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WSTĘP 

Szanowni Państwo,  

na Wasze ręce przedkładam raport będący podsumowaniem działalności Gminy Popów oraz 

podległych jej jednostek w 2021 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 2022r. poz. 559, 583.)  

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. W dniu 26 maja 2013 r. Rada Gminy Popów podjęła uchwałę  Nr 

190/XXIV/2013 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Popów (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4149). Herb gminy przedstawia w złotym polu bawolą 

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
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2013/4149/akt.pdf
http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2013/4149/akt.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blazonowanie
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(żubrzą) głowę z charakterystycznym kolcem w nozdrzach pomiędzy meandrującymi dwoma 

rzekami o barwie błękitnej. Ponadto należy stwierdzić, że herb Gminy Popów ma związek z 

herbem Wieniawa. Według legendy herbowej  „Książę Morawski, dla rozrywki swojej na łowy 

wyjechał, zaszedł mu drogę żubr, widząc to rycerz imieniem Łastek książęciu asystujący, mąż 

siły wielkiej, uchwyciwszy go za rogi, nie tylko że go utrzymał, ale też wić z młodego dębczaka 

wyciętego splecioną gwałtem mu przez nozdrza przetkawszy, i w koło ją nakształt pierścienia 

skręciwszy, tak do książęcia swego przyprowadził, którego gdy drugiemu dworzaninowi 

książęcemu dał trzymać, żubr zrozumiawszy tego nie taką siłę, 

któraby mu podołać mogła, wydzierać się i szamotać z nim 

począł, co postrzegłszy Łastek, dobywszy mieczu, tak silno w 

szyję uderzył, że jednym cięciem głowę żubrowi zwalił, za 

które męztwo pochwalony od książęcia, wziął ten przezacny 

mąż i obszerną fortunę w nagrodę, i ten herb, a w nim też samę 

żubrzą głowę.” 

Herb szlachecki Wieniawa                           

Przez gminę  Popów  przepływa  rzeka Liswarta , która  uchodzi do rzeki Warty na wysokości 

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

tereny  gminy.   

Foto: Liswarta w gminie 

Popów 

 

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.  
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Foto: Rębielice Królewskie  - Góra Rębielska                                                             

i ruiny dawnego pieca wapiennego. 

U podnóża Góry Rębielskiej znajduje się małe jeziorko. Na zboczach góry występują rośliny 

chronione (m.in. dziewięćsił bezłodygowy i purchawice olbrzymie, których owocnik może 

osiągać średnicę od 10 do 70 cm.). 

Dziewięćsił  bezłodygowy                                                       Purchawica  olbrzymia 
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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. 

Zadania publiczne wykonywane przez gminę można podzielić na zadania własne oraz zadania 

zlecone. 

Zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, a w 

szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody     

oraz gospodarki wodnej, 

2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 

cieplną oraz gaz, 

4. lokalnego transportu zbiorowego, 

5. ochrony zdrowia, 

6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

8. edukacji publicznej, 

9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 

10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

11. targowisk i hal targowych, 

12. zieleni gminnej i zadrzewień, 

13. cmentarzy gminnych, 

14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej, 

17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

18. promocji gminy, 
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19. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

Zadania zlecone to te, które państwo lub inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały 

gminie w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia. Na realizację zadań zleconych gmina 

otrzymuje środki finansowe od zlecającego w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań. 

Gmina może wykonywać swoje zadania dzięki ustawowo zagwarantowanemu prawu 

pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystania ze środków budżetu państwa  

w formie subwencji oraz dotacji. 

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także Gminne Jednostki 

Organizacyjne. 

 

 

                   Foto: Sesja Rady Gminy Popów  

Organy Gminy 

Rada Gminy 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym przez jej mieszkańców w 

wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Kadencja 

Rady Gminy trwa 5 lat (w latach 1990-2018 trwała 4 lata) od dnia wyboru. 

Działalność Rady Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać 

wyłącznie z ustaw. Rada Gminy Popów liczy 15 radnych. Rada obraduje na 

sesjach zwoływanych w miarę potrzeb. 
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Wójt Gminy 

 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym gminy wybieranym przez mieszkańców w wyborach 

bezpośrednich, powszechnych, równych i tajnych. Kadencja Wójta trwa 5 lata. 

 Wójt wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, którego jest kierownikiem, czyli jest 

zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz 

  

 

 

Demografia  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku  gmina Popów liczyła  5848 mieszkańców, w tym kobiet  2984,  

mężczyzn 2864. 

 
Liczba mieszkańców w gminie Popów 

5848 
 

 
                   Kobiety   2984 
 

 
Mężczyźni 2864 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

Gęstość zaludnienia w gminie Popów  w 20201roku wynosiła  57,16 osoby na 1 km2. 

W roku 2021 odnotowano w gminie Popów  72 zgony ( w tym kobiet - 36, mężczyzn – 36 )  i 

58 urodzeń.  Przyrost naturalny  był ujemny i  wynosił  14 osób. 

 

Przyrost naturalny w gminie Popów  w latach 2015- 2020 

 2015  2016 2017 2018 

 

2019 2020 2021 

Urodzenia 

kobiet 

20 24 25 22 26 28 35 

Urodzenia  

mężczyzn 

31 25 25 28 26 33 23 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 
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LICZBA MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWACH wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 

 

SOŁECTWA  

 

 

OGÓŁEM 

 2019 rok  

 

OGÓŁEM 

2020 rok 

     

OGÓŁEM 

2021 

 

Kobiety 

2021 

 

Mężczyźni  

2020 rok 

Annolesie / 

Marianów 

 

306 306 304 170 134 

Brzózki 

 

201 200 199 100 99 

Dąbrowa / 

Smolarze,Wrzosy/ 

 

294 291 287 139 148 

Dąbrówka 

 

206 206 201 108 93 

Dębie 

 

283 276 278 136 142 

Florianów 

 

143 137 141 72 69 

Kamieńszczyzna 

 

218 216 217 105 112 

Kule 

 

78 76 75 39 36 

Nowa Wieś 

 

223 217 219 107 112 

Płaczki / Antonie, 

Lelity/ 

 

182 181 180 92 88 

Popów / Popów 

Strębce 

 

705 714 710 374 336 

Rębielice 

Królewskie 

 

800 799 802 420 382 

Wąsosz  Dolny 

 

251 243 243 128 115 

Wąsosz Górny 

 

397 401 403 205 198 

Więcki 

 

411 407 400 197 203 

Zawady 

 

1003 982 975 487 488 

Zbory 

 

214 211 214 105 109 

 

RAZEM 

 

 

5915 

 

5863 

 

5848 

 

2984 

 

2864 

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

przestrzeni ostatniego roku  było to 15 osób. Najwięcej osób ubyło w miejscowości Zawady, i 

Więcki , w każdej po 7 osób.  

Migracja  mieszkańców gminy Popów w latach  2015- 2021 

 2015 2016 2017 2018 

 

2019 2020 2021 

Zameldowani 

mieszkańcy 

 

157 

 

196 

 

212 

 

187 

 

 

216 

 

152 

 

217 

Wymeldowani  

mieszkańcy  

 

147 

 

152 

 

176 

 

178 

 

 

161 

 

169 

 

169 

Źródło: System Ewidencji Ludności SELWIN 

 

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

osób  zameldowano w gminie, a zdecydowanie mniej wymeldowano. 

Przedział wiekowy  mieszkańców  gminy Popów na dzień 31 grudnia 2021r. 

 

Przedział wiekowy 

 

 

Liczba osób na  

dzień 2020-12-31 

 

 

 

 

     KOBIETY 

 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

O -  6 lat 

 

376 

 

183 

 

193 

 

7 – 18 lat 

 

727 

 

381 

 

346 

 

19 – 59 lat 

 

3272 

 

1586 

 

1686 

 

60+ 

 

1473 

 

834 

 

639 

 

RAZEM 

 

5848 

 

2984 

 

2864 

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 31.12.2021): 

1.sporządzenie aktów urodzeń – 0 

 

2. sporządzenie aktów małżeństw – 42 w tym: 

               - śluby cywilne udzielone w lokalu USC – 7 

               - śluby cywilne udzielone poza lokalem USC – 17 

               - śluby konkordatowe – 18 

3. sporządzenie aktów zgonów – 43 

4. rozwody – 9 ; separacja – brak informacji 

5. W 2021 roku ponadto wydano: 

               - 598 odpisów aktów stanu cywilnego,  

               - 19 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie     

                  małżeństwa do ślubów konkordatowych. 

               - sporządzenie protokołu o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska  

                  noszonego przed zawarciem małżeństwa - 1 

               - sporządzono 8 uznań ojcostwa dziecka poczętego lecz nieurodzonego, 

               - transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – sporządzono 4 aktu  

                  urodzenia 

               - zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć  

                małżeństwo – 0 

6. do elektronicznego systemu Rejestru Stanu Cywilnego zmigrowano 238 aktów stanu 

cywilnego. 

7. Decyzje o zmianie imienia lub nazwiska – 1 
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BEZROBOCIE 

 

Na koniec 2021 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Popów wynosiła 142 

osoby, w tym 78 kobiet. Stopień natężenia bezrobocia osiągnął poziom 4,0 % i był niższy od 

wskaźnika ze stycznia 2021, który wynosił 4,2 % o 0,2 %. 

 

Informacja  o sytuacji na rynku pracy 

           w Gminie Popów 

     Styczeń – Grudzień 2021 

 

 

MIESIĄC 

 

 

Liczba bezrobotnych 

Z liczby 

bezrobotnych 

 

Zgłoszone 

wolne 

stanowiska 

pracy i 

aktywizacji 

zawodowej 

 

 

Stopień 

natężenia 

bezrobocia % 

Liczba bezrobotnych 

w prawem do zasiłku 

O K O K % ogół 

STYCZEŃ 150 77 24 14 16 1 4,2 

LUTY 161 84 24 13 14,9 3 4,5 

MARZEC 153 77 17 8 11,1 8 4,3 

KWIECIEŃ 143 69 20 10 14 2 4 

MAJ 142 71 24 14 16,9 7 4 

CZERWIEC 141 74 27 17 19,1 6 3,9 

LIPIEC 148 77 26 18 17,6 3 4,1 

SIERPIEŃ 159 81 22 13 13,8 9 4,4 

WRZESIEŃ 146 78 23 14 15,8 18 4,1 

PAŹDZIERNIK 142 80 21 11 14,8 7 4 

LISTOPAD 141 81 18 9 12,8 1 3,9 

GRUDZIEŃ 142 78 18 7 12,7 0 4 

 

     Stopa bezrobocia za grudzień w powiecie kłobuckim wynosiła 7,1 %, w województwie 

4,2 %,  w kraju 5,4 %. 

 

     Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w miesiącu czerwcu i listopadzie 2021 roku. W 

ciągu roku poziom bezrobocia w Gminie Popów kształtował się w przedziale 3,9 % - 4,5 %.     

W omawianym okresie większość bezrobotnych stanowiły kobiety – 52,43 %. 
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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. 

Podstawową działalnością urzędu jest obsługa administracyjna mieszkańców i interesantów. 

Ilość pism przychodzących, zarejestrowanych  –11 241 sztuk. 

W 2021 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 – 4210 

- ilość wydanych decyzji zmieniających – 509 

- ilość wydanych wezwań do złożenia informacji i deklaracji – 120 

- ilość wydanych zaświadczeń KRUS – 15 

- ilość otrzymanych zmian z ewidencji gruntów i budynków – 485 

- ilość potwierdzonych umów dzierżaw – 8 

II. Od osób prawnych: 

Ilość otrzymanych deklaracji na podatek: 

- od nieruchomości – 54 

- rolny – 21 

- leśny – 9 

Ilość wydanych wezwań do złożenia informacji i deklaracji - 17 

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa 

• decyzje zatwierdzające podział nieruchomości - 26; 

 

• decyzje zatwierdzające przebieg granic - 3; 
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• decyzja zezwalające na wycinkę drzew - 2; 

 

• postanowienia  o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego - 2 

 

 

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

W roku 2021 wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla detalu tj. spożywanie 

alkoholu poza miejscem sprzedaży : 

1.Zezwolenie na sprzedaż dla kat. A,B,C nowe na okres ważności od dnia 06.08.2021 do 

31.12.2023 roku. - 1 wniosek. 

 

  Dotyczy rozliczania należności za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości. 

    W 2021 roku wystawiono 947 wniosków dot. wezwania do zapłaty za wodę i ścieki. W tej 

samej    sprawie na drogę postępowania sądowego  od roku 2020 jest skierowane i nie 

rozpatrzone  jeszcze 19 wniosków dla osób, które nie regulują należności zapłaty. Wystawiono 

również 17 wniosków o wezwanie do zapłaty za wywóz nieczystości. 

 Za pobraną wodę i oddane ścieki w roku 2021 wystawiono 10002 faktury, dla szkół     

wystawiono 15 not księgowych i 140 faktur za wywóz nieczystości samochodem 

asenizacyjnym. 

   Wpłaty za sprzedaż wody  w roku 2021     - to kwota  690.258,87 zł 

   Wpłaty za sprzedaż ścieków w roku 2021  - to kwota  527.833,66 zł 

   Wpłaty za wywóz nieczystości w rok 2021 - to kwota   14.889,77 zł 

        

Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opłata za Gospodarowanie Odpadami komunalnymi; 

Tytuły wykonawcze za 2021 rok 0 szt. 

Upomnienia za 2021 rok 718 szt. 
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Przyjęte i zaksięgowane deklaracje w 2021 roku  290 szt. 

Wykonane wpłaty za 2021 rok  8900 

Wezwanie do złożenia deklaracji za 2021 ; 13 szt. 

Zawiadomienia o zmianie stawki wraz z nakazem do płacenia  za 2021 rok  1834 szt. 

Decyzja umarzająca za 2021 rok 3 szt. 

Wezwanie do umorzenia za 2021 rok 1 szt. 

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w opłacie adiacenckiej w 2021 roku 206 szt. 

Decyzja ustalająca wysokość opłaty adiacenckiej w 2021 roku 206 szt. 

Upomnienia opłata adiacencka w 2021 roku 14 szt. 

Wezwania w opłacie adiacenckiej w 2021 roku 3 szt.  

Stanowisko ds. ochrony środowiska 

Decyzje: 

• O środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia ( w tym umorzenia) – 8 

• Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2 

• Przeniesienie wydanej decyzji na rzecz innego podmiotu – 10 

• Zezwolenie ma prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z 

terenu gminy Popów - 2 

Wezwania 

• Do uporządkowania nieruchomości - 16 

Zaświadczenia  

• O zmianie danych we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2 

• O wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1  

Postanowienia   



Raport o stanie gminy Popów za 2021 rok 
 

 

str. 18 
 

• O stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- 1 

• Zaopiniowanie projektu robót geologicznych - 1 

Umowy 

• świadczenie usług zaopatrzenia w wodę  - 78 

• świadczenie usług odbioru ścieków - 91 

• udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - 8  

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

• Upomnienia: 402 

• Tytuły wykonawcze: 101 

• Decyzje dotyczące rozłożenia na raty: 0 

• Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: 18 

• Zaświadczenie o opłacaniu podatku: 2 

• Postanowienie dotyczące zaliczenia wpłat (odsetki, koszty upomnienia, bieżące 

zobowiązania): 30 

• Wezwania w sprawie nadpłat: 34 

• Wpłaty: 5567 

 

Stanowisko ds. inwestycji 

Decyzje wydane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: 

− w sprawie lokalizowania w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych lub 

urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam - 27 sztuk, 

− w sprawie uchylenia decyzji administracyjnej na lokalizowanie w pasie drogowym dróg 

gminnych budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego - 3 sztuki 

− w sprawie naliczenia opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

obiektów zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -  4 sztuki 
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− w sprawie naliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu 

prowadzenia robót  - 3 sztuki 

Pozostałe decyzje, postanowienia, opinie wydane na stanowisku Inspektora ds. inwestycji: 

− w sprawie wyrażenia zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi gminnej -  9 sztuk 

− w sprawie wyrażenia zgody na budowę/przebudowę ogrodzenia od strony drogi 

gminnej - 3 sztuki 

− w sprawie zaopiniowania organizacji ruchu stałych/czasowych - 10 sztuk 

Stanowisko ds. budownictwa 

Postanowienia: 

− opnie dotyczące wstępnego projektu podziału  15 sztuk 

− w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego  2 sztuki 

Decyzje: 

− w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu  42 sztuki 

− w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego          5 sztuk 

− w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1 sztuka 

− w sprawie przeniesienia wydanej decyzji na rzecz innego podmiotu     1 sztuka 

 
  
Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych 

• Decyzja o wymeldowaniu z adresu pobytu stałego –  4  

• Decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców -  0 

• Wydane dowody osobiste - 343 
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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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet na rok 2021 wynosił 224.233,00 zł. 

