
                               W sesji uczestniczyli: Protokół  Nr  XXV/2009
z obrad sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 23 kwietnia 2009 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy  obecności:
Sołtysi wg załączonej listy obecności
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Teresa Buchlińska
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg – Jerzy Machowski
Pracownicy UG Henryk Świeży, Paweł Łacny
Przedstawiciele Firmy WINDPROJEKT – Lechosław Wróbel i Boryna Błażęj

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie proponowanego porządku  obrad sesji.
3.   Przyjęcie protokółu z  poprzedniej  sesji.
4 Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie  między sesyjnym.
6. Sprawozdanie  z wykonania  Planu Gospodarki Odpadami.
7. Sprawozdanie z wykonania  budżetu  Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska 

za 2008 rok
8. Sprawozdanie z wykonania  budżetu instytucji kultury za 2008 rok
9. Sprawozdanie  z wykonania  budżetu Gminy za 2008 rok
10.Przedstawienie  opinii RIO o sprawozdaniu  z wykonania  budżetu gminy  za 2008 

rok.
11.Przedstawienie wniosku  Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia  absolutorium 

Wójtowi Gminy  za 2008 rok
12. Przedstawienie  opinii RIO  o wniosku   Komisji Rewizyjnej  w sprawie  udzielenia 

absolutorium  Wójtowi Gminy za 2008 rok.
13.Dyskusja
14.Wolne wnioski i zapytania
15.Podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy za 2008 rok
- zatwierdzenie rocznego sprawozdania  finansowego Biblioteki  Publicznej  w 

Popowie za rok 2008/ Instytucji kultury/.
- uchwalenia Statutu  Rady Gminy Popów
- sprzedaży nieruchomości położonej w Kulach
- przystąpienia  do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy Popów
- zmiany w budżecie  gminy
- przekazania  środków z budżetu  Gminy Popów do Wojewódzkiego Funduszu 

Wsparcia Policji w Katowicach
- zmiany  w  Gminnym  programie   profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniu  narkomanii i przeciwdziałaniu  przemocy 
w rodzinie na 2009 rok

16.Zakończenie obrad XXV sesji Rady 
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Przebieg obrad sesji

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński otwiera obrady  XXV sesji Rady Gminy. 
Wypowiada słowa „ otwieram  obrady XXV sesji Rady Gminy Popów”.Stwierdzam, że 
dzisiejsze obrady są  prawomocne gdyż na stan 15 radnych w  obradach sesji uczestniczy  13 
radnych. Nieobecni  Lubczyński Henryk , Zagrodnik Robert/
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy  Józef Macherzyński  przedstawia proponowany 
porządek obrad sesji.
Wójt Gminy  wnioskuje, aby z porządku obrad wyłączyć  uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Rady Gminy Popów  z uwagi na  szersze konsultacje  z Radą Gminy w tym temacie 
oraz  wnioskuje o włączenie do porządku obrad dwóch uchwał w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych  i nadania numerów oraz  w sprawie nabycia nieruchomości 
położonej w Zawadach
Zmiany porządku obrad  Przewodniczący rady gminy poddaje pod głosowanie  radni 
jednogłośnie  głosują za przyjęciem zmian w porządku  obrad.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.   Przyjęcie proponowanego porządku  obrad sesji.
3.   Przyjęcie protokółu z  poprzedniej  sesji.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie  między sesyjnym.
6. Sprawozdanie  z wykonania  Planu Gospodarki Odpadami.
7. Sprawozdanie z wykonania  budżetu  Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska  za 2008 rok
8. Sprawozdanie z wykonania  budżetu instytucji kultury za 2008 rok
9. Sprawozdanie  z wykonania  budżetu Gminy za 2008 rok
10. Przedstawienie  opinii RIO o sprawozdaniu  z wykonania  budżetu gminy  za 2008  rok.
11. Przedstawienie wniosku  Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy 

za 2008 rok
12. Przedstawienie  opinii RIO  o wniosku   Komisji Rewizyjnej  w sprawie  udzielenia  absolutorium 

