
Protokół  Nr XXVII/2016
z sesji Rady Gminy  Popów odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności 
Sołtysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas Bernaś
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Kierownik GOPS – Małgorzata Solnica

Przebieg obrad sesji:

Ad.1

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poprosił wszystkich obecnych o uczczenie
minutą ciszy śmierć Pana Marka Pośpiecha – byłego Radnego. Przewodniczący otwiera sesję
Rady  Gminy.  Wypowiada  słowa  „Otwieram  XXVII  sesję  Rady  Gminy  Popów”  oraz
„Stwierdzam, że sesja jest prawomocna, gdyż w sesji bierze udział 15 radnych”. 

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy Wróż Henryk przedstawia proponowany porządek obrad
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. Sprawozdanie Wójta Gminy Popów z działalności międzysesyjnej.
6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
7. Uchwalenie budżetu na 2017 rok.
8. Dyskusja.
9. Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie gminy
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026
- uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027
-  uchwalenie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.



- przyjęcia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej 
Budżetu Oświaty i Zdrowia Rady Gminy na 2017 rok.
-  zawarcia  porozumienia  międzygminnego  z  Gminą  Działoszyn  w  zakresie
powierzenia  Gminie  Popów  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  mieszkańców
miejscowości Zalesiaki Pieńki w gminie Działoszyn.
- przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popów”.

12. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący  pyta  czy  są  uwagi  do  przedstawionego  porządku  obrad  sesji.
Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała i wnosi o wprowadzenie do porządku obrad

uchwał:  w  sprawie  wspólnej  obsługi  gminnych  jednostek  organizacyjnych  oraz  uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016
roku. Pan Wójt wyjaśnił, że poprzednia uchwała została przez Regionalną Izbę Obrachunkową
zakwestionowana.

 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk  Wróż pyta  czy są uwagi  do proponowanego porządku
obrad, i jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przedstawionym porządkiem
obrad sesji wraz z wnioskiem wniesionym przez Wójta Gminy odnoście wprowadzenia uchwał:
w  sprawie  wspólnej  obsługi  gminnych  jednostek  organizacyjnych  oraz  uchwały  w  sprawie
zmiany uchwały Nr 146/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 roku.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za porządkiem obrad Sesji wraz ze zmianami.

Ad.3

Radny Józef  Macherzyński  proponuje,  aby protokoły z  poprzednich  sesji  przyjąć  bez
czytania.  Radny  zapoznał  się  z  protokołami  i  stwierdził,  że  odzwierciedlają  one  przebieg
ostatnich sesji.
Radni głosują za przyjęciem protokołów z poprzednich sesji bez czytania:
„za” – 14 
„przeciw” – 0
„wstrzymało się” – 1 (Radny Paweł Zatoń)

Ad.4

Do komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury:
1/ Kazimierz Bęben
2/ Jerzy Kasprzak
3/ Józef Macherzyński

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na  pracę w komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Wróż Henryk poddaje skład  komisji  Uchwał  i  Wniosków pod
głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.



Ad.5

Głos  zabiera  Wójt  Gminy  Bolesław  Świtała,  który  składa  sprawozdanie  ze  swej
działalności międzysesyjnej, w trakcie, której:
-  29.11   –  spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej.
– 30.11 – odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w sprawie działki położonej w miejscowości
Kule, która to decyzją wojewody została skomunalizowana i przekazana gminie jako własność.
W  spotkaniu  tym  uczestniczyli  przedstawiciele  Starostwa  Powiatowego  w  Kłobucku.  Wójt
wspomniał także o realizacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowościach Popów-Zbory-
Florianów z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach narodowego programu przebudowy
dróg lokalnych –  „Schetynówka”.  Na dzień  dzisiejszy Wójt  wyjaśnił,  że  projekt  techniczno-
budowlany, który mamy zrobiony nie odpowiada kryterium jakie zawarte jest w instrukcji oceny
wniosków o dofinansowanie zadania w ramach w/w projektu ze względu na szerokość chodnika.
Zgodnie  z  wymaganiami  szerokość  chodnika  bez  krawężników  musi  wynosić  2  metry,  a  w
projekcie przewidziana szerokość to 1,5 metra.
- spotkałem się z osobami zaproszonymi przez mnie w sprawie powołania osób do zarządu spółki
Rębielska  Góra.  Nie  doszło  do  skompletowania  tego  zarządu,  ponieważ  niektóre  z  osób
zaproszonych nie wyraziły zgody na pracę w zarządzie. Natomiast wczoraj 28 grudnia udało się
zorganizować spotkanie robocze powołanego pełnego składu zarządu. Zarząd liczy 5 osób.
-06.12  –  odbyło  się  spotkanie  dotyczące  zwołania  dzisiejszej  XXVII  sesji.  W  spotkaniu
uczestniczyli  Przewodniczący  Rady  oraz  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji
Gospodarczej, Pani Sekretarz i Pan Skarbnik.
-  odbyła  się  sprawa  sądowa  w  sprawie  ciągu  pieszo-rowerowego.  Do  sprawy  nadal  będą
przesłuchiwani dalsi świadkowie i wynikiem tego będzie wyrok sadu.
-  08.12  –  uczestniczyłem w spotkaniu  z  przedstawicielami  kuratorium w sprawie  likwidacji
gimnazjum.  Na  spotkaniu  przedstawione  były  warianty  likwidacji  gimnazjum i  powstania  8
klasowego systemu nauczania.
- odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów
- uczestniczyłem w obradach Śląskiej Izby Rolniczej
- 15.12 – brałem udział w promocji w Kulach.
-  odbyłem  spotkanie  z  projektantem  Banaśkiewiczem  w  sprawie  budowy  dróg  gminnych:
Annolesie-Marianów, droga w Antoniach oraz w Więckach ul. Szkolna.
 -  16.12  –  wraz  ze  Skarbnikiem odbyłem podróż  do  Katowic,  gdzie  podpisałem umowę  z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie utylizacji eternitu, o czym
będziemy informowali mieszkańców poprzez okólniki.
- brałem udział w zebraniu Zarządu Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłobucku.
- 17.12 – brałem udział w pokazie Regionalnych Stołów Wigilijnych w Pankach. Z naszej Gminy
reprezentowały  swoje  potrawy  kulinarne  Panie  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich  z  Rębielic
Królewskich, oraz również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy, które zaprezentowały
tam swoje rękodzieła.
-  18.12  –  uczestniczyłem  w  pokazie  noworoczno-świątecznym  wykonanym  przez  dzieci  z
przedszkola i gimnazjum.
-  odbyła  się  narada  w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.  Była  to  narada podsumowująca
działalność Starostwa Powiatowego w roku 2016
- uczestniczyłem w spotkaniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kłobucku dot. rozliczania
VAT-u w jednostkach samorządu terytorialnego.



