
PROTOKÓŁ NR    XXXII/2009
Z Sesji Rady Gminy Popów  odbytej w dniu 28 grudnia 2009 roku  w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Popów

W Seji uczestniczyli ;
Radni wg załączonej listy obecności - 15
Sołtysi wg załączonej listy obecności- 14
Wójt Gminy – Bolesław  Świtała
Sekretarz Gminy – Teresa Buchlińska
Skarbnik Gminy –Paweł Hanus
Zaproszeni goście
Artur Ławniczak- Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju  Wsi w 
Warszawie
Tomasz Drabik-
Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie – Gmitruk 
Stanisław 
Z-ca Dyrektora   ARiMR Henryk Kolasa
Dyrektor KRUS w Częstochowie – Renata Łaba
Kierownik Biura Powiatowego  ARiMR w Kłobucku Witold  Łacny
Redaktor Gazety Kłobuckiej Milena Kościelniak
Radny Powiatowy – Przygoda Mirosław
Radny Powiatowy – Marek Sawicki
Przedstawiciel Izb Rolniczych – Wanda Balas 

Porządek Posiedzenia:
1 .Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności
2. Przyjęcie  proponowanego porządku obrad Sesji
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Wójta  z działalności  w okresie między sesyjnym
6. Uchwalenie budżetu gminy  na 2010 rok
7. Wystąpienie Ministra Rolnictwa
8. Informacja nt. dopłat bezpośrednich  i rent strukturalnych  dla rolników gminy Popów
9. Informacja nt. .działań programu PROW  na lata 2007-2013 dla rolników indywidualnych i 
     mikroprzedsiębiorców
10 .Dyskusja
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

- budżetu gminy na 2010  r
- przyjęcia  dochodów i wydatków  Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska na 2010 

rok
- ustalenia wydatków w budżecie gminy Popów, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2009 
- przyjęcie Statutu GZEAOS-u
- przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2010 r
- Przyjęcie planów pracy  Rady Gminy i komisji

13. Zamknięcie obrad XXXII Sesji .
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Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  wypowiada słowa „Otwieram XXXII 
sesję  Rady Gminy  Popów. Stwierdzam ,że dzisiejsze obrady sa prawomocne , gdyz na 
ustawowy skład  rady 15 radnych w Seishi bierze udział  - 14 radnych
/Nieobecny radny Zagrodnik Robert – usprawiedliwiony/

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński  przedstawia proponowany porządek 
obrad sesji. Pyta czy są uwagi do porządku obrad sesji Wójt Gminy Bolesław Świtała zgłasza 
wniosek o włączenie do porządku obrad  dwóch uchwał : zmian w budżecie gminy 
za 2009 rok oraz zmian w programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2009 r.
Przewodniczący Rady Gminy Józef Macherzyński przeprowadza głosowanie. Wszyscy radni 
głosują za przyjęciem porządku obrad Sesji   z wprowadzonymi zmianami.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1 .Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności
2. Przyjęcie  proponowanego porządku obrad Sesji
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Wójta  z działalności  w okresie między sesyjnym
6. Uchwalenie budżetu gminy  na 2010 rok
7. Wystąpienie Ministra Rolnictwa
8. Informacja nt. dopłat bezpośrednich  i rent strukturalnych  dla rolników gminy Popów
9. Informacja nt. .działań programu PROW  na lata 2007-2013 dla rolników indywidualnych i 
     mikroprzedsiębiorców
10 .Dyskusja
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

- budżetu gminy na 2010  r
- przyjęcia  dochodów i wydatków  Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska na 2010 

rok
- ustalenia wydatków w budżecie gminy Popów, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2009 
- przyjęcie Statutu GZEAOS-u
- przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2010 r
- Przyjęcie planów pracy  Rady Gminy i komisji
-  zmian w budżecie gminy  Popów
- zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

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

13. Zamknięcie obrad XXXII Sesji .
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Ad.3

 Radny Bęben Kazimierz  zgłasza , aby protokół z poprzedniej Sesji przyjąć bez czytania, 
Protokół był wyłożony do wglądu radni się z nim zapoznali  i stwierdzili, że odzwierciedla 
przebieg poprzedniej Sesji.

Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków radni zgłosili następujące kandydatury.
1. Garbiec Teresa
2. Lubczyński Henryk
3. Drabik Henryk

Zgłoszeni radni wyrażają zgodą na prace w komisji.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadza głosowanie w sprawie powołania  komisji 
uchwał i wniosków
Radni jednogłośnie głosują za składem komisji
Ad.5

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z  działalności  w okresie między sesyjnym. W 
okresie od   27 listopada 2009 roku  uczestniczył w wielu spotkaniach miedzy innymi  w 
spotkaniu   zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach  , gdzie zostały przedstawione zmiany w tym temacie, następnie 
uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP w Kłobucku , i w posiedzeniu 
Zarządu Gminnego straży pożarnych na terenie gminy, Obecny był również na  „Wystawieniu 
Stołów Wigilijnych  w Przyrowie, gdzie  gminę Popów reprezentowało KGW z Rębielic 
Królewskich.
Uczestniczył w spotkaniu roboczym   na którym zostały przedstawione  warianty  odnośnie 
zagospodarowania terenu wokół gminy i  przeprowadzenie  termomodernizacji  budynku 
urzędu gminy. Ogłoszony  został przetarg na  kanalizację  Zbory – Florianów. Wójt   Gminy 
poinformował również radnych i sołtysów ,że  zostały uruchomione dopłaty  do paliwa , 
pieniądze sa już przelane na konta.
 Uchwały podjęte na ostatniej Sesji zostały  zrealizowane.  Podjęto również 5 zarządzeń , w 
sprawie  budżetu i 1 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  i powołania  składu komisji 
inwentaryzacyjnej.w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popowie

Ad.6 

Przewodniczący  Rady Gminy Józef Macherzyński informuje radnych ,że budżet gminy 
został szczegółowo omówiony na  wspólnym posiedzeniu komisji  rady gminy  i nie ma 
potrzeby , aby ten temat powtarzać jeszcze raz . Radni  akceptują wypowiedź 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
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Ad7.

Pan Artur Ławniczak – Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rolnictwa  również bardzo 
dziękuje za zaproszenie  na sesję rady gminy , przyjechał tutaj nie z przymusu  ale z chęci, 
dziękuje władzom gminy za wzorowość zarządzania  samorządem , radnym którzy umieją ze 
sobą współpracować . Wójt Gminy aktywnie uczestniczy  w pozyskiwaniu środków  z 
zewnątrz. Wie że pozyskanie ich nie zawsze jest łatwe , ale sukcesywnie je składa. W takim 
spokoju jak jest w gminie łatwiej  jest współpracować  z innymi podmiotami. Środki są 
bardzo dobrze  realizowane. Biura Powiatowe spełniają  tutaj bardzo  dużą rolą . Tych 
pieniędzy jest zawsze mało   i  wciąż istnieje dylemat na co je przeznaczać. Renty strukturalne 
podzieliły  polską wieś , być może nie zawsze trafiały tam gdzie powinny  , ale były 
przyznawane zgodnie z przepisami. W Polsce potrzebne są małe gospodarstwa , ponieważ  ta 
produkcja  trafia na rynek .Gdyby tych gospodarstw nie było , była by duża migracja  dla 
ludzi i bezrobocie, ponieważ część ludzi jest zatrudniona w tych gospodarstwach. Koszty 
funkcjonowania  w KRUS-ie są różne i  to nie jest tak ,że  do KRUS-u Państwo tak dużo 
dokłada. Ostatnio w systemie KRUS  była wprowadzona mała zmiana  jeżeli chodzi o składki 
.Mnister zwrócił również uwagę na  zmianę  produkcji. Trzeba zacząć uprawiać rośliny 
wysokobiałkowe , łubiny, kończynę , aby odnowić polska produkcję  białkową ,  będzie dla 
tych roślin wsparcie .Minister zachęca , aby  przejrzeć swój sposób  gospodarowania. 
Następnie  Minister  Artur  Ławniczak , Dyrektor KRUS  pani Renata Łaba przekazują 
Jednostce OSP w Wąsoszu Górnym torbę  medyczną 