Wójtowi Gminy za 2008 rok.
13. Dyskusja
14. Wolne wnioski i zapytania
15. Podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy za 2008 rok
- zatwierdzenie rocznego sprawozdania  finansowego Biblioteki Publicznej w Popowie za rok 

2008/ Instytucji kultury/.
- sprzedaży nieruchomości położonej w Kulach
- przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy Popów
- zmiany w budżecie  gminy
- przekazania  środków z budżetu  Gminy Popów do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji 

w Katowicach
- zmiany w Gminnym programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu  narkomanii i przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie na 2009 rok
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i nadania numerów
- nabycia nieruchomości położonej w Zawadach

16. Zakończenie obrad XXV sesji Rady 
Po zmianach radni przyjmują porządek obrad jednogłośnie.

Ad.3 

Radny Wojtyra Włodzimierz  wnioskuje, aby rada przyjęła  protokół z ostatniej sesji 
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bez czytania. Protokół wyłożony był do wglądu, radny zapoznał się  z nim i stwierdza, 
że odzwierciedla  przebieg  ostatniej sesji .Radni jednogłośnie  głosują za przyjęciem 
protokółu  bez czytania.

Ad.4

 W skład komisji uchwał i wniosków radni proponują:
1/ Kasprzak Jerzy
2/ Drabik Henryk
3/ Deska Jakub

Radni wyrażają zgodę na pracę w komisji i Rada jednogłośnie głosuje za składem 
komisji.

