
Protokół  Nr XXXVIII /2010
z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 13 lipca 2010 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Popów

W Sesji uczestniczyli radni wg załączonej listy obecności – 13
/nieobecni Bęben Kazimierz, Zagrodnik Robert/
Wójt Gminy  - Bolesław Świtała
P.o. Sekretarz Gminy – Halina Płuska

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. Przedstawienie  wniosku Wójta Gminy  o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia projektu oraz  wniesienia wkładu własnego do projektu pt.” Przedszkola 
Marzeń w gminie Popów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu  Społecznego  z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7.  Zamknięcie obrad XXXVIII   a IX nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński wypowiada słowa „Otwieram XXXVIII 
sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam, że  dzisiejsze obrady  są prawomocne , gdyż na 
ustawowy skład 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych.

Ad.2. 
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński przedstawia proponowany porządek obrad 
Sesji.
Pyta czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad Sesji. Uwag nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy   Józef Macherzyński poddaje pod głosowanie porządek obrad 
Sesji
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem proponowanego porządku obrad Sesji.

Ad.3
Na wniosek radnego Deska Jakuba protokół z poprzedniej Sesji przyjęto bez czytania.
Ad.4
Do komisji uchwał i wniosków radni zgłaszają następujące osoby
1. Garbiec Teresa
2. Łysakowski Dariusz
3. Deska Jakub
Zgłoszeni radni wyrażają zgodę  na pracę w komisji  uchwał i wniosków. Przewodniczący 
Rady Gminy Józef Macherzyński przeprowadza głosowanie  w sprawie powołania komisji 
uchwał i wniosków.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.
Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński czyta  Wniosek Wójta Gminy o zwołaniu 
Sesji nadzwyczajnej.



Wniosek  o zwołanie Sesji nadzwyczajnej podyktowany był pilną potrzebą podjęcia uchwały 
w sprawie zatwierdzenia projektu oraz  wniesienia wkładu własnego do projektu Pt. 
”Przedszkola Marzeń w gminie Popów „ współfinansowanego  przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Złożony przez Gminę Popów wniosek został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany  do 
dofinansowania , a  podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do złożenia całości 
dokumentacji do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Radny Kowalik Jan  prosi o wyjaśnienie jaką kwotę otrzymaliśmy  i w jakim czasie  to należy 
zrealizować.
Następnie głos zabiera Wójt Gminy , który informuje radnych, że na emeryturę odeszła  Pani 
Teresa Buchlińska Sekretarz Gminy  i od 02 lipca 2010 roku pełni obowiązki  Sekretarza 
Gminy Pani Halina Płuska. Pani Płuska pracuje w urzedzie gminy od 1 lipca 1974 roku, a jod 
1986 roku Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w gminie Popów , posiada najdłuższy staż 
pracy w Urzędzie  Gminy , a także od 2004 roku prowadzi obsługę rady gminy , zna więc 
zagadnienia  pracy w urzędzie gminy..
Radni  zaakceptowali ten wybór.
Następnie Wójt Gminy wyjaśnia ,że wniosek pt.” Przedszkola Marzeń w gminie Popów” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego  z 
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożył  już  odpowiednio wcześniej Urząd Gminy. 
Będzie on realizowany przez 24 miesiące. Otrzymaliśmy 836 091 zł. a jeszcze zostało złożone 
odwołanie  o  dofinansowanie .Wójt Gminy informuje radnych  o tym, jakie prace   w chwili 
obecnej są realizowane  na terenie gminy; kończy się budowa chodnika w Rębielicach 
Królewskich , będzie rozpoczęta  budowa od przejazdu kolejowego do remizy OSP , została 
podpisana już umowa na rondo  w Popowie, , wniosek  o zagospodarowanie terenu wokół 
Kalwarii  wraz  z budową małej architektury został  pozytywnie  zaopiniowany, 
uwzględniono w nim dwa miejsca pracy .Termin zakończenia  2011. Opracowany jest Projekt 
na zagospodarowanie terenu wokół gminy Popów., jest dokumentacja  na termo modernizacje 
budynku urzędu gminy. Wniosek na termo modernizacje  ma być  złożony w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/ ,gdzie jest możliwość pozyskania 
większych środków finansowych . Wcześniej planowano złożyć ten  wniosek  do Funduszu 
Ochrony Środowiska .Ruszają prace  związane z budową ronda w Popowie.
14 lipca odbiór kanalizacji Zbory –Florianów. Wójt informuje również ,że został dokończony 
projekt na rozbudowę Gimnazjum w Zawadach i będzie składany wniosek o pozwolenie na 
rozbudowę. Pozwolenie możemy otrzymać pod koniec sierpnia i  we wrześniu rozpoczną się 
prace. Do końca sierpnia zostanie  wybudowana droga Zawady-Rębielice Królewskie. 
Niebawem zostanie oddana droga Więcki- Wąsosz i ul.Kalwaryjska.
Radny Kowalik Jan ma uwagi co do budowy drogi Więcki- Wąsosz. Wójt odpowiada, że nie 
będzie się do tego ustosunkowywał , gdyż to jest droga powiatowa.
Radny Kasprzak Jerzy zgłasza, że w Rębielicach Królewskich jest bardzo niskie ciśnienie 
wody oraz prosi o wykoszenie rowów w Rębielicach Królewskich,  trawę na okrągliku 
wykosił sam.
Radny Wojtyra Włodzimierz  pyta co dalej z tym Domem Nauczyciela w Rębielicach 
Królewskich..
Wójt odpowiada, że jeżeli chodzi o wodę to taka sytuacja jest wszędzie, ponieważ są upały i 
tej wody idzie bardzo dużo, natomiast jeżeli chodzi o Dom Nauczyciela to chce przemieścić 
Panią Świeży do Domu Nauczyciela a tam w  jej pomieszczeniach zrobić miejsce dla KGW z 
Rębielicach Królewskich.
Robione są również pomiary  geodezyjne  na Płaczkach  i będzie zrobiona droga  koło pana 
Ptaka. 



Radny Wróż Henryk prosi o namalowanie linii ciągłej w Wąsoszu Górnym. Radny 
Matyszczak Robert poinformował radnych o zorganizowanym w niedzielę tj. 11 lipca  2010 
roku rajdzie rowerowym w gminie Popów. Rajd ten prowadził wzdłuż granic gminy . 
Wrażenia z rajdu były wspaniałe wszyscy uczestnicy byli zadowoleni  z atrakcji  jakie 
wystąpiły po drodze. Byli w Słonecznym Brzegu,   na Kalwarii w Wąsoszu Górny, gdzie pani 
Kijak Anna opowiedziała im o historii tego miejsca , na koniec  zrobiony był piknik  nad 
rzeką w Zborach przy  udziale strażaków . Jednym słowem rajd się udał.

Ad.6
Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków  radna Teresa Garbiec czyta projekt
Uchwały nr  218/XXXVIII /2010 w sprawie :
Zatwierdzenia projektu  oraz wniesienia wkładu własnego do projektu  pt. „Przedszkola 
Marzeń w Gminie Popów”.
Ad.7

Przewodniczący rady Gminy Józef Macherzyński dziękuje za udział w Sesji i zamyka obrady 
Wypowiada słowa „Zamykam obrady XXXVIII  Sesji      Rady Gminy.

Protokołowała :                                                               Przewodniczący Rady Gminy

Halina Płuska                                                                         Józef Macherzyński
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