
                                           Protokół  Nr XXXIV/2014
  z Sesji  Rady Gminy Popów  odbytej w dniu 26 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej 
urzędu gminy Popów.

W sesji uczestniczą: 
Radni wg załączonej listy obecności – 12 /Nieobecni: Przygoda Mirosław,Zagrodnik 
Robert, Matyszczak Robert,
Sołtysi wg załączonej listy obecności- Nieobecni /Zdunek Jan/
Wójt Gminy – Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy -Ewa Kardas-Bernaś
Skarbnik Gminy -Paweł Hanus
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku  podinspektor Tomasz Górka
Przedstawiciel ARiMR  Pani Dorota Kotala
Przedstawiciel Firmy Strach- Adam Boniewicz
Rany Powiatowy – Marek Sawicki
Redaktor Gazety Kłobuckiej – Jarosław Jędrysiak

Porządek 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 międzysesyjnej. 
6. Informacja nt bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte  w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.
7. Przedstawienie  przez Biuro Powiatowe ARiMR  informacji dotyczącej Programu 

Obszarów Wiejskich  na lata  2014 – 2020.
8. Omówienie realizacji  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 

okres od 01.07.2013  do 31.05.2014.
9. Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy 

Popów. 
10.Dyskusja.
11.  Interpelacje i zapytania radnych.
12.  Zapytania sołtysów i mieszkańców .
13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

             - zmian w budżecie gminy
  - zmian w   Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2024 

    14.  Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Popów

Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska otwiera XXXIV sesję  Rady Gminy . 
Wypowiada słowa „Otwieram XXXIV Sesję Rady Gminy Popów. Stwierdzam ,że obrady 
sesji są prawomocne, gdyż bierze w nich udział 12 na 15 radnych,Wita radnych , sołtysów 
i zaproszonych gości .

Ad.2 Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska przedstawia proponowany porządek 
obrad Sesji. Pyta czy są uwagi do proponowanego porządku obrad sesji.
Radny Zatoń Paweł  stawia wniosek pisemny o przyjęcie  do Komisji Gospodarczej, 
Budżetu, Oświaty i Zdrowia radnego Matyszczak Roberta. Przewodniczący Rady Gminy 
Jakub Deska odpowiada,że radny Matyszczak Robert sam zrezygnował z pracy w Komisji,
nikt go z radnych nie odwoływał i nikt go nie będzie powoływał do komisji. Radny 



Matyszczak Robert tak jak każdy radny otrzymuje zaproszenie na każdą komisje i sesje 
Rady Gminy  jak wszyscy pozostali  radni. Jego wolą jest nieuczestniczenie w pracach 
Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty i Zdrowia.
Jak już wcześniej wyjaśniano skład Komisji Rewizyjnej jest pełny i nie ma potrzeby 
powoływać dodatkowych osób.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obowiązkiem radnego jest uczestnictwo w 
pracach jednej z komisji.  Przewodniczący stwierdza,że wniosek jest bezzasadny 
.Wniosek został dołączony do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska po wyjaśnieniu sprawy pyta czy są uwagi do 
przedstawionego porządku obrad Sesji.  Uwag nie ma. Porządek 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 międzysesyjnej. 
        6.Informacja nt bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte  w celu
           zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.
        7.Przedstawienie  przez Biuro Powiatowe ARiMR  informacji dotyczącej Programu
           Obszarów Wiejskich  na lata  2014 – 2020.
        8.Omówienie realizacji  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za
           okres od 01.07.2013  do 31.05.2014.
        9.Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
            Popów. 
      10.Dyskusja.
      11.Interpelacje i zapytania radnych.
      12.Zapytania sołtysów i mieszkańców .
      13. Podjęcie uchwał w sprawie:
               - zmian w budżecie gminy

    - zmian w   Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014- 2024 
     14  Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Popów

    Wszyscy radni jednogłośnie głosują za porządkiem obrad sesji. 

