
PROTOKÓŁ NR  XXXIV / 2010
 z nadzwyczajnej Sesji      Rady Gminy Popów odbytej w dniu 23 marca 2010 roku  w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Popów

W Sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności  - 14 /nieobecny usprawiedliwiony Dariusz Łysakowski
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Teresa Buchlińska
Skarbnik Gminy-  Paweł Hanus
Porządek 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
     –     zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Zawady

- zmian w budżecie  gminy na 2010 rok
- wyrażenie zgody na uchylenie poręczenia pożyczki  dla Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
7. Zamknięcie obrad XXIV a VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Przebieg  posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  wypowiada słowa „Otwieram  XXXIV 
sesję a VIII nadzwyczajna sesje Rady Gminy Popów. Stwierdzam ,że  dzisiejsze obrady są 
prawomocne , gdyż na ustawowy skład 15 osób w  sesji bierze udział 14 radnych / 
/Łysakowski Dariusz nieobecny usprawiedliwiony /

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński przedstawia proponowany porządek obrad 
Sesji . Pyta czy są uwagi do porządku obrad sesji.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  porządku obrad  sesji .
Ad.3
Na wniosek radnego Bęben Kazimierza radni przyjmują protokół z poprzedniej sesji bez 
czytania.
Ad.4

Do Komisji Uchwał i Wniosków  radni zgłaszają następujące osoby:

1/ Zagrodnik Robert
2/ Deska Jakub
3/ Kasprzak Jerzy

Zgłoszeni radni  wyrażają zgodę na pracę w komisji .Przewodniczący Rady Gminy 
przeprowadza głosowanie  w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków. Radni 
jednogłośnie głosują za składem komisji. 
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Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  czyta wniosek Wójta Gminy o zwołanie 
Sesji nadzwyczajnej, z którego wynika, że zwołanie Sesji podyktowane jest pilną potrzebą 
podjęcia  wymienionych w porządku obrad Sesji uchwał. 
Wójt Gminy wyjaśnia ,że  podjęcie tych uchwał jest niezbędne , gdyż  gmina chce złożyć 
wniosek  na zakup strojów i instrumentów dla Zespołu „ZA” z Gimnazjum w Zawadach”. 
Termin składania wniosków jest do dnia 26 marca 2010 roku. Natomiast pozostałe uchwały 
dotyczą poręczenia pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa  „Zielony Wierzchołek 
Śląska”. 
Radny Kowalik Jan pyta  na co została przeznaczona kwota 77 tys  zł  wyszczególniona w 
zmianach  w budżecie gminy na 2010 rok.
Wójt odpowiada, że to jest zwrot pieniędzy dla oświaty , które  zostały przez oświatę 
wypłacone na podwyżki dla nauczycieli.

Ad6.
 Przewodniczący Komisji Uchwał  i Wniosków  czyta kolejno   projekty uchwał:
W głosowaniu bierze udział 14 radnych
- Uchwała Nr 2020/XXXIV/2010 w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Zawady
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały
- Uchwała Nr 203/XXXIV/2010  w sprawie: zmian w budżecie gminy 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały
- Uchwała nr 204/XXXIV/2010 w sprawie  wyrażenia zgody na uchylenie poręczenia 
pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
W głosowaniu bierze udział 14 radnych.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Następnie głos zabiera Kierownik GZEAOS-u  pan Moczek Krzysztof, który  informuje 
radnych, że wniosek  na budowę przystani został pozytywnie załatwiony i teraz trzeba 
zakupić kajaki i cały osprzęt.
Kajaki te powinny być zakupione w maju względnie w czerwcu. Jest wiele ofert sprzedaży 
tego sprzętu , ceny kształtują się począwszy od 600 zł za szt. do kilku tysięcy ., Najciekawsza 
oferta jest z Augustowa , nie chodzi tu może tak bardzo o cenę jak o miejsce, tam jest dużo 
jezior i jest na taki rodzaj kajaków  zapotrzebowanie. A więc musi być sprzęt dobry. Koszt 
takiego jednego kajaka to 1000 zł , na razie  można zakupić 10 kajaków, 20 wioseł 
drewnianych  po 40 zł szt. No i kapoki. 
Radny Lubczyński Henryk  pyta  o jakiej pojemności są te kajaki. Pan Moczek odpowiada, że 
350 kg  wyporności,
Radny Bęben Kazimierz pyta  jak ten sprzęt będzie zagospodarowany i kto się tym sprzętem 
będzie opiekował. 
W tej sprawie głos zabiera Wójt Gminy . który mówi, ,że na wielu zebraniach mieszkańcy 
proponowali , aby tą turystykę promować  , został więc złożony wniosek  na budowę 
przystani . Teraz jest kolej , aby zakupić kajaki i sprzęt. Nie możemy złożyć wniosku na 
kajaki , bo złożyliśmy na zakup strojów i instrumentów muzycznych dla zespołu ZA w 
Gimnazjum w Zawadach. Jeżeli chodzi o opiekę nad tym sprzętem to decyzja jeszcze nie 
została podjęta. Przewodniczący Rady Gminy  reasumując te dyskusje mówi, że taka jest w 
tej chwili potrzeba  i trzeba iść z duchem czasu a nie stać w miejscu. 
Radni ponadto złożyli następujące wnioski
1.  Radny Wojtyra Włodzimierz  załatać dziury na drodze powiatowej w Rębielicach 
     Królewskich i nie tylko , wnioskuje również że zbyt dużo lamp świeci się przy 
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      oczyszczalni ścieków w Popowie, na gminie Lipie są tylko dwie. 
Odpowiedzi udziela Wójt , który mówi, że w sprawie naprawy dróg rozmawiał już z 
Dyrektorem Powiatowego Zarządu dróg w Kłobucku w Panem Tadeuszem Pułką. 
Powiatowy Zarząd Dróg jest już po przetargu  i niebawem te roboty będą robione. Natomiast 
jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków ., to jest wiele argumentów za tym , aby to oświetlenie 
było dobre , po pierwsze obiekt ten jest  monitorowany i musi być dokładnie oświetlony poza 
tym obiekt został wybudowany w ramach środków unijnych i musi być odpowiednio 
oświetlony , taki jest wymóg. Radny Zagrodnik Robert dopowiada ,że to jest wymóg unijny i 
nie warto oszczędzać  kilka tysięcy a stracić dużo więcej, to sa urządzenia , które wymagają 
odpowiedniego  oświetlenia i nadzoru.
1. Radny Kasprzak Jerzy pyta o  studnie głębinową w Rębielicach Królewskich , kiedy 