Ad.5

Wójt Gminy składa ustne sprawozdanie z działalności   w okresie  miedzy sesyjnym. 
Pan Wójt informuje radnych ,że  odbył spotkanie w Starostwie Powiatowym w 
Kłobucku , w którym uczestniczyła pani poseł Rozpondek . Pani poseł zapoznała 
zebranych  z pracami rządu  oraz poinformowała o ustawach , które weszły w życie i 
które  będą dopiero obowiązywać., uczestniczył również w drugim spotkaniu w 
Starostwie Powiatowym  poświęconym   sprawom Powiatu , dróg , zarządzania 
kryzysowego ,oraz zwierzętami padłymi. Rozmawiano również w sprawie remontu 
dróg  na terenie powiatu, które zostały uszkodzone przez TIRY wywożące piach na 
obwodnice w Krzepicach oraz objazd  przez Zawady w związku z budową mostu  w 
Zawadach.  Będzie w tej sprawie przeprowadzona wizja lokalna , została powołana 
komisja, która  będzie analizowała  uszkodzenia . które na tych drogach wystąpiły. 
Na terenie naszej gminy  zostały uszkodzone drogi w Rębielicach Królewskich i 
Zawadach.
Został ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno Przedszolnego  Nr 2 w 
Wąsoszu Górnym. Zgłoszona została jedna kandydatura Katarzyny Siedlak i ona 
została wybrana na to stanowisko.
Wójt był obecny na spotkaniu w Katowicach  z Ministrem Rolnictwa Sawickim 
Markiem , który poinformował  o Programie Rozwoju Wsi , o realizacji wniosków na 
inwestycje. Gmina Popów złożyła dwa wnioski na modernizacje  świetlic w Dębiu i 
Zborach .Ogłoszono przetargi  na te inwestycje.
20 kwietnia  złożono dokumentację na przetarg  na drogę gminną na ul. Lipową w 
Kamieńszczyźnie i na ul, Wesołą w Zawadach
Wójt powiedział ,że mimo  zaplanowanych zadań do końca nie jest pewny czy będą 
zrealizowane  z uwagi na płynność ustaw  umożliwiających pozyskiwanie  środków z 
zewnątrz.
W okresie tym zostało podjętych 9 uchwał  oraz 8 zarządzeń. dotyczących:
1 w sprawie  zatwierdzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2009 
rok,
1 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora  Gminnego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym, 1 w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy Popów. 4 w sprawie budżetu, 1 w sprawie 
powołania komisji konkursowej
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Następnie głos zabrał Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu dróg pan Jerzy 
Machowski, który w swym wystąpieniu powiedział ,że  umowa z wykonawcą na 
budowę mostu w Zawadach została podpisana na 30 czerwca 2009 roku. Ustalono 
harmonogram prac i jeżeli prace będą przebiegały zgodnie z harmonogramem . to 
około 15 maja 2009 r będzie obciążenie próbne i kontrola nadzoru budowlanego 
.Jeżeli  opinia będzie pozytywna to zostanie umożliwiony ruch wahadłowy.
Dyrektor pozytywnie ocenia działalność  na terenie naszej gminy bo zarówno wjazd 
na nasz teren jak i wyjazd jest bardzo dobry. Została tylko mała przerwa w środku 
Zawad od mostu w stronę Miedźna , ale i to zostanie zrobione. Współpraca 
województwa z gminą Popów układa się bardzo dobrze. Z inicjatywy gminy zostało 
podpisane porozumienie na rondo w Popowie.  Ta inwestycja nie weszła do planu w 
roku bieżącym , ale w roku 2010 jest  możliwa do realizacji.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński pyta  w  jakim stadium załatwiania 
jest droga w Zawadach od mostu w stronę Miedźna , bo jest ona bardzo zniszczona, 
a gdy zostanie wznowiony ruch przez most przejazd różnego rodzaju pojazdów nasili 
się.
Pan Machowski odpowiedział, że  w tym roku będzie rozpoczęty projekt  remontu 
tego odcinka Zawad. Z analizy będzie wynikał koszt  i o ile  będzie to  możliwe ,to w 
niedalekiej przyszłości  ta droga będzie zrobiona.
Radny Kocot Jerzy pyta czy będą dopuszczone do przejazdu przez most w okresie 
próbnym przy tym ruchu wahadłowym ciężarówki.
Dyrektor odpowiedział ,że to będzie naturalny ruch,  z  tym tylko, że wahadłowy.
Przewodniczący Rady Gminy podsumowując dyskusje w tym temacie powiedział ,że 
te prace , które tutaj prowadzimy są pozytywną wizytówką naszego województwa, 
Przewodniczący Rady Gminy podkreśla, że  to rondo również będzie nam bardzo 
potrzebne szczególnie teraz , kiedy zostanie  rozszerzony ruch  przez ten most.

