
Protokół  Nr XXVIII/2009
z obrad nadzwyczajnej sesji rady Gminy odbytej w dniu  23 lipca 2009 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy.

W sesji udział wzięli:
Radni wg załączonej listy  obecności; nieobecni –  Bęben Kazimierz, Matyszczak Robert
Wójt gminy – Bolesław Świtała
Kierownik  GZEASu – Moczek Krzysztof
Sołtysi  oraz osoby zaangażowane w organizację dożynek

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej
6. Przedstawienie projektów  herbu gminy Popów
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz  przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie na 2009 
rok.

9..  Zamkniecie obrad XXVIII a VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Przebieg obrad  sesji:

Ad.1

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński otwiera  obrady XXVIII sesji rady Gminy , 
wypowiada słowa „Otwieram obrady XXVIII sesji Rady Gminy Popów”. Stwierdzam, że 
obrady są prawomocne , gdyż na stan 15 radnych w  obradach uczestniczy 13 radnych

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński przedstawia porządek obrad sesji.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem porządku obrad sesji.
Ad.3

Radny Deska Jakub  wnioskuje o nie czytanie protokołu  z poprzedniej sesji , ponieważ był 
wyłożony do wglądu , radni się z nim zapoznali . Zawiera treści zgodne z przebiegiem  obrad.
Radni jednogłośnie przyjmują protokół bez czytania.
Ad.4
W skład  komisji uchwał i wniosków  radni proponują.
1.Garbiec Teresa
2.Lubczyński Henryk
3.Kocot Jerzy
Powyższy skład zostaje jednogłośnie przegłosowany . Przewodniczącą Komisji zostaje Teresa 
Garbiec.
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Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy  Józef Macherzyński  czyta wniosek Wójta gminy  w sprawie 
zwołania sesji nadzwyczajnej. Zwołanie sesji nadzwyczajnej podyktowane było pilną 
potrzebą podjęcia uchwały w sprawie: zmiany gminnego programu  profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz  przeciwdziałaniu  narkomanii i 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2009 rok. W W/w programie należy przewidzieć 
środki na zakup nagłośnienia , które będzie wykorzystane podczas uroczystości 
organizowanych  przez Urząd Gminy. Ponadto  należy podjąć decyzję w sprawie 
przedłożonych projektów  herbu dla gminy  opracowanych przez Andrzeja Desperaka i 
Marcelego Antoniewicza.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński czyta Uzasadnienie projektów herbu 
Gminy Popów. Po odczytaniu  uzasadnienia  Przewodniczący Rady Gminy Józef 
Macherzyński udziela głosu pani Annie Kijak.

Ad.7
Pani Anna Kijak  po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Uzasadnienia 
projektów herbu  gminy Popów , wyjaśnia, że  w treści pisma  powtarza się  nazwa 
miejscowości „Wąsoszy „ a nie „Wąsosza” i trzeba zwrócić na to uwagę , aby ten błąd nie 
szedł dalej , następnie przedstawia radnym trzy projekty herbu , przy czym w zasadzie dwa 
projekty są bardzo podobne ,w tle rozwidlenia rzek głowa tura oraz trzeci  z rybą.
Odnośnie herbu ze znakiem  głowy tura pani Kijak  wyjaśnia, że  znalazła dokumenty 
mówiące ,że  ojciec Jana Długosza  wydzierżawił Popów i żadnych innych śladów na temat 
rodziny Długosza nie ma., natomiast jeżeli chodzi o herb w widłach  rzek  z rybą to 
nawiązuje on do  patrona parafii Wąsosz św. Andrzeja - rybaka. Pani Kijak powiedziała, że 
skoro ma to być herb gminy Popów , to dobrze by było , aby symbolizował całą gminę Popów 
a nie tylko  miejscowości  Popów i Wąsosz. Jeżeli trzeba wybrać z tych dwóch projektów to 
proponuje rybę , bo herb z godłem rycerskiego herbu Wieniawa jest w wielu miejscowościach 
i możemy mieć z tego tytułu kłopoty. Radny Deska Jakub  mówi, że uzasadnienie to jest 
oparte na materiałach czerpanych z ksiąg kościelnych i dlatego tam  występuje  zwrot „  w 
Wąsoszy „a  nie” w Wąsoszu.”

