
                                                  Protokół Nr XXII /2013 
z sesji odbytej w dniu 28 lutego 2013 roku w sali komputerowej Urzędu Gminy Popów

 W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności-14 /Nieobecny Zagrodnik Robert/
Sołtysi wg załączonej listy obecności -/Nieobecny Idzikowski Mirosław/
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas-Bernaś
Radny Powiatowy - Drabik Henryk
Prezes LGD- Jerzy Zakrzewski
Przedstawiciele Izb Rolniczych- Jan Sas, Edward Nowak, Michał Kuś\
Redaktor Gazety Kłobuckiej -Jędrysiak Jarosław

Przebieg obrad:
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera obrady XXII sesji Rady Gminy Popów. 
Wypowiada słowa “Otwieram obrady XXII Sesji Rady Gminy Popów “. Stwierdzam,że  obrady są 
prawomocne , gdyż na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. /Nieobecny Zagrodnik 
Robert/.Wita radnych I  zaproszonych  gości. 
Ad.2
Przewodniczący  Rady Gminy Jakub Deska   przedstawia proponowany porządek obrad sesji.
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 Gminy z działalności między sesyjnej
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
7.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2012 rok 
8.Sprawozdanie z działalności  Izb Rolniczych.
9.Sprawozdanie z działalności LGD.
10. Informacja nt. Zamierzeń dotyczących  zabezpieczeń przeciwpowodziowych Zawady
    -Popów
11.Dyskusja. 
12 Interpelacje i zapytania radnych.
13 Zapytania sołtysów i mieszkańców .
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
       -   zmian w budżecie gminy
       -   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Popów na lata 2013 – 2023
       -   wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  gminy  Popów na rok 2013
            funduszu sołeckiego
      -    uchylenia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
           Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 rok
       -   przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
           Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013rok
      -    uchylenia  uchwały w sprawie przyjęcia programu Współpracy  Gminy Popów z
           Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.
      -    przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów  z Organizacjami Pozarządowymi
            na  2013 rok.
     -      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania
            bezdomności zwierząt na terenie gminy Popów.
 15.Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Popów



Przewodniczcy Rady Gminy Jakub Deska pyta czy są uwagi do przedstawionego projektu 
porządku obrad sesji.
Głos zabiera Wójt Gminy I  wnioskuje o wniesienie do porządku obrad sesji uchwały w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach. Więcej 
uwag nie ma.

Przewodniczący  Rady Gminy Jakub Deska poddaje porządek obrad sesji pod głosowanie 
.Wszyscy radni jednogłośnie głosują za  porządkiem obrad sesji po wniesieniu zmian.

Porządek obrad sesji przedstawia się zatem następująco:

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 Gminy z działalności między sesyjnej
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds.Profilaktyki i Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
7.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2012 rok 
8.Sprawozdanie z działalności  Izb Rolniczych.
9.Sprawozdanie z działalności LGD.
10. Informacja nt. Zamierzeń dotyczących  zabezpieczeń przeciwpowodziowych Zawady
    -Popów
11.Dyskusja. 
12 Interpelacje i zapytania radnych.
13 Zapytania sołtysów i mieszkańców .
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
       -   zmian w budżecie gminy
       -   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Popów na lata 2013 – 2023
       -   wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  gminy  Popów na rok 2013
            funduszu sołeckiego
      -    uchylenia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
           Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 rok
       -   przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
           Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013rok
      -    uchylenia  uchwały w sprawie przyjęcia programu Współpracy  Gminy Popów z
           Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.
      -    przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów  z Organizacjami Pozarządowymi
            na  2013 rok.
     -      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania
            bezdomności zwierząt na terenie gminy Popów.
     -      zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach
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Ad.3.
Radny Macherzynski Józef proponuje, aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć  bez 
czytania.Protokół był wyłożony do wglądu.Radny zapoznał się z protokołem I stwierdza,że 
odzwierciedla przebieg sesji w całości.



