł. 

• Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności z ten pobyt: W  2020 

r. wydano 1 skierowanie do DPS. W 2020 roku w DPS przebywało 13 osób. Łącznie na 

ten cel wydatkowano 325.611,36 zł. 

• Przyznanie i wypłacanie zasiłków stałych: w okresie 12 miesięcy 2020 roku pomocą w 

formie zasiłków stałych objęto 15 osób niezdolnych do pracy ze względu na wiek lub 

niepełnosprawność i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 83.746,12 zł.  Dotacja 
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celowa na kwotę 6.649,64 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. 

• W ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie świadczenia 

pieniężnego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności objęto 27 osób z 12 

rodzin i wydatkowano na ten cel 5.860,00 zł. Drugą formą pomocy realizowaną w 

ramach programu było bezpłatne dożywanie (jeden posiłek) uczniów we wszystkich 

szkołach gminy Popów oraz w szkołach spoza naszej gminy, do których uczęszczają 

dzieci z terenu Gminy Popów. Dożywianiem objęto 8 uczniów i  wydatkowano na ten 

cel kwotę 2.142,50 zł. Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę 8.002,50 zł, 

z czego dotacja wyniosła 4.002,50 zł, natomiast środki własne gminy 4.000,00 zł. 

• Program „Opieka 75 +” zakłada finansowe wsparcie dla gmin w zakresie świadczenia 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, w wieku 75 lat i 

więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy 

społecznej. Gmina Popów wnioskowała o kwotę 1144,00 zł zgodnie z planowym 

objęciem wsparciem. Wsparciem objęto 3 osoby i wykorzystano dotację w kwocie 

416,00 zł. 

• Dodatkowo w 2020 roku był sprawiony 1 pogrzeb, którego koszt wyniósł 4000 zł oraz 

z powodu epidemii zakupiono żywność dla osób przebywających na kwarantannie w 

kwocie 221,31 zł 

 
4. DODATKI MIESZKANIOWE 

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

gminy w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych. W 2020 r. przyznano w GOPS 

Popów decyzją 2 dodatki mieszkaniowe. Wydatki na ten cel wyniosły 3.056,40 zł. 
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C. POZOSTAŁE DZIAŁANIA REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 
1. ŻYWNOŚĆ Z  BANKU ŻYWNOŚCI  

 W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 

GOPS w Popowie pełni rolę organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym. Od stycznia 2020 do 

sierpnia 2020 pomocą zostało objętych 111 rodzin (230 osoby) w tym okresie wydano 17,6 ton 

produktów żywnościowych. Przekazano 1255 paczki żywnościowe.  Koszt transportu żywności 

w/w programie wyniósł 4400 zł. 

 
 
2. REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ 

SENIORA”  
 

     W związku ze stanem epidemii program „Wspieraj 

Seniora jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed 

zakażeniem Covid-19. Program był realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r. 

Natomiast w związku z utrzymującym się stanem epidemii ww. program został wydłużony do 

31 grudnia 2021 roku nie dłużej jednak niż do dnia odwołania stanu epidemii, ogłoszonego z 

powodu COVID-19. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu 

seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas 

pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. W ramach programu osobom starszym mogą być 

dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 

osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać 

(nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe 

(jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych 

wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony 

tzw. dystansem sanitarnym. Dzięki realizacji programu „Wspieraj Seniora” w roku 2020 

świadczone wsparcie w okresie epidemii koronawirusa oraz działania podejmowane w tym 

zakresie przebiegły sprawnie, a seniorzy uzyskali pomoc w czynnościach dnia codziennego. W 

roku 2020 r. z programu „Wspieraj Seniora” skorzystało 12 osób. 
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F. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popowie działa w oparciu   o 

przepisy art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zarządzeniem Nr 0050.149.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 7 grudnia 2020 r. został powołany 

skład komisji, w skład którego wchodzi 9 członków. Członkowie komisji posiadają 

przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

należących do działań własnych gminy, a w szczególności: 

a. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

b. wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej 

o konieczności zaprzestania działań związanych z nadużyciem alkoholu i 

poddanie się leczeniu odwykowemu, 

c. skierowanie ww. osoby na badania do biegłego psychiatry i psychologa, w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu 

leczenia, 

d. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z 

opinią wydaną przez biegłego, 

e. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego, 

f. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

g. przeprowadzanie kontroli punktów sprzedających napoje alkoholowe. 

