
Protokół Nr XL/2010
Z Sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 13 października 2010 roku w sali 
konferencyjnej  Urzędu Gminy Popow.

W Sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności – 14/ nieobecny Zagrodnik Robert/
Sołtysi wg załączonej listy obecności – 17
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
P.o. Sekretarz Gminy – Halina Płuska
Inż. Świeży Henryk – Kierownik Budowy ronda w Popowie
Jan  Żurawski – Inspektor Nadzoru
Radny Powiatowy – Przygoda Mirosław

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad  sesji
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
7. Informacja nt. zapobiegania  podtopieniom  występującym  na terenie gminy 

Popów podczas intensywnych opadów.
8 Informacja  z przebiegu inwestycji związanej z przebudową drogi 

wojewódzkiej DW 491 z drogą powiatową S2 066 w miejscowości Popów na 
rondo.

9 Dyskusja
10 Wolne wnioski i zapytania 
11 Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian w budżecie gminy
- zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

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

- zasad i trybu udzielania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków 
położonych na terenie gminy Popów

12. Zakończenie obrad   XL sesji Rady Gminy Popów.

Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  wypowiada słowa 
„Otwieram XL sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam, że  dzisiejsze obrady są 
prawomocne , gdyż na ustawowy skład 15 radnych ,w Sesji bierze udział 14
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Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy przedstawia proponowany porządek onrad 
Sesji
Pyta czy są uwagi, co do przedstawionego porządku obrad Sesji. Wnioskuje , 
aby  pkt 8 porządku obrad Sesji przenieść zaraz po pkt.4, gdyż zaproszone na 
obrady Sesji osoby są  potrzebni na inwestycjach.
Wójt Gminy Bolesław Świtała wnioskuje, aby do porządku obrad Sesji wnieść 
jeszcze jedną uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu  WND-POKL .
09.01.02-24-032/10 pt.” Myślę o przyszłości – inwestuje w wiedzę” 
współfinansowanego  przez Unię  Europejską  w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to 
projekt wyrównania  szans edukacyjnych  uczniów  z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji. Uchwała ta musi być dołączona jako uzupełnienie 
złożonych dokumentów.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński poddaje  zmianę porządku 
obrad Sesji pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za zmianą 
porządku obrad Sesji.

 Zatem porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności
2 Przyjęcie proponowanego porządku obrad  sesji
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków
5 Informacja  z przebiegu inwestycji związanej z przebudową drogi 

wojewódzkiej DW 491 z drogą powiatową S2 066 w miejscowości Popów na 
rondo.

6 Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
7 Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
8 Informacja nt. zapobiegania  podtopieniom  występującym  na terenie gminy 

Popów podczas intensywnych opadów.
9. Dyskusja
10.Wolne wnioski i zapytania 
11.Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian w budżecie gminy
- zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

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

- zasad i trybu udzielania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków 
położonych na terenie gminy Popów

- zatwierdzenia projektu  WND-POKL .09.01.02-24-032/10 pt.” Myślę o 
przyszłości – inwestuje w wiedzę” współfinansowanego  przez Unię 
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Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

12 . Zakończenie obrad   XL sesji Rady Gminy Popów.

Ad.3
Radny Bęben Kazimierz wnosi, aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć bez 
czytania. Radny zapoznał się z protokołem i  stwierdza, ze protokół 
odzwierciedla  przebieg ostatniej sesji.
Wszyscy radni głosują  za przyjęciem protokołu bez czytania.
Ad..4
Do komisji uchwał i wniosków zostały zgłoszone następujące kandydatury.

1. Deska Jakub
2. Garbiec Teresa 
3. Drabik Henryk

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński przeprowadza  głosowanie  w 
sprawie powołania  komisji uchwał i wniosków.
Wszyscy radni jednogłośnie  głosują za składem komisji.