Ad.6

Sprawozdanie  z wykonania  planu gospodarki odpadami przedstawia pracownik 
Urzędu Gminy pan Paweł Łacny.  
Program Gospodarki Odpadami został przyjęty Uchwałą Nr 103/XVIII/2004 Rady 
Gminy Popów w dniu 29 czerwca 2004 r. Założenia przyjęte w tym programie 
zostały  po części zrealizowane. potwierdzeniem tego jest wyższa świadomość 
ekologiczna mieszkańców gminy , którzy segregują  odpady  do poustawianych 
prawie w każdej miejscowości koszy oraz odwożą je na wysypisko  odpadów 
komunalnych. Na terenie gminy Popów istnieje składowisko odpadów  komunalnych 
w Więckach  Właścicielem oraz zarządzającym jest  Gmina Popów. Składowisko jest 
czynne w piątki i soboty  Na składowisko są przyjmowane odpady  wyłącznie od 
mieszkańców i przedsiębiorców  z terenu Gminy Popów, którzy dostarczają odpady 
własnym transportem. Ponadto na terenie gminy  prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów .Liczba pojemników systematycznie rośnie  i w chwili obecnej liczy 
już 143  pojemniki  poustawiane  na terenie całej gminy Popów. W latach 2003-2006 
wprowadzono system workowej  segregacji  odpadów opakowaniowych  w dwóch 
miejscowościach. System ten sprawdził się i  obecnie zbiórka tego typu prowadzona 
jest we wszystkich  miejscowościach  wchodzących w skład gminy Popów. 
Mieszkańcy gminy  nauczyli się  prawidłowej segregacji odpadów  i przyzwyczaili się 
do realizacji  programów związanych z  ochroną środowiska.
/Sprawozdanie w załączeniu/
Radny Bęben Kazimierz   odnosi się do  wysypiska odpadów w Więckach   i mówi, 
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że służyło dobrze  naszym mieszkańcom  i jeżeli tego wysypiska nie będzie  to co 
dalej będziemy robić z odpadami, jako urząd nie posiadamy tyle środków 
finansowych , aby dostosować  je  do  wymogów unijnych , w związku z czym musi 
być zrekultywowane.
Pracownik urzędu gminy Łacny Paweł  wyjaśnia, że  trzeba znaleźć jakieś 
rozwiązanie , bo to ,że nie mamy  co zrobić z odpadami to nie jest argument do 
utrzymania tego wysypiska  musi ono spełniać jeszcze określone wymogi.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  informuje ,że zgłosiła się firma 
,która chce  przejąć to wysypisko , bo ono spełnia  warunki , spód jest zabezpieczony 
I są zamontowane  piezometry, ale to jest jeszcze problem do rozważenia .
Radny Kowalik Jan  pyta czy są firmy zajmujące się zbiórką makulatury, bo kiedyś 
zbierano makulaturę w szkołach , dzisiaj jakoś  nikt się tym nie zajmuje a problem 
jest.
Radny Deska Jakub odnosi się jeszcze do  wysypiska  i firmy ,która chce je przejąć 
ma  tutaj pewne zastrzeżenia , bo to wysypisko służyło tylko naszej gminie , 
natomiast gdy to przejmie inna firma będą zwożone różne odpady  z różnych gmin.
Radna Garbiec Teresa  mieszka na Nowej Wsi i sygnalizuje ,że tam powstaje kolejne 
„dzikie” wysypisko , ale gdy by każdy miał swój kosz , to by było trochę porządku.
Sołtys wsi Zawady pyta , gdzie mieszkańcy gminy maja składać eternit, który 
wymieniają , czy coś się w tej sprawie robi.
Łacny Paweł odpowiada, że  na dzień dzisiejszy  żadnych dopłat  nie ma .Gmina 
posiada wykaz firm, które mogą ten eternit zdemontować , ale za rozbiórkę pobierają 
opłaty , a na własna rękę tego robić nie wolno.
Radny Deska Jakub  zgłaszał już ten problem , aby  osoba spisująca stan 
wodomierzy i zbierająca opłatę za wodę również kontrolowała dokumenty ,gdzie są 
wywożone odpady.
Radny Kazimierz Bęben uważa, że tak nie może być , aby mieszkańcy gminy 
wywozili śmieci za odpłatnością , firmy owszem , bo muszą się okazywać 
dokumentami , no i mają tych odpadów znacznie więcej.
Radny Kowalik Jan  wyjaśnia, że rolnicy w tej chwili również są  zobowiązani do 
okazywania się dokumentami,  natomiast  mieszkańcy gminy ,którzy nie są rolnikami 
nie są do tego zobowiązani  i „mogą „ zanieczyszczać teren.
Radny Deska Jakub porusza problem  umów do przyłączania się do kanalizacji 
,przyłączenie się do kanalizacji miało być dobrowolne , a od mieszkańców pobiera 
się opłaty.
Radny Kowalik Jan odpowiada, że tak jest , bo kto nie chce się dołączyć to nie 
wpłaca  tej składki.