-  21.12  -  odbyło  się  posiedzenie  Zarządu  Gminnego  Ochotniczej  Staży  Pożarnej,  na  tym
spotkaniu przedstawione zostały sprawy bieżące zarządu , a także plan pracy zarządu na przyszły
rok.
- spotkałem się z projektantem stołówki i kuchni przy gimnazjum
- 22.12 – odbyło się spotkanie z pracownikami GZEOAS w sprawie utworzenia nowego referatu
do spraw Oświaty, Kultury i Sportu.

Wójt poinformował radnych, że 20 listopada odbyły się Powiatowe Konfrontacje Teatralne, w
których uczestniczyły dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckach gdzie w kategorii
szkół  podstawowych  zajęły  1  miejsce.  Również  uczniowie  z  naszego  terenu  brali  udział  w
plastycznym konkursie pt. „zapobiegam pożarom” – gdzie też kilka pierwszych miejsc również
zdobyli.
 
Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż poprosił Pana Kierownika Moczka o  przedstawienie
informacji  na  temat  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
Głos  zabiera  Pan  Moczek  i  informuje  radnych,  że  Gminny  Program  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok jest uchwalany co roku.
Środki  na  ten  cel  pochodzą  z  wydawanych  zezwoleń  udzielanych  na  sprzedaż  alkoholu  od
sprzedawców sklepów detalicznych  i  gastronomii  z  terenu  naszej  gminy.  Budżet  tegoroczny
wynosi 124.000,00 plus 1000,00 zł z narkomanii z budżetu gminy. Podział środków jest zbliżony
do tego co realizowaliśmy w poprzednich latach. Są pewne zadania, które wynikają z ustawy o
wychowaniu  w  trzeźwości  i  zapobieganiu  alkoholizmowi.  Szczegółowo  program  został
omówiony na Komisji Rady Gminy i uwagi, które zostały do  programu wniesione zostały przeze
mnie uwzględnione. Jedyna nowość jaka będzie, to na najbliżej sesji w nowym roku do programu
dodamy punk w którym będzie rezerwa do dyspozycji wójta. To będą środki, które nie zostaną
wykorzystane w tym roku. Państwo Radni rekomendowali żeby właśnie z tej rezerwy wydzielić
kwotę 3000,00 zł. na organizację pikników, spotkań rodzinnych w związku z akcją oddawania
krwi. Tych spotkań będzie 6.
Radny  Wers  zadał  pytanie  odnośnie  kwoty  jaka  została  ujęta  w  programie  dot.  Gminnego
Centrum Kultury.
Kierownik Moczek odpowiedział, że jest to kwota 58.100,00 zł w skład której:
Popowiaczki – 10.000 zł
SKS- 3600,00 zł
Królewscy – 1000,00 zł
„Za”- chór z gimnazjum – 1000,00 zł
Stowarzyszenie Parafialne Popów – 1000,00 zł
Chór Popów – 1500,00 zł
Gminne Centrum Kultury – 37.000,00 zł
Festyn noworoczny – 3000,00 zł.

Ad. 7

Głos  zabiera  Paweł  Hanus  Skarbnik  Gminy,  który  przedstawił  projekt  budżetu  i  plan  zadań
inwestycyjnych na rok 2017.



Projekt budżetu Gminy Popów na 2017 rok przewiduje dochody w wysokości 24.825.393,00 zł i
wydatki 
w wysokości 28.415.030,60 zł. 

Dochody

  Na dochody budżetu w wysokości 24.825.393,00 zł składają się:

1. Dochody własne  -   8.630.197,00  zł

2. Dotacje                -   8.448.148,00 zł

3. Subwencje           -   7.747.048,00 zł

Dochody bieżące wyniosą 22.055.393,00 zł a majątkowe 2.770.000,00 zł.

