
PROTOKÓŁ  NR XXXIII/2010
z Sesji Rady Gminy Popów  Odbytej w dniu 25 lutego 2010 roku

 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Popów

W Sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności- 14
Sołtysi wg załączonej listy obecności- 17
Wójt Gminy Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Teresa Buchlińska
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Redaktor Gazety Kłobuckiej- Milena Kościelniak
Pracownicy Urzędu Gminy – Konieczny Wojciech., Marcin Zomerfeld i Paweł Łacny
Kierownik GZEAOSu – Krzysztof Moczek
Przedstawiciele Firmy Windprojekt z Inowrocławia  zajmujący się tematem  budowy farm 
wiatrakowych Pan – Lechosław Wróbel i Mieczysław Wasielczuk
Mieszkańcy wsi Rębielice Królewskie

Porządek posiedzenia:

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. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjej. 
6. Sprawozdanie  z  działalności   Gminnej  Komisji   ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2009 r
7. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2009 rok.
8. Dyskusja
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Podjęcie uchwał :

- w sprawie:  zmiany uchwały  Nr 148/ XXV /2009 o przystąpieniu  do sporządzenia 
zmian studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  gminy 
Popów

- w sprawie :ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego 
- w sprawie: zmiany gminnego  programu profilaktyki  i rozwiązywania  problemów 

alkoholowych  oraz przeciwdziałaniu  narkomanii  i  przeciwdziałaniu  przemocy w 
rodzinie  za 2010 rok

- w sprawie: wysokości  ekwiwalentu członkom OSP  biorącym udział  w działaniu 
ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym 

- w sprawie ; sprzedaży  działki Nr 835/1  w obrębie Nowej Wsi.
- W sprawie :zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

11. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
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Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński wypowiada słowa „ Otwieram XXXIII 
sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam, że dzisiejsze obrady są prawomocne , gdyż na 
ustawowy  skład rady 15  osób w Sesji bierze udział 14 radnych
/Radny Zagrodnik Robert nieobecny usprawiedliwiony/

Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy  Józef Macherzyński przedstawia proponowany porządek obrad 
Sesji. Pyta czy są uwagi do porządku obrad Sesji.
Głos zabiera Wójt Gminy  i wnioskuje , o włączenie do porządku obrad   sesji 
czterech projektów uchwał  w sprawie:

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz Górny
- wyrażenia zgody  na wyodrębnienie  w budżecie gminy  Popów na 2011 rok  funduszu 

sołeckiego
- zamiany nieruchomości  gruntowych  położonych w Zawadach
- wyrażenia  zgody  na udzielenie poręczenia pożyczki  dla Stowarzyszenia  Lokalna 

Grupa  działania „ Zielony Wierzchołek  Śląska”
Przewodniczący Rady Gminy  przeprowadza głosowanie  w sprawie przyjęcia porządku 
obrad sesji ze zmianami.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem porządku obrad sesji .Zatem  porządek sesji 
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie proponowanego porządku  obrad sesji.
3.   Przyjęcie protokółu z  poprzedniej  sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjej. 
6. Sprawozdanie  z  działalności   Gminnej  Komisji   ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2009 r
7. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2009 rok.
8. Dyskusja
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Podjęcie uchwał :

- w sprawie:  zmiany uchwały  Nr 148/ XXV /2009 o przystąpieniu  do sporządzenia 
zmian studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  gminy 
Popów

- w sprawie :ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego 
- w sprawie: zmiany gminnego  programu profilaktyki  i rozwiązywania  problemów 

alkoholowych  oraz przeciwdziałaniu  narkomanii  i  przeciwdziałaniu  przemocy w 
rodzinie na 2010 rok

- w sprawie: wysokości  ekwiwalentu członkom OSP  biorącym udział  w działaniu 
ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym 

- w sprawie ; sprzedaży  działki Nr 835/1  w obrębie Nowej Wsi.
- W sprawie :zmian w budżecie gminy za 2010 rok.
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz Górny
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- wyrażenia zgody  na wyodrębnienie  w budżecie gminy  Popów na 2011 rok  funduszu 
sołeckiego