Ad.4
Do komisji Uchwał  i  Wniosków zgłoszono następujące kandydatury radnych:

1. Macherzyński Józef
2. Wróż Henryk
3. Zatoń Paweł

    Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
    Przewodniczący Rady Gminy poddaje skład komisji pod głosowanie.
    Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.5

Sprawozdanie z działalności między sesyjnej składa Wójt Gminy. Wójt mówi,że od 
poprzedniej sesji minęło dwa miesiące Pomimo to ,że to jest początek roku nagromadziło 
sie już wiele spraw, a najważniejsze z nich to:
zawarto kilka umów notarialnych na zakup  gruntów potrzebnych gminie do realizacji 
zaplanowanych zadań.01 lutego Wójt był w Kaletach na  konwencie gmin  I powiatów , 
który poświęcony był ustawie  o porządku I czystości. Ustawa ta już została 
znowelizowana  I na pewno jeszcze będzie nowelizowana,. Ponieważ wiele spraw jest 
jeszcze niedogranych I one muszą być jakoś rozwiązane.Byli tam przedstawiciele  RIO, 
Urzędu Marszałkowskiego, jest jeszcze wiele pytań , na które nie ma odpowiedzi.
Jest okres zebrań strażackich . Wójt uczestniczył  w zebraniach dwóch jednostek OSP 
.Będzie jeszcze w czterech jednostkach.8 lutego był na uroczystościach Służby 
Więziennej w Kaliszu.Tam wręczył  zaproszenie na ręce Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego dla Prezydenta RP na uroczystość150 rocznicy Powstania Styczniowego I 
bitway pod Wąsoszem  prośbę o objęcie patronatu nad tą uroczystością w 
Wąsoszu.Również odbyło się  spotkanie w Marianowie poświęcone  budowie kanalizacji 
sanitarnej.Na budowę tego przedsięwzięcia wpłynęły 4 oferty , została wybrana 
sprawdzona już firma, która budowała już wodociągi na naszym terenie  tj.firma Prosspol , 
miała zresztą jedną z najtańszych ofert.cena jaką zaoferowano to 2 mln 500 tys zł. W ten 
sposób gmina zaoszczędziła pewne środki.31 stycznia 2013 roku Wójt wraz z 
Przewodniczącym Rady Gminy ,Sekretarzem Gminy I Kierownikiem USC  złożył gratulacje 
jubilatce Tronina Anieli z Rębielic Królewskich, która obchodziła 100 rocznicę urodzin.Wójt 
uczestniczył również w Wojewódzkim Zarządzie  OSP  w Rybniku, gdzie jest członkiem 
Zarządu.
21 lutego 2013 roku był w Katowicach  , załatwiał sprawę zaciągnięcia pożyczki w 
wysokości 1.800.000 zł  z Banku Krajowego. Robimy to po raz pierwszy  I tych uzgodnień 
jest dość dużo. Ten bank jest jedynym bankiem , gdzie nie trzeba robić przetargów .A więc 
w tym okresie  tych spotkań było bardzo dużo.
Jeżeli chodzi o inwestycje, to została rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej w 
Marianowie.trwa remont sali sesyjnej , odnowiono  salę ślubów,wygospodarowano dwa 
pomieszczenia na dole budynku urzędu gminy,  być może z chwilą wejścia w życie
ustawy śmieciowej trzeba będzie z nich korzystać.
Dużo zadań wykonuje się przy pomocy więźniów,w okresie ferii zimowych  odnowiono 
dwie sale w przedszkolu w Rębielicach Królewskich,
 jesteśmy im bardzo wdzięczni, oszczędzamy w ten sposób sporo pieniędzy. 
Przewodniczący Rady Gminy  Jkaub Deska dziękuje Wójtowi Gminy za złożenie 
sprawozdania