Dochody  bieżące  i  majątkowe  są  większe  niż  w  budżecie  roku  2016.  Związane  jest  to  z
dostępnością  dotacji  z  RPO Województwa Śląskiego możliwych do pozyskania  przez  Gminę
Popów oraz wzrostem dotacji na pomoc rodzinom.

1. Dochody własne.

W  dziale  010  Rolnictwo  i  łowiectwo  planowane  są  dochody  z  odbioru  ścieków  w
wysokości 210.000,00 zł, podobnie jak w roku ubiegłym. Wynika to z braku nowych odcinków
kanalizacji, do których mogliby podłączyć się nowi użytkownicy. Czynsz z obwodów łowieckich
pozostał również na tym samym poziomie. 

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody z
dostarczania

wody planowane są na 450.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat.

W  dziale  700  Gospodarka  mieszkaniowa  planowane  dochody  bieżące  w  wysokości
111.000,00  zł  pochodzą  z  wynajmowania  lokali  będących  własnością  gminy,  użytkowania
wieczystego  gruntów,  których  gmina  jest  właścicielem oraz  odsetek.  Dochody majątkowe w
kwocie 60.000,00 zł pochodzą ze sprzedaży działek nr 887/5, 886/3, 887/6, 886/4, 887/7, 886/5,
887/11, 886/9 w miejscowości Zawady. 

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 1.129,00 zł pochodzić będą
z  opłat  za  wydawanie  dowodów  osobistych  oraz  prowizji  od  terminowych  wpłat  i  wypłaty
zasiłków chorobowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane dochody
w wysokości 300,00 zł wpłyną z wynajmu sal znajdujących się w strażnicach OSP na terenie
Gminy.



W  dziale  756  Dochody  od  osób  prawnych,  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek
nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody to 6.854.168,00  zł. w porównaniu z
6.492.081,00 zł w roku ubiegłym. Na dotychczasowym poziomie pozostał plan podatku rolnego
osób  prawnych,  podatku  od  działalności  gospodarczej,  podatku  od  nieruchomości  osób
prawnych,  podatku  od  czynności  cywilno-prawnych  osób  prawnych,  wpływów  z  odsetek,
kosztów  upomnień,  oraz  wpływów  z  opłat  za  wydawanie  zezwoleń  na  sprzedaż  alkoholu.
Zmniejszony  został  plan  wpływów  z  podatku  od  środków  transportowych  osób  prawnych,
udziałów w podatku dochodowym osób prawnych, wpływów z podatku rolnego i od środków
transportowych osób fizycznych, wpływów z odsetek, wpływów z opłaty miejscowej, podatku od
spadków  i  darowizn,  wpływów  z  opłaty  eksploatacyjnej  oraz  pozostałych  odsetek.  Plan
pozostałych  dochodów  został  zwiększony.  W przypadku  dochodów  z  podatku  leśnego  osób
prawnych  o  10.000,00  zł,  nieruchomości  osób  fizycznych  o  50.000,00  zł,  leśnego  osób
fizycznych o 5.000,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o
20.000,00 zł,  wpływów z opłaty skarbowej  o 3.000,00 zł,  kosztów upomnień o 2.000,00 zł,
wpływów z opłaty adiacenckiej o 10.000,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego o 1.000,00 zł i
pozostałych odsetek 500,00 zł. Nowym dochodem są odsetki bankowe planowane na 30.000,00
zł.  Planowaną  kwotę  dochodów  z  udziału  w  podatku  dochodowym  przyjęto  z  kwoty
zaplanowanej w Ministerstwie Finansów dla Gminy Popów na 201 rok. Wynosi ona 3.705.468,00
zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie ujęte są dochody z wpłat na dożywianie dzieci w
szkołach w wysokości 132.000,00 zł i w przedszkolach w wysokości 90.000,00 zł. 

Dochody w wysokości 12.000,00 zł pochodzą z czesnego za przedszkola, w większości od dzieci
zamieszkałych w innych gminach uczęszczających do przedszkoli w Gminie Popów. W ramach
programu „Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów” planuje
się otrzymać środki w wysokości 250.000,00 zł.

W dziale  900  znajdują  się  udziały  w  opłatach  środowiskowych  i  wpływy z  odbioru
odpadów w kwocie 460.500,00 zł wraz z odsetkami.  

Dochody własne Gminy Popów na 2017 rok oszacowano z zachowaniem ostrożności.

Planowane dochody z podatków zwiększyły się o 362.087,00 zł. Spowodowane jest to głównie
wzrostem planu dochodów z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych.

2. Dotacje.

Gmina Popów otrzyma w 2017 roku dotacje na

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami.

- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją 

  świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci



- zadania własne bieżące.

-  zadania  inwestycyjne  realizowane  na  podstawie  porozumień  pomiędzy  j.s.t.(dochody
majątkowe).

- zadania inwestycyjne z udziałem państwowych funduszy celowych (dochody majątkowe)

- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Kwotę  21.646,00  zł  gmina  otrzyma  na  zadania  realizowane  przez  Wydział  Spraw
Obywatelskich

i  Migracji,  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  oraz  Wydział  Rozwoju  Regionalnego.  Na
prowadzenie spraw związanych z aktualizacją spisu wyborców dotacja wyniesie 1.246,00 zł, na
finansowanie  zadań  zleconych  z  zakresu  pomocy  społecznej  (  składki  na  ubezpieczenia
zdrowotne) dotacja jest równa 12.792,00 zł.

