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Protokół Nr XIV/2012 
z sesji Rady Gminy Popów odbytej w dniu 23 marca 2012 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Popów

W sesji uczestniczyli:
Radni wg załączonej listy obecności – 15
Sołtysi wg załączonej listy obecności – 17
Wójt Gminy -Bolesław Świtała
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas – Bernaś
Radca Prawny – Tomasz Głębocki\
Kierownik Biura LGD – Marcin Świerczyński
Pracownicy Urzędu Gminy – Marcin Zomerfeld, Wojciech Konieczny , Moczek Krzysztof
Redaktor Gazety Kłobuckiej Pani Milena Kościelniak oraz Redaktor Naczelny Gazety 
Internetowej Jarosław Jędrysiak

Przebieg obrad sesji:

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera sesję. Wypowiada słowa „Otwieram 
XIV sesję Rady Gminy Popów i stwierdzam ,że dzisiejsze obrady są prawomocne , gdyż w 
obradach biorą udział wszyscy radni – 15 osób. Przewodniczący Rady Gminy Jakub 
Deska wita wszystkich radnych i gości przybyłych na dzisiejsze obrady.

Ad.2
 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska 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 z działalności między sesyjnej
6. Omówienie działalności  LGD
7. Informacja o stanie środowiska  w gminie Popów za 2011 rok.
8. Omówienie sytuacji w oświacie.
9.Dyskusja. 
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11 Zapytania sołtysów i mieszkańców .
12 Podjęcie uchwał w sprawie:
     - zmian w budżecie gminy
     - zmian w Wieloletnim Programie Finansowym  2012-2022
     - przyjęcia Programu Współpracy  Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na
       2012 rok
     - pomocy dla Powiatu Kłobuckiego
     - rozpatrzenia skargi na  Wójta Gminy
     - utworzenia obszaru chronionego
13. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Popów.



Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta,czy są uwagi do przedstawionego 
projektu porządku obrad sesji. Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który wnioskuje, 
aby z porządku obrad sesji  wycofać uchwałę o utworzeniu obszaru chronionego oraz do 
porządku obrad sesji wnieść dwie uchwały : 
w sprawie uchylenia uchwały  107/XIII/2012  i w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami Wójt Gminy informuje,że był  zobowiązany  do wprowadzenia do porządku 
obrad sesji  jeszcze jednej uchwały,  o zmianie Studium , jednak po rozmowie z Radą 
Sołecką  w Rębielicach Królewskich podjął decyzję,   aby tej uchwały nie wprowadzać do 
porządku   obrad  dzisiejszej sesji.
Więcej uwag nie ma .Przewodniczący Rady Gminy poddaje projekt porządku obrad Sesji 
wraz ze zgłoszonymi wnioskami  pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za 
przyjęciem proponowanego porządku  obrad sesji.

Porządek obrad sesji przedstawia się 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. Omówienie działalności  LGD
7. Informacja o stanie środowiska  w gminie Popów za 2011 rok.
8. Omówienie sytuacji w oświacie.
9.Dyskusja. 
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11 Zapytania sołtysów i mieszkańców .
12 Podjęcie uchwał w sprawie:
     - zmian w budżecie gminy
     - zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej  na 2012-2022
     - przyjęcia Programu Współpracy  Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na
       2012 rok
     - pomocy dla Powiatu Kłobuckiego
     - rozpatrzenia skargi na  Wójta Gminy
     - uchylenia uchwały Nr 107/XIII/2012 RG Popów z dnia  23 lutego 2012 r
     - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
13. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Popów.

Ad.3
Głos zabiera Radny Macherzyński Józef , który zapoznał się z protokołem z  ostatniej sesji 
i stwierdził ,że odzwierciedla przebieg sesji i wnioskuje o przyjęcie go bez czytania.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania.

Ad.4

Do komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury:
1/ Macherzyński Józef
2/ Wróż Henryk
3/Żurawska Teresa

Zgłoszeni radni wyrażają zgodę na prace w Komisji .Przewodniczący Rady Gminy Jakub 
Deska  poddaje skład komisji pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za 



składem komisji.