Ad.7

Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminnego funduszu Ochrony Środowiska  za 
2008 rok przedstawia Skarbnik Gminy .
 /Informacja w załączeniu/

Ad.8

Sprawozdanie z wykonania  budżetu  inwestycji kultury za 2008 rok przedstawia 
Skarbnik Gminy / Informacja w załączeniu/

Ad.9
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 Sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy Popów za rok 2008 przedstawia 
Skarbnik Gminy Paweł Hanus.
Plan budżetu Gminy Popów na 2008 roku  uchwalony został przez Radę Gminy w 
dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą Nr 73/XII/2007  i opiewał na kwotę 12.349.264 zł 
po stronie dochodów i 11.970.909 zł po stronie wydatków W wyniku zmian w ciągu 
roku na koniec roku plan wynosił po stronie dochodów 13.047.050,73 zł , po stronie 
wydatków 14.535.120, 73 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie planu to dochody wykonano 
w 102,47 % i wynosiły 13.369.729,83 , wydatki natomiast w 85 ,51 % i wyniosły 
12.429.398.99 zł. 
Z powyższego wynika ,że budżet gminy za 2008 rok zamknięto wynikiem  dodatnim , 
który wyniósł 940.330.84 zł./ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok 
w załączeniu/

Ad. 10  

Skarbnik Gminy Paweł Hanus przedstawia Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 roku. RIO wydała pozytywną 
opinię  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu  z wykonania budżetu.
VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonał  analizy formalno- prawnej i 
merytorycznej  przedłożonych przez Wójta Gminy materiałów  dotyczących wykonania 
budżetu i stwierdził  że pod względem  merytorycznym nie stwierdzono  nieprawidłowości 
oraz rozbieżności danych w sprawozdaniach  statystycznych  jak i w sprawozdaniu 
opisowym.
Przedłożone sprawozdanie  opisowe z wykonania budżetu  spełnia dyspozycje art.199 ust.1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych /Dz. U.  z 2005 r Nr 249 
poz.2104/.Skład orzekający nie znalazł żadnych uchybień  wynikających  z tego 
sprawozdania.
Uchwała Nr 4100/VII/2009 z dnia 8 kwietnia  2009 roku  Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach w załączeniu.

Ad.11

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Bęben przedstawia wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Popów 
za 2008 rok. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Popów z wykonania budżetu gminy 
za 2008 rok  komisja stwierdza, że  realizacja budżetu  była prawidłowa , dokonane wydatki 
były  celowe i uzasadnione. Komisja stawia wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Popów za 2008 rok. Komisja przegłosowała wniosek  . Na skład komisji 5 osób / 
/nieobecny przewodniczący  Komisji/ „Za” głosowało 4 członków Komisji Rewizyjnej.

Ad.12

Przewodniczący Rady Gminy  Bęben Kazimierz przedstawia opinie RIO o wniosku  Komisji 
Rewizyjnej. VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  wydał 
pozytywną opinię o wniosku  Komisji Rewizyjnej. Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia 
absolutorium  Wójtowi Gminy Popów za 2008 rok.

Ad.13 i 14 
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Radny Bęben Kazimierz  zwraca się z pytaniem czy są czynne hydranty p.pożarowe 
Nadchodzi lato  i susza , bardzo łatwo o pożar  i ważną rzeczą jest ,aby te hydranty były 
czynne , bo to  świadczy o szybkości gaszenia pożaru,  pyta również o staw w Więckach , czy 
nie można by go  zasypać .
Radna Teresa Garbiec  składa wniosek o wystąpienie z pismem do Powiatowego  Zarządu 
Dróg  z zapytaniem w jakim terminie będzie zrobiona droga na Kulach ,zgłasza  również że 
na drodze w kierunku Wąsosza Górnego jadąc od strony Kul jest duża dziura, którą trzeba 
naprawić
Radny Kocot Jerzy   przypomina o uzupełnieniu  znaków na Antoniach i Annolesiu.
Sołtys  Annolesia zgłasza ,że na świetlicy w Marianowie przecieka dach  , no i trzeba tam 
dokończyć podbitkę dachu.