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta czy protokół z poprzedniej sesji 
przyjmujemy bez czytania. 
Radny  Macherzyński Józef zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniej sesji i 
stwierdza,że odzwierciedla przebieg sesji i proponuje, aby przyjąć protokół z poprzedniej 
sesji bez czytania.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska poddaje protokół  poprzedniej sesji pod 
głosowanie,
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez 
czytania.

Ad.4 Do Komisji uchwal i Wniosków radni zgłaszają:
       1.   Macherzyński Józef
      2    Ptak Jacek
      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 uchwał i wniosków.

      Ad.5. 
      Sprawozdanie z działalności między sesyjnej składa Wójt Gminy Bolesław Świtała.
      Wójt Gminy powiedział ,że ostatnia sesja była niedawno  niecały miesiąc temu, ale trochę 

w tym czasie się działo.
      Wójt Gminy  w dniu 4 czerwca 2014 roku  miał wyjazd do Katowic w celu złożenia  aneksu

projektu kanalizacji w Zawadach. Odbyło się również w urzędzie gminy spotkanie ze 
strażakami  w Zawadach, Powodem tego spotkania był udział w uroczystościach 
pogrzebowych ks. Krzysztofa Jeziorowskiego Proboszcza parafii w Wąsoszu Górnym. 
Strażacy w Popowa, Więcek, Dębia i Wąsosza Górnego wyrazili pomoc przy organizacji 
pogrzebu. W tym dniu odbyło  się również zebranie sołeckie w Rębielicach Królewskich, w
którym uczestniczył także Wójt Gminy, poruszany był  na nim między innymi temat góry 
Rębielskiej, i „ Okrąglika „. Wójt Gminy odbył spotkanie z Dyrektorami szkół  w Więckach i 
Wąsoszu Górnym. 11 czerwca 2014 roku  w urzędzie gminy odbyło się spotkanie z 
przewodniczącym Rady Gminy i przewodniczącymi komisji oraz pracownikami urzędu 
gminy  w sprawie ustalenia terminu sesji i tematów na posiedzenie komisji.
 12 czerwca 2014  Wójt Gminy  rozmawiał z Panią  Beatą Struzik projektantką,która 
projektowała  rozbudowę gimnazjum w Zawadach , ponieważ  zmieniły się przepisy i 
trzeba mieć nowe uzgodnienia . W tym samym dniu Wójt Gminy spotkał się również z 
radną Panią Teresa Żurawska , w sprawie organizacji II Festiwalu Talentów, który odbył się
w parku obok urzędu gminy Popów. Organiztorami tej imprezy byli LGD,Urząd Gminy 
Popów oraz Gazeta Kłobucka.
Impreza udała się  chociaż pogoda nie była zbył ładna i było mniej osób . Oprócz konkursu
piosenki i gry na instrumentach muzycznych  była tez prezentacja  stoisk z rękodziełem i  
dorobkiem plastycznym. Można było tam podziwiać między innymi hafty,origami , kartki 
okolicznościowe  wykonane metodą Quilling, rzeźby z drewna, obrazy, rysunki itp. .Dzięki 
sponsorom uczestnicy otrzymali  pamiątkowe statuetki i upominki.13 czerwca 2014 r Wójt  
Gminy uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez LGD, gdzie mówiono o 
wykorzystani środków z LGD.Gmina Popów  w tym podsumowaniu wypadła dobrze. 
Otrzymaliśmy 1 mln zł na drobne inwestycje, na które gmina złożyła wnioski i cieszy to 
bardzo nas wszystkich. 14  czerwca 2014 r. Wójt udzielił ślubu w tutejszym USC. Wójt był 
również na spotkaniu Bankowców   I tutaj podkreślił  ,że nasz BS w Popowie  pomimo 
prowadzenia licznych  remontów i modernizacji  wypracował jeszcze  zyski. 
22 czerwca 2014 był  na przeglądzie orkiestr dętych w Przystajni. Pierwsze miejsce zajęła 
orkiestra z Wręczycy. Oceniano  prezentacje orkiestr na placu oraz ich granie. Wójt 
uczestniczył również w XXIII gali  laureatów przedsiebiorców. Podczas wręczenia  nagród, 
nagrodę  otrzymał przedsiębiorca naszej gminy pan Ślusarczyk Czesław z Wąsosza 
Górnego.
W dniach 24-25 czerwca  Wójt uczestniczył w Konferencji dotyczącej  omówienia spółek 
wodnych .Ustawa,która ma wejść w życie  do zadań gminy ma dołączyć  spółki wodne. 
Istotne jest to ,że w ślad za tym nie idą żadne pieniężne.
Realizacja zadań 
 Zakończono budowę kanalizacji w Zawadach na ul. Spokojnej,Sosnowej, Wypoczynkowej
i Spacerowej. Również na ukończeniu jest  druga inwestycja  zagospodarowanie terenu w 
stronę Liswarty. Inwestycja ta w części jest finansowana ze środków LGD. Niebawem 
będą tam ustawione ławki , latarnie . Inwestycja ta ma być zakończona wcześniej , aby 
wczasowicze mogli z niej jeszcze skorzystać. 