Ad. 9
Głos zabiera  Prezes Lokalnej Grupy Działania Jerzy Zakrzewski. Dziękuje za zaproszenie 
na sesję, dzięki czemu może uczestniczyć w sesji I podzielić się z radnymi swoimi 
osiągnięciami. Lokalna Grupa Działania  nie wypracowuje pieniędzy , ona otrzymuje środki 
I stara się je właściwie  rozdzielić. Dzięki temu może właśnie  być dumna z tego ,że za te 
pieniądze powstało coś ładnego w jakimś zakątku Powiatu. Prezes Zakrzewski 
podkreślił ,że na taką pochwałę zasługuje Kalwaria w Wąsoszu Górnym,, gdzie z LGD 
przydzielono 500 tys. Zł, powstał  projekt na odnowe wsi na ul.Spokojnej , na ciąg pieszo-
rowerowy , zagospodarowanie terenu nad rzeką Liswartą 14 tys.    zł.,remont świetlicy w 
Dębiu,na kajaki 24.000 zł,  n a ZMW 15.000 zł.A więc z naszego funduszu  możemy 
pozyskać środki na wiele małych I dużych przedsięwzięć. Gmina Popów  korzysta z tego 
typu działań  I jest z tego zadowolona,Nie wszystkie wnioski mogą być pozytywnie 
zaopiniowane, muszą spełniać odpowiednie kryteria,ale warto je składać I czerpać 
pieniądze. 
W roku 2012 Popów otrzymał 3.500 zł na festytn, 2.500 zł na dożynki I 3000 zł  na 
przegląd zespołów  ludowych. Na ten rok zaplanowano 2000 zł na dożynki, 5000 zł na 
festyn .O środki te ubiegał się radny Matyszczak Robert, który na bieżąco  śledzi 
możliwości pozyskania środków.

Pan Prezes pyta czy są jakieś pytania. Głos zabiera radny powiatowy Henryk Drabik, który 
porusza sprawe wydzierżawienia pomieszczenia dla działalnośći ZMW. Robi się 
wszystko , aby utrudnić pozyskanie tego pomieszczenia. Sale mogą dostać dopiero od 1 
kwietnia. Ich wniosek został pozytywnie zaopiniowany, ale środków nie mogą 
wykorzystać , bo nie mają  pomieszczenia.
Pan Prezes Zakrzewski Jerzy odpowiedział, że LGD  zajmuje sie tylko  przyjęciem I 
zaopiniowaniem wniosków,  potem ten wniosek idzie do Urzędu Marszałkowskiego  I nie 
ma wpływu na to co dalej dzieje się  z tym wnioskiem .Urząd Marszałkowski zaopiniował 
pozytywnie.Składając wnioski trzeba dogrywać,  sprawy do końca, a szczególnie siedzibę 
podmiotu, który stara sie o środki.
Wójt Gminy Bolesław Świtała zabierając głos powiedział ,że ZMW miało przydzielone 
pomieszczenie, była podpisana umowa użyczenia  I to pomieszczenie jest nadal aktualne 
nie ma najmniejszego problemu.trzeba tam  wywieść książki , do czego została 
zobowiązana Dyrektor biblioteki  I lokal zostanie udostępniony.
Radny Matyszczak Robert dodaje,że Lokalna Grupa Działania jest tylko pośrednikiem w 
pozyskiwaniu pieniędzy.Prezes Zakrzewski Jerzy informuje,że Bruksela zatwierdziła 
budżet , w którym sporo  pieniędzy będzie aplikowane  w działania 2014-2020, jeżeli 
wejdzie w życie ten plan , zwiększy sie kwota  dofinansowania.
Można więc skorzystać  z wiekszej ilości środków przeznaczonych na inwestycje.
Przerwa.  Gmina Popów tych środków z LGD dośc dużo wykorzystała.Pozyskano środki 
na zagospodarowanie terenu wokół gminy, na Kalwarię w Wąsoszu Górnym, na pompy 
ciepła, Inwestycje te mogły byc zgłoszone do konkursu jako najlepiej wykorzystane środki I 
zostały zgłoszone.Prezes LGD  Zakrzewski Jerzy dziekuje radzie gminy za udzielenie 
poręczenia na  zaciągnięcie pożyczki, Była to bardzo ważna sprawa
 dla grupy dzałania, gdyż bez środków działać nie mogła.

