
PROTOKÓŁ  NR XLVI/2010 

z sesji Rady Miejskiej w OŜarowie 

w dniu 07 kwietnia 2010 roku 

 

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności . 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 i trwała do godz.14 15 

Ponad to w sesji uczestniczyli : 
1/ Marcin Majcher – burmistrz 
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza 
3/ Stefania Dziedzic – skarbnik 
4/ kierownicy jednostek organizacyjnych 
5/ Komendant Policji Powiatowej w Opatowie wraz z pracownikami 
6/ Komendant Komisariatu Policji w OŜarowie wraz z pracownikami 
Sołtysi , mieszkańcy gminy oraz media. 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje radnych. 
5. ZłoŜenie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2009 rok : 
    a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy OŜarów, 
    b) Ośrodek Pomocy Społecznej w OŜarowie, 
    c) Środowiskowy Dom Samopomocy w OŜarowie, 
    d) Zespół Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w OŜarowie , 
    e) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OŜarowie, 
    f) Kryta Pływalnia „Neptun” w OŜarowie, 
    g) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w OŜarowie. 
6. ZłoŜenie sprawozdania z działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit”. 
7. Debata na temat bezpieczeństwa w Gminie OŜarów – sprawozdanie StraŜy Miejskiej oraz    
     Policji. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie : 
  a) zbycia nieruchomości, 
  b) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy OŜarów, 
  c) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy OŜarów, 
  d) sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV/306/2010 Rady Miejskiej w  
      OŜarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie : zamiany nieruchomości gruntowej, 
  e) sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV/317/2010 Rady Miejskiej w OŜarowie  
      z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie : sprzedaŜy nieruchomości stanowiącej własność  
     Gminy OŜarów, 
  f) zmiany uchwały Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 29 października  
      2008 roku w sprawie : ustalenia ekwiwalentu pienięŜnego dla członków OSP w Gminie  
      OŜarów, 
  g) zmian w budŜecie, 
9.   Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady. 



10. Sprawy róŜne. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 

 
 
Ad.1. 
Obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w OŜarowie w dniu 07 kwietnia 2010 roku otworzyła 
Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Wieczorek. 
Przewodnicząca powitała zaproszonych gości. 
 
Ad.2. 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum. 
Następnie odczytała wniosek Burmistrza OŜarowa o wprowadzenie do porządku obrad sesji 
projektu uchwały w sprawie :  udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu. 
 
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. ZłoŜenie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2009 rok : 
    a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy OŜarów, 
    b) Ośrodek Pomocy Społecznej w OŜarowie, 
    c) Środowiskowy Dom Samopomocy w OŜarowie, 
    d) Zespół Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w OŜarowie , 
    e) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OŜarowie, 
    f) Kryta Pływalnia „Neptun” w OŜarowie, 
    g) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w OŜarowie. 
6. ZłoŜenie sprawozdania z działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit”. 
7. Debata na temat bezpieczeństwa w Gminie OŜarów – sprawozdanie StraŜy Miejskiej oraz    
     Policji. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie : 
  a) zbycia nieruchomości, 
  b) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy OŜarów, 
  c) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy OŜarów, 
  d) sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV/306/2010 Rady Miejskiej w  
      OŜarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie : zamiany nieruchomości gruntowej, 
  e) sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV/317/2010 Rady Miejskiej w OŜarowie  
      z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie : sprzedaŜy nieruchomości stanowiącej własność  
     Gminy OŜarów, 
  f) zmiany uchwały Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 29 października  
      2008 roku w sprawie : ustalenia ekwiwalentu pienięŜnego dla członków OSP w Gminie  



      OŜarów, 
  g) zmian w budŜecie, 
  h) udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu 
9.   Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady. 
10. Sprawy róŜne. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
13. 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 XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 10 lutego 2010 roku został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4. 
Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji. 
Interpelacje zgłosili :  
 
1/ Pani Danuta Bień – do Pana Burmistrza : zgłasza konieczność naprawy luster. 
 
2/ Pani Halina Dragan – do Pana Burmistrza : czy podjęte zostały działania mające na celu  
    poprawę funkcjonowania pogotowia ratunkowego w OŜarowie? 
 
Ad.5. 
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe kierownicy jednostek złoŜyli szczegółowe sprawozdania 
z działalności za 2010 rok na posiedzeniach Komisji Stałych Rady. W związku z powyŜszym 
na sesji nie będą czytane sprawozdania - moŜna zadawać pytania. 
Wszystkie sprawozdania zostaną zamieszczone w BIP-ie. 
 
Pan Grzegorz Dębniak – byłbym jednak za tym Ŝeby przeczytać wszystkie sprawozdania. 
 
