
P R O T O K Ó Ł   NR  XLVIII/2010 

z sesji Rady Miejskiej w OŜarowie 

w dniu 19 maja 2010 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 11.00 i trwała do godz.13.00 

W sesji wzięli udział radni wg załączonej listy obecności, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz 
media. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 

1. Marcin Majcher- Burmistrz OŜarowa 

2. Paweł Rędziak – Z-ca Burmistrza 

3. Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy 

4. Władysłąw Tryko- Dyr. SPZOZ w OŜarowie 

 

 

Porządek obrad sesji 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. ZłoŜenie sprawozdania przez Dyrektora SPZOZ w OŜarowie z działalności za 2009r. r 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

      a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w OŜarowie za rok 2009.                             

      b/ nabycia nieruchomości gruntowych.    

      c/ zbycia nieruchomości gruntowej. 

      d/ zmiany uchwały Nr XLV/317/2010 Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 9 lutego 2010  

         roku w sprawie : sprzedaŜy nieruchomości stanowiącej własność Gminy OŜarów. 

      e/ zmian w budŜecie. 

 



7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami. 

8. Sprawy róŜne. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.1. 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek. 

 

Ad.2. 

Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła quorum.  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zmian. 

 

Ad.3. 

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4. 

1/ Pani Danta Bień – co z przydatnością wody pitnej w Lasocinie? 

Z-ca burmistrza- nie ma obaw, woda nadaje się do picia . Systematycznie robimy badania 
wody. 

2/ Pan Marian Cieszkowski – droga w ul. Kolejowej- czy rozwiąŜe się tam problem 
kanalizacji burzowej? 

Pan Burmistrz wyjaśnił połoŜenie drogi. Droga naleŜy do GDDKiA 

 

Ad.5. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Władysław Trytko 
przedstawił sprawozdanie z działalności wraz z bilansem za 2009 rok. 

1/ Pan Marian Cieszkowski pyta czy zostało skierowane pismo do Izby Skarbowej ? 

Pan Władysław Trytko – zostało skierowane do Izby Obrachunkowej oraz do PEFRON. W tej 
chwili czekamy na odpowiedź. 

2/ Pani Krystyna Wieczorek – co ze zmianą Statutu SPZOZ ? 



Pan Władysław Trytko – na Radzie Społecznej działającej przy SPZOZ omawiane były 
zmiany, które chcemy wprowadzić do Statutu. Wystąpię z wnioskiem do Rady Miejskiej z 
projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie SPZOZ. 

 
Głosowanie :  
„za” – 15              „przeciw” – 0                         „wstrzymało się” – 0 
 

Ad.6. 

Podjęcie uchwał w sprawie : 

      a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w OŜarowie za rok 2009.  
 
Głosowanie :  
„za” – 15              „przeciw” – 0                         „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVIII/ 333 /2010 została uchwalona. 
                            
      b/ nabycia nieruchomości gruntowych.   
 
Głosowanie: 
 „za” – 15              „przeciw” – 0                         „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVIII/334/2010 została uchwalona. 
 
      c/ zbycia nieruchomości gruntowej. 
 
Głosowanie:  
„za” – 15              „przeciw” – 0                         „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVIII/ 335 /2010 została uchwalona. 
 
      d/ zmiany uchwały Nr XLV/317/2010 Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 9 lutego 2010  
         roku w sprawie : sprzedaŜy nieruchomości stanowiącej własność Gminy OŜarów. 
 
Głosowanie: 
„za” – 15              „przeciw” – 0                         „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVIII/336 /2010 została uchwalona. 
 
      e/ zmian w budŜecie. 
 
Głosowanie: 
„za” – 15              „przeciw” – 0                         „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVIII/337/2010 została uchwalona. 
 
 
 



Ad.7. 
 
Pan Burmistrz Marcin Majcher złoŜył informację z działalności między sesjami Rady : 
1/ obchodziliśmy 50- lecie poŜycia par małŜeńskich z terenu naszej gminy 
2/ w Nowem odbyła się coroczna impreza „Święto Kwitnącej Wiśni 2010” 
3/ odbyły się zawody straŜackie 
4/ przygotowujemy się do obchodów 20- lecia samorządu terytorialnego 
5/ do 28 maja zgłaszanie członków do OKW 
 
 
Ad.8.  

1/ p. Leszek Suszyna – prosi o odwodnienie rowu we wsi Sobótka, zalane ma kilka hektarów. 

p. B-strz- przepusty są robione w tych częściach rowów gdzie jest pilna potrzeba. W tej chwili 
nie mamy w budŜecie pieniędzy. 

 

2/ p. Małgorzata Kuchnicka – dlaczego sołtysi nie są powiadomieni  o bakterii w wodzie? 

 

p. B-strz – zrobione są badania wody. Nadaje się ona do picia. Proszę nie robić paniki. 

 

3/ p. Mirosław Nowakowski – odbyło się zebranie koła łowieckiego . Co z likwidacją 
dzików? 

 

p. B-strz – koło wystąpiło z pismem o moŜliwość odstrzału dzików. Przymierzamy się teŜ do 
zakupu pastuchów. 

4/ Z-ca Burmistrza poinformował o naborze wniosków do LGD (od 1kwietnia b.r.) Kościoły 
mogą składać wnioski. 

Ad.9. 

1/ p. ElŜbieta Reimus zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe dla chorego dziecka . 
Zachodzi konieczność zakupu kamizelki do oklepywania i leków. 

 

Pan Burmistrz Majcher zaprosił wszystkich na obchody 20- lecia samorządu- sobota 28 maja 
2010r.  godz. 10. Natomiast 30 maja (niedziela) w kościele w OŜarowie odbędzie się msza 
św. za samorządowców. 

Ad.10. 

Odpowiedzi na interpelacje udzielane były na bieŜąco. 

 



Ad.11. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna 
Wieczorek zamknęła obrady sesji w dniu 19 maja 2010 roku. 

 

 

        Protokolant                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 

      Janina Krawczyk                                                                     Krystyna Wieczorek 

 

 

 