Na pomoc rodzinie dotację wynoszą 5.537.519,00 zł w tym na pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci 3.733.752,00 zł, i na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.803.767,00 zł.

Na szkolenia z zakresu obrony cywilnej dotacja wyniesie 800,00 zł.

Na  zadania  własne  bieżące  plan  dotacji  wynosi  162.945,00   z  przeznaczeniem  na
utrzymanie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  zasiłki  z  opieki  społecznej,  składki  na
ubezpieczenia zdrowotne. 

Na  zadania  bieżące  realizowane  przez  gminę  na  podstawie  porozumień  z  organami
administracji  rządowej kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remont Pomnika
Cmentarza Powstańców Styczniowych w Wąsoszu Górnym.

 Z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  przewidziane  jest
otrzymanie dotacji inwestycyjnych na zadania przewidziane do realizacji w roku 2017. Będą to
dotacje na dofinansowanie:

- termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich -200.000,00 zł. 

- termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Więckach – 100.000,00 zł.

- budowy kanalizacji sanitarnej Smolarze Dąbrowa Więcki- 850.000,00 zł

- programu ‘Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów” – 1.020.000,00 zł

-  zakupu  średniego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  dla  OSP  Rębielice  Królewskie  –
200.000,00 zł



Z  Województwa  Śląskiego  przewidziane  jest  otrzymanie  dotacji
inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Rębielice Królewskie – 200.000,00 zł
Na  ten  cel  planuje  się  również  otrzymanie  dotacji  z  WFOŚiGW w  Katowicach  w  kwocie
140.000,00 zł. 

3. Subwencja.

Subwencja ogólna na 2017 dla Gminy Popów wynosi 7.747.048,00 zł.

Składa się ona z części wyrównawczej w kwocie 1.812.628,00 zł i części oświatowej w kwocie
5.934.420,00 zł.

Część  wyrównawcza  składa  się  z  kwoty podstawowej  w wysokości   961.660,00  zł  i  kwoty
uzupełniającej w wysokości 850.968,00zł.  

Wydatki.

           Wydatki  budżetu  Gminy Popów na  2017 rok  wynoszą  28.415.030,60 zł,  w tym
inwestycyjne 8.405.271,39 zł.

           W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące mają wynieść 537.600,00 zł.
Przeznaczone będą na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, dziewięciu odcinków kanalizacji
sanitarnych, podatek VAT od inwestycji oraz dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków. Są
tu również składki w wysokości 1.600,00 zł na Izby Rolnicze. Na budowę kanalizacji sanitarnej
Marianów Wąsosz  Dolny przeznaczona  jest  kwota  3.000.000,00  zł,   na  budowę  Kanalizacji
sanitarnej  Więcki  Dąbrowa  Smolarze  1.000.000,00  zł,  na  budowę  ujęcia  wody  w
Kamieńszczyźnie – 60.000,00 zł, na Budowę systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów
-1.200.000,00 zł i na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Więcki obszar zamknięty przejście
pod torami i ul. Słoneczna – 20.000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki idą
na funkcjonowanie ujęć wody, utrzymanie sieci wodociągowej oraz na opłaty środowiskowe za
wydobytą wodę. Mają one wynieść 126.330,00 zł.. 

W dziale  600 Transport  i  łączność kwota  138.010,00 zł  przeznaczona jest  na  bieżące
utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej  oraz
opłatę  do  PKP w  Katowicach  za  umieszczenie  infrastruktury  telekomunikacyjnej  na  terenie
kolejowym w wysokości  4.000,00 zł.  Przewidziane  wydatki  na  inwestycje  to  510.615,00 zł.
Największą inwestycją drogową jest   to projekt  drogi Annolesie Marianów wraz z  wykupem
działek za 200.000,00 zł, wykup działek pod poszerzenie ul. Szkolnej w Więckach za 50.000,00
zł, 

Budowę drogi gminnej w Antoniach za 20.000,00 zł, budowa ulicy Krótkiej Nadrzecznej i Polnej
w Kamieńszczyźnie za 60.000,00 zł oraz budowę chodnika przy ulicy Szkolnej w Zawadach za
25.000,00 zł.



Powiatowi  kłobuckiemu  udzielona  zostanie  dotacja  w  wysokości  135.615,00  zł  na
przebudowę drogi powiatowej 2023S Zawady Mokra Kłobuck.

 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa środki w kwocie 70.300,00 zł przeznaczone są
na bieżące utrzymanie i remonty budynków będących własnością Gminy Popów.

W dziale 710 Działalność usługowa kwota 10.000,00 zł przeznaczone jest na decyzje o
warunkach zabudowy a 2.000 zł na utrzymanie cmentarza-pomnika powstańców styczniowych. 

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki przeznaczone są na:

- zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 21.646,00zł.

- Radę Gminy Popów w kwocie 182.000,00 zł.

- Urząd Gminy Popów w kwocie 2.716.912,61 zł.

- Promocję Gminy Popów - 6.000,00 zł

- Pozostałą działalność - 212.000,00 zł.

 Wydatki  majątkowe  w  kwocie  30.000,00  zł  dotyczą  modernizacji  sieci  komputerowej  w
budynku Urzędu Gminy.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli oraz ochrony prawa kwota
1.246,00 zł przeznaczona jest na bieżącą aktualizację spisu wyborców.