- zamiany nieruchomości  gruntowych  położonych w Zawadach
- wyrażenia  zgody  na udzielenie poręczenia pożyczki  dla Stowarzyszenia  Lokalna 

Grupa  działania „ Zielony Wierzchołek  Śląska”
Ad.3

Na wniosek radnego Deska Jakuba  protokół z ostatniej Sesji radni przyjmują  bez 
czytania.
Ad.4

Do komisji Uchwał i Wniosków  radni zgłaszają  następujące  osoby:
1. Garbiec Teresa

2 2. Kasprzak Jerzy
      3, Deska Jakub

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na  prace w komisji. Przewodniczący rady gminy 
przeprowadza głosowanie  w sprawie  powołania komisji uchwał i wniosków. Radni 
jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.5 
Wójt Gminy Bolesław Świtała składa sprawozdanie  z działalności  w okresie miedzy 
sesyjnym 
Wójt na początku swojego wystąpienia informuje zebranych ,że jest to pierwsza sesja w 
nowym 2010 roku, roku bardzo trudnym, jeżeli chodzi o warunki pogodowe związane z 
zimą . Utrudnienia dotknęły mieszkańców całego powiatu kłobuckiego , częstochowskiego  a 
nie tylko naszej gminy. Jak wszystkim wiadomo   na terenie  naszej gminy te trudności w 
postaci braku prądu i wody występowały krótko  i  awarie były w miarę  szybko usunięte, 
natomiast w innych gminach brakuje prądu jeszcze dzisiaj. 16 stycznia odbyło się spotkanie  z 
.................  na którym poruszano właśnie tematy związane  z tegoroczną zimą   dyskutowano 
jak temu zaradzić na przyszłość , aby zminimalizować straty a te straty sa bardzo duże. 
Te straty zgłaszane są do odpowiednich służb , bo i my braliśmy udział w usuwaniu  tych 
szkód. W dniu  15 stycznia 2010 roku  Wójt uczestniczył w obchodach  15 rocznicy 
działalności Koła Emerytów i Rencistów   z Popowa . W tym samym dniu  odbyło się 
również spotkanie opłatkowe prafii Wąsosz w  świetlicy  w Marianowie. Następny temat jaki 
porusza Wójt Gminy to jest odszkodowanie za przeznaczenie gruntów pana Tyrka pod 
drogę .Kolejna wycena  tego ogrodzenia  jest mniejsza o 14 tys. zł.  od poprzedniej , ale 
sprawa jest jeszcze nie zakończona . Wójt Gminy uczestniczył również w  spotkaniu Klubu 
Wójtów  i Burmistrzów . 26 stycznia Prezes Wrona został odwołany. Wójt Gminy odbył 
również spotkanie z Dyrektorami  szkół , wyrównanie  podwyżek zostało wypłacone  do 
końca stycznia 2010 roku  Rozpoczęły się spotkania w OSP. Wójt uczestniczył w zebraniu 
OSP w Dębiu i Zborach. Tematem tych zebrań są sprawy  dokończenia remontów  budynków 
OSP. Pieniądze są na to w budżecie zarezerwowane  i te środki w razie potrzeb będą 
udostępniane. 
Dnia 5 lutego 2010 roku odbyło się w szkole w Rębielicach Królewskich poświęcenie 
Sztandaru Szkoły. Uroczystość poprzedzona była  mszą św., w Parafii w Rębielicach 
Królewskich na której obecny był  bp  Stanisław Nowak. Dnia 9 lutego spotkanie 
zorganizował Zakład Energetyczny ENION . Dyrektor podsumował wszystkie straty , które 
dotknęły ten zakład  w tym roku . Uszkodzonych zostało 561 słupów niskiego napięcia i  36 
o napięciu 110 KW, 16500  domów było bez prądu . Do usuwania szkód  w szczytowym 
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okresie zaangażowanych było  950 osób .Wójt Gminy informuje radnych ,że będzie składany 
wniosek na  przeprowadzenie  termomodernizacji budynku urzędu gminy .  Niebawem 
zostanie podpisana umowa na kanalizację Popów,  Zbory, Florianów. Jak wszystkim 
wiadomo  opady śniegu były  tej zimy bardzo obfite  i tutaj pojawia się kolejne zagrożenie , 
tym razem powodzią . W dniu wczorajszym tj. 24 lutego 2010 roku odbyło się  w Starostwie 
spotkanie  w sprawie powodzi.