Radna Starzyńska Mariola wnioskuje o ustawienie znaku informacyjnego na  ul. Osiedlowej 
w Popowie, gdyż osoby obce wyjeżdżające z  osiedla nie wiedzą , która droga jest z 
pierwszeństwem przejazdu.
Radny Kasprzak Jerzy prosi o równiarkę na drogę do Rębielic Królewskich
Sołtys wsi Zawady  Borecki Edmund wnioskuje o naprawę „mostu bujanego” , bo tam jest 
niebezpiecznie, łańcuchy są  pozrywane, brak jest szczebli, desek  itd.
Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński odpowiada, że remont tego mostu jest 
bardzo drogi  
Radny Kowalik Jan przypomina o braku dostępu do rzeki a szczególnie pomiędzy ośrodkiem 
wypoczynkowym „Pod Grzybkiem” i „Paradais”
Do powyższych pytań ustosunkowuje się Wójt Gminy , który  wyjaśnia, że hydranty były 
sprawdzane , nie wszystkie są czynne . Omawiał tą sprawę  ze strażakami na zebraniu 
strażackim , aby te sprawy kontrolowali. Niebawem będzie takie zebranie i znów zobowiąże 
strażaków do przeglądu tych hydrantów. Jeżeli chodzi o sadzawkę w Więckach  to jest ona 
Skarbu Państwa  i tym zarządza Starostwo . Ale podkreślił ,że ta woda w związku ze suszą 
może się kiedyś przydać na wypadek pożaru , ta sadzawka pełni  także taką funkcje zbiornika 
recesyjnego . Jest możliwość wykupu tego terenu.
Droga w Kulach – pismo do Zarządu Dróg będzie wysłane , ale ta droga nie jest   w planie do 
zrobienia na ten rok.
Na terenie gminy jest do zrobienia droga  w Wąsoszu Górnym w stronę Kul  na długości 
ok.700 m.
Oznakowanie na osiedlu w Popowie będzie . Remiza w Marianowie będzie zrobiona .Przy 
pomocy więźniów czyścimy wszystkie drogi  i możliwe miejsca na terenie  gminy , prowadzi 
się wycinkę drzew przy drogach na terenie gminy, obcinanie gałęzi, wywózkę śmieci. 
Równiarka będzie, bo trzeba udrożnić drogę do Ośrodka Harcerskiego przez plac pana Tyrka 
i tą równiarkę można wysłać w teren .Jeżeli chodzi o ”most bujany” to my daliśmy dla 
Ośrodka Harcerskiego pewną sumę pieniędzy  i w ramach tych środków mogą pewne prace 
poczynić , ale to jest w ich zakresie.
Radni zgłaszają jeszcze zakup słupów ogłoszeniowych  między innymi do Rębielic 
Królewskich i Popowa.
Deska Jakub zgłasza  awarię hydrantu koło pana Ptaka, no  i wnioskuje, aby zawiadomienia o 
wyłożeniu planu zagospodarowania   były podawane do publicznej wiadomości również przez 
okólniki, bo brak jest informacji o takich  przedsięwzięciach  gminy.
Kowalik Jan prosi  również o wysyłaniu więcej okólników o szczepieniu psów  i wcześniej je 
wysyłać , bo też nie ma informacji w terenie.
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Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński wita przedstawicieli firmy 
WINDPROJEKT z Inowrocławia  pana Wróbel Lechosława i pana Borynę Błażeja. Firma ta 
zajmuje się projektowaniem  elektrowni wiatrowej.
Przedstawiciele firmy  poinformowali radnych i sołtysów o możliwości czerpania energii z 
wiatraków. 19 wiatraków chcą postawić w miejscowości Rębielice Królewskie , gdy ,  tam 
jak stwierdzili są „dobre wiatry’.
Omówili jakie będą z tego tytułu korzyści dla gminy jak i rolników . Rolnicy na  polu których 
będą stały te wiatraki dostaną czynsz dzierżawny, natomiast gmina skorzysta bardzo dużo
      -     Modernizacja dróg

