
PROTOKÓŁ  NR XLVII/2010 

z sesji Rady Miejskiej w OŜarowie 

w dniu 21 kwietnia 2010 roku 

 

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności . 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 i trwała do godz.12 15 

Ponad to w sesji uczestniczyli : 
1/ Marcin Majcher – burmistrz 
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza 
3/ Stefania Dziedzic – skarbnik 
 
 

PORZĄDEK OBRAD    

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok. 
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania budŜetu gminy za  
    2009 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi OŜarowa. 
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłoŜonym  
    sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok. 
8. Dyskusja. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi OŜarowa z tytułu  
     wykonania budŜetu Gminy za 2009 rok. 
10. ZłoŜenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
      za 2009 rok. 
11. ZłoŜenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
      Problemów Alkoholowych za 2009 rok.  
12. Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                          
         w  OŜarowie  za rok 2009.   
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy                    
         w OŜarowie za rok 2009. 
    c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                               
         i Mieszkaniowej w OŜarowie za rok 2009. 
   d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice w Gminie OŜarów. 
13. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady. 
14 Sprawy róŜne. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
17. Zamknięcie obrad sesji. 



Ad.1. 
Obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej w OŜarowie w dniu 21 kwietnia 2010 roku otworzyła 
Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Wieczorek. 
 
Ad.2. 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum. 
Następnie odczytała wniosek Burmistrza OŜarowa o wprowadzenie do porządku obrad sesji 
projektu uchwały w sprawie :  zmian w budŜecie. 
 
Głosowanie za wprowadzeniem zmian do porządku obrad sesji :  
 
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
Zmiany w porządku obrad zostały wprowadzone jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca odczytała porządek obrad ze zmianami : 
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok. 
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania budŜetu gminy za  
    2009 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi OŜarowa. 
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłoŜonym  
    sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok. 
8. Dyskusja. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi OŜarowa z tytułu  
     wykonania budŜetu Gminy za 2009 rok. 
10. ZłoŜenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
      za 2009 rok. 
11. ZłoŜenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
      Problemów Alkoholowych za 2009 rok.  
12. Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                          
         w  OŜarowie  za rok 2009.   
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy                    
         w OŜarowie za rok 2009. 
    c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                               
         i Mieszkaniowej w OŜarowie za rok 2009. 
   d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice w Gminie OŜarów. 
    e) zmian w budŜecie. 
13. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady. 
14. Sprawy róŜne. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
17. Zamknięcie obrad sesji. 



Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad po wprowadzeniu zmian. 
 
Głosowanie : 
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
Porządek obrad po zmianie został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.3. 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
Protokół Nr XLVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku 
został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4. 
Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji. 
Interpelacje zgłosili :  
 
1/ Pan Wojciech Majcher – dot. poruszających się z duŜą prędkością po pasaŜu samochodów .  
                                             Proszę o interwencję w tej sprawie.  
 
2/ Pani ElŜbieta Reimus – dot. wniosków do budŜetu gminy składanych przez sołtysów. Czy  
                                           coś będzie realizowane z tych wniosków? 
 
 
Ad.5. 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy OŜarów za 2009 rok przedstawiła skarbnik gminy 
Pani Stefania Dziedzic.  
Dokonując analizy wykonania budŜetu za 2009 rok stwierdza się prawidłową realizację 
dochodów tj. 101,5%. Wydatki zostały wykonane w mniejszym stopniu tj. 72,6% z uwagi na 
to, Ŝe czynione były starania o pozyskanie środków finansowych jak równieŜ to, Ŝe ogłoszone 
i rozstrzygnięte przetargi pozwoliły na rozpoczęcie robót pod koniec miesiąca czerwca.  
Dokonując analizy wykonania dochodów budŜetowych , zrealizowanych wydatków, 
zestawienia sprawozdania z Urzędów Skarbowych wynika, Ŝe rok 2009 zamknął się 
wynikiem ujemnym w wysokości 699.207,09 zł. 
 
Ad.6. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jerzy Nogaj przedstawił opinię Komisji 
o wykonaniu budŜetu gminy za 2009 rok i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi OŜarowa.  
Komisja na posiedzeniu w dniu 19 marca 2010 roku rozpatrzyła sprawozdanie z wykonaniu 
budŜetu Gminy OŜarów za 2009 rok i tym samym w głosowaniu jawnym jednogłośnie 
wnioskowała za przyjęciem sprawozdania. 
 
Ad.7 
Pani Stefania Dziedzic odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o 
przedłoŜonym sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2009 rok. Opinia pozytywna. 



Ad.8. 
Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek otworzyła dyskusję. 
 
Pan Maciej Krakowiak z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu 
poinformował,  Ŝe na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia Komisja pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budŜetu za 2009 rok. 
 
Pan Wojciech Majcher Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
poinformował,  Ŝe na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia Komisja pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budŜetu za 2009 rok. 
 
Pan Mirosław Pietrkiewicz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 
poinformował,  Ŝe na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia Komisja pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budŜetu za 2009 rok. 
 
Ad.9. 
 
Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek odczytała uchwałę Nr XLVII/327/2010 Rady 
Miejskiej w OŜarowie w sprawie :  udzielenia absolutorium Burmistrzowi OŜarowa z tytułu  
wykonania budŜetu Gminy za 2009 rok. 
Następnie poddała uchwałę pod głosowanie. 
 
Głosowanie :  
 
„za’ – 15                   „przeciw” – 0                        „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVII/327/2010 została uchwalona. 
 
Ad.10. 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok 
zostało przyjęte . 
 
Ad.11. 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2009 rok.  
 
Ad.12. 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                          
     w  OŜarowie  za rok 2009.   
 
Głosowanie :  
 
„za’ – 15                   „przeciw” – 0                        „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVII/328/2010 została uchwalona. 
 
 
 
 
 



b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy                    
     w OŜarowie za rok 2009. 
 
 
Głosowanie :  
 
„za’ – 15                   „przeciw” – 0                        „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVII/329/2010 została uchwalona. 
 
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                               
         i Mieszkaniowej w OŜarowie za rok 2009. 
 
Głosowanie :  
 
„za’ – 15                   „przeciw” – 0                        „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVII/330/2010 została uchwalona. 
 
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice w Gminie OŜarów. 
 
 Głosowanie :  
 
„za’ – 15                   „przeciw” – 0                        „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVII/331/2010 została uchwalona. 
 
e) zmian w budŜecie. 
 
Skarbnik gminy przedstawiła propozycję zmian w budŜecie. 
Pan Burmistrz zaproponował aby przeznaczyć kwotę 15 tys. zł dla Policji w OŜarowie z 
przeznaczeniem na wyposaŜenie Komisariatu Policji. 
 
Pani Krystyna Wieczorek – składam wniosek aby przeznaczyć kwotę 15.000,00 zł dla Policji 
w OŜarowie z przeznaczeniem na wyposaŜenie Komisariatu Policji. 
 
Głosowanie :  
 
„za’ – 9                   „przeciw” – 0                        „wstrzymało się” – 6 
 
Głosowanie nad uchwałą :  
 
„za’ – 15                   „przeciw” – 0                        „wstrzymało się” – 0 
 
Uchwała Nr XLVII/327/2010 została uchwalona. 
 
Ad.13. 
Pan Burmistrz poinformował, Ŝe w Urzędzie wyłoŜona jest księga kondolencyjna do, której 
moŜna się wpisywać. 
 



Ad.14. 
Pani Krystyna Wieczorek odczytała pismo Proboszcza Parafii Gliniany dot. rewitalizacji 
rynku w Glinianach. Proboszcz zarzuca Radzie, Ŝe nie realizuje uchwały Nr XXII/151/2008 
Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie : uchwalenia Planu Odnowy 
Miejscowości Gliniany w Gminie OŜarów i, Ŝe nie przeznacza środków na remont kościoła. 
 
Burmistrz Marcin Majcher – jest moŜliwość złoŜenia wniosku przez kościoły do LGD o 
przyznanie środków unijnych. Proboszcz jednak nie jest zainteresowany. JeŜeli chodzi o 
rewitalizację, to w uchwale nie ma zapisu, Ŝe mają być wykonane prace  przy kościele. 
 
Pani Krystyna Wieczorek – popieramy te parafie, które zadają sobie trochę trudu Ŝeby podjąć 
działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych. 
 
Pan Marian Cieszkowski – w piśmie padły ostre słowa w moim odczuciu bardzo źle 
oceniające prace tej kadencji. UwaŜam, Ŝe trzeba wypracować stanowisko w tej sprawie. 
 
Pan Wojciech Majcher stawiam wniosek aby na Komisję Oświaty zaprosić ks. Proboszcza. 
 
Pan Wiesław Zięba /sołtys sołectwa Potok/ - myślę, Ŝe nie ma się co obraŜać. Są 
miejscowości w których się nic nie robi, a w niektórych robi się duŜo. Radni powinni uderzyć 
się w pierś i przyznać się do własnego błędu. Gmina składa się z 34 sołectw. Proszę więc 
powiedzieć co jest robione w poszczególnych sołectwach. 
 
Pani Krystyna Wieczorek – nie da się zrobić wszędzie naraz. 
 
Ad.15. 
Burmistrz Marcin Majcher zaprosił wszystkich na obchody Święta Kwitnącej Wiśni w 
Nowem 2010. Święto odbędzie się w dniu 2 maja 2010r. 
 
Ad.16. 
Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelacje :  
1/ Teren pasaŜu naleŜy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” . Spółdzielnia dała  
    upowaŜnienia niektórym dostawcom do wjazdu.. Kilka lat temu próbowaliśmy wprowadzić  
    zapis ograniczający wjazd samochodów w określonych godzinach. 
 
2/ Wnioski składane do budŜetu staramy się realizować. W pierwszej kolejności realizujemy  
     te najpilniejsze. 
 
Ad.17. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLVI 
sesji Rady Miejskiej w OŜarowie. 
 
 
 
 
   Protokolant                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
  Anna Piasecka                                                                 Krystyna Wieczorek 
 
 