Wójt Gminy był również  na otwarciu Biura Poselskiego  PSL posła ziemi wieluńskiej pana 
Mieczysława Łuczaka. Godziny  otwarcia biura dla  interesantów i spotkań będą ustalone 
później. Jest to pierwsze biuro  wieluńskiego posła w woj.śląskim 
Następnie Wójt Gminy odnosi się do realizacji inwestycji , które zostały przyjęte  przez 
budżet gminy na 2010 rok. są to:  budowa kanalizacji Popów, Zbory . Florianów, budowa 
miejsc postojowych , gdzie wykonawcą  jest Firma pana Maja  z Zawad. 
Do końca kwietnia ma być zakończona  budowa ul .Kalwaryjskiej w Wąsoszu Górnym . 
Został rozstrzygniety przetarg na budowę drogi Więcki – Wąsosz. Wójt Gminy apeluje do 
Rad Sołeckich , aby już wykorzystywali środki przyznane im na ten rok na  drobną 
działalność na wsiach.
Na ostatniej Sesji  podjęto  8  uchwał , które są w trakcie realizacji oraz   wydano 5 zarządzeń: 
jedno w sprawie  powołania komisji do oceny pracownika,  a pozostałe  w sprawach 
budżetowych. Na zakończenie Wójt Gminy dziękuje radnym i sołtysom za pomoc w 
rozdysponowaniu żywności  dla mieszkańców gminy. 
Ad.6
Sprawozdanie  z działalności Gminnej komisji  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  za 2009 rok było omówione na wspólnym  posiedzeniu komisji Rady Gminy 
i omówione przez panią Dorotę August – Pełnomocnika ds. Komisji  Alkoholowej
/Sprawozdanie w załączeniu/
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński informuje zebranych ,że Sprawozdanie  z 
wykonania funduszu pomocy społecznej za 2009 rok było przedstawione  na komisjach rady 
gminy i omówione przez panią Beatę Praszczyk Kierownik GOPS  i nie ma potrzeby  kolejny 
raz  go omawiać  /Informacja w załączeniu/
Ad.8 i 9
Dyskusja. Wolne wnioski i zapytania.
Głos zabiera radny Kowalik Jan i mówi, że zostały przyjęte nowe taryfy w odbiorze ścieków i 
wody.
Radny Bęben Kazimierz  przypomina ,że te propozycje będą na następnej Sesji i za 
podwyższenie taryf wody  i ścieków odpowiedzialni sa radni a nie Wójt. Radny Bęben 
Kazimierz porusza również sprawę sprawności hydrantów p.poż, powinny być czynne w 
każdej chwili i jest rzeczą niedopuszczalną , aby któryś  hydrant nie działał. Radny Bęben 
dodał ,że  środki na odśnieżanie są już wyczerpane  , ale już trzeba pomyśleć o naprawie 
dziur na drogach 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński wita delegację  z Rębielic Królewskich , 
która przybyła na obrady dzisiejszej Sesji. 
Do  wypowiedzi radnych ustosunkował się Wójt Gminy .i powiedział ,że podwyżki ceny za 
dostawę wody  z uwagi na podwyżkę  energii elektrycznej  muszą być , chcielibyśmy , aby 
ich w ogóle nie było ale są bardzo małe. Cena wody wzrośnie o 3 grosze , wynika to  z 
podwyżki energii . Radny Bęben Kazimierz , czy to może być zrobione bez  podjęcia 
uchwały. Wójt Gminy odpowiada ,że tak jeżeli  45 dni od nowego roku nie ma obrad Sesji
Podwyżki dla nauczycieli kosztują  nas ponad 77 tys zł. nauczyciele dostali je za 
nieprzepracowane godziny, ale zgodnie z przepisami  w oświacie.
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Odśnieżanie, mimo tak dużego opadu śniegu było prowadzone na bieżąco, wszystkie drogi 
były przejezdne  i nie było żadnych kłopotów z nie przejezdnością dróg , ani gminnych , ani 
powiatowych..
Hydranty muszą być sprawne podkreśla Wójt gminy , to prawda ,że jeżeli nie są zbyt często 
używane to podczas odkręcania mogą się uszkodzić . Wójt polecił  strażakom , aby dokonali 
przeglądu i dali wykaz , które sa uszkodzone.
Radna Starzyńska Mariola  informuje ,że mieszkańcy  Zborów  do wczoraj nie wiedzieli o 
zebraniu. 
Radny Matyszczak Robert odniósł się do okólników oraz przypomina ,że zebranie jest 26 
lutego o godz. 17,00.
Radny Kocot Jerzy informuje, że na Wąsoszu Dolnym nie świecą się lampy
Radny Matyszczak Robert  składa  wniosek o zakup samochody  strażackiego dla Popowa  za 
kwotę 50 tys zł. , o budowę chodnika na Zborach i Florianowie.  Świeci się cały czas lampa 
przy moście kolejowym na stacji w Zawadach oraz o zweryfikowanie  zarobków 
pracowników urzędu gminy . gdyż zakres zadań  do wykonania nie idzie w parze z 
zarobkami.