Rozpoczynamy budowę kanalizacji w Zawadach  na ul. Szkolnej i w Kamieńszczyźnie. 
Gmina otrzyma też na to pomoc finansową. Na rzece Liswarcie w Lelitach  jest budowana 
zapora spiętrzająca wodę  , miała przy tej inwestycji być również zrobiona kładka łącząca 
obie gminy. 
Jednak ponieważ ta kładka będzie zrobiona w terminie późniejszym , będziemy 
remontować tą istniejącą już kładkę sami i poniesiemy  koszt tego remontu. Na 
zakończenie swojego wystąpienia Wójt Gminy informuje,że otrzymaliśmy wiadomość o 
możliwości budowy drogi  „Schetynówki” w Rębielicach Królewskich, o którą zabiegaliśmy 
wiele lat. Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 czerwca 2914 r rada podjęła 
decyzję o budowie tej drogi. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje Wójtowi 
gminy  za złożenie sprawozdania.
Ad.6
Głos zabiera podinspektor Tomasz Górka Pierwszy zastępca Komenda Powiatowego 
Policji w Kłobucku, który przedstawia statystykę zdarzeń  występujących na terenie 
powiatu jak i gminy Popów. Ogólnie w roku 2013 nastąpił  w naszym powiecie   spadek  
przestępstw .Osiągnięcia Komendy w Kłobucku  to jedne z najlepszych   w woj. śląskim, 
pomimo iż został  zlikwidowany Posterunek Policji w Miedźnie. Zmniejszyła się liczba  
kradzieży z włamaniem,  kradzieży samochodów, rozbojów, wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym,pobić.,  Cyfry które przytaczał pan Tomasz Górka  są bardzo małe co 
świadczy o  tym ,że bezpieczeństwo na terenie powiatu a przede wszystkim gminy jest  
dobre. Co prawda nastąpił niewielki wzrost  przestępczości gospodarczej ,oszustwa , 
kredyty  , ale jest to niewielki procent . Zmniejszyły się również wykroczenia drogowe , i 
postępowania mandatowe. 
Tak więc teren gminy jest w miarę bezpieczny. Policjanci często kontrolują te tereny i 
nadzorują poszczególne miejscowości i  większych zagrożeń nie ma. W roku 2014 na 
terenie gminy Popów  zanotowano dalszy spadek przestępstw , Odnotowano 4 
wykroczenia,  a więc nie ma większych zagrożeń. Standardowo od 27 czerwca 2014 roku 
Komenda Powiatowa Policji  przystępuje do  akcji „ bezpieczne wakacje', będą 
prowadzone działania preferencyjne  w stosunku do nieletnich . N a terenie są ośrodki  a 
więc im trzeba się bardziej przyjrzeć ,policja dokonuje kontroli trzeźwości kierowców  
autobusów, sprawdza ich stan techniczny , aby dzieci bezpiecznie dotarły na wakacje. Pan
Tomasz Górka  informuje ,że  Policja  jest w stanie remontu kapitalnego budynku  
Powiatowego Posterunku  Policji w Kłobucku.Pomocy w tym zadaniu udzielają gminy,  
które przekazują pewne środki na ten cel. 
 Radna Teresa Żurawska korzystając  z obecności Policji na sesji podziękowała im za 
czuwanie nad bezpieczeństwem  imprezy zorganizowanej w dniu 22 czerwca 2014 r pod 
nazwą „Festiwal Talentów” i  wręczyła  panu podinspektorowi Tomaszowi Górce  
okolicznościową statuetkę/.
Radny Bździon Jan pyta , kiedy będzie zlikwidowana „melina” na Nowej Wsi”podinspektor 
wyjaśnił ,że teren ten jest nadzorowany  przez służby  i sukcesywnie ten problem jest 
rozwiązywany.
Radny Wróż Henryk uzupełnia wypowiedź radnego Bździona informując ,że tam wynosi 
się pewne rzeczy z domu. Jednak w obawie przed tym, aby nie otrzymać niebieskiej karty 
nikt o tym nie informuje. Pan Tomasz Górka w odpowiedzi zaznaczył ,że jeżeli rodzina nie 
zgłosi  takich faktów to policja nie ma możliwości podjęcia działań w sprawach rodzinnych. 
A jeżeli Policja jest o takim fakcie powiadomiona to zgodnie z ustawa  musi  wypisać taką 
kartą dla sprawcy , Policja to prawo musi respektować. 
Radny Wróż prosi jeszcze o zwracanie  uwag właścicielom posesji na których panuje 
nieład ,bałagan ,  aby uprzątnięto te posesje i było widać tą czystość. Przewodniczący 
Rady Gminy dziękuje za omówienie bezpieczeństwa na terenie gminy Popów . Wita 
również przybyłego na sesję przedstawiciela Firmy „Strach” pana Adama Boniewicza.