Ad.5.
Informacje o przebiegu budowy inwestycji ronda w Popowie składa 
Kierownik  Budowy tej inwestycji Pan Henryk Świeży. Pan Świeży 
przeprasza ,że zaproszony na sesję Jacek Sztolcman nie mógł  osobiście 
przyjechać , ale postara się go zastąpić.
Prace na budowie zostały rozpoczęte 16 lipca 2010 roku , były pewne trudności 
związane z przekładką  energetyczną. Od 19 sierpnia 2010 roku tak właściwie 
zaczęto tok budowy. W czasie przekładki  energetycznej  spowodowane było 
wejście na budowę nawierzchniową. Trudności występują, ponieważ ruch cały 
czas odbywa się. Ustawione znaki o ograniczeniu prędkości tak właściwie nie 
sprawdzają się i ciągle trzeba uważać na poruszające się po drodze samochody.
Termin zakończenia budowy w umowie został ustalony na dzień 30 
października 2010 r. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą to zostanie on 
dotrzymany , jeżeli nie to może być dwutygodniowe opóźnienie.
Inspektor  nadzoru Jan Żurawski  stwierdza, że roboty prowadzone są 
prawidłowo,  i nie ma zastrzeżeń do wykonywanych prac na tej budowie. 
Dokonuje się natomiast pewnych  korekt w dokumentacji projektowej. 
Przygotowuje się do skierowania ruchu na objazd.
Radny Bęben Kazimierz  ustosunkowuje się do  wypowiedzi  Pana Żurawskiego 
i sygnalizuje ,że żaden projektant nie odpowiada za to ,że źle go  zrobił . Taki 
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projekt jest bardzo drogi wynosi 140 tys zł.i za to że został źle zrobiony 
powinien odpowiadać projektant i ponieść koszty związane z korektami.
Radny Kowalik Jan ma uwagi do  wypowiedzi  dotyczące terminu przekładki 
telekomunikacyjnej . Twierdzi, że to wina Wójta, że ten termin jest opóźniony o 
15 dni.       Pan Świeży   odpowiada ,że 
projektant to jest problem każdej naszej inwestycji. Podstawą są mapy 
geodezyjne i w oparciu  o te dokumenty  projektanci robią projekty  i to jest 
zgodne z przepisami.
Pan Henryk Świeży wyjaśnia, że  to nie są zbyt duże koszty . Konieczne jest 
zrobienie wyłączenia ruchu na kilka a może kilkanaście godzin . chodzi o to 
,aby  nie robić łączenia tylko położyć warstwę ścieralną jednocześnie. W tym 
temacie czyni się starania o zrobienie objazdów od strony Działoszyna i 
Częstochowy, aby ten ruch puścić innymi drogami na czas wyłączenia tego 
odcinka z ruchu.
Włączenie jest w trzech kierunkach
Radny Bęben Kazimierz pyta jaki jest koszt tego ronda.
Pan Świeży odpowiada, że wynosi 1.259.000 zł brutto po przetargu. Kwota 
wywoławcza to 1.500 000 zł
Pracownik UG Marcin Zomelferd wyjaśnia, że  wszystkie roboty  są cały czas 
konsultowane  z Inspektorem Nadzoru . Pierwszeństwo drogi wojewódzkiej jest 
zachowane. Pomysł kładzenia  warstwy ścieralnej całością jest bardzo dobry. 
Wykonawca chce uniknąć łączenia. O opóźnienie  tej inwestycji nie można 
obwiniać pana Wójta. To wszystko jest zgodne z prawem, projektant ma prawo 
opierać się na podkładach geodezyjnych, a mapy nie zawsze są aktualne. Nie 
będzie tu zbyt dużego zwiększenia kosztów. Kwoty na to rondo są w budżecie 
gminy  zabezpieczone. Radny Powiatowy Przygoda Mirosław wtrąca, że 
projekt pokrycia dachu na budynku osrodka zdrowia w Rebielicach 
Królewskich  kosztuje 40 tys zł. Uważa ,że to jest zbyt dużo.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński dodaje, że Kierownikiem 