Ad.6
Temat  był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji  I  radni odstąpili od ponownego 
omawiania.
Ad.7
Temat również był omawiany na posiedzeniu komisji  I radni odstapili od ponownego 
omawiania  sprawy działalności GOPS.



Ad.8
Głos zabiera przedstawiciel ODR Pan Paweł Hudy, który informuje o możliwości wyjazdu 
na targi rolnicze do Kielc,a  także  o terminie spotkania  w Urzędzie Gminy  w dniu 11 
marca 213 roku na temat zmian w KRUS-ie.Pan Hudy powiedział  równiez ,że zbliżają sie 
płatności bezpośrednie I przyjmowanie wniosków  na dopłaty bezpośrednie, Na początku 
będą to dwa dni w tygodniu poniedziałek I czwartek a potem częściej.Zbliża się również 
nabór  na  tworzenie I rozwój mikroprzedsiebiorstw , tworzenie nowych miejsc pracy

Głos zabiera Edward Nowak , który  składa bardzo dokladne sprawozdanie z działalnosci 
izb rolnioczych .Informuje,że samorzad rolniczy, którego reprezentantem są Izby Rolnicze 
działa na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia  1995 roku o izbach rolniczych .Członkami 
izby są osoby fizyczne  I  prawne  będące podatnikami  podatku rolnego , podatku od 
działów specjalnych  oraz członkowie  rolniczych spółdzieli produkcyjnych.Rada 
Powiatowa SIR liczy 16 członków Pracami Rady Izb Rolniczych kieruje jej przwodniczący, 
którym jest Jan Sas
 W okresie sprawozdawczym Rada Powiatu odbyła 3 posiedzenia :
7 .11.2012 roku   na tym posiedzeniu delegaci  przedstawili sytuacje dotyczącą 
przejezdności dróg do pól graniczących z lasami,temat żywienia zwierząt  oraz realizacji 
dopłat bezpośrednich .W wyniku dyskusji Rada Powiatowa w Klobucku  podjęła wniosek , 
aby  Zarząd Śląskiej  Izby Rolniczej podjął działania zmierzające do wzmożonej kontroli 
małych  podmiotów pośredniczących  w sprzedaży dodatków  do pasz, którzy 
rozprowadzają paszę po niższych cenach, ale I niższej jakości
Następny wniosek to: wystosowanie pisma do młynów  w powiecie kłobuckim  , które 
sprzedają rolnikom otręby  w sprawie  konieczności wpisania się do rejestru  podmiotów 
paszowych.Rolnicy , którzy nieświadomie  zaopatruja się w otręby z takich młynów 
podlegają karze.
Drugie spotkanie odbyło się 21 grudnia 2012 roku , było to spotkanie świąteczne,na 
którym podsumowano   rok 2012  oraz przeprowadzono szkolenie rolników .
Trzecie spotkanie odbyło się 27 lutego 2013 roku  ,  w którym uczestniczyła Kierownik 
Placówki KRUS w Kłobucku . Szczególną uwagę zwrócono  na wapnowanie  gleb. Na ten 
cel pozostało jeszcze 338.364 zł  I zachęcano rolników do  korzystania z tych 
pieniędzy.Pan Edward Nowak  zachęcał , aby Rada Gminy współpracowała z Izbami 
Roniczymi I zapraszała członków tych rad na sesjie Rady Gminy  I posiedzenia Komisji 
Rady Gminy , aby radni mogli zgłaszać sprawy nurtujące rolników I przekazywać je dalej 
do załatwienia.