Ad.8i9

Pan Dyrektor Gmitruk  Stanisław zabierając głos dziękuje  Przewodniczącemu Rady Gminy 
za zaproszenie  na dzisiejszą sesję ., mówi ,  że współpraca  z gminą Popów   trwa już od 
2002 roku  i układa się bardzo dobrze. Gmina Popów była jedną z pierwszych  gmin ,która 
skorzystała z „Sapardu”  na oczyszczalnie ścieków. Inwestycja ta powiodła się i dziś gmina 
ma piękną oczyszczalnię. Przypomina ,że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
powstała po to , aby wspomagać finansowo rolników  i mikroprzedsiebiorców , Płatności 
bezpośrednie do gruntów już po raz 6 będą przydzielane.. Ten rok jest kolejnym rokiem , 
gdzie rolnicy , którzy posiadają  większy areał ziemi  dostają dopłaty w pierwszej kolejności. 
System obsługi działa coraz lepiej, jest mniej błędów  w wypełnianiu wniosków , kadry  są 
bliskie doskonałości. W chwili obecnej kurs euro jest korzystny ,dopłaty z tego tytułu są 
większe . Powiatowe Biuro  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Kłobucku, 
pod które gmina Popów podlega  działa w najgorszych warunkach , bo jest za małe. Jednak 
przed nową kampanią przyjmowania wniosków   będzie działać w nowym  budynku, gdzie 
warunki pracy  będą znacznie lepsze.
Pan Dyrektor apeluje, aby jednak zwrócić uwagę na dokładność wypełniania wniosków, aby 
nie było różnic  między areałem deklarowanym a rzeczywistym. 
Jeżeli chodzi o pomoc , to  cała kwota została już rozdana  na modernizacje gospodarstw . w 
2/3  rozdano środki na wnioski  ułatwienie start młodym rolnikom  , pomoc ta zostanie 
jeszcze zwiększona  do 75 tys zł. w ramach działań zwiększenie wartości zadania dla 
przemysłu rolno- spożywczego.
W  ramach działań nieinwestycyjnych  wymienia renty strukturalne, Środków na te 
świadczenia nie zabraknie i będą one wypłacane. Na początku przyszłego roku ma być
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wznowiony nabór wniosków  o renty strukturalne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa jest  otwarta na dyskusje , zależy im na tym  żeby jak najwięcej  środków trafiło 
do rolników. Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor Gmitruk dziękuje za zaproszenie 
i z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzy wszystkim  aby ten Nowy Rok był  jak 
najlepszy , szczególnie efektywny dla rolników.
Następnie głos zabiera  Dyrektor KRUS-u pani Renata Łaba, powiedziała, że KRUS realizuje 
zadania  związane z ubezpieczeniem  rolników , tak aby realizować   ich  oczekiwania ,Sa 
bardzo otwarci na uwagi rolników . Dziękuje za współpracę z Kru-sem. Rok 2009 był bardzo 
dobrym rokiem dla KRUS-u. W roku tym została dokonana zmiana naliczania  składki 
KRUS. Gospodarstwa pow. 50 ha płacą  odpowiednio większą składkę nawet do 900 z ł 
kwartalnie. W planie KRUS jest wprowadzenie  nowego systemu informatycznego. Na Nowy 
Rok pani Dyrektor życzy radości a zarządowi gminy sukcesów  w rozwoju gminy.
Pan Dyrektor Łacny Witold   dziękuje za całość współpracy  radnym ,sołtysom  a za ich 
pośrednictwem  ich rodzinom ,  informuje zebranych ,że na dzień dzisiejszy pozostało  tylko 
91 wniosków dot.  dopłat bezpośrednich  ,w sprawie których  nie zostały jeszcze wysłane 
decyzje. 