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w Gminnym Klubie Dziecięcym Tygrysek w roku 2021 

wynosiła  

3,13 etatu. 

Wykonanie budżetu za 2021 rok wyniosło  – 178.689,44 zł co stanowi 79,69%, w tym wydatki 

na:  

wynagrodzenia – 118.613,38 zł,  

pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP – 24.087,02 zł. 

Do Klubu uczęszczało w 2021 roku 12 dzieci. 

Wydatki rzeczowe –  35.989,04 zł, w tym: 
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a) odpis na ZFŚS     3.927,15 

b) zakup środków żywności                                                                                     21.871,56 

c) zakup usług telefonicznych  338,25 

d) zwrot za przejazdy służbowe pracowników delegowanych  1.916,66 

e)  zakup środków czystości                                                                               582,88 

f) pozostałe wydatki tj. wywóz śmieci, usługi transportowe, monitoring- 

deratyzacja, dezynsekcja, zryczałtowane usługi w zakresie zarządzania 

bhp, abonament za monitoring, zakup materiałów biurowych, zakup 

materiałów gospodarczych i dekoracyjnych:           

 

- artykuły biurowe, tusze, papier ksero, i inne 1.482,93 

- wywóz nieczystości  1.320,00 

- zakup artykułów dekoracyjnych 365,04 

- wykonanie pieczątek 182,00 

- montaż ścian przesuwnych   1.845,00 

- usługa animacyjna 500,00 

- poczęstunek na Dzień Rodziny 99,59 

- zakup śliniaków 123,98 

- dorobienie kluczy 48,00 

- szkolenie okresowe BHP  320,00 

- ubezpieczenie 1.066,00 

 

 

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 rozpoczął działalność 

statutową z dniem  1 września  2020 r. 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.  Do klubu  od 1 września 

2021 uczęszcza 12 dzieci, na podstawie uchwały Rady Gminy Popów nr  206/XXXIII/2021 z 

dnia 27 maja 2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XIX/2020 Rady Gminy 

Popów z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi 

Dziecięcemu „TYGRYSEK” w Zawadach. 
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PLACÓWKI OŚWIATOWE 

W 2021 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 2021 roku liczył 167 uczniów,     

w tym w szkole podstawowej uczyło się 118 

uczniów, a do przedszkola uczęszczało 49 

wychowanków.  

 

  

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w 

Wąsoszu Górnym, w 2021 roku liczył 120 

uczniów, w tym w szkole podstawowej uczyło się 

86 uczniów, a do przedszkola uczęszczało 34 

przedszkolaków.  

 

 

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w 

Rębielicach Królewskich, w 2021 roku liczył 

92  uczniów, w tym w szkole podstawowej 

uczyło się 64 uczniów, a do przedszkola 

uczęszczało 28 wychowanków.  

 

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolnym  nr 4 

w Więckach, w 2021 roku liczył 109 uczniów, w 

tym w szkole podstawowej uczyło się 81 

uczniów, a do przedszkola uczęszczało 28 

wychowanków.  
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Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

5 w Zawadach, w 2021 roku liczył 140 

uczniów, w tym w szkole podstawowej 

uczyło się 93 uczniów, a do przedszkola 

uczęszczało 47 wychowanków.  

 

 

 

Budżet na rok 2021 wynosił 12.472.006,47 zł, w tym subwencja oświatowa – 6.178.376,00 zł  

i dotacja na przedszkole 191.230,00 złotych. 

W budżecie uwzględniono: 

• dotację celową na pomoc materialną dla uczniów –  8.965,64,00 zł 

• dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych  -  63.779,76 zł,  

• Laboratoria Przyszłości (inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w 

budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 

technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) )  -  210.000,00 zł 

• Poznaj Polskę przedsięwzięcie finansowane przez MEiN – 76.140,00 zł 

• GZSP Nr 1 w Popowie otrzymał dofinansowanie „Posiłek w domu i w szkole” – 

64.000,00zł 

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w placówkach oświatowych w 2021 roku wynosi 135,03 

etatu, w tym etatów nauczycieli – 99,38 (nauczycieli dyplomowanych - 58,21, mianowanych – 

9,36, kontraktowych – 27,09 stażystów – 4,72 etaty). 
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Średnie wynagrodzenie, obliczone zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, na jednego 

nauczyciela na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło : stażysty – 3 537,80, kontraktowego –  

3 926,96, mianowanego – 5 094,43 dyplomowanego – 6 509,55. 

Analiza wydatków za 2021 rok 

     Szkoła  
Wydatki ogółem 

Płace 
nauczycieli i 
pochodne 

Płace obsługi 
 i pochodne 

Liczb
a 
uczni
ów 

Liczba 
nauczycieli 
etaty/ 
przeciętna 

Liczba 
pracowni
ków 
obsługi 
etaty 

Koszt 
jednostkowy 
utrzymania 
ucznia 

Koszt 
jednostkowy 
utrzymania 
nauczycieli 

Koszt 
jednostkowy 
utrzymania 
pracowników 
obsługi 

GZSP Nr 1 
w Popowie  

2.566.975,28 1.769.490,57 381.744,58 167 19,52 7,00 15.371,11 90.650,13 54.534,94 

GZSP Nr 2 
w Wąsoszu  

2.380.737,44 1.754.660,61 340.105,13 120 20,31 6,91 19.839,48 86.393,92 49.219,27 

GZSP Nr 3 
w 

Rębielicach 
Kr. 

2.068.205,22 1.442.154,40 336.975,24 
   

92 17,64 6,96 22.480,49 81.754,78 48.415,98 

GZSP Nr 4 
w 

Więckach 

2.223.250,67 1.661.114,70 284.587,60 109 21,11 6,00 20.396,80 78.688,52 47.431,27 

GZSP Nr 5 
w 

Zawadach 

2.576.186,28 1.779.287,18 424.951,33 140 20,80 8,78 18.401,33 85.542,65 48.399,92 

 
OGÓŁEM  

 
11.815.354,89 

 
8.406.707,46 

 
1.768.363,88 

 
628 

 
99,38 

 
35,65 

 
96.489,21 

 
423.030,00 

 
248.001,38 

Wyniki egzaminów klas ósmych  w roku szkolnym 2020/21 

W  dniach  25-27 maja 2021 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. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Popowie 

Nazwa 

przedmiotu 

Średni wynik w 

szkole 

Średni wynik w 

powiecie 

kłobuckim 

Średni wynik w 

województwie  

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  64, 89 % 63 % 60 % 60 % 

Matematyka 44,89 % 47 % 47 % 47 % 

J. angielski 60,22 % 64 % 66 % 66 % 

W Szkole Podstawowej w Popowie średnie wyniki z egzaminu z języka polskiego  były wyższe 

od rezultatów osiągniętych w powiecie kłobuckim, w województwie i w kraju. Pozostałe 

wyniki były  niższe od wyników osiągniętych w powiecie, w województwie  czy w  kraju. 

 

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym 
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Nazwa przedmiotu  Średni wynik w 

szkole 

Średni wynik w 

powiecie 

kłobuckim 

Średni wynik w 

województwie 

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  58,4 % 63 % 60 % 60 % 

Matematyka 50 % 47 % 47 % 47 % 

J. angielski  63,4 % 64 % 66 % 66 % 

Uczniowie z  szkoły w Wąsoszu Górnym na tle powiatu kłobuckiego, województwa i kraju 

uzyskali lepszy wynik z egzaminu z matematyki. Pozostałe wyniki były  niższe od wyników 

osiągniętych w powiecie, w województwie  czy w  kraju 

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta  w Rębielicach Królewskich  

Nazwa 

przedmiotu 

Średni wynik w 

szkole 

Średni wynik w 

powiecie 

kłobuckim 

Średni wynik w 

województwie  

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  56 % 63 % 60 % 60 % 

Matematyka  40 % 47 % 47 % 47 % 

J. angielski  60 % 64 % 66 % 66 %  

Średnie wyniki  w klasie  ósmej  w Szkole Podstawowe w Rębielicach Królewskich z egzaminu 

z języka polskiego, matematyki, języka  angielskiego  były  niższe od wyników osiągniętych w 

powiecie, w województwie  czy w  kraju. 

 

Szkoła Podstawowa im. Stefanii  Sempołowskiej w Więckach  

Nazwa przedmiotu  Średni wynik w 

szkole  

Średni wynik w 

powiecie kłobuckim  

Średni wynik w 

województwie  

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  69,46 % 63 % 60 % 60 % 

Matematyka  49,85 % 47 % 47 % 47 % 

J. angielski  69,08 % 64 % 66 % 66 % 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Więckach  osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminu z         

j. polskiego, matematyki i j. angielskiego na terenie gminy Popów.  Zdający zdobyli wyższe 

noty od średnich wyników w powiecie kłobuckim, województwie czy  kraju.   
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Szkoła Podstawowa im. w Zawadach 

Nazwa przedmiotu  Średni wynik w 

szkole  

Średni wynik w 

powiecie 

kłobuckim 

Średni wynik w 

województwie  

Średni wynik w 

kraju  

J. polski  69% 63 % 60 % 60 % 

Matematyka  44 % 47 % 47% 47% 

J. angielski  61 % 64 % 66 % 66 % 

 

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

wypracowali najlepsze efekty z języka polskiego. Natomiast najsłabiej wypadła matematyka. 

Wynik z j. angielskiego był niewiele niższy od średniej  z powiatu kłobuckiego, średniej w 

województwie i w kraju. 
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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 dzień 31.12.2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie zatrudnionych 

było 10 pracowników: kierownik, zastępca kierownika, główny księgowy, 3 pracowników 

socjalnych,  opiekunka, starszy inspektor ds, świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego, podinspektor ds. świadczenia wychowawczego oraz 1 inspektor. 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. 

W 2021 roku GOPS realizował następujące programy:  Posiłek w szkole i w domu,  Opieka 

75+, Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, Opieka wytchnieniowa, Wspieraj 

Seniora. 

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.106.342,13 zł z zakładanego planu  

w wysokości  1.314.946,00 zł co stanowiło 84,14 %. Na rachunek Urzędu Gminy zwrócono 

kwotę 35.152,86 zł. Pozostała kwota planu tj. 173.451,01 zł nie została przekazana do GOPS 

Popów przez Urząd Gminy Popów (po uzgodnieniu obydwu stron). 

Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. 

Plan wyniósł 7.761.085,65 złotych. Na ich realizację wydatkowano łącznie 7.597.491,64 zł, 

czyli dotację wykorzystano w 97,89 %. 



Raport o stanie gminy Popów za 2021 rok 
 

 

str. 28 
 

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie w 2021 roku wynosił 

9.685.404,98 zł wydatkowano kwotę 9.085.799,75 zł.  

Plan wykonano w 93,81 %.  

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   

Na terenie Gminy Popów funkcjonuje sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

1. OSP Popów 

2. OSP Wąsosz Górny  

3. OSP Rębielice Królewskie 

4. OSP Więcki 

5. OSP Zbory  

6. OSP Dębie 

 

Ochotnicze straże pożarne (OSP) 

to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące jednocześnie stowarzyszeniami w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach(Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). 

Jednostki OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi 

do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym 

prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej. 

  OSP Popów swoją siedzibę ma 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 
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medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy 

stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.  

OSP Popów czynnie uczestniczy w wyjazdach do zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu 

mieszkańców Gminy Popów.  

              

 

Jednostka OSP Popów wspomogła również akcję szczepienną organizowaną przez Urząd 

Gminy Popów 15 sierpnia 2021r. gdzie udało nam się zachęcić do szczepienia prawie 60 osób.  
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OSP Rębielice Królewskie znajduje się w Rębielicach Królewskich przy ulicy Głównej 64. 

Jednostka liczy 22 członków i od 2002r. należy do KSRG.  

W 2021 roku budynek OSP Rębielice Królewskie zyskał montaż instalacji OZE.  

Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i 

substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i 

Centralnego, gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie 

efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. 

Jednostka brała również czynny udział w Akcji Złomek która polegała na zbieraniu złomu na 

zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Rębielicach Królewskich.  

Jednostka w 2021 roku wspomogła również kierowanie ruchem, oraz zapewniła ogólne 

bezpieczeństwo podczas Festiwalu Liswarta Rock.  

 

 

OSP Wąsosz Górny znajduje się w Wąsoszu Górnym przy ulicy Witosa 5.  
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Jednostka liczy 20 członków.  

 

 

 

Jednostka czynnie uczestniczy w 

wyjazdach.  

 

 

 

 

 

W 2021 roku wykonano elewacje zewnętrzną budynku OSP w Wąsoszu Górnym.  

                         Na zdjęciu poniżej przedstawiamy elewacje budynku.  

 

Wartość robót  wyniosła   207 870,00 zł. 

W 2021r. jednostka złożyła niezbędne dokumenty do dołączenia do Krajowego Systemu  

Ratowniczo-Gaśniczego.  

OSP Dębie znajduje się w miejscowości Dębie 50.  

Jednostka liczy 26 członków.   

Budynek OSP Dębie zyskał w 2021 roku budowę instalacji fotowoltaicznej.  

 

OSP Więcki znajduje się w miejscowości Więcki przy ulicy Długiej 42.  
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Jednostka liczy 16 członków.  

Budynek OSP Więcki w 2021r. zyskał wymianę pokrycia dachowego.  

Projekt polega na termomodernizacji budynku OSP w Więckach wraz z montażem 

odnawialnych źródeł energii. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

➡ docieplenie przegród; 

➡wymianę stolarki; 

➡montaż instalacji fotowoltaicznej; 

➡ roboty budowlano – remontowe. 

Wartość zadania 493 119,47 zł. 

Jest to kolejna inwestycja, na którą Gmina Popów uzyskała dofinansowanie  z środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla 

poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT. publicznej i mieszkaniowej – RIT. 

 

OSP Zbory znajduje się w miejscowości Zbory przy ulicy Spokojnej 69 A. 

Jednostka liczy 26 członków. 
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W 2021r. jednostka wspierała Urząd Gminy Popów w organizowaniu Akcji promocyjnej 

szczepień. Zagwarantowała kierowanie ruchem oraz ogólne bezpieczeństwo.  

OSP Zbory zyskały również termomodernizację budynku w raz z montażem OZE. 

 

 

 

 

Wyjazdy OSP na terenie Gminy Popów 

Jednostka 

OSP  

Rębielice 

Królewskie  

Popów Wąsosz 

Górny  

Więcki  Zbory Dębie  

Ilość 

wyjazdów  

35 48 21 9 8 6 

 

Łącznie jednostki wyjeżdżały:  

1. Do pożarów: 33 razy. 
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2. Do miejscowego zagrożenia:83 razy. 

3. Do alarmu fałszywego:10 razy.  

 

  

26%

66%

8%
wyjazdy do pożarów

wyjazdy do miejscowego
zagrożenia

wyjazdy do alarmu fałszywego
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INSTYTUCJE KULTURY W GMINIE POPÓW 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie. 

1. Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie w 2021 roku 

wyniosły  161.969,22 zł.  

2. Księgozbiór i prenumerata  

 Księgozbiór Biblioteki liczył 18.271 woluminów (stan na dzień 31.12.2021).  

 Zakupiono ogółem 1.047 woluminów na sumę 13.859,09 zł, w tym: ze środków 

samorządowych 784  woluminów na sumę 9.013,09 zł; z dotacji Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 263 woluminy na sumę 4.846,00 zł.  

 W 2021 roku pozyskano 58 pozycji książkowych jako darowiznę od czytelników. 

3. Czytelnictwo  

 W 2021 roku w bibliotece zarejestrowano 510 czytelników. 