Pan Marian Cieszkowski – zgłaszam wniosek formalny Ŝeby nie czytać sprawozdań. 
 
Głosowanie nad wnioskiem: 
„za” – 14                    „przeciw” – 0                     „wstrzymało się” -1 
 
Wniosek przeszedł. 
 
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań . 



    a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy OŜarów, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
    b) Ośrodek Pomocy Społecznej w OŜarowie, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
    c) Środowiskowy Dom Samopomocy w OŜarowie, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
    d) Zespół Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w OŜarowie , 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
    e) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OŜarowie, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
    f) Kryta Pływalnia „Neptun” w OŜarowie, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
    g) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w OŜarowie. 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
 
Ad.6. 
Sprawozdanie z działalności MZKS „Alit” zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.7. 
 
Komendant Komisariatu Policji w OŜarowie Mirosław Kapsa złoŜył sprawozdanie z 
działalności Policji za 2009 rok. 
Sprawozdanie z działalności Policji Powiatowej w Opatowie za 2009 rok złoŜył jej 
Komendant Grzegorz Januchta. 
Następnie Komendant StraŜy Miejskiej Henryk Wzorek złoŜył sprawozdanie z działalności 
StraŜy Miejskiej za 2009 rok. 
 
Następnie rozpoczęto debatę na temat bezpieczeństwa w Gminie OŜarów. 
 
1/ Pani Krystyna Wieczorek – wniosek do pana Komendanta Policji Powiatowej w Opatowie 
o zwiększenie ilości etatów w komisariacie w OŜarowie. 
 
Komendant Grzegorz Januchta – w tej chwili mamy pełną obsadę komisariatów. Nie mamy 
dodatkowych etatów w związku z tym nie mogę obiecać, Ŝe zwiększymy obsadę komisariatu 
w OŜarowie. 
 



2/ Pani Halina Dragan – dot. zwiększenia kontroli prędkości w miejscowości Wyszmontów. 
 
N-nik prewencji  - w miejscowości OŜarów (ul. Kolejowa) i Wyszmontów – wystawiane są 
często przenośne fotoradary. Dochodzą do nas równieŜ sygnały dot. ronda w miejscowości 
Bałtówka. Proponowaliśmy zarządcy dróg o zamontowanie tablic ostrzegawczych. Jednak ze 
względu na duŜy koszt nie jest zainteresowany. 
 
Pan Paweł Rędziak – wysyłaliśmy pisma Ŝeby ustawić chociaŜ znak STOP, ale bezskutecznie. 
MoŜe wspólnie z policją udałoby się doprowadzić do postawienia tego znaku. 
 
3/ Pan Marian Cieszkowski – wniosek – zamieszczenie na klatkach schodowych informacji 
kto jest dzielnicowym oraz nr telefonów. 
 
Komendant Mirosław Kapsa – uzupełnimy te dane. 
 
4/ Pan Franciszek Kończyk – na drodze w kierunku cementowni brak jest przejść dla 
pieszych. 
 
Pan Paweł Rędziak – opracowany został projekt chodnika włącznie z przejściem dla pieszych 
i przekazany do GDD, do dnia dzisiejszego nie ma decyzji czy projekt zostanie zrealizowany. 
 
5/ Pan Marian Cieszkowski – naleŜy zastanowić się czy nie naleŜałoby zwiększyć miejsc 
parkingowych na terenie osiedla. 
 
Pan Paweł Rędziak – 90% terenu naleŜy do Spółdzielni Mieszkaniowej . Dopóki sprawy 
gruntów nie zostaną uregulowane nic nie moŜna zrobić. Część mieszkańców nie jest 
zainteresowana zwiększeniem miejsc parkingowych. 
 
Przewodnicząca Rady pochwaliła współpracę samorządu z Policją. Powiedziała, Ŝe 
zauwaŜalne są duŜe zmiany w pracy oŜarowskiej policji. Odbiór w społeczeństwie równieŜ 
jest dobry. 
 
Pan Burmistrz Marcin Majcher zwrócił uwagę na rolę Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz OSP 
w dbaniu o bezpieczeństwo w naszej gminie. 
  
