
Protokół Nr  XXVI/09
Z obrad XXVI  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy   odbytej w dniu 19 czerwca 2009 roku w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Popów

W sesji uczestniczyli
Radni wg załączonej listy obecności
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni  - Zagrodnik Robert, Lubczyński Henryk
Wójt Gminy Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Teresa Buchlińska
Skarbnik Gminy Paweł Hanus

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej nieobecności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie wniosku Wójta gminy  o zwołaniu  sesji nadzwyczajnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Zmiany uchwały  Nr 139/XXIV/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2009 r w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popów.

7. Zamknięcie obrad XXVI  a VI nadzwyczajnej sesji rady gminy 

Ad. 1

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy – Matyszczak Robert  wypowiada słowa – otwieram 
XXVI  sesję a VI nadzwyczajną  sesję   rady Gminy Popów . Stwierdzam, że dzisiejsze 
obrady są prawomocne . Na ustawowy skład 15 radnych  w sesji uczestniczy 13 radnych.

Ad.2
Z-ca Przewodniczącego rady gminy  Matyszczak Robert przedstawia proponowany porządek 
obrad.
Radni jednogłośnie głosują za jego przyjęciem.

Ad.3
Radny Deska Jakub  wnioskuje , aby rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji  bez 
czytania .protokół był wyłożony do wglądu  radny zapoznał się z jego treścią  i stwierdza, że 
odzwierciedla przebieg  ostatniej sesji.
Radni przyjmują protokół z poprzedniej sesji bez czytania.

Ad.4 
W skład komisji uchwał  i wniosków  radni proponują następujące osoby;

1. Wojtyra Włodzimierz
2. Deska Jakub
3. Bęben Kazimierz

Radni wyrażają zgodę  i Rada jednogłośnie głosuje za składem komisji.



Ad.5

Z-ca przewodniczącego rady Gminy Matyszczak Robert czyta wniosekWójta Gminy  o 
zwołaniu sesji nadzwyczajnej 
Odbycie sesji nadzwyczajnej podyktowane jest  pilną potrzebną podjęcia uchwały w sprawie: 
zmiany  uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Popów , która jest niezbędna 
w celu uzupełnienia  złożonych wniosków o pozyskanie środków  z Programu Rozwoju i 
Odnowy Wsi na remont Gminnego Centrum kultury  w Popowie oraz budowę miejsc 
parkingowych w Popowie.
Z-ca przewodniczącego Rady Gminy Matyszczak Robert pyta czy ktoś  chce zabrać głos w tej 
sprawie.
Głos zabiera Wójt Gminy , który mówi, że zostały złożone dwa wnioski  o pozyskanie 
środków  z PROW –u , na remont Centrum Kultury w Popowie i  miejsca parkingowe a 
Popowie .Te wnioski trzeba uzupełnić  a ponieważ  najpóźniej we wtorek ta uchwała musi 
być dostarczona  skąd konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej . Błędy dotyczyły  wpisu ,że 
zadanie to zastanie wykonane w latach 2009 – 2016  , a było wpisane 2010 – 2017  oraz 
rozwinięcie  treści zapisu „kontynuowanie tradycji przez  „Zespół jutrzenka”
Składane wnioski są bardzo szczegółowo rozpatrywane  i analizowane i każda wątpliwość 
musi być w nich  wyjaśniona.
Ad.6
 Przewodniczący komisji Uchwał i wniosków Bęben Kazimierz  czyta projekt uchwały
Nr 154/XXVI/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 139/XXIV/09  Rady Gminy Popów z dnia 
27.02.2009 w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popów.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Ad.7 Po wyczerpaniu  porządku obrad  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Matyszczak 
Robert zamyka obrady wypowiada słowa „Zamykam obrady XXVI sesji Rady Gminy”
 Obrady trwały od godz. 9,00 go godz. 9,30.

Protokołowała:                                                                  Z-ca Przewodniczacego 
Halina Płuska                                                                             Rady Gminy 
                                                                                            Robert Matyszczak
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