 Liczba odwiedzin biblioteki: 2587 

 Liczba wypożyczeń ogółem: 8.478, w tym: literatura piękna dla dzieci –  2.085 

wypożyczeń, literatura piękna dla dorosłych – 5.655 wypożyczeń, literatura popularno-

naukowa – 697 wypożyczeń, czasopisma – 41 wypożyczeń 

4. Wydarzenia kulturalne  

 Łącznie w 2021 roku zorganizowano 19 imprez, w których wzięły udział 372 osoby 

 Największym sukcesem Biblioteki było zdobycie grantu Fundacji BGK w programie 

„Dzieci Kapitana Nemo” (II edycja) na projekt  „Czas zatrzymany. Konrad Brandel i jego 

fotografia momentalna”. Kwota dofinansowania wyniosła 6.300,00 zł. 

Zorganizowano: 
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Konkurs literacki na wiersz/opowiadanie dla dorosłych i 

seniorów   o  tematyce „Wiosna”. Nagrody (szklane obrazy) 

ufundowała Gmina Popów. Patronat nad konkursem objął Wójt 

Gminy Popów. 

 

 

 

 

 

„Uwolnić książki” – 15 czerwca (Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek). Akcja 

bookcrossingowa. Przeprowadzono warsztaty literacko-plastyczne dla młodzieży 

szkolnej ze szkół z terenu Gminy Popów połączone z happeningiem czytelniczym. 

Głównym punktem programu było otwarcie szafki bookcrossingowej na zewnętrznym 

parapecie okiennym przy pomieszczeniach Biblioteki. Otwarcia dokonała Sekretarz 

Gminy Popów. 

                      

 

 

„Urodziny pisarzy” – impreza literacka poświęcona literackim patronom roku 2021: 

Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, Tadeuszowi Różewiczowi, Krzysztofowi Kamilowi 

Baczyńskiemu, Stanisławowi Lemowi. Wydarzenie odbyło się 25 listopada. W 

wydarzeniu wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu Gminy (Zawady, Popów, Wąsosz 

Górny, Rębielice Królewskie). Goście bawili się rozwiązując zadania dotyczące 

biografii bohaterów wieczoru, wysłuchali muzycznych adaptacji wierszy Baczyńskiego 
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(„Znów wędrujemy” w adaptacji Grzegorza Turnaua) i Norwida („Bema pamięci 

żałobny rapsod” w wykonaniu Czesława Niemena) oraz spróbowali swoich sił w 

malarstwie na folii aluminiowej przedstawiając swoje wizje kosmosu (inspiracją były 

fragmenty utworów Stanisława Lema). Punktem kulminacyjnym wieczornego 

spotkania był tort urodzinowy tort dedykowany bohaterom wieczoru.  

 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Moje Boże Narodzenie” dla dzieci i młodzieży. Kontynuacja edycji 

z 2020 roku – pod patronatem Wójta Gminy Popów. Jury przyznało łącznie 4 pierwsze, 

4 drugie oraz 4 trzecie nagrody (po 3 w pierwszej i po 1 w drugiej kategorii wiekowej), 

a także 3 wyróżnienia w pierwszej kategorii wiekowej. Ogółem nagrodzono 15 prac.  

 

Patron 

konkursu – 

Wójt Gminy 

Popów wybrał 

pracę, która 

będzie oficjalną 

kartką 

bożonarodzeniową Gminy Popów na rok 2022 –  jest to praca Nikoli Łyźniak. 
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Nagrody rzeczowe (komplety malarskie) dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla  

uczestników (kubki termiczne, worki/plecaki) ufundowała Gmina Popów.  

 

 

Projekt „Czas zatrzymany. Konrad Brandel i jego fotografia momentalna” 

realizowany w okresie wrzesień – grudzień 2021. Projekt ten otrzymał dofinansowanie 

Fundacji BGK w ramach II edycji konkursu grantowego „Dzieci kapitana Nemo”. 

Kwota dofinansowania wyniosła 6.300,00 zł. 

Zgodnie z założeniami programu „Dzieci 

kapitana Nemo” projekt został skierowany do 

dzieci i młodzieży z klas IV-VIII ze szkół 

podstawowych z terenu Gminy Popów. Z 5 szkół 

udział w projekcie wzięły cztery placówki: z 

Popowa, Rębielic Królewskich, Wąsosza 

Górnego i Więcek. Projekt Biblioteki był 

realizowany w trzech etapach. Pierwszy polegał 

na zapoznaniu uczestników z życiem i 

wynalazkami bohatera projektu – Konrada Brandla. Drugi etap miał charakter 

praktyczny. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach fotograficznych prowadzonych 

przez p. Darię Ulman z „Centrum Szkoleniowego Alter-Ego” z Częstochowy.  W 

trakcie tych warsztatów poznawali tajniki pracy fotografa oraz możliwości obróbki 

zdjęć w programie Photoshop. Z kolei w trakcie warsztatów pt. „Woda” z p. Ireną Wilk 
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próbowali swoich sił w fotografii produktowej 

(zdjęcie przedmiotu/owocu wrzucanego do wody). 

Trzeci etap projektu to dwa konkursy fotograficzne: 

indywidualny (na zdjęcie portretowe oraz pejzaż) i 

międzyszkolny (na lapbook „Fotografia polska w XIX 

wieku”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania emerytów. W listopadzie powrócono do comiesięcznych spotkań w Bibliotece. 

Tym razem spotkania odbywały się w pierwszą środę miesiąca. W roku 2021 odbyły 

się dwa spotkania: 3 listopada i 2 grudnia. Na spotkaniu listopadowym seniorzy 

wysłuchali powiastki Bruno Ferrero „Jabłko”, a potem dyskutowali o symbolicznych 

postaciach i przedmiotach z tekstu (król, żebrak, perła, małpa) oraz o znaczeniu jabłka 

w kulturze. W pierwszą środę, a zarazem pierwszy dzień grudnia wysłuchali fragmentu 

książki Doroty Terakowskiej „Ono” zatytułowanego „Biały obrus”. Tekst ten stał się 

okazją do rozmowy na temat tradycji – jej twórczej, ale i destrukcyjnej mocy, o 

sposobach odnoszenia się do tradycji (kontynuacja, negacja, modyfikacja) i o roli 

tradycji w naszym życiu.  

 

 

GMINNE  CENTRUM  KULTURY  W  POPOWIE 

 

Przychody za 2021 r. 

Przychody Gminnego Centrum Kultury w Popowie w 2021 roku wyniosły ogółem 

214.183,00 zł,  

z czego: 
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- dotacja z Gminy Popów                          – 180.000,00 zł 

- opłaty za zajęcia w GCK               –   28.765,00 zł 

- wynajem sal i parkingu               –       400,00 zł 

- inne przychody               –    5.018,00 zł 

( w tym: darowizna na cele statutowe 5.000,00 zł) 

 

 

1. Koszty za 2021 r. 

Koszty związane z działalnością statutową jednostki w 2021 roku wyniosły 224.934,03 zł 

i przedstawiają się następująco: 

 

- wynagrodzenia osobowe                 –  63.640,00 zł 

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło   –  53.561,99 zł 

- pochodne od wynagrodzeń                  –  15.594,88 zł 

- zakup materiałów                  –  17.389,08 zł 

- zakup art. spożywczych                  –    1.587,13 zł 

- usługi pozostałe                   –  67.938,98 zł 

- usługi telekomunikacyjne                 –    1.084,23 zł 

- ryczałty na dojazdy i delegacje służbowe                –    1.471,31 zł 

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)     –     1.116,17 zł 

- odpis na ZFŚS        –     1.550,26 zł 

 

 

Działalność. 

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Popowie w 2021 r. obejmowała zajęcia edukacyjno 

– artystyczne dla dzieci i młodzieży, imprezy kulturalne dla całych rodzin, ponadto warsztaty, 

konkursy, dbywały się również zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Część wydarzeń została 

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

 

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 
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- Nauka gry na pianinie 

- Studio piosenki – zajęcia wokalne 

 

Zajęcia grupowe, adresowane do poszczególnych grup wiekowych, zostały zawieszone z uwagi 

na ograniczenia związane z Covid - 19: 

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

uczestników w  wieku 2- 6 lat 

- Taniec ludowy – zajęcia dla dzieci od lat 7 

- Zajęcia teatralne – grupa skupiała dzieci w wieku 6 – 14 lat. 

 

Część zajęć odbywała się zdalnie, za pomocą platformy Zoom: 

- Kolorowa Rączka – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3- 6 lat 

- Pomysłomania – warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 7 lat. 

Ruchowe zajęcia grupowe, które w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią Covid  - 19 

kontynuowane  były w formule on-line, na przełomie maja i czerwca 2021 r. zostały 

przywrócone jako stacjonarne. Takie działania umożliwiły uczestnictwo dzieci należących do 

wymienionych poniżej grup w pokazach podczas imprez organizowanych w sezonie letnim: 

- Break Dance – zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat 

- Street Dance – zajęcia dla dzieci od 8 lat. 

 

 Zajęcia sportowe 

Na sezon 2020/2021 zaplanowano i zorganizowano następujące zajęcia sportowe: 

 

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

VI i kl. VII – VIII. Treningi dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej GZSP nr 5 w Zawadach. 

 

- Sekcja tenisa stołowego – treningi dla dzieci i młodzieży, również z rodzicami, dwa razy w 

tygodniu w sali gimnastycznej GZSP nr 1 w Popowie. 

 

- Gimnastyka dla seniorów – otwarte zajęcia dla dorosłych, raz w tygodniu w sali tanecznej 

GCK. 

 

- Taniec i ruch  dla dorosłych – otwarte zajęcia, dwa razy w tygodniu, prowadzone przez 
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wolontariuszy, w sali tanecznej GCK. 

 

Z powodu ograniczeń spowodowanych 

pandemią Covid -19, w momencie ich 

poluzowania, wznowione zostały tylko treningi 

tenisa stołowego. 

 

Akcje i wydarzenia zorganizowane w 

czasie ograniczeń spowodowanych 

pandemią Covid -19 

 

-  29. FINAŁ WOŚP Z GCK W POPOWIE 

 

Dzięki współpracy z Wolontariuszami, KGW 

Nowa Wieś, KGW Wąsoszanki, KGW 

Więcki, i nieformalnym KGW Dębie, oraz 

paniom nauczycielkom Ewie Droś i Joannie 

Pawełoszek, udało nam się zorganizować 

alternatywną formę finału WOŚP i zbiórkę 

pieniędzy. Prowadziliśmy sprzedaż słodkich 

wypieków, zbiórkę do puszek przy marketach 

oraz licytacje na aukcjach GCK na Allegro dla WOŚP. Zebrana kwota  to 9855,37 zł, tym 

samym przebity został wynik z poprzedniego roku. 

 

 

- DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA 

                                                                      

                                                                                                                         Z okazji tego 

święta ogłoszona została zabawa, polegająca na stworzeniu przez dzieci i przesłaniu drogą 

elektroniczną do GCK portretów babć i dziadków. Wszystkie prace wzięły udział w losowaniu. 

Laureat zwycięskiej pracy otrzymał bon na sesję zdjęciową z babcią i dziadkiem w studio 

fotograficznym. 
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- WALENTYNKI 

Na jednej ze ścian zewnętrznych GCK powstało graffiti z sercem, zachęcające do wykonania 

walentynkowego selfie.  

 

 

- DZIEŃ KOBIET 

 

 

Wystawa „POP-owa Kobieta” - to artystyczna 

propozycja Gminnego Centrum Kultury w Popowie na 

uczczenie Święta Kobiet – galeria grafik subtelnie nawiązujących do jednego z ważniejszych 

kierunków w sztuce II połowy XX wieku - POP-ARTu (ang. popular art – sztuka popularna). 

Kierunek ten miał charakter eklektyczny, dominowały w nim żywe kolory, barwne tekstury, 

wzorzyste motywy. W całym projekcie słowo POP to swoisty klucz – z jednej strony nawiązuje 

do nazwy naszej gminy, a z drugiej oznacza coś popularnego, atrakcyjnego, będącego w modzie 

– a więc coś, co doskonale definiuje wszystkie kobiety z gminy Popów. 

Wybrane grafiki w formie plakatów można było dostrzec w przestrzeni publicznej - na słupach, 
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w gablotach. Wystawę stałą można oglądać w siedzibie GCK w Popowie. 

 

- KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

W miejsce gminnego kiermaszu świątecznego odbył się skromny kiermasz 21 marca 2021 r. w 

Wąsoszu, przy współpracy GCK w Popowie i KGW Wąsoszanki. Na kiermaszu można było 

nabyć tradycyjne potrawy i wypieki oraz rękodzieło przygotowane przez członkinie koła 

gospodyń. 

 

- ZWARTA KADRA CZYSTA WARTA 

                                                                  8 maja 2021 r. Gminne Centrum Kultury przyłączyło 

się do akcji KGW Wąsoszanki sprzątania 

terenów nadrzecznych. Eko-majówka nad 

Wartą miała również charakter 

edukacyjny, gdyż wzięli w niej udział nie 

tylko dorośli, ale również dzieci i 

młodzież. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe odznaki. 

 

 

 

 

- JA MAMA JOGA – WARSZTATY DLA MAMY Z DZIECKIEM 

Z okazji Dnia Mamy 26 maja 2021 r. w GCK w Popowie zostały zorganizowane warsztaty, w 

których uczestniczyły mamy wraz ze swymi pociechami. Oprócz poprawy kondycji i zdrowia, 

celem organizatorów było umożliwienie mamom miłego spędzenia czasu wspólnie z 

dzieckiem. 
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Imprezy i koncerty 

 

KOSY – HISTORIA POLSKICH PIEŚNI 

LUDOWYCH 

 

15 maja w amfiteatrze w Wąsoszu odbyło się 

spotkanie z Kosami - czterema wspaniałymi kobietami 

z Wrocławia, które teksty tradycyjnych pieśni zamieniają w niezwykłe muzyczne opowieści. 

Wieczór stanowił otwarcie sezonu 

plenerowego GCK. Rozkwitająca 

przyroda, śpiew ptaków, zieleń, dużo 

przestrzeni i piękna pogoda - w takim 

mikroklimacie mieszkańcy naszej 

gminy, a także zacni goście mogli 

poznać wiele pięknych wątków z 

historii polskich pieśni ludowych. 

 

- POPIS PRACOWNI MUZYCZNEJ GCK 

30 maja o godzinie w GCK w Popowie odbył się koncert dzieci i pokaz umiejętności zdobytych 

na zajęciach wokalnych, nauki gry na instrumentach oraz tańca Break Dance i Street Dance. W 

niektórych utworach zaprezentowali się uczniowie wraz z instruktorami. Uczestnikom koncertu 

wręczono dyplomy i upominki. 

 

- POPOWE MIASTECZKO CYRKOWE – festyn z okazji Dnia Dziecka 
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W niedzielę 13 czerwca 2021 r. na placu przy GCK w Popowie odbyła się impreza dedykowana 

w szczególności dzieciom. Na początku spotkania organizatorzy wręczyli nagrody laureatom 

konkursów organizowanych przez GCK w Popowie. Następnie zaśpiewali laureaci I 

Wiosennego Festiwalu Piosenki, wreszcie krótki pokaz tańca wykonali uczestnicy zajęć Break 

Dance i Street Dance odbywających się w GCK w Popowie oraz gościnnie grupa Break Dance 

i Street Dance z Kłobucka. Gwoździem programu był spektakl interaktywny „Wesoły Cyrk 

Pana Pedro”. Przez całe popołudnie dostępne było miasteczko cyrkowe, gdzie pod okiem 

animatorów sztuki cyrkowej wszystkie dzieci mogły spróbować swoich sił w chodzeniu po 

linie, na szczudłach, na nartach w duecie, jeździe na cyrkowych rowerkach, wziąć udział w 

warsztatach żonglerskich, grach zręcznościowych, labiryncie animacyjnym, zjeżdżalni 

rolkowej. Dodatkowym urozmaiceniem były gigantyczne bańki mydlane, strzelnica, 

równoważnia - Rola Bola, minigolf i mini kręgle. Strefę gastronomiczną przygotowały Koła 

Gospodyń Wiejskich z Więcek, Nowej Wsi, Wąsosza, Kamieńszczyzny i Dębia. 