Ad.7
      
      Głos zabiera pani Dorota Kotala przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa
      Głównym celem PROW w latach 2014-2020 będzie:

-         poprawa konkurencyjności rolnictwa
-         zrównoważone zarządzanie  zasobami naturalnymi
-         zrównoważony rozwój terytorialny  obszarów wiejskich 
W latach 2014-220 PROW będzie realizował  sześć priorytetów wyznaczonych  dla unijnej
polityki rozwoju obszarów wiejskich.

      1. Ułatwienie transferów wiedzy  poprzez pomoc rolnikom w składaniu wniosków, poprzez
          szkolenie  ukierunkowane na rozwój wiedzy  i umiejętności zawodowych  rolników i
          właścicieli  lasów. Wsparcie dotyczy 100 % poniesionych kosztów
       2. Poprawa konkurencyjności i zwiększenie  rentowności gospodarstw rolnych , poprzez 
            udzielanie pomocy  rolnikom właścicielom lasów  w korzystaniu z doradztwa.   

Wsparcie dotyczące również 100 % 
             3. Poprawa organizacji  rolnictwa Na modernizację  gospodarstw rolnych również  będą
                 przyznawane środki unijne. Bierze się tutaj pod uwagę:

      - rozwój produkcji prosiąt
      - rozwój produkcji mleka krowiego
      - rozwój produkcji bydła mięsnego 
      - inne operacje  związane  z racjonalizacją technologii produkcji , zmiana  produkcji      
nie przewiduje się wsparcia  gospodarstw w zakresie  chowu drobiu. 
  4. Odtwarzanie, chronienie  i wzmocnienie  ekosystemów zależnych od rolnictwa 
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania  zasobami i przechodzenia na gospodarkę 
nisko emisyjną  i odporną na zmianę klimatu  w sektorach rolnym,spożywczym i rolniczym.
  6. Zwiększenie włączenia  społecznego , ograniczenie ubóstwa i promowanie  rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.
Łączne środki publiczne przeznaczone  na realizację PROW na lata 2014-2020 wyniosą 
13 513 295 euro 

      N a zalesienie gruntów wsparcie  dotyczy jednorazowej płatności  za wykonanie 
zalesienia  w wysokości 4 984  zł/ha do 7 385 zł/ha w zależności od czynników 
występujących  premia pielęgnacyjna wypłacana jest przez okres 5 lat. Dot. przynajmniej 
10 arów zalesienia. Premia zalesieniowa  wypłacana przez okres 12 lat to 1215 zł za ha 
na rok.