Pan Moczek Krzysztof  mówi, że te  propozycje  nie są zadawalające , trzeba poprosić o inne 
propozycje projektów ,przecież to nie musi być tak szybko zrobione. Ustalenie herbu to 
bardzo poważne przedsięwzięcie, bo dotyczy całej gminy  i zaakceptowania go przez 
wszystkich mieszkańców, wymaga więc konsultacji i zastanowienia się nad nim.
Przewodniczący Rady Józef Macherzyński podsumowując dyskusję mówi ,że oby dwie 
wersje są nie do przyjęcia.
Wójt Gminy pyta czy nie było by zasadnym zaprosić na spotkanie autorów tych herbów , aby 
w dyskusji z nimi była sprawa zamknięta .Pani Sekretarz gminy śpieszy się  , aby te herby 
jeszcze  w tym roku uchwalić. Dobrze by było spotkać się jeszcze z projektantami i  ten temat 
jeszcze przedyskutować.
Radny Wróż Henryk proponuje , aby  ogłosić konkurs wśród młodzieży gimnazjalnej   i być 
może oni podsuną jakąś dobrą myśl. Propozycje te popiera również radny Deska Jakub. 
Pan Moczek uważa, że robiąc konkurs nie zdążymy ustalić tego herbu do października.
Wójt Gminy wyjaśnia, aby herb mógł być herbem musi  być zaakceptowany przez 
odpowiednią komisję heraldyczną, nie można go więc wyłonić w drodze konkursu młodzieży.
Radni zadecydowali , aby spotkać się jeszcze w miesiącu sierpniu z projektantem i  dograć 
ten temat. Projekt herbu został więc  skierowany do dalszych  prac i konsultacji.
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Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  wyjaśnia radnym , że zaszła potrzeba 
zakupu sprzętu nagłaśniającego. Na terenie gminy organizowanych jest coraz więcej imprez 
rozrywkowych , festynów  oraz innych uroczystości , na których niezbędny jest sprzęt 
nagłaśniający .Za każde wypożyczenie sprzętu trzeba płacić  około 1300 zł a ten służyłby 
całemu społeczeństwu.
Wójt gminy znalazł środki na ten cel  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  .
Radny Kowalik Jan pyta dlaczego zespół wokalny z Gimnazjum z Zawad nie otrzymał 
środków finansowych na zakup strojów. Wójt odpowiada ,że te środki są dla nich 
zabezpieczone i  powinni je już wykorzystać. 

Głos zabiera Pan Moczek Krzysztof , który mówi, że takie nagłośnienie imprez 
rozrywkowych czy innych uroczystości jest bardzo trudne. Pan Moczek zrobił rozeznanie co 
do wielkości takiego sprzętu i jego ceny . Średniej klasy sprzęt obsługujący imprezę będzie 
kosztował  około  15.000 do 20.000 zł. Pan Moczek  mówi ,że chętnie  poradziłby się jakiegoś 
„akustyka”  w wyborze odpowiedniego sprzętu . Jeżeli ktoś  zna się na takim sprzęcie to 
,pomoc jest mile widziana.

Wójt Gminy – Bolesław Świtała informuje radnych, że zamierzamy wydać publikację na 
okoliczność przypadającego w roku 2010  jubileuszu 20 – lecia samorządu terytorialnego 
.Zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy ,jeżeli chcieli by jakieś swoje 
spostrzeżenia umieścić w tej publikacji to należy zgłaszać je do pani Kijak  Anny . 
 Następnie Wójt Gminy informuje, że 16 lipca 2009 roku  złożony został wniosek  do Urzędu 
Marszałkowskiego na kanalizację  w miejscowościach Florianów i Zbory.
Wójt powiedział ,również ,że zgłosiła się firma z ofertą  wydzierżawienia radarów , które 
mierzyły by  prędkość samochodów . Gmina miała by z tego tytułu  pewne dochody, jednak 
trzeba by było powołać straż gminną. 
Radny Kowalik Jan  pyta  jak przebiegają  prace  przy budowie  drogi na ul. Wesołej,
bo przetarg  się odbył a na drodze nic się nie dzieje. 
Wójt Gminy potwierdził ,że przetarg się odbył i firma lada dzień rozpocznie prace.

Pani Kijak Anna zabierając głos  podzieliła się z radnymi i sołtysami .informacjami,  jak 
powstała wymieniona przez Wójta gminy publikacja, skąd posiadała dane  oraz  co zawiera 
treść tej książki. W książce tej najwięcej materiałów jest na temat Wąsosza i Popowa , bo to 
są  jej znane okolice , ale chciała by także napisać o innych miejscowościach gminy i dlatego 
prosi o pomoc w pozyskaniu ciekawych materiałów i zdjęć z innych miejscowości.

Ad.8

Przewodnicząca komisji Uchwał i Wniosków Teresa Garbiec czyta projekt uchwały :
W głosowaniu bierze udział 12  radnych.  /Zwolnił się  radny Wojtyra Włodzimierz/

- Uchwała Nr 162/XXVIII/2009  Rady Gminy Popów w sprawie : zmiany gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie na 2009 rok.

Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

3



Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński po wyczerpaniu porządku obrad sesji 
zamyka obrady  wypowiadając słowa „zamykam obrady XXVIII sesji Rady Gminy Popów 
„ Dziękuje radnym  i gościom za  udział w sesji. 
Obrady trwały od godz.9,00 do godz. 11,10.

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący  Rady Gminy

Halina Płuska                                                                             Józef Macherzyński
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