W 2020 roku Komisja odbyła 10 posiedzeń.  

W 2020 roku do GKRPA wpłynęło 12 nowych wniosków dotyczących rozpoczęcia procedury 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w tym: - od Policji – 6 

wniosków, - od członków rodziny – 4 wnioski, - od Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 

wnioski. W przypadku dwóch osób kontynuowano procedurę z 2019 roku. 
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Komisja dokonywała oceny i analizy wniosków dotyczących osób uzależnionych i stosowała 

indywidualne podejście w celu nakłonienia tych osób do podjęcia terapii. 

Wydano 11 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% 

do 18% oraz powyżej 18% dla sklepów i punktów gastronomicznych. 

Monitorowano najistotniejsze problemy związane z uzależnieniem i przemocą domową na 

terenie Gminy Popów. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego 

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest diagnozowanie problemów klienta w zakresie 

uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i 

rodzin korzystających z jego usług. Dlatego też pomoc znaleźć tam mogą osoby uzależnione, 

współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w 

kryzysie. 

W ramach działalności punktu konsultacyjnego udzielono pomocy psychologicznej i wsparcia  

około 21 osobom uzależnionym od alkoholu. Wsparciem objęto także rodziny tych osób w 

liczbie 14. 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 38 osób oraz udzielono łącznie 64 porady. 

W 2020 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 (piłka 

siatkowa) w sali gimnastycznej GZSzP nr 5 w Zawadach.     

Ze środków GKRPA dofinansowano także, cieszącą się dużym zainteresowaniem akcję 

Honorowego Krwiodawstwa. 

Tradycyjnie zorganizowano cykl konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych dla 

młodzieży szkolnej.   
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W ramach wspomagania instytucji i stowarzyszeń wspierano działalność Kół Gospodyń 

Wiejskich, Koła Emerytów, oraz Koła Niewidomych.  

Ważnym elementem działalności komisji jest współorganizowanie wypoczynku letniego dla 

dzieci, jednakże w związku z pandemią COVID-19 zadanie to nie było realizowane, gdyż ZHP 

nie podjął się organizacji półkolonii w czasie wakacji.   

Realizując program zlecono firmie „Progres”- Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil 

przeprowadzenie badania pt. „Tajemniczy Klient” tj. próba zakupu alkoholu przez osoby 

nieletnie. Akcją tą objęto 10 punktów sprzedaży alkoholu działających na terenie gminy. Po 

badaniu zostało również przeprowadzone szkolenie terenowe łącznie dla 14 właścicieli oraz 

personelu punktów sprzedaży.  

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 10 ust. 1) nakłada na gminę obowiązek 

realizowania jako zadania własnego gminy – następujących przedsięwzięć: zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 

edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

W ramach powyższych działań w miesiącu grudniu 2020 r. został zorganizowany konkurs 

plastyczno-fotograficzny „UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT I KULTURA” POKAŻ 

POZYTYWNĄ ALTERNATYWĘ DLA NARKOTYKÓW I UŻYWEK. 

W związku z pandemią COVID-19 zamknięcie szkół, ograniczona działalność Gminnego 

Centrum Kultury oraz miejscowego klubu sportowego spowodowały trudności w dotarciu z 

działaniami profilaktycznymi oraz szkoleniami do potencjalnych odbiorców z terenu gminy.   

Plan budżetu zgodnie z przyjętymi uchwałami GKRPA w 2020 roku wynosił 125.000,00 zł, 

natomiast wykonanie wynosi 108.405.94 zł.  
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G. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POPÓW Z ORGANIZACJAMI          

POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020.  

Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi 

na rok 2020 (na podst. Uchwały Nr 97/XVI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2019 

roku) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 

wynosiła 76.000,00 złotych.  

Na podstawie Zarządzenia Nr ZW.0050.7.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 20 stycznia 2020 

roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

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

sportu w Gminie Popów w roku 2020. 

W odpowiedzi na konkurs na realizację zadań wpłynęły trzy oferty:  

- Pierwsza: złożona przez Klub Sportowy „Liswarta” w Popowie, dotyczyła  zadania    w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu pt. „propagowania wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział w sportowych grach zespołowych 

mieszkańców Gminy Popów” . 

Celem zadania publicznego jest wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej oraz 

promocja zdrowego stylu życia po przez umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym 

uczestnictwa w treningach oraz w rozgrywkach ligowych piłki nożnej.  

- Druga: złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Kłobucku 

dotyczyła zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pt. „organizowanie imprez, festynów promujący gminę – HARC-PIKNIK”. 