budowy jest były pracownik urzędu gminy, który był dobrym pracownikiem  i o 
fachowość budowy ronda jest spokojny.
Radny Kowalik Jan  pyta czy jest możliwe łanie tej masy nocą , gdyż wówczas 
jest mniejszy ruch na drodze, bo nie można liczyć na to ,że ta droga  do 
Działoszyna będzie zamknięta i te Tiry tędy nie będą jeździły.
Pan Świeży odpowiada, że ze względu na temperatury  minusowe  nie można 
tego robić nocą .
Radny Deska Jakub proponuje ustawić na drodze zapory  i Tiry nie przejadą.
Wójt Gminy bardzo się cieszy, że  realizacja tej inwestycji doszła do skutku. I to 
rondo będzie . Zamysły o potrzebie tej inwestycji były już od dawna . Realizacji 
tego ronda może i do tej pory nie byłoby, gdyby  gmina nie zobowiązała się 
prowadzić tą inwestycję. Będzie to pierwsze rondo w powiecie kłobuckim w 
gminie wiejskiej. Powodem tego ,że omawiamy to na tej sesji ,jest to żeby 
mieszkańcy wsi  wiedzieli poprzez radnych i sołtysów co się w gminie dzieje. 
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Jeżeli chodzi o dokumentacje na przełożenie elektryki to ta dokumentacja była 
opracowana , zmieniły się  jednak parametry  rurek i stąd te zmiany w projekcie.
We wszystkich inwestycjach zawsze jest trochę opóźnienia szczególnie , kiedy 
one są robione w okresie jesienno zimowym , dni są krótsze warunki pogodowe 
niesprzyjające. Trudno tutaj szukać winnego. Dobrze ,że rondo będzie i 
mieszkańcy powinni być  zadowoleni. W swej wypowiedzi Wójt odnosi się 
również do sprawy  kosztów. Te koszty  być może i będą większe , ale nikt tutaj 
pokrzywdzony nie będzie. Gmina pokrywa 20 % kosztów. Jeżeli chodzi o 
nakładkę , to prawda, że położenie  całkowite nakładki bez łączenia jest lepsze. 
Ten problem oświetlenia który pojawił się w czasie wejścia na budowę , to też 
nie jest tak do końca moja wina . W zdanie panu Wójtowi wchodzi  Pan Marcin 
Zomerfeld  , który wyjaśnia ,że problem tego oświetlenia, nie polegał na złym 
projekcie tylko na  zmianie przekroju kabla i to trochę potrwało w czasie i 
potem powstała  sytuacja przeprojektowania tego kawałka.
Radny Bęben Kazimierz prosi o podanie  dokładnych  kosztów  tego ronda.
Wójt odpowiada, że koszt wynosi 1.251.000 zł . Zabezpieczone zostało w 
budżecie gminy  340 tys. zł. Koszt inwestorski opiewał na 1700.000 zł. 
Radny Przygoda Mirosław prosi o uczczenie minutą ciszy  dla osób którzy 
zginęli w wypadku samochodowym w Nowym Mieście.
Radny Lubczyński Henryk  proponuje, aby  zabezpieczyć ten objazd przez 
Policję. Rada Gminy zawsze widziała potrzeby Policji i kiedy trzeba było to ją 
wspierała finansowo. Więcej pytań nie ma .
Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński dziękuje inspektorowi 
nadzoru i Kierownikowi  budowy za przybycie na sesję i poinformowanie 
radnych  o postępie  robót przy budowie ronda.
Przewodniczący Rady Gminy wita również przybyłego na sesję przedstawiciela 
Oddziału Doradztwa Rolniczego Pana Dariusza Kubickiego. Przewodniczący 
wyjaśnia, że na posiedzeniu komisji rady gminy  pojawiła się sprawa 
wapnowania gleb. Jednak nikt nie jest tak do końca poinformowany w jaki 
sposób to wapnowanie ma się odbyć . Dlatego też zaproszono na sesje 
pracownika ODR  w Kłobucku w celu przybliżenia tego tematu radnym.