Ad5. Głos zabiera Wójt Gminy Bolesław Świtała, który  składa sprawozdanie  z okresu 
między sesyjnego.
Wójt Gminy 23 lutego 2012 r uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorami Szkół .Głównym 
tematem tego spotkania było opracowanie  projektów organizacyjnych. 25 lutego 2012 
roku  był również na spotkaniu1 zorganizowanym przez Gazetę Kłobucką .Naszą  gminę 
reprezentowała Firma Fruktus z Wąsosza Górnego.
27 lutego 2012 roku było spotkanie robocze z pracownikami urzędu gminy.
Spotkania takie organizowane są  raz w miesiącu , jeżeli zachodzi potrzeba to i częściej , 
dotyczą  przede wszystkim  omówienia  realizacji zadań inwestycyjnych w terenie.
28 lutego 2012 roku  brał udział w spotkaniu  w Kłobucku z okazji 110 rocznicy  urodzin 
Władysława Sebyły, który zginął w Katyniu. 
11 marca 2012 roku był na uroczystej sesji  Rady Gminy Lipie, która była poświęcona 
nadaniu herbu dla Gminy Lipie. Impreza była bardzo udana zakończona mszą św, w 
kościele w Dankowie.
Taka uroczystość odbędzie się również i u nas  z tej samej okazji, jak tylko zostanie 
podjęta uchwała  odnośnie naszego herbu.
1 marca 2012 roku  Wójt Gminy wraz z pracownikiem , który będzie zajmował się 
czystością na terenie naszej gminy  był z wizytą  w Urzędzie Gminy w Lipiu . Powodem 
wizyty była analiza  ustawy o czystości, która niebawem wejdzie w życie.
Wójt gminy chce wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie  związane z realizacją tej 
ustawy . Za wywóz śmieci będą płacić wszyscy i te koszty będą  znacznie większe.
Na obrady dzisiejszej sesji był zaproszony  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w 
Urzędzie Marszałkowskim  Pan Ziora . Jednak  w tym terminie nie dał rady przyjechać , 
ale zrobi to w terminie późniejszym , aby nam przybliżyć jak ta realizacja tej ustawy będzie 
wyglądała.
5 marca 2012 roku  była delegacja z Urzędu Marszałkowskiego na kontroli  Kalwarii w 
Wąsoszu Górnym. Te panie które kontrolowały tą inwestycję bardzo dokładnie liczyły te 
koszty, ale kontrola wypadła pomyślnie i niebawem zostaną nam zwrócone pieniądze. 
8 marca Wójt Gminy był u Notariusza , aby zawrzeć kolejny akt notarialny na sprzedane 
mieszkanie w Domu Nauczyciela w Rębielicach Królewskich .8 marca zorganizowano I 
Gminny Dzień Kobiet w Popowie. Organizatorem była radna Teresa Żurawska . Na 
uroczystości zorganizowanej w Centrum Kultury  w Popowie uczestniczył również senator 
Lasecki wraz z małżonką., Komendant  ODKSW z Kul,  były również media. Ta 
uroczystość została nagrana na kasecie i można jeżeli jest taka możliwość ją obejrzeć. . 
Wójt dziękuje radnej Teresie Żurawskiej za  wysiłek  jakiego się podjęła, aby ten dzień 
kobiet przygotować. 
14 marca był podpisany kolejny akt notarialny  na sprzedaż mieszkania w Domu 
Nauczyciela  w Rębielicach Królewskich . W tej chwili wszystkie mieszkania są już 
sprzedane. 
11 marca odbyło się zebranie OSP  w Popowie , w którym uczestniczyli oprócz druhów 
strażaków  radni , sołtysi, radni z Powiatu .
14 marca  Wójt był na Powiatowym Dniu Kobiet w Waleńczowie. 
17 marca 2012 roku był w Rębielicach Królewskich na zebraniu strażackim , na którym byli 
również przedstawiciele z PSP w Kłobucku . Zebranie to było bardzo dobrze 
przygotowane.
18 marca 2012 roku był również na ważnym spotkaniu zorganizowanym w Starostwie 
Powiatowym, na którym byli posłowie. Tematem spotkania  była likwidacja oddziału Sądu . 
Wszyscy chcieli utrzymać ten sąd , ale żeby ten sąd mógł  funkcjonować to musi być 
jakieś zaplecze. Mogło by to być na ulicy Skorupki  w Kłobucku w budynku po byłym 
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internacie. Musi być 5 sędziów orzeczników  a w chwili obecnej jest ich dwóch. Gro spraw 
przejdzie do Częstochowy. Pocieszeniem jest to ,że pozostanie  Wydział Ksiąg 
Wieczystych . W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie.
Na spotkaniu był również poruszony temat oświaty. Ten temat jest dość delikatny , jeżeli 
chodzi o strony rządu. Jeżeli tak będzie dalej , to na terenie nie będzie żadnych 
inwestycji , bo nie będzie na to środków. Dochodzi do tego,że niektóre gminy piszą wnioski 
o wycofanie złożonych wniosków na inwestycje , bo nie mają na nie środków w budżecie.
Przetarg na zagospodarowanie terenu wokół  budynku Urzędu Gminy został rozstrzygnięty 
. Wygrała firma  droższa o 50 tys zł od tej najtańszej. Najtańsza Firma z Kłobucka złożyła 
odwołanie w tej sprawie do Krajowej Izby Odwoławczej .
20 marca  odbył się przetarg na drogę na ul.Reymonta w Popowie. W wyniku przetargu 
droga ta będzie kosztować 750 tys. zł.
Przewodniczący Rady Gminy dziękuje  Wójtowi Gminy za złożenie sprawozdania.
Ad.6
Głos zabiera  Pan Marcin  Świerczyński Kierownik Biura LGD, który mówi,że nabór 
wniosków jest rekordowy. Gmina Popów również złożyła wniosek na  budowę przystani 
kajakowej. W maju będzie kolejny nabór i zachęca wszystkich do składania wniosków. Nie 
są jeszcze wykorzystane środki na  mikroprzedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o małe projekty , 
to zaprasza liderów  społeczności  ludowej  do składania wniosków i pozyskiwania 
pieniędzy. Trzeba się spieszyć , bo pozostało już tylko  2 lata na realizację   a budżet się 
zwiększył o 2 mln zł. Dość dużo środków wniosła gmina Blachownia,, która niedawno 
wstąpiła do LGD. Pan Świerczyński przedstawił Harmonogram imprez na 2012 rok Jeżeli 
chodzi o gminę Popów to w maju planowany jest festyn rodzinny  w Popowie z inicjatywy 
pana Roberta Matyszczaka , udział w dożynkach gminnych  oraz w październiku przegląd 
piosenek ludowych w Popowie. Pan Świerczyński przypomina również ,że będzie konkurs 
na najlepszą potrawę . Prosi o  zastanowienie się  nad tym tematem . Będzie ona na 
tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy. Chodzi o aktualizacje tej tablicy. Budżet LGD 
posiada płynność finansową  dzięki poręczeniu majątkowemu  przez Gminę Popów, za co 
bardzo gorąco dziękuje.
Sołtys wsi Rębielice Królewskie Wanda Balas  zgłasza propozycję opracowania  poradnika 
turystycznego  LGD promującego  nasz region.Kilka lat temu  takie wydanie przewodnika 
po powiecie ukazało się  dzięki Lokalnej Grupie Działania,  „Zielony Wierzchołek Śląska” , 
ale było zbyt mało takich egzemplarzy .  Pan Marcin Świerczyński odpowiada,że jest 
szansa ,że LGD  będzie miało  własny album  czy przewodnik po interesujących 
zakątkach powiatu, jeżeli nie będzie takiego przewodnika , to będzie  coś innego, ale 
również reklamującego  tereny powiatu kłobuckiego. 