     Jest jeszcze wsparcie dla małych gospodarstw, jest to wsparcie dla młodych rolników  do 
40 roku życia , średnie gospodarstwo   w woj. to 7,24 ha, średnie krajowe  7,22 ha. 

      Na zakup gruntów, maszyn rolniczych nowych , renowacja budynków. Rolnik musi 
posiadać  odpowiedni staż w rolnictwie, wykształcenie rolnicze , następny program to 
mikroprzedsiębiorstwa  dla osób fizycznych  , prawnych . Z programów tych nie mogą 
skorzystać osoby, które już korzystają z programu na lata 2007-2013.

      Ad.8

      Głos zabiera  przedstawiciel Firmy Strach , który mówi,że liczba mieszkańców w lipcu 
2013 roku to było 5340 osób , na dzień dzisiejszy 6039.Wywozy odbywają się w trzecim 
dniu tygodnia. Jeżeli chodzi o odpady segregowane i niesegregowane  od marca 2014 
roku jest ustabilizowane. W ciągu tego roku zebrano 730 t mieszane, makulatura 2 
t,tworzywa sztuczne  - 38 t, szkło 47.5 ton  odpady biodeg.- 10 t 

      wielogabaryty – 8,5 t
      Gmina spełnia  wszystkie wymagania  wynikające z ustawy  , gromadzi sprzęt  

elektryczny drobny 0,5 t, sprzęt elektryczny , pralki, lodówki  - 1,5 t.



      Zgłoszeń i interwencji jest niewiele , jeżeli są to interweniujemy na bieżąco.
      Radny Owczarek   dodaje,ę ostatnio wkradł się jakiś  błąd w odbiorze śmieci w 

Zawadach, odbiór był zaplanowany na  20 czerwca a dopiero odbierane są dzisiaj.
      W tym temacie odpowiedzi udzielił Pan Adam Boniewicz.
      Radny Owczarek Kazimierz  zwrócił tylko uwagę na ten fakt, ale nie wnosi żadnych skarg.
      Sołtys Stachera Sławomir pyta czy jest możliwość odbioru opon. 
      Tak zbierają opony . Jeżeli będzie ich dużo to trzeba zgłosić do ochrony środowiska i 

zostanie   wyznaczony jeden czy dwa dni na zbiórkę tych opon.
      Głos zabiera Wójt Gminy , mija rok od kiedy weszła w życie nowa ustawa i 

współpracujemy z firmą „Strach, na początku było trochę narzekań  , ale Wójt Gminy 
porównuje  naszą współpracę ze współpracą innych firm , to można powiedzieć ,że my nie
mamy  takich kłopotów , tutaj odbiór śmieci odbywa się prawidłowo, zgodnie z ustalonymi i
podanymi do wiadomości mieszkańców harmonogramami. I Wójt życzy sobie 
kontynuowania dalszej takiej współpracy.

       Z tej współpracy również zadowolony jest  przedstawiciel firmy   i ma taka nadzieję , że ta
współpraca nadal będzie się tak rozwijać .Przedstawiciel firmy „Stracha Wiesława” Pan 
Adam Boniewicz  potwierdza,że prowadza ewidencję  każdej posesji  czego i ile zabrano.

      Wójt dziękuje  dyrektorowi Firmy, bo należą mu się.  Apeluje do mieszkańców , aby  sobie
te śmieci wyczyścili ze swoich posesji.

      Ad.9 
      Radny Macherzyński Józef  stwierdza,że 
      temat działalności Zarządu OSP był bardzo dokładnie omawiany na wspólnym 

posiedzeniu  komisji  Rady Gminy i nie widzi potrzeby ,  aby omawiać go jeszcze raz. 
Wnioskuje więc  o nie omawianie tego tematu po raz drugi. Radni przyjęli ten wniosek       
. 