- wpływy dla budżetu gminy 
- rozwój lokalnej struktury elektroenergetycznej

Grunt jest wydzierżawiany na 25 lat , a po tym okresie całość demontuje się.   Radni byli 
zainteresowani kapitałem firmy . kapitał ten jest duży. Radny Deska Jakub obawiał się ,że nie 
jest to zbyt dużo jeżeli chodzi o taką inwestycję .
Radny Matyszczak Robert ma pewne obawy , ponieważ interesował się trochę tym tematem  i 
powiedział ,że w tych okolicach może nastąpić spadek wartości ziemi  wokół wiatraków , 
tereny staną się mniej atrakcyjne, może zmienić się klimat, to są tereny  o niekorzystnych 
warunkach   i stracą na tym  rolnicy bo mogą ściągać deszcze , albo suszę
Wójt pyta czy nie wystarczy tylko decyzja o warunkach zabudowy i czy nie można by 
wykupić gruntów od tych zainteresowanych rolników. 
Przedstawiciele firmy odpowiedzieli że owszem jeżeli będą pewni czy to zostanie załatwione 
i wówczas można rozmawiać o sprzedaży gruntów.
Radny Bęben Kazimierz uważa ,że jeżeli  mieszkańcom Rębielic Królewskich nie będzie to 
przeszkadzało to  radni również nie będą przeszkadzać.

Ad.15.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków Kasprzak Jerzy  czyta kolejno projekty uchwał.
W  głosowaniu bierze udział 13 radnych / dwóch nieobecnych//
Uchwała Nr 145/XXV/2009  w sprawie  przyjęcia sprawozdania  z wykonania budżetu gminy 
i udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok .Radni jednogłośnie  głosują za 
przyjęciem uchwały.

Uchwała  Nr 146/XXV/09 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej  w Popowie
W głosowaniu bierze udział 12 radnych. 
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 147/XXV/09 w sprawie:  sprzedaży nieruchomości położonej w  Kulach.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 148/XXV/09 w sprawie:  przystąpienia  do sporządzenia zmian  w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Popów.
Uwagi wnosi radny Kowalik Jan , aby objąć zabudową teren Zawad oraz  ul. Lipową w 
Kamieńszczyźnie.  
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała  Nr 149/XXV/09 w sprawie  zmian w budżecie gminy.
W głosowaniu bierze udział 11 radnych.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.
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Uchwała Nr 150/XXV/09 w sprawie przekazania środków z budżetu gminy  Popów do 
Wojewódzkiego Funduszu  Wsparcia Policji w Katowic ach.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr `151/XXV/09 w sprawie: zmiany gminnego  programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii  i 
przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie na 2009 rok
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała nr  152/XXV/09 w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii  dróg gminnych  i nadania 
numerów
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr  153/XXV/2009 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Zawadach.
Radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Na koniec sesji głos zabiera Wójt Gminy , który informuje radnych, że w Miedźnie został 
utworzony  Rewir Policji., zakończono w UG kontrolę ZUS  , nie ma niedociągnięć poza 
drobnymi uchybieniami , sygnalizuje również sołtysom o możliwości utworzenia funduszu 
sołeckiego o czym  będzie jeszcze mówił oraz o zgłaszaniu do urzędu gminy  osób, których 
co najmniej trzech synów odbywało służbę wojskową. Osoby te zostaną uhonorowani 
medalami.
Na koniec Wójt Gminy dziękuje radnym za udzielenie mu absolutorium  za 2008 r oraz 
wszystkim za dobrą współpracę.

Ad.16

Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński zamyka 
obrady XXV sesji Rady Gminy  Popów wypowiada słowa „Zamykam obrady XXV sesji 
Rady Gminy Popów.
Obrady trwały od godz.9,00 do godz,14,25.

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                                            Józef Macherzyński
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