Przewodniczący Rady Gminy Józef  Macherzyński dziękuje bardzo wszystkim  mówcom , za 
przekazanie interesujących nas tutaj na dole informacji, Pamiętajmy ,że są to iformacje „ z 
pierwszej ręki”, powiedział Przewodniczący . W dyskusji na  tematy rolnicze głos zabierają:
Radny Kazimierz Bęben   pyta o renty strukturalne , jest dużo osób zbulwersowanych 
przyznawaniem tych rent., pyta również czy będzie  rekompensata tych mniejszych rent i czy 
w ogóle rolnicy którzy kończą w miesiącu marcu , czy kwietniu  wiek 55 lat mogą liczyć na 
otrzymanie renty strukturalnej. Druga część pytania odnosi się do dopłat. Stare kraje  Unii 
Europejskiej wciąż mają te dopłaty dużo większe. Kiedy my możemy otrzymać te dopłaty 
zrównane. Minister Ławniczak ustosunkował się do tych pytań.
Mówi, że  renty strukturalne będą. W pierwszej kolejności otrzymają, je  młodzi rolnicy. 
Waloryzacji tych mniejszych rent strukturalnych  nie będzie.  Jeżeli chodzi o dopłaty 
bezpośrednie to jest ich o 27 % mniej , ale  lepiej ,że są jakby ich nie było, Wyrównanie tych 
dopłat robione jest stopniowo . Radny Kasprzak Jerzy pyta o dotacje  do wapna
Minister ma nadzieje ,że  Fundusz Ochrony Środowiska   do 50%  kosztów  dopłaci . 
Powinno kupować się wapno z atestem. Minister dziękuje przewodniczącemu Rady Gminy za 
zaproszenie na sesję.