     Ad.,10,11,12

      Głos zabiera Marek Sawicki Radny Powiatowy, który dziękuje za pomoc finansową  na 
drogę  „Schetynówkę”. Droga ta miała powstać kilka lat temu , ale z uwagi na brak 
odpowiedniej ilości punktów  znajdowała się w kolejności do wykonania na odległym 
miejscu. Teraz otrzymaliśmy mówi radny Sawicki propozycję budowy tej drogi i 931 000 
dotacji. Z tym,że 1 800 000 zł muszą dołożyć dwie gminy Popów i Kłobuck. Do 24 czerwca
2014 roku była deklaracja ,że podejmujemy się jej budowy i tutaj radni podjęli bardzo 
słuszną decyzje wyrażając zgodę na jej budowę. Bardzo dziękuje i Wójtowi i radnym za 
pomoc  w podjęciu decyzji, bo to jest bardzo mądra decyzja .W chwili obecnej powiat 
wysłał już pismo z prośbą o zwiększenie tego dofinansowanie do 1 397 000 zł  i środki 
własne wówczas były by mniejsze. Długość drogi to 2280 m, w skład tych robót wejdzie 
frezowanie  nawierzchni powierzchni jezdni, ustawienie krawężników,chodnik na długości 
2425 m,oczyszczenie rowów. 

      Radni są zainteresowani,czy budowa drogi na Dąbrówce i Brzózkach pozostanie bez 
zmian .  

      Radny Powiatowy Marek Sawicki zapewnił ,że środki na tą drogę są zapewnione. Ten 
program      będzie na dwa lata .Teraz robiona jest droga Mokra – Kłobuck o  długości 5 
km do ul. Pogodnej . Razem będzie 10 km. 

      Radny Wróż Henryk prosi, aby  radny  poparł budowę drogi do Zakładu Karnego w 
Wąsoszu Górnym i na Kulach.

      Radny Sawicki Marek odpowiada,że  jeżeli powiat wygra  tą sprawę zwrotu  środków 
wpłaconych na konto firmy , to te 3 miliony będą uwolnione. Jeżeli  sprawa nie  zostanie 
pozytywnie rozstrzygnięta , to nic więcej robione nie będzie

      Radni proszą , aby ten frez z tej drogi nie został skierowany gdzie indziej tylko na drogę 



na Zakład Karny w Wąsoszu Górnym.
      Szpital w Blachowni będzie działał od 1 lipca 2014 roku.
      Radny Bździon Jan  zabierając głos stwierdził ,że za te trzy mln. zł  karę powinien ponieść

ten kto podpisał umowę ,  a nie cały powiat.
      Radny Owczarek Kazimierz informuje,że na ul. Makuszyńskiego,  co jakiś czas są  w 

poprzek pęknięcia. 
      Nic się z tym nie da zrobić i  jest to problem , bo ich jest coraz więcej. Radny Powiatowy  

zobowiązał się zwrócić na to uwagę na radzie powiatu.

Ad.13

     Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński przedstawia kolejno 
projekty uchwał:
1.Uchwała  nr 253/XXXIV/2014  w sprawie zmian w budżecie gminy
W głosowaniu bierze udział 12 radnych/Nieobecni Przygoda Mirosław,Matyszczak Robert,
Zagrodnik Robert/Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta ,czy są  uwagi do 
przedstawionej uchwały. Uwag nie ma. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem 
uchwały.

2. Uchwała nr 254/XXXIV/2014  w sprawie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 W głosowaniu bierze udział 12 radnych.
      Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska pyta, czy są  uwagi do przedstawionej 

uchwały. Uwag nie ma. Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

      Ad.14. 

       Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska zamyka sesję. 
      Wypowiada słowa.”Zamykam obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Popów.
      Obrady Sesji trwały od godz.9,00 do godz.11,10.

      Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
       Halina Płuska        Jakub Deska