 

-LISWARTA ROCK FESTIWAL 

W ostatni weekend czerwca w Zawadach na stadionie Liswarty Popów odbyła się druga edycja 

Liswarta Rock Festiwal. Gościliśmy na plenerowej scenie cztery zespoły - każdy zupełnie 

odmiennym stylem wpisujący się w szerokie muzyczne ramy rocka. W doskonałe nastroje 

wprowadzili nas pełni uroku twórcy Muzyki Końca Lata. Podkręcił atmosferę rytmami ska i 

energicznymi partiami sekcji dętej zespół Pogoria. Kumulacja energii, zarówno na scenie jak i 

wśród widowni, nastąpiła podczas brawurowego koncertu Łydki Grubasa, a dla tych, którzy 

wciąż czuli niedosyt, doskonale wkomponował się mocnym uderzeniem zespół Menhor. 

Organizatorami imprezy byli: Gmina Popów, GCK w Popowie oraz KS Liswarta Popów. 

 

- PIKNIK RODZINNY GMINY POPÓW 

27 czerwca, w niedzielę mieszkańcy gminy spotkali się na Pikniku Rodzinnym Gminy Popów. 

Na dużej scenie plenerowej KS Liswarty w Zawadach zaprezentowali się utalentowani 

uczniowie z Gminnych Zespołów Szkolno - Przedszkolnych, młodzi wokaliści ze Studia 

Piosenki, a także tancerze grup Break Dance i Street Dance, działających przy Gminnym 

Centrum Kultury w Popowie. Motywacją do dalszej pracy był świetny pokaz instruktorów 

Breakingu – Damiana Dexa Knopa i Adriana Brzozy Brzezińskiego. Dla urozmaicenia sceny 
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tanecznej pojawili się przedstawiciele tańca towarzyskiego ze Szkoły Tańca Dobrowolskich – 

Maja Szmigielska i Oskar Dobrowolski, którzy porwali widownię tanecznym krokiem w kilka 

regionów świata. Z wielkim entuzjazmem publiczność wysłuchała recitalu Ingi Kucharskiej – 

reprezentantki gminy Popów. Przed wieczorem na scenie pojawił się gość wyjątkowy - Pan 

Jerzy Kryszak, który wypełnił dobrym humorem całą przestrzeń piknikową. 

 

Łącznikiem pomiędzy sceną a widownią był prowadzący imprezę Michał Czaplicki, a 

przyjemny wieczór zapewnił przybyłym muzycznym setem zespół One Night Band, 

podsumowujący czas dwudniowego święta Gminy Popów.   

 

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych - aktywnie spędzali oni popołudnie w strefie zabaw i 

animacji. Strefę kulinarną zapewniły Koła Gospodyń Wiejskich oraz KS Liswarta. 

Organizatorami imprezy byli: Gmina Popów, GCK w Popowie oraz KS Liswarta Popów. 

 

- WAKACJE 2021 Z GCK 

W lipcu Gminne Centrum Kultury przygotowało ofertę z zajęciami i warsztatami dla dzieci i 

młodzieży. Wśród nich między innymi trzydniowy plener malarski, dwudniowe warsztaty 

zielarskie, warsztaty z Anią Brodą „Melo – liryka – latem zakwita muzyka”, połączone z 
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koncertem artystki  dla dzieci i dorosłych, który miał miejsce w parku przy Urzędzie Gminy 

Popów. Odbyły się również trzydniowe warsztaty graffiti połączone z tańcem break dance/ 

street dance, wycieczka, warsztaty lego. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Plener malarski odbywała się w urokliwych miejscach w naszej okolicy. 

Pozostawił trwały ślad w postaci pejzaży na płótnie – zbiorowych prac w wykonaniu 

uczestników pleneru. 

 

-NARODOWE CZYTANIE – „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” 

Do narodowej akcji pod patronatem honorowym pary prezydenckiej, odbywającej się w całym 

kraju 4 września, przystąpiło również Gminne Centrum Kultury w Popowie. Wydarzenie 

zrealizowano na scenie letniej w Zawadach, przy Urzędzie Gminy Popów. W spotkaniu wziął 

udział Wójt Gminy Popów – pan Jan Kowalik, młodzież szkolna, dorośli, również przechodnie, 

którzy zechcieli dołączyć do wspólnej akcji. 

 

- KOBIETA I JEJ PIEŚŃ – WARSZTATY PIEŚNI LUDOWYCH I SWOBODNEGO W 

NICH GŁOSU 

W dniach 13-14 listopada 2021r. Odbyły się warsztaty pieśni, na których gościły kobiety z 

naszej gminy, a także z wielu miast Polski. Prowadziła je Katarzyna Pakosa - muzyk, autorka 

tekstów, kompozytorka, pieśniarka i pedagog z Wrocławia. Założycielka Gabinetu Głosu, w 

którym pracuje jako nauczyciel emisji głosu i terapeuta. Warsztaty prowadzone były w kulturze 

kręgu, adresowane dla kobiet pełnoletnich, bez konieczności przygotowania wokalnego. 

 

- „COŚ SIĘ ZEPSUŁO” – KONCERT SZYMONMÓWI 

20 listopada w sali GCK Popów odbył się wspaniały koncert szymonmówi. To projekt wokalisty, 

kompozytora i tekściarza Szymona Żurawskiego, który tworzy piosenki opowiadające o 

problemach z otaczającym go światem, a zwłaszcza z relacjami z ludźmi. Do tworzenia inspiruje 

go szeroko pojęta popkultura w której szuka znanych tropów, by przetworzyć je przez własną 

wrażliwość i zaprezentować w świeżym wydaniu. Na scenie GCK zagrał koncert wraz z całym 

zespołem. 

 

- ŚWIĄTECZNE MAKIETKI  - WARSZTATY DLA DOROSŁYCH 

3 grudnia zorganizowano warsztaty dla dorosłych, wprowadzające w klimat świąt Bożego 

Narodzenia. Uczestniczki warsztatów wykonały oryginalne zawieszki – makietki, wykończone 

https://www.facebook.com/GabinetGlosu/?__cft__%5b0%5d=AZUFrH9h7rSzDRHr3Lhs1FvFCUynPsr1vjsbnJj9UDHKDuqdcjlPYMWpNskUF__VKO6n-g5W3B9DyZbNk5RobfTcJ0I6CPFO-omA0x0kbg4rvwOMtCSTAKUHckMjj-asBy4FRh8NeXXAykIsR1cT-JyvgEFQ3t_Yjjdct7uz5CA9Aw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GabinetGlosu/?__cft__%5b0%5d=AZUFrH9h7rSzDRHr3Lhs1FvFCUynPsr1vjsbnJj9UDHKDuqdcjlPYMWpNskUF__VKO6n-g5W3B9DyZbNk5RobfTcJ0I6CPFO-omA0x0kbg4rvwOMtCSTAKUHckMjj-asBy4FRh8NeXXAykIsR1cT-JyvgEFQ3t_Yjjdct7uz5CA9Aw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GabinetGlosu/?__cft__%5b0%5d=AZUFrH9h7rSzDRHr3Lhs1FvFCUynPsr1vjsbnJj9UDHKDuqdcjlPYMWpNskUF__VKO6n-g5W3B9DyZbNk5RobfTcJ0I6CPFO-omA0x0kbg4rvwOMtCSTAKUHckMjj-asBy4FRh8NeXXAykIsR1cT-JyvgEFQ3t_Yjjdct7uz5CA9Aw&__tn__=kK-R
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według własnych pomysłów. 

 

- „ŚWIĄTECZNY LIST” – 

SPEKTAKL TEATRU 

BAJADERKA 

8 grudnia zaprosiliśmy dzieci na 

spektakl teatralny w wykonaniu Teatru 

Bajaderka pt. „Świąteczny List”. 

Przedstawienie okazało się świetną 

zabawą nie tylko dla najmłodszych. 

Ludmiłka, Elf, Wilk i zabawny Bałwan 

porwali małych i dużych widzów w 

świat zimowej przygody i wypełnili 

salę GCK świąteczną atmosferą. Wdzięcznym i zaskakującym etiudom towarzyszyła świetnie 

zaaranżowana muzyka. 

 

Konkursy i przeglądy 

-UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT I KULTURA – rozstrzygnięcie konkursu 

fotograficznego 

 

 

W styczniu 2021 r. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Uzależnia Mnie Tylko Sport i 

Kultura”. Przyznano trzy główne nagrody, dwa wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Osoby, 

których zdjęcia zostały wyróżnione, otrzymały nagrody rzeczowe. Z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną, uroczysty finał nie odbył się, a nagrody rozesłano pocztą. 

 

 

- WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA – GMINNE ELIMINACJE XXXII REGIONALNYCH 

SPOTKAŃ Z POEZJĄ I PROZĄ 

 

Konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych odbywał się zdalnie – każdy uczestnik 

przesyłał swoje nagrania drogą internetową do siedziby GCK w Popowie. 

7 kwietnia Jury, któremu przewodniczyła Pani Sylwia Oksiuta – Warmus, aktorka 
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częstochowskiego teatru, po długich i burzliwych obradach, poprzedzonych projekcją 

nadesłanych nagrań z recytacjami, wyłoniło zwycięzców. Promocję do eliminacji powiatowych 

otrzymało 7 uczestników, a wyróżnienia 2 uczestniczki. Zwycięzcy otrzymali nagrody 

książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy i drobne upominki. Dwie 

laureatki naszych eliminacji – Małgorzata Grabowska z GZSP nr 1 w Popowie i Wera Łyżniak 

z GZSP nr 4 w Więckach, otrzymały również nagrody w częstochowskim finale XXXII 

Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą "Wrażliwość na słowa". 

 

- MA-NATURA  MA-KULTURA MA-KULATURA – KONKURS PLASTYCZNY 

 

 

 

22 kwietnia, w Święto Ziemi ogłoszony został ekologiczny konkurs plastyczny „Ma-Natura 

Ma-Kultura Ma-Kulatura”, skierowany do dzieci przedszkolnych i szkolnych. Ich zadaniem 

było stworzenie z makulatury, czyli z papierowych odpadów, gazet, gazetek reklamowych, 

ulotek i opakowań, zupełnie nowych przedmiotów: ozdób, biżuterii, praktycznych 

przedmiotów, a także rzeźb lub instalacji. Na konkurs do GCK wpłynęły 22 wspaniałe prace, 

które utworzyły piękną maKULaTURALNĄ wystawę. Nagrody i dyplomy dla laureatów i 

pozostałych uczestników wręczono podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka. 

 

- I WIOSENNY FESTIWAL PIOSENKI 

31maja na scenie Gminnego Centrum Kultury w Popowie odbyły się przesłuchania 

uczestników zgłoszonych na I Wiosenny Festiwal Piosenki. Konkurs adresowany był do dzieci 

przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 

oraz upominki. Laureaci festiwalu zaprezentowali się podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka, 
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który odbył się 13 czerwca na placu przy GCK w Popowie. Wówczas wręczono im też nagrody. 

 

 

- KONKURS FOTOGRAFICZNY „PONURY BAŁWAN” 

 

W grudniu ogłoszony został konkurs fotograficzny „Ponury Bałwan” - zimowa akcja 

antynarkotykowa Gminy Popów i GCK.  „Nie bądź bałwan, nie bierz używek – prędzej czy 

później zaliczysz wtopę” – to hasło promujące mroźny konkurs. Celem organizatorów było 

zasygnalizowanie zagrożenia, jakie niosą używki, poprzez zabawę i aktywność na świeżym 

powietrzu. Zdjęcie ponurych śniegowych bałwanów należało przesłać na adres mailowy 

organizatora. Czas trwania konkursu to cały sezon zimowy.   

 

Akcje charytatywne 

 

W grudniu GCK zorganizowało akcję „Świąteczny upominek” dla 

mieszkanek schroniska dla bezdomnych kobiet „Oaza” w 

Częstochowie. Zbiórka miała na celu przygotowanie skromnych 

upominków, które dla nas stanowią zazwyczaj artykuły pierwszej 

potrzeby, a dla drugich mogą być gestem wyjątkowym . Przyświecała 

nam nadzieja na wywołanie kilku prawdziwych świątecznych 

uśmiechów. 

 

Rok 2021 był dość trudny, z racji ogromnych ograniczeń spowodowanych pandemią. Wraz z 

instruktorami współpracującymi z Gminnym Centrum Kultury w Popowie dołożyliśmy jednak 

wszelkich starań, aby ten czas nie był czasem straconym, aby angażować dzieci i młodzież do 

wszelkich możliwych aktywności oraz by nie stracić kontaktu z odbiorcami ruchu kulturalnego. 

Mamy nadzieję, że w znacznym stopniu nam się to udało. 
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Tablice „Kraina Trzech Rzek”    

 

Sześć dwustronnych tablic promujących największe walory przyrodnicze i kulturowe naszej 

gminy, zaistniało przed budynkiem GCK. Powstały przy współpracy GCK z grafikami i 

fotografami, a sfinansowane zostały ze środków z funduszu sołeckiego. 

 

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Popowie w 2021 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. 
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II. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Finanse gminy są głównym czynnikiem wpływającym na działalność Urzędu Gminy i 

pozostałych jednostek organizacyjnych w zakresie działalności bieżącej jak i inwestycji. 

 W 2021 roku dochody Gminy Popów wyniosły 36.164.298,65 zł, z czego 40% to 

dochody własne, 29% dotacje celowe a 31% subwencje . 

  

 
 

Na dochody gminy składają się dochody bieżące w wysokości 32.905.098,65 zł i dochody 

majątkowe w wysokości 3.259.200.00 zł. Głównymi pozycjami dochodów bieżących były 

podatki i opłaty lokalne w kwocie 13.890.403,06 subwencje w kwocie 10.192.123,00 zł, zł oraz 

dotacja na świadczenie 500+ w kwocie 5.759.346,61 zł . Największymi pozycjami dochodów 

majątkowych była dotacja do budowy kanalizacji sanitarnej Wąsosz Dolny i Górny w 

wysokości 1.000.000,00 zł, do przebudowy i adaptacji zdegradowanego budynku dawnego 

przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług 

Społecznościowych w wysokości 282.107,27 zł z Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz subwencja inwestycyjna z Ministerstwa 

Finansów na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 919.472,00 zł. 

 

Na przychody gminy w wysokości 6.651.003,21 zł składały się wolne środki w wysokości 

558.410,21 zł, emisja obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł oraz niewykorzystane środki 

40
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pieniężne z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.092.593,00 zł 

pochodzące z roku 2020.   

 

Wydatki Gminy Popów wyniosły w roku 2021  36.978.011,75 zł. Podobnie jak dochody 

bieżące dzielą się na wydatki bieżące w wysokości 29.880.942,60 zł i majątkowe w 

wysokości 7.097.069,15 zł. 

 

Wydatki bieżące w rozbiciu na działy wydatków. 

 

Dział Nazwa Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.071.562,65 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 255.876,02 

600 Transport i łączność 345.017,89 

700 Gospodarka mieszkaniowa 210.624,89 

710 Działalność usługowa 126.036,33 

750 Administracja publiczna 3.829.809,46 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa. 

 

1.255,00 

752 Obrona narodowa 400,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 211.763,77 

757 Obsługa długu publicznego 55.080,43 

801 Oświata i wychowanie 11.799.385,78 

851 Ochrona zdrowia 153.627,71 

852 Opieka społeczna 1.417.606,43 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 224.864,36 

855 Rodzina 7.851.781,76 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.807.682,50 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 443.567,62 

926 Kultura fizyczna i sport 75.000,00 

 

Z powyższego zestawienia wynika że największe wydatki gminy dotyczyły oświaty i 

wychowania, rodziny i administracji. 

 

Wydatki majątkowe w rozbiciu na działy wydatków. 

 

Dział Nazwa Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.323.114,29 

600 Transport i łączność 1.022.930,19 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.391.257,30 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251.560,84 

926 Kultura fizyczna i sport 2.108.206,53 

 

Największymi wydatkami majątkowymi była budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie w 

wysokości  2.108.206,53 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Więckach ul. Słoneczna w 



Raport o stanie gminy Popów za 2021 rok 
 

 

str. 55 
 

kwocie 1.114.625,87 zł oraz przebudowa i adaptacja budynku dawnego przedszkola w 

Zawadach na Centrum Usług Społecznościowych za 936.645,00 zł. 

 

Zestawienie wydatków majątkowych w latach 2015-2021 

 

  
 

Rozchody gminy wyniosły 3.331.010,99 zł. Składa się na nie spłata pożyczek zaciągniętych w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  w 

wysokości 432.306,74 zł oraz założenia lokat w wysokości 2.898.704,25 zł. 

 

Budżet roku 2021 zamknięto wynikiem ujemnym, który wynosi 813.713,10 zł. 