 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 180.000,00 zł
przeznaczona jest na utrzymanie zdolności bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w
kwocie 180.000,00 zł, 2.000,00.zł na obronę cywilną i 2.000,00 na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ujęte są wydatki na odsetki od zaciągniętych
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 150.000,00 zł. 

W dziale 758 Różne rozliczenia występuje rezerwa ogólna w wysokości 115.000,00 zł i
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł, co stanowi razem mniej niż 1
% wydatków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane jest wydanie 7.780.056,00 zł na bieżące
wydatki.

W dziale  851 Ochrona zdrowia wydatki  w kwocie  125.000,00 zł  przeznaczone są na
Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna przewiduje się wydanie 988.687,00 zł.



 w tym na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                         324.403,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne                                 21.062,00 zł

- zasiłki oraz pomoc w naturze                                            95.535,00 zł

- zasiłki stałe                                                                        50.136,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania                                          72.201,00 zł

- domy pomocy społecznej                                                350.000,00 zł

- usługi opiekuńcze                                                                5.000,00 zł

- rodziny zastępcze                                                              36.000,00 zł 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                               2.000,00 zł

- wspieranie rodziny                                                            31.350,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki to 150.152,00 zł przeznaczone
są na świetlice szkolne w kwocie 130.152,00 zł oraz pomoc materialną dla uczniów w wysokości
20.000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zaplanowane są wydatki na:

- świadczenia wychowawcze - 3.733.752,00 zł

- świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjną –1.803.767,00 zł

W  dziale  900  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  wydatki  683.500,00  zł
przewidziane są na:

- gospodarkę odpadami w kwocie 480.500,00 zł. 

- schroniska dla zwierząt w kwocie 13.000,00 zł.

- oświetlenie ulic i dróg w kwocie 190.000,00 zł .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego występuje dotacja 60.000,00 zł
dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie na bieżąca działalność, dla Gminnego Centrum
Kultury w Popowie w kwocie 85.000,00 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie i działalność
świetlic wiejskich w wysokości 21.000,00 zł.



 W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowana jest dotacja w kwocie 50.000,00 zł
dla organizacji, która wygra konkurs na zorganizowanie rozgrywek sportowych oraz promocję
zdrowego trybu życia.  

Przewodniczący zarządza 20 minutową przerwę w obradach.

Ad. 8, 9

Głos  w  dyskusji  jako  pierwszy  zabiera  Radny  Robert  Zagrodnik,  który  poprosił  o
ustawienie  znaku  drogowego  na  wiadukcie  kolejowym  w  miejscowości  Więcki  –  ustąp
pierwszeństwa.  Następnie zaznaczył,  że  w paśmie drogi  Lelity,  Płaczki,  Antonie pojawiły się
głębokie urwiska, które trzeba uzupełnić masą bitumiczną. Radny poprosił również o załatanie
pierwszych  wyłomów  w drogach  jakie  pojawiły  się  po  zimie  –  droga  Więcki-Antonie  i  na
zakręcie w Dąbrowie.
Następnie Sołtys Konstanty Makles poprosił aby przestawić znak nazwy miejscowości Rębielice
Królewskie bliżej miejscowości, oraz żeby zasypać dziurę w poboczu przy posesji Pana Okrasy
w miejscu gdzie wykręca autobus szkolny.

Radny  Macherzyński  Józef  dopowiedział,  aby  w  miejscu  gdzie  ten  autobus  szkolny
wykręca  zamontować trzeba 3 słupki  z  łańcuchem, bo tam jest  na tyle  wolnego miejsca,  że
autobus spokojnie da radę zakręcić.

Radny Bęben Kazimierz ma kilka uwag i zapytań do Pani Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Mianowicie prosiłem Panią Kierownik o udzielenie pomocy dla Pani, która
ma 94 lata. Natomiast Pani Kierownik opieki w obecności Przewodniczącego i Pani Sekretarz
poinformowała  mnie,  że  sprawa  zostanie  załatwiona  do  dnia  1  grudnia.  Termin  ten  minął,
zadzwoniłem  więc  do  pani  Kierownik,  która  odesłała  mnie  do  pracownika  socjalnego,  z
zapytaniem co z wnioskiem. To jest znak jak Pani Kierownik załatwia sprawy. Następną sprawą
jaką  poruszył  Pan  Radny  Kazimierz  Bęben  jest  to  dlaczego  w  budżecie  ośrodka  pomocy
społecznej zostało na koniec roku aż 200.000,00 zł.? Wiele sytuacji jest na terenie całej gminy
gdzie są ludzie starsi, potrzebujący opieki i te pieniądze mogłyby być tym ludziom dane. Nam
jako radnym zależy aby ludzie, często chorzy zostali objęci opieką. Radny zaznaczył również, że
nie pamięta aby kiedykolwiek na koniec roku zostało aż tyle pieniędzy. Ponownie zwrócił się do
Pani Kierownik i powiedział, że nie może tak być, żeby oszczędzać na ludziach, którzy są chorzy,
starsi i potrzebujący pomocy. Radny zwrócił się do Pana Wójta o wyciągnięcie konsekwencji w
stosunku do Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Sołtys Borecki zapytał panią Kierownik o sytuację w której po rozdaniu darów, przyszła
do niego Pani, która nie dostała produktów żywnościowych, ponieważ w terminie nie złożyła
wniosku.  Moim  zdaniem  powinniście  ten  wniosek  Pani  pomóc  wypełnić  i  te  produkty
żywnościowe dać.