- Trzecia: złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Kłobucku 

dotyczyła zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: pt. „Propagowanie 

wśród dzieci , młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział w sportowych grach 

zespołowych – SPORT TO ZDROWIE”. . 

         Na dofinansowanie dotacji wybrano dwie pierwsze oferty: Klub Sportowy Liswarta, który 

otrzymał kwotę 75,000,00 zł  i  ZHP Hufiec Kłobuck, kwotę 1.000,00 zł. 

W dniu 20 stycznia 2020 roku podpisana została umowa Nr 11/2020 z Klubem Sportowym 

„Liswarta”, 42-110 Popów, ul. Jana Długosza 7 na kwotę 75.000,00 zł na zadania w zakresie 

„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Termin realizacji zadania został określony w 
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terminie od 20.01.2020 r. do 20.11.2020 r. Realizacja zadania przyczyniła się do promocji 

sportu wśród mieszkańców gminy Popów oraz stworzyła dla mieszkańców w różnym wieku 

alternatywną formę spędzania wolnego czasu w roli kibica. Czynne, aktywne, regularne 

uczestnictwo w zajęciach treningowych oraz meczach ligowych piłki nożnej wpłynęło 

pozytywnie na rozwój fizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży. Ćwiczenia oraz gra w piłkę 

nożną przyczyniły  się do poprawy sprawności ruchowej i utrzymania  dobrej kondycji. 

Dorosłym mieszkańcom treningi oraz gra w drużynie seniorów pozwoliły  na utrzymanie 

kondycji fizycznej oraz sprawności ruchowej oraz stanowiły dobrą alternatywną formę 

spędzania wolnego czasu. 

Klub poprzez uczestnictwo w rozgrywkach ligowych na terenie subregionu częstochowskiego 

jest wizytówką gminy i jej mieszkańców, przez co promuje gminę Popów. 

W dniu 20 lipca 2020 roku podpisana została umowa  Nr 114/2020 ze Związkiem Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Śląska, 42-100 Kłobuck, ul. Orzechowskiej 44, która dotyczyła zadania 

w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego”. Termin 

realizacji zadania  został określony od 20.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.  

W związku z panującą pandemią złożono w dniu 30.10.2020 roku końcowe sprawozdanie z 

realizacji w/w zadania przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec w 

Kłobucku i  udzielono dotacji w kwocie 1.000,00zł.  

HARC-PIKNIK został  zorganizowany w formie biwaku ze względu na sytuację panującą w 

kraju wywołaną pandemią COVID-19. W czasie realizacji zadania zostały zachowane 

szczególne środki ostrożności. W ramach przedsięwzięcia zostały zorganizowane: warsztaty 

ekologiczne, warsztaty plastyczne, warsztaty z pierwszej pomocy, zajęcia sportowo-

rekreacyjne, warsztaty tematyczne – dzieci wykonały zaprojektowane przez siebie butony-

przypinki. 

Zajęcia i warsztaty prowadzili instruktorzy Hufca ZHP Kłobuck, sprawowali opiekę nad 

dziećmi i młodzieżą, którzy pracowali jako wolontariusze. Podczas realizacji zadania 

korzystano z infrastruktury Ośrodka Harcerskiego w Zawadach m.in. stołówka, altana, teren 

ośrodka, domki kempingowe, sprzęt sportowy oraz korzystano ze sprzętu tj. komputery, 

drukarki, kserokopiarka. 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY POPÓW 
 

 
 

W roku 2020 Rada Gminy Popów obradowała na 12 sesjach  i podjęła 66 uchwał. Wśród 

podjętych uchwał 10 dotyczyło spraw z zakresu budżetu gminy i jego zmian, 23 stanowiły akty 

prawa miejscowego, 1 uchwała dotyczyła pomocy dla Powiatu Kłobuckiego, 1 uchwała 

dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów, 1 uchwała dotyczyła Statutu 

Gminy, pozostałe dotyczyły odpadów komunalnych, pomocy społecznej, spraw związanych z 

oświatą, podatków i opłat lokalnych. 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. Przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową uchylone zostały 2 uchwały, które dotyczyły: określenia 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty i zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przez Wojewodę Śląskiego uchylona została 

1 uchwała, która dotyczyła Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów 

na lata 2021-2026. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego przekazano do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 
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VI. INICJATYWY LOKALNE 
 

W ostatnim czasie w gminie  Popów nastąpiło ożywienie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

Obecnie  jest siedem  Kół Gospodyń Wiejskich, mających siedzibę w Gminie Popów, są to 

KGW Popów, Rębielice Królewskie, Dąbrowa, Więcki, Kamieńszczyzna, Nowa Wieś.  W roku 

2020 rozpoczęło swoją działalność Koło Gospodyń Wiejskich „ Wąsoszanki” w Wąsoszu. 