Ad.10 i 11

W dyskusji udział wzięli mieszkańcy wsi Rębielic Królewskich , którzy  obawiają się  ,że 
nieruchomości rolne zostaną uchwałą rady gminy przeklasyfikowane na tereny przemysłowe 
w związku z budową wiatraków.
Jako pierwsza głos zabrała pni Balas Wanda , która   powiedziała o konsekwencjach jakie 
poniosą rolnicy, którzy podpisali umowy  z firmą wiatrakową . Sprawa wiatraków ciągnie się 
już od  dawna . Najpierw  pojawiła się firma , która zbierała dane   o możliwości budowy 
wiatraków na terenie Rębielic , a później podpisywała  umowy z rolnikami . Firma ta 
następnie zgłosiła się do urzędu gminy przedstawiając  podpisane umowy z mieszkańcami 
wsi  oraz projekt postawienia 20 wiatraków na terenie wsi . Kierując się dobrem mieszkańców 
, którzy podpisali umowy oraz  dochodami z tego tytułu radni przyjęli uchwałę dotycząca 
wiatraków. Gminie obiecano podatki  w wysokości 2 %  od wartości . Jeżeli ta uchwała 
zostanie w mocy to będzie „ początek końca”  Rębielic Królewskich. Gmina ma wielką 
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ochotę zrobić z Rębielic Królewskich  dzielnicę przemysłową. My nie zdajemy sobie sprawy 
jaki to jest szum  - mówi dalej pani Balas Wanda . W umowie prawdopodobnie są zapisy ,że 
firma ta może się w każdej chwili wycofać .Pomimo to ,  my wnioskujemy o  wyłączenie z 
planu zagospodarowania przestrzennego Rębielic Królewskich. Myślę ,że rada  przychyli się 
do naszej prośby. Pan Grzeliński Witold  zwraca się do radnych i mówi, że reprezentują 6 tys. 
mieszkańców gminy. Na zebraniu , które zwołali mieszkańcy wsi Rębielice Królewskie \tylko 
jedna osoba była  za budową farmy.. Energia wiatrowa jest potrzebna , ale dlaczego nie jest 
budowana tam , gdzie  sa ku temu warunki a więc  tam gdzie nie ma ludzi. Kto z 
mieszkańców Rębielic wniósł  wniosek o przekształcenie jego gruntów na tereny 
przemysłowe, więc jakim prawem   ktoś chce decydować  naszym mieniem .pyta pan 
Grzeliński Witold.Przy podejmowaniu jakichkolwiek wniosków trzeba zrobić zebranie z 
mieszkańcami gminy, czy tego chcą. Pan Grzeliński powiedział ,że kategorycznie mieszkańcy 
wsi nie zgadzają się na zmianę Studium i zmiane przeznaczenia gruntów na tereny 
przemysłowe. Jeżeli będzie taka potrzeba to mieszkańcy przyjdą protestować przed Urząd 
Gminy
Radny Bęben Kazimierz  wysłuchując tej debaty  powiedział , że my jako radni  kierowaliśmy 
się  podpisanymi przez mieszkańców wsi umowami  z firmami i skoro ci mieszkańcy chcieli 
wydzierżawić swoje grunty pod wiatraki  otrzymując jak wynikało z umowy wcale nie małe 
pieniądze  przychyliliśmy się do  podjętej przez nich decyzji. Ale faktycznie my  jesteśmy 
przedstawicielami mieszkańców  i musimy słuchać  głosu społeczeństwa i teraz musimy 
podjąć uchwałę , aby wyłączyć  Rębielice Królewskie  z uchwalenia planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Radny Kasprzak Jerzy  twierdzi ,że jeżeli będzie to teren inwestycyjny to nie będziemy mieć 
KRUS-u
Radny Lubczyński Henryk również wnioskuje, aby nie przekształcać  tych wszystkich 
terenów rolnych na przemysłowe. , przypomina tutaj o budowie marketów i wszystkich sieci 
handlowych , ile na tym Państwo straciło , 
Wójt Gminy  ustosunkował się do tych wypowiedzi i powiedział ,że  rada przegłosowała tą 
uchwałę  , ale po odbytym zebraniu w Rębielicach Królewskich  ten temat nie jest ruszony . 
Owszem Wójt chciałby , aby gmina się rozwijała , aby te środki do budżetu wpływały, 
podatki w tym roku nie zostały podniesione , a jeszcze obniżono cenę żyta,  ale w takiej 
sytuacji  musimy wysłuchać mieszkańców wsi. Są gminy , które ten temat mają bardzo 
zaawansowany. Jeżeli rada podejmie taką uchwałę o wyłączeniu tego terenu z opracowania 
Studium to Rębielice będą wyłączone.
Pan Kocik Roman – mieszkaniec wsi Rębielice Królewskie  uważa ,że na razie trzeba 
poczekać i zobaczyć jak  będzie to zdawało egzamin na innych wioskach. 
Radny Bęben Kazimierz  odniósł się do wypowiedzi Wójta Gminy , mówiącgo  ,że rada 
przegłosowała tą uchwałę , ale pyta się czy Wójt nie wiedział ,że mieszkańcy nie chcą 
wiatraków. Jeżeli mieszkańcy nie chcą , to  nic na siłę robić nie będziemy. Wójt  powiedział , 
że nie ma podniesionych podatków , ale na czyj wniosek  to było zrobione , na wniosek 
radnych  i Wójt to musi wykonać .Radny Kowalik Jan  wyjaśnia czym kierowaliśmy się 
podejmując uchwałę , firma przedstawiła  podpisane umowy , oraz  tym , że będą dodatkowe 
dochody dla gminy. I teraz znów stoimy przed trudną  decyzją. 
Pracownik urzędu gminy Marcin Zomerfeld  dodaje ,że sprawa w tej kwestii nie jest podjęta, 
gmina wie o tym , decyzje podejmuje rada gminy. Procedura jest taka ,że przez 2 lata ten 
temat jest testowany. Jest pytanie czy Rębielice chcą tych wiatraków, jeżeli nie to  rada 
podejmuje decyzje . Radny Bęben Kazimierz wnioskuje o wycofanie ze Studium  terenu 
Rębielic Królewskich 
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Mieszkaniec  Rębielic   jest kierowcą jeździ   różnymi trasami i są wiatraki owszem , ale na 
rozległych połaciach ziemi a nie 500 m od zabudowań , Rębielice nie mają takiej powierzchni 
ziemi , aby postawić na niej wiatrak.
Radny Zagrodnik Robert pyta czy  były robione jakieś badania  na terenie Rębielic , czy ta 
firma była na którymś zebraniu w Rębielicach, Radny Kasprzak  Jerzy odpowiada, że nie było 
zainteresowania mieszkańców , ale skoro firma chce  tam coś robić to musiała  zbadać teren 
gdyż są to zbyt duże koszty.