Drogi dojazdowe do pół , nie  można było przejechać kombajnem ponieważ gałęzie drzew 
wyrastają w stronę drogi  I pól I ten przejazd jest utrudniony, niekiedy trzeba wjechać  na 
pole rolnika niszcząc  uprawy.  .Reakcja leśniczych była różna, jedni uważali ,że jest to 
problem ,inni,że nie ma potrzeby obcinania  tych gałęzi.. Pan Przewodniczący Jan Sas 
poruszył sprtawę młodych rolników, powiedział ,że ustawa   o podniesieniu wieku 
emerytalnego jest bardzo krzywdząca dla rolników.Rolnik przekazując gospodarstwo w 
wieku 67 lat swojemu następcy, to wiadomo ,że ten następca już nie kwalifikuje się do 
grupy młodych rolników, ponieważ ma 50 lat I nie mieści sie już przegrodzie wiekowej 
młodego rolnika   I tudno mu się w tym wieku brać za prowadzenie gospopdarstwa 
rolnego.Członkowie Izb Rolniczym dyskutowali również nad zmniejszeniem biurokracji  I 
wydawanie zaświadczeń na podstawie oświadczeń.  W tym roku jak powiedział 
przewodniczący Jan Sas nie będzie naboru wniosków  dla młodych rolników, może b yć w 
2014 roku.
Również krzywdzące są przepisy jeżeli chodzi o kredytowanie rolników, tutaj , aby można 
wziąć tańszy kredyt przy pomocy Agencji musi rolnik spełnić odpowiedznie kryteria 
,zmiana ta również powinna dotyczyć prawa budowlanego , chodzi tutaj o postawienie 



namiotów na słomę., mówi się także o dopłatach do loch, ale dla dużych gospodarstw. To 
są tylko projekty, które nie trafiły jeszcze pod obrady Sejmu ale delegaci marzą o tym , aby 
to zmienić, gdyż te  przepisy nie obejmą wszystkich rolników.
Sołtys wsi Balas Wanda  ma wniosek do Izby Rolniczej  w kwestii bobrów, które osiedliły 
się  w Rębielicach Królewskich.a które znajdują się pod ochroną ,  Rolnicy natomiast nie 
mogą skosić trawy koło rzeki  I chcieli by uzyskać jakieś dotacje  z tego tytułu,chodzi 
bowiem o to , aby  zainstalować jakieś przepusty, które by umożliwiły zebrać rolnikom 
trawę. 
Radny Macherzyński Józef- porusza sprawę targowisk. Niepokoi  go sprawa ,że w 
Kłobucku nie można sprzedawać na rynku  prosiąt.Rolnik musi wyjechać nocą , aby 
mógł ,gdzieś komuś na boku  “po ciemku” sprzedać prosięta bo na rynek nie wolno z nimi 
wjechać. Dlaczego tak jest, gdzie ci rolnicy mają te swoje produkty sprzedać.
Pan Nowak Edward odpowida,że jest to sprawa uregulowana, powinny być targowiska z 
przwdziwego zdarzenia , do  handlu musi  być wydzielony  odpowiedni boks,weterynaria 
,po każdym handlu, dezynfekcja. Itd. W Kłobucku tego nie ma , ale w Pajęcznie już jest 
takie targowisko I tam można wjechać  I sprzedawać . 
Radny Kasprzak Jerzy wnioskuje , aby poruszyć sprawę kontroli Agencji Restrukturyzacji I 
Modernizacji Rolnictwa przeprowadzanych u rolników.Ci ludzie traktuiją nas jak “idiotów”. 
Sami sprawdzają  grunty  I piszą w ptotokołach różne rzeczy. Aby te kontrole były 
przeprowadzone w obecności rolnika.  Bo ktoś przyjeżdża zimą I dziwi sie ,że nie ma 
ziemniaków na polu.
Prosi również o zwiększenie odstrzału dzików .
Pan Nowak Edward odpowiada,że Agencja nie ma prawa  informować rolników o kontroli. 
Kontrole przeprowadzają firmy geodezyjne I robią to po zbiorach.Radny Matyszczak 
Robert te kontrole ,  to już jakiś absurd oni kontrolują sami siebie. A efekt tych kontroli jest 
żaden.Pieniądze na nawóz dawają w czerwcu.
Pan Przewodniczący Jan Sas  nawiązuje jeszcze do odstrzałów dzików.Ten temat już od 
lat jest na “tapecie” I ciężko jest go ruszyć. Wszyscy się tłumaczą ,że nie ma pieniędzy 
zwierzęta są państwowe I powinien płacić za to Skarb Państwa .Najmniej do powiedzenia 
ma rolnik, “ on ma tylko je karmić”.Jeżeli rolnik odda sprawę do sądu I ma dowody na to 
/zdjęcia, świadków/ ,że plantacja została zniszczona , to opinia Izb Rolniczych  jest brana 
pod uwagę  I wówczas można jakoś udowodnić wyższy procent zniszczeń.
Jeżeli chodzi  o kontrole ,to rzeczywiście jeżeli rolnik jest poinformowany , to może wiele 
temu kontrolującemu wyjaśnić w czasie przeprowadzania tej kontroli , a tak to nie ma 
takiej możliwości  I wyjaśnia to w Agencji.
Targowiska to jest temat złożony , ustawa dopuszcza  handel na targowiskach , ale 
gospodarz musi zapewnić właściwe warunki  sanitarne do handlu . Tutaj proponuje 
zwrócić się do  powiatu, aby zapewnić takie miejsca.
Pan Edward Nowak uważa,żeby tematu bobrów nie ruszać , to jest temat trudny I jak 
wiadomo zaraz  będą ekolodzy I nic w tym temacie się nie zmieni.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje panu przewodniczącemu  Janowi 
Sasowi oraz przedstawicielom izb rolniczych naszej gminy za przybycie na sesję  I 
dyskusje na tematy ciekawe , nurtujące  radnych -  rolników  i sołtysów.