Ad.7
Głos zabiera pracownik Urzędu Gminy Popów Paweł Łacny, który informuje radnych  o 
stanie środowiska  w gminie. Stan środowiska w ostatnich latach nie pogorszył się. 
Przyczyniły się do tego inwestycje  prowadzone pod tym kierunkiem. Wybudowanie 
kanalizacji w Popowie ,Zborach Florianowie, Dębiu w znacznym stopniu przyczyniło się do 
polepszenia  ochrony środowiska. Ponadto w roku ubiegłym przeprowadzono rekultywacje 
wysypiska śmieci na Więckach,
Ta inwestycja została rozliczona .Kolejna  inwestycja to termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy wraz z zamontowanymi pompami cieplnymi, które w znacznym stopniu 
przyczyniły się do zmniejszenia emisji tlenku węgla. Jest to jedna z największych i 
najbardziej nowoczesnych inwestycji w gminie. Od niedawna budynek urzędu gminy 
ogrzewany jest za pomocą pomp ciepła, które wydobywa się   z wnętrza ziemi .Jest to w 
100 % inwestycja ekologiczna. Również  w roku ubiegłym powstała kolejna inwestycja 
,która wpłynie również na poprawę  stanu ochrony środowiska jest to kanalizacja w 
Brzózkach. Proces usuwania  odpadów prowadzony jest również przez   firmy znajdujące 