Pan Dariusz Kubicki zabierając głos  powiedział ,że sprawą wapnowania gleb 
zajmują się Izby Rolnicze . Ten Fundusz może znaleźć środki na wapnowanie 
gleb . Jest propozycja , aby 80% było dofinansowanie  a 20 % płacił rolnik. 
Decyzje ostateczne mają dopiero zapaść. To jest tylko ustne potwierdzenie . 
Sprawą zajmują się Izby Rolnicze.
Radny Kasprzak Jerzy – tam panuje bałagan. Radny rozmawiał z Izbami 
Rolniczymi w Katowicach, które nic w tej sprawie nie wiedzą.
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Ad 6,

Sprawozdanie Wójta Gminy

31 sierpnia Wójt Gminy  brał udział w spotkaniu z nauczycielami. 1 września 
był na rozpoczęciu nowego roku szkolnego. 14 września odbyło się otwarcie 
ofert  na  „Przedszkole Marzeń”. Wniosek został złożony  i od października 
2010 roku  projekt ten wszedł  w życie. Odbyły się spotkania z rodzicami  i 
pozytywnie te działania zaakceptowali. Będzie też dokupiony sprzęt i stroje. 
Podpisano umowę na umorzenie  50 % pożyczki zaciągniętej na budowę 
kanalizacji  w Zborach . Otrzymaliśmy 700.000 zł. Zadłużenie gminy wynosi 
tylko 1400 000 zł. 18 września 2010 roku Wójt Gminy był na otwarciu 
Gimnazjum w Przystajni . Opóźnia się  rozbudowa Przedszkola w Zawadach, 
gdyż w projekcie nie ma ujętego ogrzewania. Odbyły się również gminne 
zawody strażackie . 
I miejsce zajęła OSP Popów , 
II miejsce OSP Rębielice Królewskie,
III miejsce OSP Dębie.
Strażacy w roku bieżącym otrzymali bardzo dużo,  bo aż 90 tys. zł. Prawie 
wszystkie jednostki zostały doposażone.
Wójt był na rozprawie sądowej z Panem Noszczykiem. Sprawa się nie odbyła  , 
zostanie wyznaczony inny termin. Brał również  udział w Sesji Rady Powiatu, 
na której  odwołano starostę  i powołano nowego , którym został Maciej 
Biernacki, powołano również  dwóch członków Zarządu jednym z nich został 
Marek Sawicki. Brał udział  w poświęceniu sztandaru OSP w Popowie. Jest to 
kolejna  wizytówka działań  związanych z bezpieczeństwem. Zadania 
gospodarcze zaplanowane na 2010 rok.

- termomodernizacja  budynku Urzędu Gminy Popów
- chodnik w Popowie, nakładka 
- chodnik na Dąbrówce  130 m z Funduszu Sołeckiego
- na ul.Makuszyńskiego w Zawadach  zrobiony chodnik na zakręcie.
- robi się zatokę autobusową  koło przystanku w Zawadach  na ul. Wesołej.
- 14.10. 2010 Otwarcie ofert na wodociąg na ul. Piwną

Niektóre zadania nie zostały zrealizowane., nie jest to  jednak opieszałość ze 
strony gminy , przyczyny są złożone.
Wójt składa sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał i zarządzeń.

Ad.7
Informację  dotyczącą oświadczeń majątkowych za okres od dnia 01.01.2010 r 
do dnia  12.09.2010  r  składa Przewodniczący Rady Gminy Józef 
Macherzyński, który informuje radnych ,że oświadczenia zostały złożone w 
terminie i  sprawdzone przez Przewodniczącego Rady Gminy.  Nieliczne 
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poprawki zostały  uzupełnione. Kopie oświadczeń zostały zgodnie z 
wytycznymi przesłane do  Urzędu Skarbowego w Kłobucku.

Ad.8
Informacja nt zapobiegania podtopieniom. Wójt Gminy zabierając głos 
informuje radnych ,że zostało wysłane zaproszenie do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach  Wydziału Zarządzenia Kryzysowego z prośbą 
o wskazanie eksperta , który mógłby wskazać  jak można zapobiec  takim 
podtopieniom. Wójt chciał , aby  społeczeństwo mogło się dowiedzieć , co 
mogło być powodem tych podtopień .Pomimo wysłania zaproszenia do 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nikt się tym nie interesował  i 
nie wziął udziału w Sesji. Radni więc sami dyskutowali na ten temat  zwrócili 
uwagę na „wąskie gardło „. przy wiadukcie kolejowym .Ten odcinek rzeki 
porośnięty jest trawą, wikliną . Jeżeli chodzi o straty w wiosennej powodzi to do 
Urzędu Gminy wpłynęło 7 wniosków na sumę deklarowaną 107 tys. zł. Do 
chwili obecnej wypłacono 22 tys. .zł. po oszacowaniu strat przez biegłego. 
Wpłynął również jeden wniosek  na sumę 100 tys zł. z czego zostało wypłacone 
50 tys. zł.  My  nie możemy bezczynnie siedzieć i czekać jak kolejny raz  woda 
zaleje nasze domy – powiedział Wójt Gminy .Trzeba szukać jakichś  rozwiązań 
Jeżeli pogoda dopisze i nie trzeba będzie robić   innych prac to te brzegi zostaną 
oczyszczone. Sołtys wsi Nowa Wieś Idzikowski Mirosław mówi, że pół koryta 
rzeki jest porośnięte , trzeba to wyczyścić i pogłębić. 