Koła aktywnie uczestniczą w życiu społeczno –kulturalnym gminy. Panie i Panowie działający 

w KGW są współorganizatorami wielu przedsięwzięć mających na celu rozwój kulturalny 

gminy. Uczestniczą we wszystkich uroczystościach, zarówno patriotycznych, kościelnych jak 

i lokalnych imprezach kulturalnych. Uczestniczą w wielu konkursach tak lokalnych, jak i 

regionalnych. 

W celu propagowania działań mających  pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska  

dniu 19.07.2020r. w Gminie 

Popów odbyła się akcja 

sprzątania rzek.   

Była to druga edycja tego 

typu przedsięwzięcia. W 

akcji wzięło udział aż 81 

osób, w tym Wójt Gminy 

oraz radni.  
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Uczestnicy zostali podzieleni na trzy 

grupy: Danków- Zawady, Zawady-Kule 

oraz Kule-Lelity. Odcinek na tej trasie 

obejmował rzeki takie jak Liswarta oraz 

Warta.  

Wspólnie zebrano 800 kilogramów  

śmieci, wyłowionych podczas spływu 

kajakowego. Wolontariusze wykazali 

się ogromnym zaangażowaniem.  

Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni 

w niezbędny sprzęt kajakarski, który 

został  przygotowany przez okoliczne  

wypożyczalnie.  Dodatkowo na zbiórkach zostały rozdane gumowe rękawiczki oraz worki, 

które zapewniła Gmina. Po intensywnym dniu, dzięki uprzejmości właścicieli Ośrodka 

wypoczynkowego  znajdującego się w Zawadach, dla wolontariuszy zostało przygotowane 

ognisko, gdzie wspólnie dyskutowano o  nowych inicjatywach mających na celu propagowanie 

dbania o środowisko, w którym żyjemy. 
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VII. PODSUMOWANIE 
 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Popów za rok 2020. 

Mamy nadzieję, że dokument opracowany przez pracowników Urzędu Gminy  Popów, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki, Gminnego Centrum Kultury w 

przyjazny  sposób  przekazał  najważniejsze  informacje związane z funkcjonowaniem naszej 

„małej Ojczyzny”. Rok  2020 był kolejnym, który przyniósł zmiany, w każdej miejscowości w 

Gminie Popów. Był to rok  prób i mierzenia się z nowymi wyzwaniami dla naszej społeczności 

lokalnej. Epidemia koronawirusa postawiła  nas w nowej nieznanej dotąd sytuacji. Zamknięte 

zostały placówki oświatowe, instytucje kultury, urząd. Przez wiele miesięcy zaczęliśmy żyć 

„zdalnie”, pracować „ zdalnie”, uczyć się „zdalnie”. Najbardziej dotknięta  obostrzeniami 

wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. Szkoły otrzymały  rządowe 

wsparcie na zakup laptopów z programu Zdalna szkoła  oraz z programu Zdalna szkoła +.  

W związku z tym, że przyszło nam żyć na dystans  niewiele zostało zorganizowanych imprez, 

koncertów, spotkań, imprez sportowych. Zamiast organizować i uczestniczyć w imprezach, 

musieliśmy zamykać i chronić się przed Covidem. Trudności związane z pandemią na szczęście 

nie wpłynęły na nasze  gminne inwestycje. Wspólnym mianownikiem działań inwestycyjnych 

podejmowanych prze gminę Popów w roku 2020 było podnoszenie poziomu życia 

mieszkańców. Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczyły min.: opieki nad dziećmi do lat 3 ( Klub 

Dziecięcy „Tygrysek”), budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz 

Dolny i Górny, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Więcki, ul. Szkolna, 

a ponadto placów zabaw, altan, remontów świetlic. Rok 2020 należy do przeszłości, przed nami 

kolejne  projekty społeczne i gospodarcze, które pozwolą naszym mieszkańcom w przyszłości 

żyć lepiej, wygodniej  i cieszyć się swoją „małą Ojczyzną”. 

 

 

 

 