się na terenie gminy. Przewodniczący  Rady Gminy Jakub Deska dziekuje  za złożenie 
sprawozdania Panu Pawłowi Łacnemu.

Ad.8
Głos zabiera Kierownik GZEAOSU, który mówi,że oświata to jest temat ”morze , ale dla 
gminy to jest ważny temat , gdyż myślimy  o tym , co będzie się działo  w latach 2013/2014 
.Obecnie   robi się arkusze organizacyjne szkół , w  których określone są liczby etatów , 
czyli ile dana placówka będzie mieć środków do pozyskania. Do oświaty w roku 2011 
dołożono 2 700 000 zł. Głównym biorcą tych środków są nauczyciele,którzy w ciągu roku 
kalendarzowego  muszą osiągnąć pewne wynagrodzenie. W roku ubiegłym  stażysta miał 
podpisaną umowę na pewne wynagrodzenie  i w styczniu trzeba mu było zwiększyć to 
wynagrodzenie do 1500 zł  zgodnie z przepisami.
Istotną rolę w  finansowaniu oświaty  mają  fundusze  i Programy Unijne,z których 
wynikają dodatkowe zajęcia dla uczniów najmłodszych  i w pewnym sensie trzeba dodać 
te środki, które finansujemy. Są to trudne  projekty, trzeba je bardzo dokładnie rozliczać. 
Do tego 2 700 000 zł trzeba dodać jeszcze 1 mln. zł. który pozyskuje się  z programów 
unijnych. Liczba uczniów z roku na rok zmniejsza się,zmniejsza się też liczba uczniów w 
klasach , są klasy po 7 uczniów i dla tylu dzieci zatrudniony jest nauczyciel. Nauczyciele 
powinni być zatrudniani na  pełne etaty, muszą mieć godziny nadliczbowe. Osiągnięcie 
takiej  organizacji jest trudne , idzie to w kierunku ograniczania zatrudnienia a nie 
zwalniania nauczycieli ze szkół. Największa placówką oświatową jest Popów , która 
posiada 3 oddziały przedszkolne i 8 klas w  szkole., a następnie Gimnazjum w Zawadach.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wąsoszu jest  64 dzieci, w Rebielicach Królewskich 
jest 57 dzieci, a w Więckach 71.To jest średnio 10 uczniów w oddziale. Te wysiłki , aby 
zmniejszyć  wydatki są bardzo ograniczone. Muszą być wprowadzone jakieś  zmiany 
organizacyjne. Jeżeli znajduje się jakieś ruchy  kadrowe, to znajduje się wiele obrońców. 
Trzeci rok  realizujemy dodatek wyrównawczy .Jest dzielony na wszystkich 
nauczycieli jednakowo. 60 tys zł. Dołożono  sporo godzin dodatkowych. Zatrudnionych 
jest około 70 nauczycieli . W tym roku dopłata do oświaty wyniosła tylko 17 tys. zł. To nie 
jest dużo, ale art.32 mówi o średnich płacach. Był taki okres, kiedy na bibliotekę szkolną 
był etat , teraz ten system czytania książek się zmienia .Dzieci książek nie czytają  średnio 
2 książki na ucznia na semestr. Jest  propozycja  zatrudnienia pedagoga szkolnego. Ten 
pedagog szkolny jest z zewnątrz, dobrze wpływa na uczniów . Zmieniło się pensum 
nauczyciela. Nauczyciel jest zobowiązany pracować dwie godziny z uczniem.Kolejne lata 
pokazały, że te godziny mają  być zagospodarowane na potrzeby ucznia  a więc 
zajęcia wyrównawcze. Czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin  w tygodniu i co dalej z 
tymi dodatkowymi godzinami. W dalszym ciągu szuka się  rozwiązań , aby choć trochę 
zaoszczędzić   łączy się zajęcia z WF. Każda godzina to są dodatkowe wydatki. Czasami 
władze samorządowe ,lokalne przekazują szkoły stowarzyszeniom , ale rodzice uważają 
,że najlepszą formą nauczania są szkoły publiczne. W tej chwili są 73 etaty pedagogiczne 
i 500 uczniów, na jednego nauczyciela przypada 8 uczniów. W 2007 roku płaca 
zasadnicza  wynosiła 2380 zł ,w 2011   płaca wynosi 3000 zł  natomiast  gmina ma 
wypłacić 4118 zł.
Radny Przygoda proponuje łączyć naukę religii w szkołach.
Pan Moczek  odpowiada,że religii połączyć się nie da , bo  to jest nauczanie dla grupy 7 
osobowej.
Ad.9 i 10
Dyskusja
Radny Zagrodnik Robert  występuje w kwestii sytuacji finansowej i perspektywie naszej 
gminy, gdyż rozwój  nie występuje  w zbyt  kolorowych  barwach. Radny Zagrodnik Robert 
proponuje przestawić się na rozwój gminy poprzez prowadzenie inwestycji dochodowych. 