 

Na koniec roku 2021 Gmina Popów posiadała na rachunkach bankowych 5.918.809,43 zł.  

Zobowiązania z tytułu pożyczek i obligacji były równe 5.883.280,71 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. 

 

Podsumowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021. 

 

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 418.827,76 

złotych. 
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Fundusz sołecki Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny  

Przyznane środki  funduszu sołeckiego:  

a) Wąsosz Dolny  20.499,16 zł. 

b) Wąsosz Górny 27.593,25 zł. 

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 8.118,00 zł. Zamontowana została też oprawa oświetleniowa za 1.480,18 zł. 

Do świetlicy w Wąsoszu Górnym ze środków sołectwa Wąsosz Dolny zakupiona została szafa 

chłodnicza, zmywarka i akcesoria za 10.728,21 zł. 

Inwestycją przeprowadzoną w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wąsosz Górny był zakup 

rolet zewnętrznych do świetlicy w Wąsoszu Górnym za 23.500,00 zł oraz firan i listew za 

4.093,25 zł.  

 

Fundusz sołecki Annolesie (Marianów) 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 23.493,42 zł 

Wyposażony został plac zabaw w miejscowości Marianów, dzięki któremu dzieci z okolicy 

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

sportowe oraz ławeczki. Na ten cel wydano 11.594,40 zł. Wyposażona też została świetlica 

wiejska w chłodziarkę, kuchnię gazową, warnik i patelnię za 9.149,02 zł  było sfinansowane z 

funduszu sołeckiego, a reszta została dofinansowana z budżetu Gminy.  Zamontowany też 

został system monitoringu wizyjnego za 2.750,00 zł. 

 

Fundusz sołecki Brzózki 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 18.426,21 zł. 

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej. M. in. 

ocieplono  ścianę budynku i wycyklinowano podłogę. Przyczyniło się do poprawy wizerunku i 

funkcjonalności obiektu. Na ten cel wydano 18.425,69 zł 

 

Fundusz sołecki Dąbrowa, Wrzosy, Smolarze 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 22.710,30 zł. 
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Wykonano modernizację świetlicy polegającą m. in. Na wykonaniu posadzki i modernizacji 

wnętrza. Powyższa inwestycja poprawiła stan obiektu i była sfinansowana z funduszu 

sołeckiego w kwocie 22.710,30 zł.  

 

Fundusz sołecki Dąbrówka 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 18.794,73 zł 

Zakupiono urządzenia do fitness które ustawiono przy Gminnym Centrum Kultury w Popowie 

za 15.400,00 zł. Wykonany też został remont chodnika za 1.894,73 zł oraz mapa do celów 

projektowych za 1.500,00 zł.  

 

Fundusz sołecki Dębie. 

Przyznane środki funduszu sołeckiego -  22.111,45 zł. 

Fundusz przeznaczony został na zagospodarowanie terenu przy OSP Dębie w skład którego 

weszło wykonanie chodnika na placu, zakup ziemi, wykonanie grilla, wykonanie oświetlenia i 

zakup toalety przenośnej.   

 

Fundusz sołecki Kamieńszczyzna.  

Przyznane środki funduszu sołeckiego -  19.163,26 zł. 

Wykonany został remont wnętrza świetlicy z wymianą instalacji elektrycznej.  

 

Fundusz sołecki Florianów. 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 15.616,21 zł. 

Wykonana została mapa  projektem podziału za 2.077,23 zł oraz zagospodarowanie terenu 

placu zabaw za 13.538,98 zł. 

 

Fundusz sołecki Kule. 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 12.760,15 zł. Wykonane zostało zagospodarowanie 

terenu przy altanie wraz z zakupem urządzenia fitness 

 

Fundusz sołecki Nowa Wieś 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 19.301,46 zł. Zakupiona i zamontowana została 

klimatyzacja za 10.600,00 zł i wykonana modernizacja świetlicy za 8.701,46 zł.  
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Fundusz sołecki Płaczki. 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 17.643,10 zł 

Wykonane zostało zagospodarowanie terenu przy altanie za 17.143,26 zł. 

 

Fundusz sołecki Popów. 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 41.827,50 zł. 

Ze środków funduszu zostały zamontowane progi zwalniające za 2.476,73 zł i  

zagospodarowanie placu zabaw za  39.350,77 zł. 

 

Fundusz sołecki Rębielice Królewskie. 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 46.065,53 zł. 

Ze środków funduszu ogrodzony został teren boiska Gminnego zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rębielicach Królewskich za 40.264,05 zł  i zakupiony został warnik i 

zmywarko-wyparzarka do świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich za 5.620,32 zł. 

 

Fundusz sołecki Więcki 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 27.961,77 zł. 

Ze środków funduszu sołeckiego wymienione zostało pokrycie dachowe na budynku OSP. 

 

Fundusz sołecki Zawady. 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 46.065,53 zł. 

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę boiska za 18.450,00 zł, 

zamontowano ogrodzenie panelowe za 17.160,00 zł i zbudowany został parking za 8.400,00 zł. 

Wykonane też zostały prace koparką za 1.623,60 zł.  

 

Fundusz sołecki Zbory 

Przyznane środki  funduszu sołeckiego: 18.794,73 zł. 

Wykonane zostało ogrodzenie  za 4.450,67 zł oraz remont i malowanie Sali OSP w Zborach za 

14.344,06 zł. 
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III. INFORMACJA  O STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2021 - GMINA 

POPÓW 

 

Wartość początkowa majątku Gminy Popów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 

63.916.188.06zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiła kwotę 73.701.589,02zł., co 

oznacza wzost o 15,31% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. 

W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych. 

 

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych. 

 

 

L.p. 

Grupa Wartość brutto 

Grupa 

KŚT 

Nazwa Stan na dzień 

01.01.2021 r. 

Zwiększenia Zmniejsze

nia 

Stan na dzień 

31.12.2021 r. 

1 0 GRUNTY ROLNE 5 373 849,86 638 026,90 167 676,11 5 844 200,65 

2 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ 

SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO 

LOKALU UŻYTKOWEGO I 

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE 

PRAWO DO LOKALU 

MIESZKALNEGO 

5 483 513 93 5 205 801,89 0,00 10 689 315,84 

3 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I 

WODNEJ 

49 492 360,80 4 359 958,78 0,00 53 852 319,58 

4 3 KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 

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

5 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I 

APARATY OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 

644 293,65  0,00 0,00 644 293,65  

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 2 393 481,17 0,00 250 710,00 2 142 771,17 

9 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, 

GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

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

 Razem 63 916 188,06 10 203 787,57 418 386,11 73 701 589,52 
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Powyższy wykres przedstawia strukturę środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku                

z podziałem na poszczególne kategorie wyodrębnione w zestawieniu zmian środków 

trwałych. 

Największa część w stosunku do wartości środków trwałych to grupa 2 - stanowią obiekty 

inżynierii wodnej i lądowej, bo aż 73,07 %.  

Średnia część to grupa 1 – budynki i budowle tj. 14,50%, grupa 0 – grunty rolne tj. 7,93%, 

grupa 7 – środki transportowe  tj. 2,91 % i grupy od 3 do 6 – kotły, urządzenia techniczne, 

maszyny i aparaty ogólnego zastosowania  tj. 1,45%.  

Najmniejsza to grupa 8 – narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenia tj. 0,14%. 

 

 

GRUNTY ROLNE

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO 
DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE 
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 
MIESZKALNEGO
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 
SPECJALISTYCZNE

URZĄDZENIA TECHNICZNE

ŚRODKI TRANSPORTU

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I 
WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE
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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 ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY POPÓW 

 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy Popów określa Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popów zatwierdzone uchwałą nr 

185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów. Jest to dokument 

planistyczny, który w sposób ogólny określa zasady polityki przestrzennej w obszarze 

administracyjnym całej gminy Popów. 

 

C. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

Na przeważającym obszarze gminy Popów nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Regulacja ładu przestrzennego odbywa się poprzez 
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ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

W dniu 25 listopada 2021 roku Rada Gminy Popów podjęła uchwałę nr 239/XXXVII/2021  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego 

obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów, który wszedł w życie z dniem 24 grudnia 

2021 roku. Uchwalony plan miejscowy dotyczy powierzchni ok. 16 ha i stanowi jedynie 16% 

terenu gminy Popów, na którym został uchwalony i obowiązuje Plan Miejscowy 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

Gmina Popów, podejmuje jednak kolejne działania zmierzające do uchwalenia Planów 

Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego, w ślad za tym: 

− w dniu 30 marca 2021 roku Rada Gminy Popów podjęła uchwałę nr 197/XXXI/2021  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie 

Popów, 

− w dniu 30 marca 2021 roku Rada Gminy Popów podjęła uchwałę nr 196/XXXI/2021  

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie 

Popów. 

Uchwalenie powyższych Planów Miejscowych Planowane jest na IV kwartał 2022 roku.  

 

D. Miejsca pamięci narodowej, zabytki 

Na terenie Gminy Popów znajduje się sześć miejsc pamięci narodowej  

z okresu drugiej wojny światowej (w tym trzy wpisane do wojewódzkiej ewidencji), 

upamiętniających śmierć żołnierzy i osób cywilnych, poległych z rąk okupanta niemieckiego. 

Są to trzy groby wojenne i trzy miejsca pamięci narodowej. Miejsca te znajdują się w Wąsoszu 

Górnym i w Brzózkach. 

W ramach porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Śląskim i Wójtem Gminy 

Popów,  dotyczących finansowania opieki nad grobami wojennymi, systematycznie zlecono 

wykonanie prac związanych z utrzymaniem tych miejsc. W roku 2021 oprócz bieżącego 

utrzymania nie dokonano żadnych prac remontowych. 
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W gminie Popów znajduje się jeden zabytek wpisany do Rejestru Zabytków 

Województwa Śląskiego – Kościół parafialny pw. Św. Józefa Robotnika w Popowie. W 2015 

roku została założona Gminna Ewidencja Zabytków, która w 2020 roku została 

zaktualizowana. Znajdują się w niej następujące obiekty: 

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

wpisany do rejestru zabytków,  

 

Kościół parafialny pw. Św. Józefa Robotnika w 

Popowie 

 

• 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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W dniu 30 listopada 2021 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w celu pozyskania dotacji na realizację zadania pn.: Modernizacja Figury  

Powstania Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu 

wokół pomnika. Wniosek do dnia 31 grudnia nie został jeszcze oceniony. 

 

ZASOBY MATERIALNE GMINY 

Wykorzystanie zasobu nieruchomości gminnych na dzień 31.12.2021 r. 

 

 Rodzaj użytków Pow. [ha] 
Pow. w zas. 
[ha] 

01 - Użytki rolne 010 - Grunty orne 35,9823 35,9823 

01 - Użytki rolne 012 - Łąki trwałe 0,293 0,2930 

01 - Użytki rolne 013 - Pastwiska trwałe 25,7679 25,7679 

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

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

01 - Użytki rolne 018 - Nieżytki 34,1933 34,1933 

02 - Grunty leśne 020 - Lasy 120,3114 120,3114 

02 - Grunty leśne 
021 - Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

11,5887 11,5887 

03 - Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

030 - Tereny mieszkaniowe 0,3738 0,3738 

03 - Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

031 - Tereny przemysłowe 0,8959 0,8959 

03 - Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

032 - Inne tereny zabudowane 9,6596 9,6596 

03 - Grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

034 - Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

5,8423 5,8423 

04 - Tereny komunikacyjne 040 - Drogi 61,9585 61,9585 

04 - Tereny komunikacyjne 042 - Inne tereny komunikacyjne 0,3272 0,3272 

04 - Tereny komunikacyjne 
043 - Grunty przeznaczone pod 
budowę dróg publicznych lub linii 
kolejowych 

2,7102 2,7102 

06 - Grunty pod wodami 
061 - Grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi 

0,158 0,1580 

06 - Grunty pod wodami 
062 - Grunty pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi 

0,0198 0,0198 

07 - Tereny różne 070 - Tereny różne 0,1 0,1000 
 Razem 310,3023 310,3023 
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Ogólna powierzchnia nieruchomości w gminie Popów wynosi :   310,3023 ha. 

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) 

Pow. w 

zasobie 

(ha) 

0001 - Annolesie 198 3,4346 3,4346 

0002 - Brzózki 12 4,6978 4,6978 

0003 - Dąbrowa 13 2,3575 2,3575 

0004 - Dąbrówka 5 1,5160 1,5160 

0005 - Dębie 17 5,3301 5,3301 

0006 - Florianów 7 0,9140 0,9140 

0007 - Kamieńszczyzna 145 8,8666 8,8666 

0008 - Lelity 2 1,1040 1,1040 

0009 - Marianów 103 2,9529 2,9529 

0010 - Nowa Wieś 37 155,3459 155,3459 

0011 - Płaczki 37 6,1148 6,1148 

0012 - Popów 68 12,4574 12,4574 

0013 - Rębielice Królewskie 85 21,4355 21,4355 

0014 - Wąsosz Dolny 22 8,7793 8,7793 

0015 - Wąsosz Górny 46 40,9751 40,9751 

0016 - Więcki 20 13,0868 13,0868 

0017 - Zawady 172 18,4018 18,4018 

0018 - Zbory 13 2,5322 2,5322 

RAZEM 1002 310,3023 310,3023 
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W 2021 roku gmina Popów odnotowała następujące zmiany w stanie mienia komunalnego: 

 Zmiany w stanie mienia w roku 2021 

 

Obręb 
Opis 

zmiany 
 

Liczba 

działek 

Zmiana 

powierzchni 

w zasobie 

(ha) 

Dębie 
Z mocy prawa + +6 +0,8497 

 - 0 0,0000 

Kamieńszczyzna 
Z mocy prawa + +7 +0,7816 

 - 0 0,0000 

Płaczki 
Z mocy prawa + +2 +0,5572 

Zamiana - -2 -0,3210 

Popów 
Z mocy prawa + +2 +0,1170 

 - 0 0,0000 

Rębielice Królewskie 
Z mocy prawa + +20 +2,0860 

 - 0 0,0000 

Wąsosz Górny 
Z mocy prawa  + +16 +1,9616 

Sprzedaż - -5 -0,0456 

Zawady 
Z mocy prawa + +1 +0,0192 

 - 0 -0,0015 

Zbory 
Z mocy prawa + +1 +0,0646 

 - 0 0,0000 

Razem jednostka ew.  

Popów: 

 + +53 +6,4369 

 - -7 -0,3681 

 

 

INWESTYCJE 

 

W 2021 roku gmina Popów  przeznaczyła  ponad  6,7 miliona na realizację zadań 

inwestycyjnych i remontowych związanych z budową nowych obiektów, modernizacją i 

remontem istniejących oraz zakończeniem inwestycji rozpoczętych w roku 2020.  

Był to rok wielu przedsięwzięć wykonanych w zdecydowanej części z funduszy zewnętrznych, 

pozyskanych przez gminę z różnych źródeł. 

 

W 2021 roku gmina pozyskała środki na następujące zadania:  
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• 9,5 mln zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji strategicznych na 

zadanie pn. „Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości 

Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Piwnej” .  

 

• 697 146,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.   „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna”. 

 

• 400 000,00 zł.  z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych  na zadanie   

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębie, gmina Popów” . 

 

• 327 856,35 zł. z  regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Więckach  wraz z montażem OZE”.  

 

• 255 378,71 zł. ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 4319 i 4321 w 

Rębielicach Królewskich”. 

 

• 63 449,27 zł. w ramach programu posiłek w szkole i w domu na zadanie pn. „Remont 

i doposażenie stołówki w GZSP nr 1 w Popowie”.  

 

• 61 536,00 zł. z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „ Modernizacja 

i wyposażenie Sali taneczno- koncertowej w Gminnym Centrum Kultury w Popowie”.  

 

• 37 700,00 zł. w ramach Marszałkowskiego Konkursu „ Inicjatywa Sołecka” na zadania 

pn. 

„Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy GZSP nr 1 w Popowie” . 

 

• 12 000,00 zł.   w ramach Marszałkowskiego Konkursu „ Inicjatywa Sołecka” na 

zadanie pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamieńszczyzna”. 

 

W sumie udało się pozyskać  11. 355. 066, 33 zł.  
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE  W 2021 ROKU 

 

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne.  

• Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach 

wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług  Społecznościowych  

Inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj  i wybuduj”, obejmowała  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. Wartość zadania  

938.490,00 zł., dofinansowanie z RPOWŚ 800 000,00 zł.     

 

 



Raport o stanie gminy Popów za 2021 rok 
 

 

str. 69 
 

 

 

Dużą część środków finansowych  w 2021 roku przekazano na rozwój infrastruktury, z której 

korzystają Strażacy Ochotnicy. Oprócz modernizacji budynku OSP w Zborach oraz 

wykonania elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym wymieniono pokrycie 

dachowe na budynku OSP w Więckach. 

• Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE.  Inwestycja 

zrealizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”  swoim zakresem 

obejmowała termomodernizację obiektu tj. docieplenie przegród i wymianę stolarki, 

modernizację instalacji c.o., i c.w.u. oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.  

 Wartość zadania 385.000,00 zł.   w tym dofinansowanie z RPOWŚ  w wysokości   

300 000,00 zł.                                                                     
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• Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym. Zakres robót 

obejmował docieplenie ścian zewnętrznych  i wykonanie elewacji budynku. Całkowity 

koszt zadania to kwota 207 870,00 zł.  

 

• W ramach infrastruktury wodno -  kanalizacyjnej zrealizowano zadnie  pn:  Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna.                                          

Zakres prac obejmował budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.  751,30 mb, budowę 

kanału sanitarnego tłocznego o dł. 1164,00 mb, budowę przepompowni ścieków wraz z 

zasilaniem energetycznym  oraz odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Wartość 

zadania: 1.347.619,82 zł.,  dofinansowanie z PROW  w wysokości  697.146,74 zł.  
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• Z zakresu inwestycji drogowych Gmina Popów współfinansowała przebudowę dróg 

powiatowych w Popowie oraz Lelitach oraz dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 

przebudowano  drogę  dojazdową do gruntów rolnych na działkach nr 4319 i 4321 w 

Rębielicach Królewskich. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego jako nawierzchni drogi na odcinku   1905,20 m. wraz z poboczami. 

              Wartość zadania 425 631,19 zł, wysokość dofinansowania z FOGR 255 378,71 zł. 

 

 

W ramach zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem obiektów oświatowych udało się 

pozyskać środki na remont i doposażenie stołówki, a także przebudowę i doposażenie placu 

zabaw w GZSP nr 1 w Popowie. Wymieniono również pokrycie dachowe w Gminnym Zespole 

Szkolno -  Przedszkolnym w Wąsoszu, a także wykonano oświetlenie oraz zamontowano piłko 

chwyty na boisku w Zawadach  
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• Remont i doposażenie stołówki w GZSP nr 1 w Popowie. W ramach projektu 

wyremontowano jadalnię oraz zakupiono niezbędne wyposażenie służące poprawie 

standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w GZSP nr 1 w Popowie.  

Wartość zadania 79 311,59 zł. dofinansowanie w wysokości  63 449,27 zł.  

      

 

• „Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy GZSP nr 1 w Popowie”  

Wartość zadania 80 330,00 zł. dofinansowanie 37 700,00 zł.  

 

 

• Oświetlenie boiska oraz montaż piłkochwytów w msc. Zawady. Wartość zadania 

95 000,00 zł. 
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W celu promocji gminy  

Popów  zlecono wykonanie 

i montaż witaczy przy 

drogach w granicach 

administracyjnych gminy. 

Witacze stanęły na styku 

granic naszej gminy z 

gminami Miedźno, Lipie i 

Pajęczno oraz dwa przy 

drodze wojewódzkiej.  

 Nowoczesna konstrukcja 

nawiązująca do barw herbu 

Gminy Popów 

spełnia rolę informacyjno-

promocyjną gminy i jej 

mieszkańców. 
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W ramach działań proekologicznych zamontowano instalacje fotowoltaiczne na 

budynkach:  

➢ OSP w Dębiu; 

➢ OSP w Rębielicach Królewskich; 

➢ świetlicy wiejskiej w Dąbrowie; 

➢ świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 

➢ budynku GZSP w Zawadach. 

➢ Budynku Urzędu Gminy 

a także na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków.  

 

 

Zarówno duże jak i drobne działania przyczyniają się do wzrostu komfortu życia w naszej 

gminie, dlatego też dzięki funduszowi sołeckiemu udało się zrealizować szereg zadań 

związanych m.in. z remontem i doposażeniem świetlic wiejskich w Brzózkach, Dąbrowie, 

Zborach, Kamieńszczyźnie i Nowej Wsi. Zagospodarowano również tereny przy altanach w 

Kulach, Płaczkach i Zawadach, a także ogrodzono boisko w Rębielicach Królewskich. W sumie 

na ten cel Gmina Popów przeznaczyła ponad 450 tyś. zł. 
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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. 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 

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.  

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 2021 r. ogłosiła przetarg na usługi związane z 

odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Popów. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania wyłoniono wykonawcę tj. EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska, z którą 

Gmina Popów podpisała umowę obowiązującą w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022r. 

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

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

trój-pojemnikowym: a) odpady zmieszane, b) szkło,  c) 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 
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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, oleje), 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).  

 MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) 

ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE ORAZ PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POZOSTAŁOŚCI 

Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I POZOSTAŁOŚCI Z PROCESU 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH 

(ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

Zgodnie z art. 9 e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) podmiot odbierający odpady od 

właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, natomiast selektywnie zebrane odpady komunalne przekazać należy 

do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) 

 

Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Popów 

zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 
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komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane przez firmę  

EKO-SYSTEM BIS, do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych:  

PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Przemysłowa 7,  

42-274 Konopiska. 

 POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWNIEM ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Popów wynikają z konieczności wybrukowania terenu Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, na którym usytuowane są kontenery służące do selektywnego 

zbierania odpadów. Wyrównanie i wyłożenie kostką brukową nawierzchni placu z pewnością 

poprawiłoby komfort poruszania się po nim pojazdów. Ponadto należałoby wykonać 

nawierzchnię drogi dojazdowej do punktu. 

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEMI UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W 

PODZIALE NA WPŁYWY, WYDATKI I NADWYŻKI Z OPŁAT ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

 Roczny koszt związany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem, unieszkodliwianiem 

odpadów oraz obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyniósł  

w 2022 r. 1 193 038,13 zł. Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, szkolenia, 

koszty przesyłek pocztowych, koszty oprogramowania, usługa ważenia itp.) wyniosły 

79 111,27 zł.  Łącznie w analizowanym okresie koszt wyniósł ok 1 272 149,40 zł.  

Wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 1 167 105,30 zł. 

LICZBA MIESZKAŃCÓW.  

Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących 

nieruchomości położone na terenie gminy Popów wynosiła 4970 osób (stan na dzień 

31.12.2021 r.).  

Liczba osób zameldowanych na terenie gminy Popów na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 

5873 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 
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kraju, młodzież ucząca się przebywa w akademikach i internatach, co zostało wyjaśnione  

w składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach. 

W przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone są postępowania wyjaśniające. 

 

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY,  

O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA 

PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-12. 

 Liczba nieruchomości, z których zostały odebrane odpady na koniec roku 2021 r. 

wynosiła 1748. 

W 2021 r. liczba właścicieli, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów wynosiła 0. Jeżeli 

istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych 

bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Popów 

wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. 

W 2021 r. na terenie gminy Popów nie wydano decyzji administracyjnych przez Wójta Gminy 

Popów wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

POPÓW 

 W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy Popów w 2021 roku: 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 01  

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

831,5200 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
32,5600 
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15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
39,2200 

15 01 04 Opakowania z metali 55,5800 

15 01 07 Opakowania ze szkła 156,7800 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
122,2800 

20 01 99 

Inne niewymienione 

frakcje zbierane w sposób 

selektywny (popioły z 

gospodarstw domowych) 

484,4000 

16 01 03 Zużyte opony 12,0400 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające 

freony 
2,6300 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

4,0950 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,3810 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
67,8600 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 38,9400 

SUMA 1850,2860 

 



Raport o stanie gminy Popów za 2021 rok 
 

 

str. 80 
 

W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych 

odebranych z PSZOK-u w 2021 roku: 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

15 01 01   Opakowania z papieru i tektury 2,2800 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,2400 

15 01 07  Opakowania ze szkła 11,5400 

15 01 10* 
 Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
4,3400 

16 01 03 Zużyte opony 8,4400 

17 01 07 

 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

20,2400 

17 03 80   Odpadowa papa 8,9200 

17 06 04  
 

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

03 
0,6200 
 

20 01 21* Lampy fluorescyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,0400 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,7200 

20 01 32  
 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 
 

0,0340 
 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,0460 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki  

0,6000 

20 01 36 
 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
1,5200 

20 01 11  Tekstylia 4,4000 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 32,5400 

SUMA 98,5400 
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ILOŚĆ NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH  

I BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, ODBIERANYCH  

Z TERENU GMINY ORAZ PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I 

POZOSTAŁOŚCI Z PROCESU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 

PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW 

KOMUNALNYCH; 

 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortownia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych  

od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Popów w 2021 r.  

wyniosła 213,9526 Mg. 

Odpady o kodzie 19 12 12 (odpady powstałe w wyniku sortowania odpadów 

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych) w ilości 26,8950 Mg zostały 

poddane składowaniu. 

 

 UZYSKANE POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA  

I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 

– 17,49 %. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania – 4,61% 

Poziom składowania – 14, 95% 

MASA ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY 

PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ORAZ STOSUNEK 

MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEKAZANYCH DO TERMICZNEGO 

PRZEKSZTAŁCANIA DO MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY. 
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• ilość odpadów poddane procesowi R1 (wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego 

środka wytwarzania energii) - 12,0400 Mg 

• stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania 

do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy – 0,65 %. 

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST 

W 2021 roku, podobnie jak w latach 

poprzednich gmina Popów realizowała 

działania związane 

 z usuwaniem i unieszkodliwianiem 

azbestu. 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. W ramach programu Gmina Popów mogła pozyskać dofinansowanie na usuwanie, 

transport i utylizację oraz demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest.  

Dzięki realizacji programu w 2021 roku zutylizowano kolejne 181 ton wyrobów zawierających 

azbest na kwotę 147.808,23 zł. Prace wykonywała firma: REVOL Sp. z o.o. sp.k. z Łodzi. 

Wyroby zawierające azbest usunięto z 64 posesji z terenu gminy Popów. Zadanie zrealizowano 

w terminie 12.07.2021 – 14.09.2021 r. 

Środki na realizację programu pochodziły z budżetu gminy Popów (34.383,43 zł), 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

(57.968,10   zł), oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(55.456,70 zł). Wsparcie finansowe nie obejmowało wydatków związanych z zakupem nowego 

pokrycia dachowego. Zadanie szczegółowo obejmowało: 

1. demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych 

zawierających azbest z budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Popów w ilości 25,114 Mg; 
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2. odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest składowanych na 

posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Popów w ilości 155,556 Mg. 

W związku z zainteresowaniem mieszkańców gmina kontynuuje program w roku bieżącym. W 

tym celu złożono wniosek o pozyskanie funduszy z WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW 

na realizację zadania w przyszłym roku. 

 

PROGRAM CZYSTE  POWIETRZE 

 

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 zawartego porozumienia Gmina uruchomiła punkt konsultacyjny programu „Czyste 

Powietrze” umożliwiający mieszkańcom uzyskanie wiedzy w zakresie możliwości pozyskania 

dofinansowania w oparciu o realizowany program, jak również pomocy przy wypełnieniu  

i złożeniu wniosku o dofinansowanie.  W ramach działalności punktu wykwalifikowany 

Pracownik udziela odpowiedzi na pytania z zakresu oferty jaką kieruje do właścicieli budynków 

mieszkalnych, jednorodzinnych regulamin programu „Czyste Powietrze”. 

 

Według zasad obowiązujących na rok 2021 program obejmuje dwie grupy Beneficjentów: 

- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania tj. osób, których roczny dochód 

nie       przekracza 100 000 zł 

- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – tj. osób, których przeciętny 

średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 

• 1 564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym, 

       2 189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, 
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W ramach programu dofinansowaniem objęte mogą zostać przedsięwzięcia zarówno w trakcie 

realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego 

przed upływem  maksymalnie 6 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie. 

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku za pośrednictwem punktu 

konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” Gminy Popów przygotowano i złożono  

w WFOŚiGW w Katowicach łącznie 70 wniosków o dofinansowanie, z czego 38 wniosków 

otrzymało dofinansowanie na poziom podstawowy do kwoty 30 000 zł, a 32 wnioski otrzymały 

dofinansowanie na poziom podwyższony do kwoty 37 000 zł. 

 

W złożonej puli 45 wniosków  uzyskało dofinansowanie na zakup i montaż nowych źródeł  

ciepła wraz z termomodernizacją budynku, natomiast 25 wniosków na sam zakup i montaż 

nowego źródła ciepła.   

 

Według przygotowanych wniosków najczęściej wybieranym źródłem ciepła w 2021 roku były 

kotły węglowe, na których dofinansowanie złożono 45 wniosków, w drugiej kolejności 

mieszkańcy wybrali pompę ciepła w ilości 13 sztuk, a kolejno kotły na pellet 8 sztuk i kotły 

gazowe kondensacyjne w ilości 4 sztuk. 

Ze złożonej za pośrednictwem Gminy Popów puli wniosków o dofinansowanie pozytywnie 

ocenione zostały wszystkie wnioski. 

W ramach działalności punktu konsultacyjnego udzielono pomocy przy złożeniu 64 wniosków  

o płatność dzięki, którym rozliczono przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie prawie 609 

tyś. Złotych. 

 

B. INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W GMINIE POPÓW ZA 2021 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; 
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• 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 

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).   

Ilość pobranej wody w 2021 r. [m³] 

1. Popów P-1 -162 764 

2. Popów P-2 – 28 006 

3. Dąbrowa – 30 024 

4. Więcki – 87 140 

5. Kamieńszczyzna – 124 014 

Łącznie w 2021 roku pobrano 431 948 m³ wody. 

 

Opłaty za pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków  do odbiornika 

odprowadzone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Opłaty stałe [zł] 

• Popów P-1 – 1 724  

• Popów P-2 – 1825 

• Dąbrowa - 760 

• Więcki – 1 267 

• Kamieńszczyzna - 2 433 
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• Oczyszczalnia ścieków – 1 673 

 

• Opłaty zmienne [zł] 

• Popów P-1 – 33 046 

• Popów P-2 – 4 473 

• Dąbrowa – 4 593 

• Więcki – 15 010 

• Kamieńszczyzna 23 397 

• Oczyszczalnia ścieków – 4 806 

 

IV. Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Popowie.  

  

• przyjęła i oczyściła 157 045 m³ ścieków, w tym 535 m³ ścieków dowożonych 

gminnym zestawem asenizacyjnym; 

• wytworzyła 340 Mg osadu ściekowego, który został zagospodarowany rolniczo; 

• sucha masa osadów wyniosła 104,89 Mg; 

• badania ścieków przeprowadzone były 4 razy w ciągu roku  (1 x kwartał); 

 

Średnia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzonych do 

rzeki Liswarty: 

1. BZT5 – 4,75 mg/dm3 

2. ChZT  - 36 mg/dm3 

3. Zawiesina ogólna 16,6 mg/dm3 
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Redukcja zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni wg wskaźników zanieczyszczeń 

na podstawie analiz ścieków 

1. BZT5 – 99,1% 

2. ChZT  - 97,2% 

3. Zawiesina ogólna 96,6% 

Koszt badań ścieków, gleby, osadu ściekowego, skratek i zawartości piaskownika wyniósł 

– 9 999 zł; 

Koszt utylizacji skratek i zawartości piaskownika wyniósł 8 746 zł; 

 

V. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2021 roku Gmina Popów dofinansowała 8 przydomowych oczyszczalni ścieków 

 koszty poniesione przez mieszkańców – 35 000 zł 

 koszty dofinansowania poniesione przez Gminę – 32 000 zł  

 

C. GMINNY, PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

Z dniem 01 lutego 2020 roku na terenie gminy Popów istniejąca od 2019 roku gminna linia 

komunikacyjna Popów 1 – Kule, realizowana w ramach gminnego, publicznego transportu 

zbiorowego, została rozszerzona o miejscowość Więcki oraz Wąsosz Górny, tym samym po 

zmianach wynosiła 19,6 km i obejmowała 17 przystanków autobusowych. Pierwotnie linia 

wynosiła 14,1 km i obejmowała 14 przystanków autobusowych na relacji Popów (rondo) 

Dąbrówka - Brzózki – Nowa Wieś – Kule. 