Ad.10 Zaproszeni na sesję  Przedstawiciele Śląskiego Zarządu melioracji  I Urzadzeń 
Wodnych w Katowicach nie przybyli.Przysłali  piosmo wyjaśniające , iż z powodu  na 
napięty plan zajęć nie będą mogli uczestniczyć w obradach sesji.W pismie tym zarząd 
informuje,że nie planuje  realizacji żadnych zadań  z zakresu zabezpieczen ia 
przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Popów- Zawady.. W programie 
inwestycyjnym zostały ujęte zadania  dotyczące istniejących obiektów 
przeciwpowodziowych. Podjęcie prac  planistycznych planowane jest dopiero  na rok 2015 
po opracowaniu map, naniesieniu na nie obszarów  zalewowych , terenów objętych 



ryzykiem powodziowym , do których należy rzeka Warta a więc I jej dopływ Liswarta. Do 
tej pory żądne prace wykonywane nie będą. 
Informacje nt zamierzeń przeciwpowodziowych  odczytał Przewodniczący Rady Gminy 
Jakub Deska.
AD. 11.12.13
Sołtys wsi Rębielice Królewskie – Balas Wanda  pyta dlaczego Wójt nie skorzystał z prawa 
pierwokupu działek na górzę w Rębielicch Krolewskich I czy wydał  dokumenty  osobom 
wykupującym te działki.Wójt odpowiedział odnośnie wykupu działek  ,że kiedyś chciał 
skorzystać a teraz nie widzi takiej potrzeby, a osobom  , które  wykupują działki  od 
mieszkańców  , tak - wydaje  dokumenty o które się zwracają.
Sołtys wsi Wydmuch Daniela pyta czy będą czyszczone rowy 
Wójt odpowiedział, że tak.
Radna Starzyńska Mariola  pyta o budowę kanalizacji na ul.Szkolnej w Zawadach
Wójt odpowiedział ,że owszem  będzie robiony projekt, aby złożyć wniosek .Jeszcze mają 
być rozpisane nabory  na składanie wniosków, które w tym roku  będą złożone . Trzeba 
przygotować dokumentację.