będzie następny pomiar wody.
2. Radna Starzyńska Mariola pyta o  budowę ronda i ulicy Ogrodowej w Popowie. 
Wójt odpowiada, że jeżeli chodzi o studnie w Rębielicach to jest zbyt krótki okres od 
ostatniego pompowania , ta woda musi się przefiltrować i będzie robiony drugi  pobór wody 
do badania .Natomiast  w sprawie ulicy Ogrodowej został złożony wniosek  do RPO i 
czekamy  na wsparcie finansowe, a sprawa ronda to  jak wszystkim wiadomi jest w  pierwszej 
pozycji w województwie , czekamy na podpisanie porozumienia  miedzy Gminą i Urzędem 
Marszałkowskim.
3. Radny Lubczyński Henryk  prosi o zakup koszy na  ulice Kolejową w Zawadach – kosze 

są już ustawione.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Bęben informuje radnych ,że w piątek tj. 

26 marca 2010 o godz. 9-tej. będzie posiedzenie Komisji Rewizyjnej  i prosi o przybycie.
5. Radny Wróż Henryk prosi o wycięcie drzew  przy drodze koło pana Dymka . Radny 

Zagrodnik Robert pyta jaki jest termin wejścia  z robotami na drogę  Więcki - Wąsosz 
Dolny.

6. Radny Bęben Kazimierz przypomina o naprawie dziur na drogach gminnych , kiedy będą 
naprawione,

7. Wójt Gminy ustosunkował się do  pytań i wyjaśnił ,że drogi będą robione w miesiącu 
kwietniu , jeżeli chodzi o paczer   to jest na ten sprzęt  duże zapotrzebowanie, Na drodze 
Więcki – Wąsosz prace zaczną się od zaraz  i do końca maja ta droga będzie  zrobiona. W 
dyskusji radni  zwracają uwagę na sposób łatania dziur i proponują , aby robić wycinkę 
kwadratów  w drodze  i  zalewać dywanikiem to te miejsca dłużej  wytrzymają i nie będą 
się wybijać  oraz  na odbiór  budowanych 

8. dróg i chcą być przy ich odbiorze ,  gdyż drogi te bardzo szybko  się niszczą  i jak mówią 
nie nadąży się ich budować . taka droga powinna służyć co najmniej  kilka lat . Radny 
Drabik Henryk  podkreśla ,że droga na odcinku Florianów- Szyszków jest już popsuta.

Przewodniczący rady Gminy Józef Macherzyński wyjaśnia, że  na spotkaniu  u Wójta Gminy 
ustalono termin sesji na dzień 22 kwietnia 2010 roku. 
Przewodniczący Gady Gminy Józef Macherzyński dziękuje za udział w Sesji  i zamyka 
obrady .Wypowiada słowa „ Zamykam obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Popów”. 

Sesja trwała  od godz. 9,00 do godz.10,10.

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                   Józef Macherzyński
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