Pkt.9 i 10

Radny Bęben Kazimierz  pyta jak ma rozumieć, czy te środki, które wpłynęły do 
Urzędu Gminy z  ŚUW a nie zostaną wykorzystane to zostaną odesłane do 
Urzędu Wojewódzkiego oraz prosi o publiczne oświadczenie, że radny Bęben 
Kazimierz  nie kazał zabrać lampy koło pana Pawłowskiego  Józefa. Bęben 
oświadczył ,że tego nie zrobił ,że zawsze występował za tym , aby tych lamp 
świecących było jak najwięcej. , żeby Wójt wyjaśnił tą sprawę, ponieważ na 
ostatnim zebraniu w Dąbrowie padło takie oskarżenie pod adresem radnego 
Bęben Kazimierza. 
Radny Kasprzak Jerzy prosi o obcięcie gałęzi drzew  przy drodze koło 
cmentarza.  w Rębielicach Królewskich .
 Radny Matyszczak Robert porusza sprawę  podtopień i uważa ,że należy tutaj 
rozpatrywać budowę zbiornika  retencyjnego , ponadto poinformował ,że na 
terenie gminy Popów miały miejsce  ćwiczenia  ratownicze w miejscowości 
Zawady-stacja klejowa.  W których był również  uruchomiony punkt 
ewakuacyjny  ludzi zalanych w czasie powodzi W ćwiczeniu tym brała udział 
straż ze Zborów .Radny Matyszczak Robert  wnosi o  przeszkolenie strażaków 
pod kątem pomocy  w trudnych sytuacjach.
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Sołtys wsi Daniela Wydmuch  pyta kto organizuje zbiórkę darów dla powodzian 
czy to  straż.
Sołtys wsi Zawady Borecki Edmund uważa, że takie zbiorniki retencyjne tworzą 
jeszcze większe zagrożenia niż  wały, po pierwsze trzeba taki zbiornik cały czas 
obserwować i spuszczać z niego wodę , a jeżeli ulegnie uszkodzeniu to zrobi 
więcej szkody niż przerwany wał.
Radny Deska Jakub uważa, że należy zwiększyć przepustowość  koło mostu bo 
tam jest ta rzeka blokowana.
Radny Matyszczak Robert uważa ,że w ostatniej powodzi problemem było 
przerwanie zbiornika w Starokrzepicach i nie popiera wypowiedzi radnego 
Deski
Radny Kowalik Jan uważa, że przebudowa  wiaduktu kolejowego  nie wchodzi 
w ogóle w rachubę , bo kolej ma tyle innych spraw, że nie będzie się zajmowała 
naszym wiaduktem. Radny Lubczyński Henryk zastanawia się nad elektrownią 
wodną  budowaną  w Dankowie , czy jej powstanie będzie miało wpływ na 
poziom wody w rzece.
Do tych pytań ustosunkował się Wójt Gminy , który powiedział ,że jeżeli chodzi 
o pomoc dla powodzian to otrzymaliśmy   207 tys.z ł . Wypłaciliśmy  122 tys zł. 
Resztę jeżeli nie wykorzystany trzeba będzie zwrócić. W sprawie oświetlenia 
podjęto decyzję ,że co druga lampa  ma świecić.
Pan przewodniczący wywołał temat zebrań wiejskich. Fundusze sołeckie  były 
omawiane na sesji lutowej . była wówczas podjęta uchwała  o funduszach 
sołeckich. Mieszkańcy zaczynają  się  interesować  swoimi sprawami na terenie 
gminy. Gałęzie drzewa koło cmentarza zostaną obcięte. Wójt zastanawia się nad 
zbiornikiem , budowa zbiornika jest zasadna,  wykupując teren pod zbiornik to 
jest dość kosztowana inwestycja i trzeba się nad tym poważnie zastanowić. 
Jeżeli chodzi o dary dla powodzian to jest inicjatywa Gimnazjum w Zawadach,. 
Straż tylko pomaga im w zbieraniu.
Radny Kowalik Jan uważa ,że obowiązkiem urzędu gminy było  powiadomienie 
sołtysów o tym ,że są do wykorzystania  fundusze sołeckie. 
Następnie głos zabiera Radny Bęben Kazimierz , który oświadcza, że nie będzie 
kandydował w nadchodzących wyborach samorządowych  uznał ,że jest dużo 
młodych  i wykształconych  osób na terenie i powinni zająć  jego miejsce. 
Dziękuje  wszystkim radnym  a przede wszystkim swoim wyborcom  za to ,że 
wybrali go na 5 kadencji za radnego , a najserdeczniej tym radnym z którymi 
najdłużej pracował.   Józefowi Macherzyńskiemu.  Henrykowi Wróżowi oraz 
Wójtowi Bolesławowi Świtale. Dziękuje  już dzisiaj bo nie wie czy  w  ostatniej 
Sesji będzie mógł uczestniczyć. 
Sołtys wsi Rębielice Królewskie prosi o wycięcie gałęzi na poboczu od pana 
Płuski   do p. Wojtyry w Rębielicach Królewskich na ul.Sabaty ,gdyż te gałęzie 
wychodzą już na drogę i zaczepiają o samochody.
Radny Matyszczak Robert zaznacza ,że  w protokole odbioru  kanalizacji 
pewne rzeczy nie były wykonane  przez firmę   prosi więc o ponaglenie 
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Radny Kowalik Jan w imieniu Zagrodnika prosi o  wykonanie z Funduszu 
sołeckiego w Płaczkach  przystanku dla dzieci i słupa ogłoszeniowego  a także 
lampy  ulicznej. Radny Kowalik Jan prosi jeszcze o wyjaśnienie sprawy  sądu  o 
kupiony grunt. 
Temat ten wyjaśnił Wójt gminy,  była zawarta wstępna umowa notarialna  i Pan 
Gąszczyk nie stawił się do tej u mowy a grunty sprzedał  komuś innemu.