Radny Bęben Kazimierz uważa, że jeżeli chodzi o wynagrodzenie pracowników urzędu 
gminy, to jest to sprawa Wójta
Wójt Gminy  wypowiada się na temat  poruszonych spraw. Sprawa oświetlenia w Wąsoszu 
Dolnym , tutaj trwają jeszcze rozmowy  dotyczące podpisania  umowy .Zdaniem Wójta 
najlepiej będzie, jeżeli zostanie ona podpisana  z  Zakładem Energetycznym ENION. Wójt 
dość dużo wynegocjował 4,50  netto  za utrzymanie  jednego słupa  miesięcznie, jest to jedna 
z najniższych stawek. Jeżeli chodzi o zakup samochodu  strażackiego dla OSP Popów , 
wykonanie chodnika to może nie w tym roku  ale będzie zrobione,będzie zrobione , ale jeżeli 
rada wskaże skąd ma wziąć na to środki . Uważam – mówi dalej Wójt gminy  ,że jednostka 
OSP w Popowie ma samochód, to był nowy samochód  i to co robimy dla OSP w Popowie  to 
nie jest mało, a te pieniądze, które są pozyskane z PROW są zasadne  i zagospodarowane. 
Odnośnie płac pracowników urzędu gminy , to sprawa jest przesadzona , bo  podwyżki są  co 
roku  ,  w roku ubiegłym na każdego pracownika  była podwyżka 200 zł brutto  i nie  znam 
przypadków , aby któryś z pracowników pracował na dwóch etatach. 
Radny Kowalik Jan  - przepisy są  takie ,że  ograniczyły nam kontrolowanie i nie możemy 
kontrolować  tego ,co Komisja Rewizyjna chciała by skontrolować.
Radny Kasprzak Jerzy   - jednostka  OSP w Rębielic Królewskich jest w systemie KRSGw 
Kłobucku  , ma znacznie więcej wyjazdów i proponuje , aby ich samochód przeznaczyć do 
Popowa  a dla Rębielic kupić nowy .
Radny Bęben Kazimierz mówi, że jeżeli chodzi o zakup samochodu dla Popowa  to na 
komisji  wszyscy radni byli za zakupem  dla OSP Popów. Radny Deska Jakub jeżeli mamy 
wziąć 4.500 000 zł pożyczki to jeżeli weźmiemy 50 tys więcej  to nie będzie zagrażać 
płynności finansowej..
Radny Kowalik widzi, że w każdej  miejscowości się coś robi , samochód jest potrzebny tylko 
się trzeba zastanowić  nad efektywnością  tych samochodów, które kupiliśmy. Wójt 
odpowiada, że  te pożary sa sporadyczne. I czy  w tym roku  kupuję , czy może jeszcze 
poczekać z tym zakupem ten samochód, czy 
 Kowalik Jan zabierając  głos  prosi o wyjaśnienie , czy sale gimnastyczne sa w czasie ferii 
udostępnione młodzieży , bo te dzieci nie mają się gdzie podziać. Pan Moczek Krzysztof 
Kierownik GZEAOS-u  odpowiada, że nauczyciele mają urlopy.
Radny Bęben Kazimierz oburza się , uważa ,że nauczyciele powinni tak jak każdy pracownik 
mieć po  26 dni urlopu,  nie może tak być ,że są jakieś inne urlopy. Proszę powiedzieć jakie to 
są te inne urlopy.
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Pan Moczek opowiada, że nauczyciel ma tyle urlopu ile jest przerw w nauce są to przepisy z 
Karty Nauczyciela. Nauczyciele Przedszkoli mają tylko 1 miesiąc urlopu.
Po przerwie godz. 11.00
Przewodniczący Rady Gminy Popów oddaje głos pani Wandzie Balas  przedstawicielowi Izb 
Rolniczych a także delegacji mieszkanców wsi. Pani Balas Wanda informuje,że brała udział 
we wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 24 lutego 2010 roku. Zarzuciła 
radnym  ,że pierwsza uchwała  w sprawie zmian w studium została podjęta  bez naszej wiedzy 
i podkreśla ,,że w tej całej sprawie nie tylko chodzi o wiatraki , ale o zmiany  w studium 
również. Rada gminy od początku nie zrobiła nic w tej sprawie , nie zleciła tej sprawy jakiejś 
ekspertyzie, ’nie jestem pewna  nawet o radcę prawnego, mam żal do rady gminy ,że 
zlekceważyła  nasze protesty i nikt się do naszych protestów nie odniósł. „ Powiem tak ,że 