Radny Jakub Deska zaznaczył, że Pani Kierownik tym ludziom, którzy „piją i stoją pod
sklepem” zapomogi daje – tak być nie może.

Radny  Bęben  poinformował  również  radnych,  że  zna  człowieka,  któremu  decyzją
kierownika GOPS zostało przydzielone 50,00 zł na zakup opału. Ja wyliczyłem, że za 50 zł ten
człowiek kupi ok 60 kg węgla – to cóż to jest? 

Radny Jan Bździon poparł wypowiedzi Pana Bębna i Pana Boreckiego. Dodał również, że
skoro  są  pieniądze  w  budżecie  GOPSu  to  powinny  być  one  rozdane  tym  ludziom,  którzy



potrzebują  tej  pomocy.  Jeżeli  pani  Kierownik  nie  zna  sytuacji  w  terenie,  to  ma  od  tego
pracowników,  którzy  powinni  wiedzieć  jakie  ludzie  mają  potrzeby.  A Pani  powinna  jechać
osobiście w teren i to sprawdzić.

Radny Bęben dodał,  że  nie  ma żadnych zastrzeżeń do pracy pracowników socjalnych
pracujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Radny  Janusz  Krawczyk  zapytał  jak  wygląda  sprawa  z  lokalem  zastępczym
przeznaczonym dla  Pana Białka.  Drugą sprawą,  jaką  poruszył  jest  sprawa braku dojazdu do
działek w miejscowości Zbory (koło Pana Mazonia). Mianowicie ktoś wykupił działkę wraz z
drogą i  nikt  teraz z właścicieli  innych działek nie może tam dojechać,  bo droga jest  celowo
zablokowana.   

Głos  w  dyskusji  zabrała  Pani  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Popowie i odniosła się do zarzutów jakie padły ze strony radnych i sołtysów pod jej adresem.
Pomoc Społeczna to jest taka instytucja, która udziela pomocy osobom, które nie mają własnych
możliwości,  zasobów  uprawniających  do  tego,  aby  same  mogłyby  sobie  pomóc.  Pomoc
Społeczna wspiera ludzi, a nie ich utrzymuje. Nie może być tak, że ktoś jest zdrowy i otrzymuje
od  nas  zasiłki.  Proszę  państwa,  Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  nie  zajmuje  się  tylko
przyznawaniem  zasiłków  z  pomocy  społecznej,  ale  również  przyznaje  zasiłki  rodzinne,
świadczenia wychowawcze. Są to decyzje wydawane w konkretnej sprawie i do każdej sprawy ja
jako  kierownik  podchodzę  indywidualnie.  Pani  Kierownik  zaznaczyła,  że  przede  wszystkim
pomoc społeczna ma wspierać osoby, które są poniżej kryterium dochodowego, natomiast osoby
które przekraczają kryterium, to jest to szczególnie uzasadniony przypadek – ja mogę udzielić
takiej osobie pomocy, ale nie muszę. Szczególnie uzasadniony przypadek to oznacza, że jest to
sytuacja nagła tak jak np. pożar, huragan – wtedy rzeczywiście nie bierzemy pod uwagę sytuacji
dochodowej  rodziny.  Mamy tak  naprawdę  może  jeden  przypadek  w tym roku,  kiedy  osoba
kwalifikuje się jako szczególny uzasadniony przypadek. Natomiast choroba nie jest szczególnie
uzasadnionym przypadkiem, oczywiście jest to uzasadnienie, ale to nie jest jedyna przesłanka do
udzielenia  specjalnego  zasiłku.  Kierownik  zaznaczyła,  że  uczula  swoich  pracowników
socjalnych,  którzy idą  zrobić  wywiad w teren,  aby przeanalizowali  dokładnie  budżet,  czy te
osoby rzeczywiście nie są w stanie pokryć z własnych środków tych potrzeb. Pani Kierownik
odniosła się do wypowiedzi Pana Bębna odnośnie udzielenia zasiłku osobie. Rzeczywiście była
taka  sytuacja  i  rozmowa,  natomiast  ja  nie  przyrzekłam jak  ta  sprawa  się  zakończy.  Proszę
Państwa  każdy  ma  prawo zgłosić  osobę  do  pomocy  społecznej  na  zasadzie  zgłaszam,  żeby
pracownik socjalny jechał, natomiast ja nie mogę obiecać jak sprawa się zakończy. Nie znam
osoby komu odmówiła przyznania zasiłku i z tego powodu taka osoba rzeczywiście nie miała
pieniędzy, i nie zakupiła sobie niezbędnych potrzeb – takich jak węgiel, opał, żywność. Ja dzielę
zasiłki  z  równych pól.  Mówią  państwo specjalny zasiłek  celowy przyznany został  w kwocie
50,00  zł,  ale  tak  naprawdę  proszę  państwa  to  powinna  być  decyzja  odmowna.  Kierownik
zaznaczyła  również,  że  każda  osoba,  która  otrzymuje  od  GOPS-u  decyzje  ma  prawo  do
odwołania się od niej. Ja osobiście zawsze zachęcam osoby do odwoływania się. Rada Gminy
podjęła  uchwałę  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  jeżeli  chodzi  o  program
rządowy „Pomoc żywnościowa” i rzeczywiście z tej puli osoby które przekraczają 100 % -do
150% dajemy te pieniądze i to naprawdę nie są małe zasiłki na zakup żywności. Pani Kierownik
zaznaczyła, że musi się trzymać ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna zmierza w tym
kierunku aby integrować się ze środowiskiem, my nie utrzymujemy ludzi.