  

Operatorem gminnego, publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku została firma F.H.U. 

„GEPARD” Grzegorz Latkowski. Utworzona linia komunikacyjna została objęta 

dofinasowaniem w ramach programu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej.  
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Miesiące Ilość dni Liczba 

sprzedanych 

biletów 

jednorazowych 

normalnych 

Liczba 

sprzedanych 

biletów 

jednorazowych 

ulgowych 

Liczba 

sprzedanych 

biletów 

miesięcznych 

normalnych 

Liczba 

sprzedanych 

biletów 

miesięcznych 

ulgowych 

Styczeń 10 28 0 0 0 

Luty 20 47 0 0 0 

Marzec 23 55 0 0 0 

Kwiecień 19 26 0 0 0 

Maj 20 163 0 0 1 

Czerwiec 18 71 1 0 5 

Wrzesień 22 61 2 0 5 

Październik 21 95 2 0 11 

Listopad 20 54 0 0 18 

Grudzień 16 42 1 0 18 

Ogółem 189 642 6 0 58 
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POLITYKA SPOŁECZNA 

A.  ZADANIA ZLECONE 

W okresie dwunastu miesięcy 2021 roku zadania zlecone realizowane były  

w następującym zakresie: 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH 

 Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych 

świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym 

objęto 10 osób. Na powyższe zadanie wydatkowano 17.084,70 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. 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE   

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

4) świadczenie rodzicielskie 

 

Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

przedstawiała się następująco: 
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 Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona kwota 

(w zł.) 

Wysokość 

świadczenia  (w 

zł)* 

Zasiłek rodzinny z 

dodatkami 

329 521.367,00 zł X 

Zasiłek rodzinny 329 362.937,00 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 12.000,00 zł 1.000,00 zł 

Dodatek z tytułu 

wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 

28 26.410,00 zł 95,00 zł 

Dodatek z tytułu 

samotnego 

wychowywania dziecka 

3 6.816,00 zł 193,00 zł 

lub 

273 zł 

Dodatek z tytułu opieki 

nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu 

wychowawczego 

16 39.355,00 zł 400,00 zł 

Dodatek z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

23 21.580,00 zł 90 zł dla dziecka 

do 5 r. ż.; 

110 zł dla dziecka 

powyżej 5 r.ż. 

Dodatek z tytułu 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

181 18.100,00 zł 100,00 zł 

Dodatek z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem 

zamieszkania 

(zamieszkanie w 

miejscowości, w której  

znajduje się szkoła) 

4 1.808,00 zł 113,00 zł 

Dodatek z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem 

zamieszkania(pokrycie 

wydatków związanych z 

dojazdem) 

55 32.361,00 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 

114 264.187,00 zł  

215,84 zł 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

30 573.055,0 zł 1.830,00 zł 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

1 4.012,00 zł 620,00 zł 

 

Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się 

dziecka 

41 41.000,00 zł 1.000 zł 

Świadczenie 

rodzicielskie 

17 119.885,00 zł 1.000 zł 

 

W 2021 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 1.696.771,01 zł. 

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY   

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 

rodzica  na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, 

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę 

uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do 

ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 
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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 113.242,13 zł dla 20 

osób uprawnionych. 

 Liczba osób 

uprawnionych 

Wypłacona kwota (w zł) Maksymalne 

świadczenie 

Fundusz alimentacyjny 20 113.242,13 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 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. zostały podjęte następujące działania  wobec dłużników alimentacyjnych: 

Liczba dłużników alimentacyjnych, których 

wezwano do zgłoszenia się w celu 

przeprowadzenia wywiadu 

20 

Liczba dłużników, którzy zgłosili się na 

wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu 

7 

Liczba wydanych decyzji o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

0 

Liczba dłużników, w stosunku do których 

wystąpiono prokuratury o ściganie za 

przestępstwo niealimentacji 

2 

Liczba dłużników, w stosunku do których 

wystosowano wniosek do Biura Praw Jazdy i 

rejestracji Pojazdów o zatrzymanie prawa jazdy.    

0 

 

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 2021 roku od dłużników 
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alimentacyjnych  wyegzekwowano kwotę 62.781,60 zł, z czego na dochody Gminy Popów 

przekazano kwotę 12.969,05 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 2021 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. 

                  

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 2021 r. wraz z kosztami obsługi zadania przedstawia poniższa tabela: 
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Podstawa 

prawna 

Opis Liczba 

rodzin/

osób 

Koszt obsługi 

(jednostkowy) 

Razem koszty obsługi 

Art.29 ust.4 

Ustawy o 

karcie Dużej 

Rodziny 

 

 

 

 

Ilość 11 rodzin 

wielodzietnych, 

którym 

przyznano nowe 

KDR 

11/34 14,21 zł/ 14,70 zł/ 

17,00 zł 

181,16 zł 

W tym: gdy 

wydano KDR 

tylko rodzicom 

6/12 5,58 zł/ 5,77 zł/ 

17,00 zł 

101,74 

Art.29 ust.5 

ustawy o 

KDR 

Ilość kart dla 

nowych 

członków rodzin 

1/1 2,86 zł/ 2,96 zł/ 

4,00 zł 

4,00 zł 

Ilość 5 przedłużeń 

KDR 

5/6 2,86 zł/ 2,96 zł/ 

4,00 zł 

21,72 zł 

Art.29 ust.6 

ustawy o 

KDR 

Ilość wydanych 

duplikatów KDR 

0 1,44 zł 0,00 zł 

                          Razem koszty obsługi                                                206,88 zł 

 

 

 

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 (0,85% kwoty wypłaconych 

świadczeń) w 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę : 5.759.346,61 zł. Tą forma pomocy objętych 

zostało 615 rodzin z terenu Gminy Popów. 
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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 2021 roku nie wydano żadnej decyzji  

w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 

7. 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.  Decyzję potwierdzającą 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 

90 dni, wydano na podstawie ww. wywiadu dla 1 osoby. Na realizację zadania Gmina 

wydatkowała 100 zł, które zostały pokryte w całości dotacją z budżetu państwa. 

 

8. WYNAGRODZENIA ZA SPRAWOWANIE OPIEKI 

Sąd opiekuńczy może ustanowić opiekuna dla małoletniego. Sąd opiekuńczy przyzna 

opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe 

albo wynagrodzenie jednorazowe. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku 

osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich 

dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na 

podstawie przepisów o pomocy społecznej. W 2021 roku 2 opiekunów z terenu Gminy 

Popów sprawowało opiekę nad dziećmi i łącznie wydatkowano kwotę 6.535,48 zł. 

9. Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu 

państwa. 

Plan wyniósł 7.761.085,65 złotych. Na ich realizację wydatkowano łącznie 7.597.491,64 

zł, czyli dotację wykorzystano w 97,89%. 



Raport o stanie gminy Popów za 2021 rok 
 

 

str. 96 
 

A. ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

 

 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Powyższa ustawa kładzie nacisk głównie na utrzymaniu dzieci w ich 

naturalnym środowisku, czyli w rodzinie. Od sierpnia 2016 r. zatrudniony został  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie asystent rodziny. Założeniem programu 

jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i 

powiatów) takich działań, które będą służyły m. in. wsparciu rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci 

zagrożonych  umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci już 

umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny 

zatrudnianych w gminach. Asystent rodziny w roku 2021 udzielił wsparcia 7 rodzinom ( z 11 

dziećmi ) z terenu Gminy Popów. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 10.092,85 

zł. Z czego  9,91% tej kwoty pokryte było w ramach dotacji  ( tj.1.000,00 zł). Pobyt dzieci w 

pieczy zastępczej finansowany jest ze środków własnych gminy. W przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

-10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

-30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

-50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej.   

 W 2021 roku w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, domu dziecka przebywało 8 dzieci z 6 rodzin. Za ich pobyt w pieczy 

zastępczej Gmina poniosła wydatki w kwocie 72.242,31 zł. 

W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano następujące 

formy pomocy: 
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A. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. W 2021 roku udzielono schronienia 1 osobie bezdomnej w 

schronisku. Koszt pobytu wyniósł 7.799,36 zł. 

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

9 rodzin, którym przyznano 20 świadczeń i wydatkowano na ten cel 5.566,49 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 2021 roku pomocy udzielono 9 

rodzinom zasiłki celowe. Zasiłki specjalne celowe udzielono 3 rodzinom. Zasiłek 

celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego został 

udzielony 1 rodzinie.  Łączna kwota na powyższe zasiłki wyniosła 7.340,00 zł 

▪ Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w 

miejscu zamieszkania: W 2021 roku objętych usługami było 11 osób. Wydatki na te 

usługi wyniosły 66.838,48 zł .Odpłatność za usługi opiekuńcze przekazane na konto 

Urzędu Gminy wyniosła 8.996,00 zł. 

▪ Dożywianie dzieci: dożywianiem dzieci w 2021 roku objętych było 6 uczniów i 

wydatkowano na ten cel kwotę 2.484,00 zł. 

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

2021 r. wydano 1 skierowanie do DPS. W 2021 roku w DPS przebywało 9 osób. 

Łącznie na ten cel wydatkowano 309.358.02 zł. 

▪ Przyznanie i wypłacanie zasiłków stałych: w okresie 12 miesięcy 2021 roku pomocą 

w formie zasiłków stałych objęto 13 osób niezdolnych do pracy ze względu na wiek 

lub niepełnosprawność i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 73.500,04 zł.  

Dotacja celowa na kwotę 5.690,52 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 
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wykorzystania. 

▪ Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników. W 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Popowie  zatrudnionych było 13 osób. Na utrzymanie ośrodka ze środków 

własnych wydatkowano  494.458,35 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami 

pracowników przeznaczono 607.031,20 zł z czego dotacja wyniosła 197.316,27 zł. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

 

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

gminy w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych. W 2021 r. przyznano w GOPS 

Popów decyzją 3 dodatki mieszkaniowe. Wydatki na ten cel wyniosły 6.424,50 zł. 

 

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 1.106.342,13 zł z zakładanego planu  

w wysokości 1.314.946,00 zł co stanowiło 84,14%. Na rachunek Urzędu Gminy zwrócono 

kwotę 35.152,86 zł. Pozostała kwota planu tj. 173.451,01 zł nie została przekazana do 

GOPS Popów przez Urząd Gminy Popów (po uzgodnieniu obydwu stron). 

 

REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „Posiłek w szkole i w domu”  

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

z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności objęto 22 osób z 15 rodzin i wydatkowano na 

ten cel 5.090,00 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 6 uczniów i  

wydatkowano na ten cel kwotę 2.484,00 zł. Łącznie na realizację programu wydatkowano 

kwotę 7.574 zł, z czego dotacja wyniosła 4.544,40 zł, 

natomiast środki własne gminy 3.029,60 zł. 
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REALIZACJA PROGRAMU „OPIEKA 75 +” 

Program „Opieka 75 +” umożliwia wsparcie gmin w realizacji zadania własnego, 

wynika z coraz bardziej zauważalnych i postępujących procesów demograficznych, 

prowadzących do starzenia się społeczeństwa. Strategicznym celem w/w Programu jest 

poprawa dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób samotnych, starszych w wieku 75 lat i więcej. Program 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  2.400,00 zł zgodnie z planowym 

objęciem wsparciem. Wsparciem objęto 3 osoby i wykorzystano dotację w kwocie 2.291,25 zł. 

 

ŻYWNOŚĆ Z  BANKU ŻYWNOŚCI  

 W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 

GOPS w Popowie pełnił rolę organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym. Od marca 2021 do 

września 2021 pomocą zostało objętych 98 rodzin (190 osób). Przekazano 1147 paczek 

żywnościowych z 9 rodzajami art. spożywczych.  Koszt transportu żywności w/w programie 

wyniósł 4.400,00 zł. Przeprowadzono dwa warszaty edukacyjne z zakresu przeciwdziałania 

marnotrawstwu żywności oraz zdrowego odżywiania. 

 

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 przez cały rok 2021. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych 

produktów do miejsca zamieszkania 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 
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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 2021 świadczone wsparcie w okresie epidemii koronawirusa oraz 

działania podejmowane w tym zakresie przebiegły sprawnie, a seniorzy uzyskali pomoc w 

czynnościach dnia codziennego. W roku 2021 r. z programu „Wspieraj Seniora” skorzystało 26 

osób. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 Od 2011 roku tut. Ośrodek realizuje ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Utworzono Zespół interdyscyplinarny w skład którego wchodzi 10 członków. Opracowany 

został gminny program przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie na lata 2020 – 2022. Ogółem w 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny zebrał się 4 razy, 

i odbyło się 23 posiedzeń grup roboczych. W 2021 do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 13 

nowych ( 7 pozostało z 2020 r.) Niebieskich Kart. Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty 

zakończono w 9 przypadkach. Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem Zespołu 

wyniosły 340,11 zł.                                                       

 

REALIZACJA PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA  

 

           Gmina Popów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu 

Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

pt. “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

 Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

–osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami 

równoważnymi. 

 Zgodnie z zapisami programu w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby 

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z 
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orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z 

orzeczeniem równoważnym, która: 

• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, 

• wymaga wysokiego poziomu wsparcia, 

• stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu 

całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. 

Obowiązują następujące limity świadczonej pomocy: 

• 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 

• 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; 

• 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość 

skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa. 

 W 2021 roku opieką wytchnieniową świadczoną w ramach pobytu dziennego objęto 

trzy rodziny, a w ramach pobytu całodobowego dwie rodziny. Na realizację ww. Programu 

gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 27.540,00 zł. 

 

REALIZACJA PROJEKTU: „Usługi społeczne w Gminie Popów” 

 

      Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji 

trwa  od 01.03.2021 r. do 31.12.2022 r. 

 Projekt realizowany jest przez Gminę Popów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Popowie w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 

Niesamodzielnych. 

 Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby osób objętych 

usługami  społecznymi w Gminie Popów o 45 osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, w tym 5 osób z niepełnosprawnością, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb 

tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie 

świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 30 

opiekunów faktycznych z zakresu  opieki nad podopiecznymi w okresie 01.03.2021- 
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31.12.2022 r. 

 Projekt jest skierowany do 45  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w tym pięciu osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie 

województwa śląskiego w Gminie Popów oraz 30 opiekunów faktycznych ww. osób  

zamieszkujących/ pracujących/ uczących się  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w 

województwie śląskim w Gminie Popów. 

W ramach projektu realizowane jest następujące wsparcie: 

1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: 

• usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza, porada 

psychologa/prawnika/dietetyka, usługa cateringowa, usługa 

fryzjerska/kosmetyczna, zapewnienie materiałów zużywalnych), 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługi 

rehabilitacyjne, usługi pielęgnacyjne), 

• usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób 

niepełnosprawnych, 

• utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego organizowane są: warsztaty 

zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach, gimnastyka – 

m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, spotkania z lekarzami – 

pogadanki tematyczne, wyjścia do kina/teatru/na basen itp., 

• Dla opiekunów faktycznych utworzono Centrum Wsparcia Opiekunów 

Faktycznych, w ramach którego świadczone są następujące usługi: 

• szkolenia w tematach: metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną, 

sposoby aktywizowania podopiecznych, metody pracy z podopiecznym cierpiącym 

na deficyty pamięci, 

• spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone 

z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń, 

• wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę 

mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w 

rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie 
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umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem, 

• dyżury pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, w czasie których 

opiekunowie faktyczni mogą uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, 

pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z 

instytucjami pomocowymi innymi niż OPS. 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, Centrum Wsparcia Opiekunów 

Faktycznych oraz Klub Seniora po wcześniejszej rekrutacji aktywnie działa od lipca 2021 roku. 

Łącznie z ww. projektu przez rotację do 31 grudnia 2021 r. skorzystało 12 osób                   z 

usług opiekuńczych, w tym 5 osób z specjalistycznych usług opiekuńczych, 33 osoby z Klubu 

Seniora oraz 35 opiekunów faktycznych. 

Całkowita wartość projektu: 1 236 090,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 050 676,50 zł 

 

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie w 2021 roku wynosił 

9.685.404,98 zł wydatkowano kwotę 9.085.799,75 zł. Plan wykonano  w 93,81%.   