sami narobiliśmy bałaganu  i teraz chcemy to tutaj odkręcić. Większość mieszkańców nie wie 
o co w tym wszystkim  chodzi. Bardzo dobrze się stało  że  Pan Wójt nie nadał tej sprawie 
biegu. Większość mieszkańców nie chce zmian w studium . Pani Balas apeluje do zebranych 
mieszkańców wsi , aby traktować to miejsce  z godnością i nie robić tutaj żadnych awantur , 
żeby mieszkańcy zachowali się kulturalnie. Stroną w tej sprawie nie jest jakaś firma tylko 
rada gminy. I to będzie lekcja demokracji. Bardzo mi zależy na tym , aby  mieszkańcy 
Rębielic Królewskich  jednoczyli się w trudnych sytuacjach a nie skakali sobie do oczu.
Przewodniczący Rady gminy Józef Macherzyński mówi, że rada czuje się obrażona 
pomówieniem ,że nie zrobiliśmy w tej sprawie  nic. Na ostatniej Sesji powiedzieliśmy ,że
Przygotowano projekt uchwały w tej sprawie Projekt ten jest w porządku dzisiejszej Sesji  i 
będzie poddany pod głosowanie. 
Na sesje przybyli przedstawiciele  firmy , która chciała sfinansować tą fermę wiatraków. 
głos zabiera przedstawiciel Firmy Wróbel  i mówi, że mieszkańcy maja prawo do sprzeciwu , 
ale  trzeba sobie zadać pytanie , czy ten sprzeciw jest słuszny . Pyta jakie zmiany w studium 
budzą wątpliwości . 
Pani Wanda Balas   zarzuca, że gdyby firma  przystąpiła do   realizacji  budowy  to nie 
będziemy mogli sprzedać gospodarstwa . Studium zmienia  się po to , aby ¾ Rębielic  była 
strefą przemysłową. Jakie to są konsekwencje pyta pani Balas Wanda.
Pan Wróbel było spotkanie nie chcieliście Państwo nas zaprosić i pozwolić sobie wyjaśnić 
pewne  sprawy, to tu jest jeszcze miejsce, żeby o tym pomówić. Wyjaśnia , że odrolnionych 
będzie tylko  tych kilkanaście  małych  fragmentów działek / teren wydzierżawiony/.
Wyjaśnia ,że teren odrolniony to tylko  grunt pod wiatrakami i  droga. Pan Wróbel Lechosław 
proponuje, aby gmina wskazała biegłych , którzy przeprowadzą ekspertyzę  a  firma za to 
zapłaci. Jednak mieszkańcy odpowiedzieli ,że nie chcą wiatraków.
Radny Bęben Kazimierz powiedział , że sami panowie słyszą ,że  mieszkańcy Rębielic nie 
chcą wiatraków ,  a my jako rada musimy słuchać większości głosów.
Radny Matyszczak Robert   mówi, że już wcześniej  na ostatnim  spotkaniu  był przeciwny tej 
fermie wiatraków .Rębielice mają już wiatrak , jak byłby to jakiś biznes , to ten wiatrak  byłby 
już dawno uruchomiony i dawał prąd.  Firmy wchodzą w ten biznes zawierają  umowy na 20 
lat ,  po roku pana nie będzie  , wiatraków nastawiacie po 10 latach okaże się ,że nie jest to 
efektywne  a wiatraki zostaną .
Głos zabiera przedstawiciel firmy Mieczysław Wasielczuk . Te 19 elektrowni wiatrakowych 
będzie kosztowało kilkaset  milionów zł.  to jest potężny interes .Te wiatraki to nie jest jakiś 
stary sprzęt sprowadzony z innych krajów, to jest nowy sprzęt. Pan Wasielczuk  chciałby 
wyjść z tego spotkania z  przeświadczeniem , że zrobił wszystko co było w jego mocy , 
chciałby wyjaśnić wszystkie wątpliwości , jakie mają mieszkańcy Rębielic. Pytań w tej 
sprawie  nie było.
Firma nie usłyszała żadnego argumentu  ani za ani przeciw. Jak chce się zająć jakieś 
stanowisko to trzeba mieć  jakieś argumenty powiedział przedstawiciel firmy.
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Radny Bęben Kazimierz pyta ,to po co ci ludzie tutaj przyjechali radny ma głosować tak , jak 
życzą sobie wyborcy . Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński 
podsumowując  dyskusję mówi, że to społeczeństwo nie chce  wiatraków  i kończy dyskusję.