Ad.12
 Przewodniczące Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Garbiec czyta kolejno projekty uchwał:

1. Uchwała nr 185/XXXII/2010  w sprawie budżetu gminy na 2010 ro
Skarbnik Gminy przedstawia opinie  RIO o budżecie na 2010 rok 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
Radny Zagrodnik  w dalszym ciągu  wnioskuje o zrobienie kawałek  drogi  od Smolarzy- 
Dąbrowa  o ile rada może dołożyć do tej drogi.
Radny Bęben Kazimierz  powiedział już na komisji ,jego słowa nie zostały wysłuchane, że 
nie poprze tego budżetu , bo w nim nie  ma ujętej tej inwestycji  drogi w Smolarzach , bo jego 
okręg nie dostał żadnych środków 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnia ,że jest to droga powiatowa.
Radna Garbiec Teresa   nie jest przeciwna drodze w Smolarzach , ale ona o kawałek nakładki 
na drodze w Kulach walczy już kilka lat.
Radni głosują 
„za” – 13
„ Przeciw” – 2
„ wstrzymało się”

Uchwała nr 186/XXXII/2009 w sprawie przyjęcia  planu przychodów i wydatków  Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
 Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 187/XXXII/2009 w sprawie ustalenia wydatków  w budżecie  Gminy Popów, 
które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009
W głosowaniu bierze udział 15 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały

UCHWAŁA Nr 188/XXXII/2009  w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno- 
Administracyjnego Oświaty Samorządowej  w Gminie Popów
W głosowaniu bierze udział  15 radnych
Wszyscy radni głosują jednogłośnie za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 189/XXXII/2009 w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałaniu narkomanii i  przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie na 2010 rok.
W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
„za” – 14
„przeciw” – 0 
„wstrzymało się” – 1
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Uchwała nr 190/XXXII/2009 w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 
2010 r 
W głosowaniu bierze udział 15 radnych 
 Wszyscy radni głosują jednogłośnie za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 191/XXXII/2009 w sprawie  zmian w budżecie gminy Popów
W głosowaniu bierze udział 15 radnych .
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 192/XXXII/2009 w sprawie  zmiany gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania  problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałaniu  narkomanii i 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2009 rok.

W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
„za” – 13
„przeciw” –1
„wstrzymało się „ -1

Ponadto radni głosują za przyjęciem wniosku radnego Bęben Kazimierza za przygotowaniem 
uchwały o wyłączeniu Rębielic  Królewskich  ze Studium.  „za” – 14 ‘ „ przeciw- ), 0 
„ wstrzymało się „ – 1 

Wójt Gminy zabierając głos  na zakończenie Sesji mówi, że piorytetem  na terenie są  drogi: 
powiatowe: w Kulach, z  Zawad do Rębielic Królewskich  i Wąsosz – Więcki , jeżeli 
możliwości finansowe  Zarządu Dróg Powiatowych  pozwolą na  nakładkę drogi w 
Smolarzach  to myślę ,że powinna być wykonana. Wójt z okazji nadchodzącego Nowego 
Roku  2010 składa  życzenia , szczęścia i zdrowia  oraz obfitości w Nowym Roku dla radnych 
sołtysów a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom gminy. 

Ad.13
Przewodniczący Rady Gminy zamyka obrady XXXII Seishi rady gminy wypowiada słowa 
„Zamykam obrady  XXXII Sesji Rady Gminy Popów.

Obrady trwały od godz. 9,00 do godz,14 OO.

Protokołowała.                                               Przewodniczący Rady Gminy
Halina Płuska                                                     Józef Macherzyński
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