Bylibyśmy pierwszą gminą w powiecie kłobuckim , gdzie stosunki międzynarodowe 
pomogły by  naszej gminie  zwiększyć  dochód.
Była by to Budowa Centrum Logistycznego , jako pierwszy krok   w planie 
zagospodarowania przestrzennego . Chciałby , aby nasza gmina zwiększyła  swoją 
działalność. Radny Zagrodnik oferuje swoją pomoc w stawianiu tych pierwszych kroków i 
załatwianiu formalności. Nie kryje ,że tu trzeba będzie współpracować z Ministerstwem, 
ale to jest wszystko do pokonania, jeżeli się tego chce.
Radni bardzo dokładnie wsłuchali się w propozycje radnego Zagrodnik Roberta.
Wójt Gminy nie wie  jak się do tego zabrać, ale bardzo się cieszy,że  pojawiły się takie 
głosy ,że rozwój naszej gminy ma iść w tym kierunku, a nie tylko podwyższania podatków 
mieszkańcom gminy, czy oszczędzać na oświacie. Ten rozwój gospodarczy powinien tutaj 
wystąpić. W każdym razie jest to głos,który  nie tylko pobudzi naszą radę , ale  i 
mieszkańców. Oby to nie umarło śmiercią naturalną . Te procedury są bardzo trudne z 
tego Wójt zdaje sobie sprawę , bo tutaj wszystkie sprawy należy załatwiać już w zupełnie 
innych instytucjach.
Wiceprzewodniczący Przygoda Mirosław zwraca się do Wiceprzewodniczącego 
Kasprzaka Jerzego, jakie inwestycje proponuje na terenie gminy,

                                                                    
Radny Kasprzak Jerzy odpowiada, wszystkie, które stworzą warunki ludziom do pracy, aby 
ludzie mieli pracę . Radny Kocot Jerzy wnioskuje, aby zwiększyć ilość dni pracy dla 
doktora Deski Pawła w Ośrodku Zdrowia w Popowie.
Przewodniczący Rady Gminy Popów odpowiada,że to nie jest możliwe.
Radny Macherzyński Józef  zwraca uwagę ,że na zakręcie na ul.Kolejowej w Zawadach 
na  przeciwko dworca PKP jest żywopłot , którego nikt nie może usunąć ponieważ  wrósł 
się w drogę. Może to zrobić pan Maj , jednak czeka na zlecenie tego zadania.  Dziękuję  w 
imieniu Klubu Liswarta Popów Wójtowi Gminy i pracownikom, którzy uporządkowali boisko 
sportowe, trybuny i obejście  wokół stadionu.
Radny Kasprzak Jerzy informuje,że ta droga koło byłych garaży SKR w Rębielicach 
Królewskich , w stronę góry  ma duży upad koło mostu i coś z tym trzeba zrobić.
Na ul. Opatowskiej tworzy się nowe osiedle  i prosi o doprowadzenie tam światła  , oraz 
obciąć gałęzie drzew przy drodze koło cmentarza. 
 Radny Zatoń Paweł  - w tamtym roku  mieliśmy w planie  budowę przystani kajakowej w 
Zawadach