 

D. 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. 
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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: 

1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

2. 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, 

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

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia, 

4. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią 

wydaną przez biegłego, 

5. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego, 

6. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

7. przeprowadzanie kontroli punktów sprzedających napoje alkoholowe. 

W 2021 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń.  

W 2021 roku do GKRPA wpłynęło 13 nowych wniosków dotyczących rozpoczęcia procedury 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w tym:  

- od Policji – 9   

- od członków rodziny – 4  

- od Zespołu Interdyscyplinarnego - 0  

W przypadku dwóch osób kontynuowano procedurę z 2020 roku. 

Komisja dokonywała oceny i analizy wniosków dotyczących osób uzależnionych i stosowała 

indywidualne podejście w celu nakłonienia tych osób do podjęcia terapii. 

Wydano 2 postanowienia 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. 
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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 osoby z 

problemami psychoedukacyjnymi. 

W ramach działalności punktu konsultacyjnego udzielono pomocy psychologicznej i wsparcia  

około 30 osobom uzależnionym od alkoholu. Wsparciem objęto także rodziny tych osób w 

liczbie 13. 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 43 osób oraz udzielono łącznie 98 porad. 

W 2021 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.    

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 z terenu gminy Popów – półkolonie organizowane przez ZHP w Kłobucku.   

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

przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców alkoholu w formie terenowej. Akcją tą objęto 6 

punktów sprzedaży alkoholu działających na terenie gminy.  
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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 2021 r. został zorganizowany konkurs 

fotograficzny „NIE BĄDŹ BAŁWAN, NIE BIERZ UŻYWEK”. Na realizację konkursu 

wydatkowano kwotę 1000,00 zł. 
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E. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POPÓW Z ORGANIZACJAMI          

POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021.  

          Roczny Program Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 

2021 uchwalony został przez Radę Gminy Popów w dniu 19 listopada 2020 r. Uchwałą Nr 

157/XXVI/2020.  

 Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców 

Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i 

umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  

 Celami szczegółowymi programu są: 

1) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb,  

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,  

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,  

4) podniesienie efektywności i działań w sferze wykonywania zadań publicznych,  

5) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 

publicznych,  

6) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 

7) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich 

          W dniu 10 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Nr ZW.0050.154.2020 Wójta Gminy Popów 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu, wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i 

dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, ochrony 

i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

          W odpowiedzi na konkurs na realizację zadań wpłynęły trzy oferty:  

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

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej sportu pt. „propagowanie 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.  
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- 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”.  

         Do dofinansowania wybrano dwie pierwsze oferty. 

Przebieg realizacji zadań publicznego w poszczególnych organizacjach: 

1. Klub Sportowy „Liswarta” w Popowie. 

         W dniu 20 stycznia 2021 r. podpisana została umowa Nr 1/2021 z Klubem Sportowym 

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

„Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia”. Termin 

realizacji zadania w okresie od 20.01.2021 r. do 20.11.2021 r. Dnia 11.02.2021 r. przekazana 

została I transza dotacji w kwocie 50.000,00 zł. Klub Sportowy „Liswarta” złożył częściowe 

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w dniu 16.08.2021 r. za okres od dnia 

20.01.2021 r. do dnia 15.08.2021 r., którego celem było wspieranie oraz upowszechnianie 

kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia poprzez umożliwienie dzieciom oraz 

dorosłym uczestnictwa w treningach oraz rozgrywkach piłki nożnej.  

Przyczyniło się do promocji sportu wśród mieszkańców gminy Popów oraz stworzyło dla 

mieszkańców w różnym wieku alternatywna 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 młodzieży. 

Ćwiczenia oraz gra w piłkę nożną przyczyniają się do poprawy sprawności ruchowej i 

utrzymania kondycji. Intelektualny rozwój związany jest z możliwością uczestnictwa w grupie, 

bycia jej częścią, co prowadzi do umocnienie więzi miedzy członkami zespołu, pozwala na 

samorealizacje poprzez przyjmowanie różnych pozytywnych postaw co skutkuje osiągnięciem 

pożądanych zachowań społecznych.  

Dorosłym mieszkańcom treningi oraz gra w drużynie seniorów pozwalają na utrzymanie 

kondycji fizycznej, oraz sprawności ruchowej oraz stanowią dobrą alternatywą 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. 



Raport o stanie gminy Popów za 2021 rok 
 

 

str. 109 
 

   W dniu 07.10.2021 roku udzielono drugą część dotacji w kwocie 25.000,00zł. Następnie Klub 

Sportowy „Liswarta” złożył w dniu 20.12.2021 r. końcowe sprawozdanie z wykonania zadania 

publicznego. Wydatki związane z realizacją zadania zgodne były z harmonogramem będącym 

załącznikiem do umowy. 

2. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Kłobucku. 

       W dniu 19 lipca 2021 roku podpisana została umowa Nr 79/2021 ze Związkiem Harcerstwa 

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

zadania pt „HARC-PIKNIK”  z terminem realizacji od 15.06.2021 r. do 30.09.2021 r. Dotacja 

w wysokości 1.500,00 zł przekazana została 29.07.2021 r. Piknik został zorganizowany 30 lipca 

2021 r. 

Składał się z warsztatów ekologicznych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, warsztatów 

tematycznych - wykonywania rzeźb z gliny, występów artystycznych dzieci i młodzieży oraz 

zajęć plastycznych. Sprawozdanie końcowe złożone zostało 19.10.2021 r. Wydatki były 

zgodne z umową.  

      W trybie pozakonkursowym Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał też dotację w 

wysokości 2.000,00 zł na zadanie pt. „Nadliswarciańskie spotkania z historią”. W dniu 

19.07.2021 podpisana została umowa Nr 78/2021 na realizację w/w zadania. Termin realizacji 

był określony od 19.07.2021 r. do 19.09.2021 r. Dotacja w pełnej wysokości przekazana została 

29.07.2021 r. Spotkania zorganizowane były w dniach 19-30.07.2021 r. 

 

1 -   Dzień Małej Ojczyzny 

2 -   Dzień z Lilijką. 

3 -   Dzień Sportowca 

4 -   Dzień Misia Wojtka 

5 -   Dzień Orła Białego 

6 -   Dzień Podróżnika 

7 -   Dzień Rycerski 

8 -   Dzień Tańca 

9 -   Dzień Młodego Obywatela 

10 - Dzień Powstańca 

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowali instruktorzy Hufca ZHP Kłobuck. Prowadzili 

także warsztaty i zajęcia. Podczas realizacji zadania korzystano z infrastruktury Ośrodka 

Harcerskiego w Zawadach m.in. stołówka, altana, teren ośrodka, domki kempingowe, 
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sanitariaty, sprzęt sportowy oraz korzystano ze sprzętu tj. komputery, drukarki, kserokopiarka 

i Internet. 

 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY POPÓW 
 

 
 

W roku 2021 Rada Gminy Popów obradowała na 11 sesjach,  w tym 3 nadzwyczajnych i podjęła 

68 uchwał. Wśród podjętych uchwał 10 dotyczyło spraw z zakresu budżetu gminy i jego zmian, 

21 stanowiły akty prawa miejscowego,  1 uchwała dotyczyła pomocy dla Powiatu Kłobuckiego, 

3 uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości  Rębielic Królewskich, 

Kamieńszczyzny  oraz Zawad w gminie Popów,  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 Wojewodę Śląskiego uchylone zostały 4 uchwały: 

• w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

będące własnością Gminy Popów, 

• w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Popów, 

• w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - 

edycja 2021, 

• w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2022. 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 
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zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego przekazano do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

 

 

 

 

VI. INICJATYWY LOKALNE 
 

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

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

Popów, Rębielice Królewskie, Dąbrowa, Więcki, Kamieńszczyzna, Nowa Wieś, Wąsosz.  W 

roku 2021 rozpoczęło swoją działalność Koło Gospodyń Wiejskich  w Zawadach.  

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  w  

dniu 5 lipca 2021 roku w Gminie Popów odbyła się trzecia edycja akcji pt. „Sprzątanie 

zkajakiem.pl”. 
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Udział w wydarzeniu wzięło aż 100 osób, które wypłynęły na Liswartę oraz Wartę w celu 

oczyszczenia rzek i ich brzegów ze śmieci, które ludzie wrzucają do nich na co dzień. 

Wolontariusze zostali podzieleni na trzy grupy: Danków - Zawady, Zawady - Kule oraz Kule - 

Lelity. Zostali również zaopatrzeni w potrzebny sprzęt kajakowy przez wypożyczalnie 

„zkajakiem.pl” oraz rękawiczki i worki, które zapewniła Gmina. Po skończonym spływie, 

śmieci wyłowione z rzeki, zostały zebrane przez pracowników firmy „BENIX”. Akcja trwa już 

trzy lata i ma na celu propagowanie dbałości o środowisko. Widząc coroczne efekty pracy 

wszystkich zaangażowanych osób dostrzegamy, jak diametralnie zmienił się stan czystości 

rzek. W 2021 roku różnica była ogromna, a sam spływ był bardziej przyjemnością, aniżeli 

ciężką pracą. To cudowna informacja, która napawała wszystkich optymizmem i chęcią do 

dalszej pracy. Z każdą kolejną edycją przyłącza się też więcej firm widzących potencjał w 

dobroczynnym działaniu na rzecz wspólnego dobra. 

Gmina Popów jest w czołówce honorowych dawców krwi. W ubiegłym roku wyjątkowo było 

tylko 5 akcji Krwiodawstwa. Przed budynkiem Urzędu Gminy Popów stanął  ambulans RCKiK, 

aby honorowi krwiodawcy mogli oddać krew. W roku 2021  zgłosiło się 363 osoby, krew 

oddało 300, dzięki  którym do potrzebujących trafiło 134 690 ml krwi. 

 

VII.WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI. 

Gmina Popów należy do następujących stowarzyszeń: 

• Lokalna Grupy Działania” Zielony Wierzchołek Śląska 

• Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa  Informacyjnego Subregionu Północnego 

• Związek Samorządów Polskich 

• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego  Województwa Śląskiego  
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LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”  

działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z 

uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i 

zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzacji i rozwoju 

produkcji wyrobów regionalnych. 

Głównym celem Stowarzyszenia ds. Rozwoju Subregionu Północnego jest 

nadzorowanie i zarządzenie wykonaną infrastrukturą oraz inspirowaniem i 

podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy 

wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego  

powołane zostało w związku ze zrealizowanym projektem „Budowa infrastruktury 

informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”. Głównym celem 

organizacji jest nadzorowanie i zarządzenie wykonaną infrastrukturą oraz inspirowaniem i 

podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy 

wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na terenie objętym działaniem 

Stowarzyszenia. Działania ukierunkowane są również na pozyskiwanie i wykorzystywanie 

środków pomocowych Unii Europejskiej, krajowych i międzynarodowych instytucji 

finansowych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

Związek Samorządów Polskich   

realizował w 2021 roku swoje cele statutowe w otoczeniu wynikającym z obostrzeń 

związanych z COVID 19. Wśród realizowanych przedsięwzięć należy wymienić: 
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A. Reprezentowanie stanowiska członków stowarzyszenia wobec bieżących wyzwań dla 

samorządów. Obejmowały one: 

-  aktywny udział  w konsultacjach ustaw (np. zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach) oraz dokumentów o charakterze strategicznym (np. Umowa 

Partnerstwa, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowa Polityka Miejska 

2030, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu 

i Wykluczeniu Społecznemu).  

- organizację regionalnych spotkań członków stowarzyszenia z przedstawicielami rządu oraz 

instytucji centralnych. Ich celem było zapoznanie członków stowarzyszenia z aktualnymi 

pracami rządu oraz umożliwiały im bezpośrednie przekazanie opinii na temat bieżących 

problemów samorządów. Konferencje odbyły się w województwach: Mazowieckim, 

Podlaskim, Podkarpackim, Małopolskim i Śląskim.  

- organizacje roboczych spotkań z przedstawicielami rządu, w których uczestniczyli chętni 

członkowie stowarzyszenia. Spotkania odbyły się m.in. w ministerstwach: edukacji, zdrowia, 

środowiska, kultury, rolnictwa, administracji oraz infrastruktury.  

- przeprowadzenie spotkań członków zarządu stowarzyszenia z przedstawicielami rządu, 

podczas których przedstawiali oni postulaty samorządowe dotyczące spraw legislacyjnych, 

finansów publicznych oraz środków zewnętrznych dla samorządów.  

- przekazywanie uwag obejmujących usprawnienia w procedowaniu rządowych programów: 

Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, programów NFOŚiGW.   

-organizacje webinarium dla członków stowarzyszenia z udziałem przedstawicieli 

ministerstw. 

B.  Aktywne uczestnictwo i reprezentowanie opinii samorządu w przedsięwzięciach 

programowych, mających wpływ na funkcjonowanie samorządu: 

- udział przedstawicieli ZSP w posiedzeniach komisji parlamentarnych oraz seminariach i 

konferencjach organizowanych przez instytucje krajowe (np. konferencja Samorząd 3.0 - 

Rozwój bez barier, konferencja podsumowująca program Centrum Wsparcia Doradczego). 

- udział w zespołach roboczych przygotowujących dokumenty programowe (np. przy 

opracowaniu przygotowywanego przez OECD raportu „Powiązania miejsko-wiejskie w 
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Polsce”, przygotowaniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-

2027, wypracowania koncepcji Centralnej Platformy Zarządzania Miastem). 

- opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowych (np. stworzenia rządowego 

funduszu modernizacji i remontów dróg wiejskich; uwzględnienie w przepisach o 

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, postulatów, aby środki z ROP były 

zarządzane przez NFOSiGW oraz żeby gminy otrzymały środki z opłat opakowaniowych 

bezpośrednio do budżetu; wypracowania regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami).  

C.  Realizację programów szkoleniowych dla członków stowarzyszenia:  

- Rozwój kultury na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego na poziomie lokalnym. 

- Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora kreatywnego. 

Środki na przeprowadzenie programów, były pozyskane w konkursach organizowanych przez 

Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego.  

Aktualnie Związek Samorządów Polskich liczy 150 członków, samorządów wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych.  
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VIII.  PODSUMOWANIE 
 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Popów za rok 2021. 

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

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

Popowie w przyjazny  sposób  przekazał  najważniejsze  informacje związane z 

funkcjonowaniem naszej „małej Ojczyzny”.  Raport jest swoistym zapisem postępu prac i 

działalności samorządu. Coroczne publikowanie Raportu daje możliwość ukazania spektrum 

działalności podejmowanych  na rzecz rozwoju Gminy Popów, zobrazowania ich skali oraz 

stopnia zaawansowania. 

Rok  2021 był kolejnym, który przyniósł zmiany, w każdej miejscowości w Gminie Popów. W  

ubiegłym roku pozyskano ogromne dofinansowanie w wysokości 9.5 mln zł. na modernizację 

ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w Zawadach oraz 400 000 zł.  na przebudowę drogi w 

Dębiu.  W przypadku Zawad, ze względu na zakres robót obejmujący m.in. przebudowę ww. 

ulic, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w części ul Piwnej inwestycja będzie 

realizowana aż do końca III kwartału 2023 roku. 

Oprócz ww. inwestycji Gmina Popów przeznaczyła środki finansowe na: zagospodarowanie 

terenu wokół pomnika ofiar II wojny światowej w Brzózkach, remont pomnika  ofiar II wojny 

światowej w Wąsoszu, zakup samochodu patrolowego KPP Kłobuck współfinansowanie, 

zakup samochodu strażackiego PSP Kłobuck – współfinansowanie. 

Warto  dodać, że Gmina Popów zdobyła pierwsze miejsce w powiecie kłobuckim w rządowym 

konkursie promującym szczepienia przeciw Covid-19.  W nagrodę otrzymała 1 milion złotych 

z budżetu państwa. 

Rok 2021 należy do przeszłości, przed nami kolejne  projekty, które pozwolą naszym 

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

Niewątpliwie należy do nich  inwestycja będąca w trakcie realizacji  -  budowa Gminnej Hali 

Sportowej w Popowie. Wartość tego zadania, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 

4 mln zł, to kwota ponad 7,8 mln zł. Nowy obiekt będzie oddany do użytku pod koniec  2022 

roku i z pewnością stanie się areną ważnych zawodów i imprez sportowych.  
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