Radny Kazimierz Bęben zapytał dlaczego Pani Kierownik chociaż raz nie pojechała w
teren?



Kierownik odpowiedziała, że tam gdzie widzi taką potrzebę to jeździ. Natomiast jeżeli
widzę,  że osoba ma dochód,  który w mojej  ocenie wystarczy jej  na zaspokojenie potrzeb to
dlaczego ja mam udzielić zasiłek skoro to nie jest szczególnie uzasadniony przypadek. Ja mam
prawo dać odmowę i ta osoba ma prawo się odwołać od mojej decyzji.

Odnośnie pytania Sołtysa Boreckiego Kierownik odpowiedziała że mogła się zdarzyć taka
sytuacja, kiedy była już ta żywność zamówiona, ponieważ my zamawiamy żywość na konkretną
ilość  złożonych  wniosków.  Z  każdej  udzielonej  pomocy  my  się  rozliczamy,  robimy
sprawozdania, musimy podawać jaka jest przyczyna udzielenia pomocy.

Radny Bęben powiedział, że usłyszeliśmy w wypowiedzi Pani Kierownik, że „ ja mogę
komuś dać zasiłek a nie muszę”. My nie możemy oszczędzać na ludziach. Według mnie jest Pani
w błędzie i nie ma Pani w takiej sytuacji racji.

Radny Kasprzak odniósł się do wypowiedzi pani Kierownik odnośnie odwoływania się od
decyzji. Według mnie to są jakieś żarty, bo dobrze pani wie, ze Ci ludzie i tak nie przyjdą się
odwołać. Radny zawnioskował to Pana Wójta, aby Kierownik GOPS-u powinien być z terenu
naszej gminy, który żyje tu, z tymi, ludźmi się spotyka.

Głos w dyskusji zabrała Pani Sołtys Barbara Błachowicz i odniosła się do wypowiedzi
Pani Kierownik, że choroba to nie jest szczególnie uzasadniony przypadek. Opieka nad osobami
schorowanymi to jest naprawdę bardzo ciężki kawałek chleba. Ja uważam, jako sołtys, że sołtysi
najlepiej wiedzą jak kto ma i czego potrzebuje – proszę o zaciągniecie opinii od nas. I dopiero
wtedy może Pani podejmować decyzje.

Radny Łukasz Tasarz stanął częściowo w obronie Pani Kierownik, która ma określone
przepisy, kryteria w ramach których musi się poruszać. Osobiście uważam, że część osób bierze
te zasiłki z cwaniactwa, a część osób ma niskie dochody, ale jest on udokumentowany, a są ludzie
którzy nie mają na papierze żadnego dochodu, a pieniądze mają. Są osoby, które nie chcą przyjść
do opieki, bo się wstydzą, a nie mają nic, a są ludzie którzy posiadają samochody nowe i chodzą
do opieki po zasiłki i korzystają. Nikt z nas nie podejmie się oceny stanu finansowego ludzi.
Kiedyś ze strony Wójta padła taka propozycja aby to prezesi OSP przeprowadzali taki wywiad
środowiskowy. My jako strażacy nie zgodziliśmy się na to, żeby podjąć temat dzielenia pieniędzy
pomiędzy ludźmi.

Radny Janusz Krawczyk zapytał Panią Kierownik na jakim poziomie te odwoływania od
decyzji są załatwiane i ile było takich odwołań?

Pani  Kierownik  wyjaśniła,  że  odwołanie  składa  się  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego  w  Częstochowie  za  pośrednictwem Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.
W 2016 roku mieliśmy dwa przypadki, że osoba odwołała się od decyzji. Ja osobiście zachęcam
ludzi żeby pisali te odwołania. W trakcie mojej pracy jak jestem kierownikiem nie było takich
odwołań.  Reasumując  Pani  Kierownik  powiedziała,  że  pomoc społeczna  to  nie  tylko  pomoc
finansowa, ale również świadczymy inną pomoc. Dla osób leżących i schorowanych możemy
zapewnić  usługi  opiekuńcze,  a  jeżeli  nie  wystarczą  takie  usługi  opiekuńcze,  to  wtedy
przygotowujemy wniosek  i  taką  osobę  kierujemy do  domu  pomocy  społecznej.  Zapewniam
państwa, że osoba, która udokumentuje swoje wydatki, przedstawi rachunki, faktury z których
wynika,  że  wydaje  więcej  niż  ma  w budżecie,  to  ja  nikomu  nie  odmówie  pomocy.  Pomoc
społeczna  ma  zaspokoić  niezbędne  podstawowe  potrzeby.  Nie  wszystko  da  załatwić  się
pieniędzmi pomocy społecznej.

Pan Owczarek zwrócił uwagę na to, że opieka społeczna powinna służyć ludziom.
Na  zakończenie  dyskusji  pytanie  do  pani  Sekretarz  zadał  Radny  Zenon  Wers  dot.

programu edukacyjnego w szkołach.