Ad.10.

Przewodnicząca Komisji  Uchwał i Wniosków  Teresa Garbiec czyta projekt uchwały :
- Uchwała Nr 193/XXXIII/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 148/XXV/2009 z dnia 23 
kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium  uwarunkowań i 
kierunków  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Popów
W głosowaniu bierze udział 13 radnych / nieobecni  Kowalik Jan i Zagrodnik Robert/
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały 
Zwalnia się radna Teresa Garbiec  

Kolejne projekty uchwał czyta  członek komisji uchwał i wniosków  Deska Jakub
W głosowaniu bierze udział 12 radnych.
- Uchwała Nr 194/XXXIII/2010 w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

- Uchwała Nr 195/XXXIII/2009    w sprawie:  zmiany gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2010 rok
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 196/XXXIII/2010 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczej  straży pożarnej, który uczestniczył  w działaniu  ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem uchwały.

 - Uchwała nr 197/XXXIII/2010 w sprawie zmian  w budżecie Gminy Popów
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

- Uchwała Nr 198/XXXIII/2010 w sprawie:zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Wąsosz Górny
W głosowaniu bierze udział  12 radnych
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 199/XXXIII/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy na 2011 rok funduszu sołeckiego.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
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- Uchwała Nr 200/XXXIII/2010 w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych położonych 
w Zawadach.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała  Nr 201/XXXIII/2010  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie  poręczenia 
pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska”
W głosowaniu bierze udział 12 radnych.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Radny Bęben Kazimierz przeprasza radnych za  uniesienie podczas dyskusji spowodowane 
emocjami.
Radny Matyszczak Robert  przypomina ,że można składać wnioski do  Lokalnej Grupy 
Działania  „Zielony Wierzchołek Śląska „ i pozyskiwać środki na różne cele.
Gmina złożyła wniosek na budowę przystani kajakowej.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński dziękuje za udział w Sesji i zamyka obrady 
.Wypowiada słowa „ Zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Popów”

Sesja trwała od godz. 9,00 do godz.12,00.

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                                    Józef Machewrzyński

8


	4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