AD.14.
Przewodniczący komisji Uchwał I Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty 
uchwał:
- Uchwała nr 171\/XXII/2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy
W głosowaniu bierze udział 11 radnych /Nieobecni.Owczarek K.Zagrodnik.R.Zatoń 
P.Matyszczak R,/
Wszyscy radni jednogłosnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 172/XXII/2013  w sprawie: zmiany uchwały 91/XII/2011 w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej
W głosowaniu bierze udział 11 radnych.
Wszyscy radni jednogłosnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 173/XXII/2013 w sprawie: wyrażenia zgody  na wyodrębnienie  w budżecie 
gminy  Popów na 2014 rok  funduszu sołeckiego.
Wójt Gminy wyjaśnia radnym I sołtysom ,że w tej chwili podejmuj\ą taką uchwałę, ale 
jeżeli będzie można złożyć wniosek z dofinansowaniem 90% z zewnątrz , to Wójt aby mieć 
swoje środki własne  musi te pieniądze wziąść z funduszu sołeckiego , wówczas będzie 
robiona inwestycja , która będzie bardziej korzystniejsza dla gminy.
Sołtys Wydmuch Daniela pyta czy można sobie pożyczyc te środki z funduszu sołeckiego 
tzn.jedno sołectwo drugiemu.Wójt odpowiedzial ,że tak robić nie można.
Głos zabiera Skarbnik Gminy, który informuje radnych ,że po ostatnim spotkaniu okazało 
sie , że koło 330 gmin jest zadłużonych. Ministerstwo Finansów stoi nad taką 
propozycją ,aby łączyć gminy te bogatsze z tymi biedniejszymi  I zwiększyć tym gminom  o 
5 % dotacje.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych/Doszedł radny Owczarek Kazimierz/
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 174/XXII/2013  w sprawie uchylenia uchwały Nr 163/XXI/2012 w sprawie 
gminnego programu profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych.
W głosowaniu bierze udzial  12 radnych.
Wszyscy radni jednogłosnie głosuja za  przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 175/XXII/2013  w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki I 



rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2013 rok.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych . 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują  za przyjęciem  uchwały.
- Uchwała Nr 176/XXII/2013 w sprawie:uchylenia uchwały Nr 148/XX/2012 w sprawie 
przyjecia  Rocznego Programu  Współpracy Gminy Popów  z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2013 rok.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem  uchwały,
 - Uchwała 177/XXII/2013  w sprawie przyjęcia rocznego Program Współpracy Gminy 
Popów  z Organizacjami Pozarządowymi  na 2013 rok
W głosowaniu bierze udział 12 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

 - Uchwała Nr 178/XXII/2013  w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami 
bezdomnymi  oraz zapobiegania  bezdomnosci zwierząt  na terenie gminy Popów na rok 
2013.Uwag nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie  głosują za przyjęciem uchwały.

- Uchwała Nr 179/XXII/2013 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  w Banku  Gospodarstwa 
Krajowego w Katowicach.
Uwag do uchwały nie ma.
W głosowaniu bierze udział 12 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
Ad.15
Tematy obrad sesji zostały wyczerpane.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  zamyka obrady. Wypowiada słowa” Zamykam 
obrady XXII sesji rady Gminy Popów.
Obrady trwały od godz. 9,00 do godz.12,10.

Po obradach sesji Radna Żurawska Teresa  wręczyła sołtysom listy gratulacyjne I życzenia 
z okazji Dnia Sołtysa.

Protokołowała;                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
 Halina Płuska                                                                                    Popów    
                                                                                                       Jakub Deska