Do powyższych pytań ustosunkował się Wójt Gminy, Jeżeli chodzi o obcięcie drzew przy 
drodze na cmentarz w Rębielicach Królewskich to będzie zrobione. Ile terenu trzeba pod 
tą strefę  przemysłową,  o której mówił radny Zagrodnik , to w chwili obecnej nie chce się 
w tym temacie wypowiadać , zobaczy jak dalej się te sprawy potoczą. Jeżeli chodzi  o 
przystań kajakową  w Zawadach to ten teren nie jest jeszcze wykupiony , bo wtedy będzie 
można ten temat ruszyć. 
Ad.11
Sołtys wsi Kamieńszczyzna prosi o nawiezienie  ziemi z budowy drogi w Popowie  na 
ul.Nadrzeczną , aby Wójt będzie  miał ten temat na uwadze.
Sołtys wsi Zawady Borecki Edmund informuje,że na ul. Szkolnej wypływają ścieki na ulicę 
i to niezbyt ładnie pachnie. Sołtys wsi Rębielice Królewskie pyta czy na zebraniu wiejskim 
może być radca prawny. 
DO tych wypowiedzi ustosunkował się Wójt Gminy , który powiedział ,że jak najbardziej tą 
ziemie z tej drogi można wozić na tą ul. Nadrzeczną w Kamieńszczyźnie ,natomiast jeżeli 
chodzi o ten wyciek  ścieków to jest wina mieszkańców, którzy sami sobie zrobili 
podłączenie do kanalizacji , ale będzie tam wysłany pracownik. Ul.  Kolejowa nie jest 
naszą własnością to jest droga kolei. Radca prawny może być obecny na zebraniu 
wiejskim , jeżeli zachodzi taka potrzeba. 



Radny Matyszczak Robert  uważa, że temat przedstawiony przez radnego Zagrodnika 
Roberta jest realny. Obawia się tylko,że i ten temat nie zostanie przez pana Wójta 
zrealizowany, ponieważ była już propozycja zrobienia zbiornika retencyjnego  , Wójt nie 
przystał na t\ą propozycje i gmina Lipie jest w trakcie jej realizacji. Tak samo może być i z 
tym  zadaniem . Mogą to wykorzystać inne gminy. Jest to przedsięwzięcie dość duże , ale i 
warte zachodu , ale tu jest duża wola Wójta Gminy. Wszystkie pomysły wychodzą od nas 
a realizują je inne gminy może być tak i  tym razem.

Ad.12
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński  czyta kolejno projekty 
uchwał;

– Uchwała nr 109/XIV/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za  przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 110/XIV/2012 w sprawie   zmiany uchwały Nr 91/XII/2011 Rady Gminy 
Popów z dnia 29 grudnia  2011  w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022 .W głosowaniu bierze udział 13 
radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosuja za przyjęciem uchwały.

– Uchwała nr 111/XIV/2012 w sprawie  przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Popów z Organizacjami  Pozarządowymi na 2012 r.
W głosowaniu bierze udział 13 radnych.Wszyscy radni jednogłośnie głosują za 
przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 112/XIV/2012 w sprawie  pomocy finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego.W głosowaniu bierze udział 13 radnych. Radni głosują: 
„za” - 11
„przeciw” - o
„wstrzymało się „ - 2 / Matyszczak Robert, Owczarek Kazimierz/

– Uchwała Nr 113/XIV/2012 w sprawie skargi na działalnośc Wójta Gminy Popów
W głosowaniu bierze udział 13 radnych.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr 114/XIV/2012 w sprawie  uchylenia uchwały  Nr 107/XIII/2012   z dnia 
23 lutego 2012 roku
 W głosowaniu bierze udział 13 radnych.
Wszyscy radni głosują jednogłośnie za przyjęciem uchwały.

– Uchwała Nr 115/XIV/2012  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów”.
W głosowaniu bierze udział  13 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za 
przyjęciem uchwały.

Ad.13 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka obrady sesji .Wypowiada słowa 
„Zamykam obrady XIV sesji Rady Gminy Popów”.
 

Obrady trwały od godz.9,00 do godz. 12,35.
Protokołowała :                                                  Przewodniczący Rady Gminy Popów
Halina Płuska                                                                  Jakub Deska



                                                               