Pani Sekretarz odpowiedziała, że realizacja tego program ruszy w styczniu po feriach, a
przestój spowodowany był tym, że w pierwszej kolejności musieliśmy wyłonić instytucje, która
będzie prowadziła te zajęcia. 

Odpowiedzi  na  pytania  Radnych  i  Sołtysów udzielił  Pan  Wójt.  Wyjaśnił,  że  podczas
wyłaniania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub każdego innego urzędnika
państwowego, opiera się na przepisach ustawy. Wójt odczytał pismo z dnia 30 listopada 2016
roku, które zostało skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Kłobucku z wnioskami, które
padły po ostatniej sesji Rady Gminy. Do tej pory nie otrzymaliśmy ze strony Zarządu żadnej
odpowiedzi. Wójt odniósł się do tematu ubytków w drogach i odpowiedział, że na ten okres jaki
teraz  jest  na  żadnych  drogach  gminnych  nie  będą  podejmowane  żadne  prace.  Zaznaczył
natomiast,  że  do tematu  powrócimy bliżej  wiosny.  Do Zarządu Dróg Powiatowych wyślemy
wniosek odnośnie tablicy – nazwy miejscowości Rębielice Królewskie, żeby przestawić ten znak
bliżej  miejscowości.  Odnośnie  ronda  w  miejscowości  Kamieńszczyzna  to  zostaną  tam
zamontowane słupki z łańcuchem. Wójt wyjaśnił radnemu Krawczykowi, że z panem Białkiem
została podpisana umowa najmu na pomieszczenie gminne w budynku przy ul. PKC w Popowie.
W tym budynku mieszka również  córka Pana Białka,  który z  jej  strony będzie miał  opiekę.
Umowa sporządzona jest na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że wynajmujący musi wyrazić
zgodę na zameldowanie w tym lokalu. Wójt ustosunkował się do tematu drogi w Zborach koło
Pana  Mazonia.  Odpowiedział,  że  wpłynął  do  urzędu  wniosek  od  właścicieli  działek,  i  są
prowadzone  rozmowy w  tej  sprawie.  O  efektach  i  konkretach  w  tej  sprawie  będą  państwo
powiadomieni.

Radny Zenon Wers w imieniu Prezesa GS poprosił Wójta o wycięcie krzaków przy drodze
gminnej pomiędzy sklepem w Rębielicach Królewskich. 

Wójt odpowiedział, że krzaki zostaną usunięte w najbliższym wolnym czasie.
Radny Badura poprosił Pana Wójta o ponowienie wniosku do powiatu odnośnie poprawy

zapadniętej drogi przed studzienką w miejscowości Zbory ul. Spokojna przy posesji nr 59.
Radny Krawczyk poprosił aby do wniosku do powiatu ująć również załatanie dziury w

drodze w Popowie ul. Pajęczańska , przed torami.
Radny  Zatoń  zapytał  kiedy  będzie  poprawiony  chodnik  w  Zawadach  na  ul.

Wypoczynkowej oraz zawnioskował aby na ul. Spokojnej i Turystycznej drogę wykorytować,
utwardzić tak aby mieszkańcy mogli swobodnie dojechać do swoich posesji.

  

Ad.10

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński czyta kolejno projekty
uchwał;

 - Uchwała nr 150/XXVII/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
W głosowaniu bierze udział 14 radnych ( Radny Zagrodnik wyszedł)
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
‘za”- 13
„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 1 (Zatoń Paweł)



 -  Uchwała nr 151/XXVII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy
Popów na lata 2016-2026.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
‘za”- 14
„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 1 (Zatoń Paweł)

- Uchwała nr 152/XXVII/2016  w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
‘za”- 14
„przeciw"- 0 
„wstrzymało się" – 1 (Zatoń Paweł)

- Uchwała nr 153/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Popów na lata 2017-2027
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
‘za”- 14
„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 1 (Zatoń Paweł)

Uchwała  nr  154/XXVII/2016  w  sprawie  uchwalenia  gminnego  programu  profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       
Radni głosują
‘za”- 15
„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 0

Uchwała nr 155/XXVII/2016 w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2017
rok.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
„za”- 15



„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 0

Uchwała nr 156/XXVII/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem i
Gminą Działoszyn, a Gminą Popów w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców
miejscowości Zalesiaki Pieńki w gminie Działoszyn.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
‘za”- 15
„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 0

Uchwała nr 157/XXVII/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Popów”.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
‘za”- 15
„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 0

Uchwała nr 158/XXVII/2016 w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
‘za”- 15
„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 0

Uchwała nr 159/XXVII/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XXV/2016 Rady Gminy Popów
z dnia 24 listopada 2016 roku.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
       Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż pyta czy są uwagi do przedstawionego        
projektu uchwały. Uwag nie ma.
       Radni głosują
‘za”- 14
„przeciw"- 0
„wstrzymało się" – 1 (Zatoń Paweł)



Ad.11

Pani  Sekretarz  złożyła  wszystkich  obecnym  najserdeczniejsze  życzenia  z  okazji
zbliżającego się Nowego Roku 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż zamyka obrady XXVII sesji  Rady Gminy
Popów. Wypowiada słowa „Zamykam obrady XXVII sesji Rady Gminy Popów”.
Obrady sesji trwały od godz. 09:00 do godz. 11:50.

Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady Gminy

Emilia Krawczyk                                                                          Henryk  Wróż