Ad. 11  }
Przewodnicząca uchwal i wniosków  Teresa Garbiec czyta kolejno  projekty 
uchwał .W  głosowaniu  bierze udział  12 radnych/ Nieobecni Zagrodnik Robert, 
Starzyńska Mariola, Łysakowski Dariusz/.
*Uchwała Nr 232/XL/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy  Popów
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

- Uchwała nr 233/XL/2010  w sprawie; zmiany gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii   przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
2010 rok.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych
Wszyscy jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 234/XL/2010 w sprawie  zasad i trybu  udzielenia dotacji na 
     prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy 
      zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków położonych  na terenie  
      Gminy Popów
      W głosowaniu bierze udział 12 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie
       głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała nr 235/XL/2010  w sprawie; zatwierdzenia projektu WND-
POKL.09,01.02-24-032/120 pt. „ Myślę o przyszłości – inwestuje  w 
wiedzę”  współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach 
Europejskiego  Funduszu Społecznego  z programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

     Radny Kowalik Jan pyta  czy ten program jest tak sformułowany, że 
     będzie  wyłoniona firma , która będzie prowadziła  zajęcia, dobrze by 
     było aby więcej naszych  nauczycieli  było zaangażowanych 
     Wójt odpowiedział ,że  nie wie kto będzie ten program  prowadził. 
      W głosowaniu bierze udział 12 radnych.
      Wszyscy radni jednogłośnie  głosują za przyjęciem uchwały.

 

Protokołowała                                          Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                             Józef macherzyński
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