Ad.8. 
 Podjęcie uchwał w sprawie : 
  a) zbycia nieruchomości, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
Uchwała Nr XLVI/319/2010 została uchwalona. 
 
  b) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy OŜarów, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
Uchwała Nr XLVI/320/2010 została uchwalona. 
 
  c) sprzedaŜy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy OŜarów, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    



 
Uchwała Nr XLVI/321/2010 została uchwalona. 
 
  d) sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV/306/2010 Rady Miejskiej w  
      OŜarowie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie : zamiany nieruchomości gruntowej, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
Uchwała Nr XLVI/322/2010 została uchwalona. 
 
  e) sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLV/317/2010 Rady Miejskiej w OŜarowie  
      z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie : sprzedaŜy nieruchomości stanowiącej własność  
     Gminy OŜarów, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
Uchwała Nr XLVI/323/2010 została uchwalona. 
 
  f) zmiany uchwały Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w OŜarowie z dnia 29 października  
      2008 roku w sprawie : ustalenia ekwiwalentu pienięŜnego dla członków OSP w Gminie  
      OŜarów, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
Uchwalona Nr XLVI/324/2010 została uchwalona. 
 
  g) zmian w budŜecie, 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
Uchwała Nr XLVI/325/2010 została uchwalona. 
 
  h) udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu 
Głosowanie:  
„za”- 15               „przeciw” – 0                  „wstrzymało się’ – 0    
 
Uchwała Nr XLVI/326/2010 została uchwalona. 
 
Ad.9. 
 
I N F O R M A C J A   B U R M I S T R Z A        
 

1. Zakończyliśmy spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Rozmawialiśmy o 
potrzebach i problemach w działalności straŜy ochotniczej na terenie Gminy.  
Podstawowy problem to brak młodych ludzi, którzy byliby chętni do działalności w 
OSP. W ubiegłym roku  jednostki z terenu Gminy OŜarów wyjeŜdŜały do akcji 133 
razy w tym poŜary to 47 wyjazdów, natomiast do róŜnego rodzaju wypadków 81 razy.  
Natomiast Państwowa StraŜ PoŜarna w ubiegłym roku miała 442 wyjazdy.  

2. Udział w konferencji XX lat samorządu terytorialnego w Poznaniu.  



3. W gminie Jedlnia oglądaliśmy funkcjonujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni i 
oglądamy róŜne warianty. Na dzień dzisiejszy mamy 70 wpłat. Jest problem z 
osobami, które nie znalazły się na liście 437 osób jaki zgłosiliśmy do PROW. Muszą 
one czekać na decyzję Zarządu Województwa czy będzie moŜna je dopisać.  

4. Zawody bokserskie w OŜarowie. Mistrzostwo Polski kobiet dla ……..  
5. Wyjazd z grupą rolników do Austrii. Zapoznanie się z elektrowniami wiatrowymi oraz 

z biogazowniami.  
6. Wznowione zostały prace, po okresie przerwy zimowej, przy termomodernizacji 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w OŜarowie.  
7. Odbyła się kontrola na zlecenie Unii Europejskiej projektu Termomodernizacja 

Obiektów na terenie Gminy OŜarów. Kontrolujący ocenił postęp prac pozytywnie.  
8. Odbyło się spotkanie producentów buraków cukrowych z udziałem przedstawiciela 

cukrowni gdzie mówiliśmy o problemie dróg do odbioru buraków bezpośrednio z pól.  
9. Otworzony został przetarg na remont przychodni zdrowia w Jakubowicach wpłynęło 

12 ofert najtańsza 91 tys. zł, najdroŜsza 171 tys. zł. Termin realizacji 30 czerwca.  
10. Otworzony został przetarg na budowę dworca autobusowego w OŜarowie wpłynęło 6 

ofert najtańsza 1.450.000 zł , najdroŜsza 2.956.000 zł. Terminrealizacji 4 miesiące od 
podpisania umowy koniec sierpnia.  

11. Ogłoszony został przetarg na termomodernizację Szkoły w Lasocinie. Termin 
składania ofert 13 kwietnia.  

12. Firma FLIS cofnęła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od rozstrzygnięcia 
przetargu na budowę stadionu i 6 kwietnia podpisaliśmy umowę na realizację tego 
zadania. Koszt około 11.790.000 zł. Termin realizacji 30 sierpnia 2010r. Zadanie 
będzie realizowane przez konsorcjum firm ARCH-GEO z Ostrowca, WODEX z 
OŜarowa oraz UNIPOL ze Szczecina.  

13. Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia określające zasady zatrudnienia w 
jednostkach oraz firmach.  

14. Konferencja w Kielcach na temat reformy szkolnictwa zawodowego.  
15. Jak co roku odbyła się zbiórka Ŝywności a naszych sklepach. Podziękowania dla 

mieszkańców, którzy podzielili się Ŝywnością oraz dla pracowników OPS-u za 
zorganizowanie wspólnie z harcerzami akcji.  

 
 
Ad.10. 
1/ Pan Alojzy Gonciarz /sołtys wsi Nowe/ - o wykonanie boiska w Nowem przy remizie OSP. 
 
2/ ElŜbieta Opala /sołtys wsi Sobótka/ - zwraca uwagę, Ŝe po remoncie drogi w Sobótce wiaty 
przystankowe nie zostały ustawione na miejscu i leŜą wywrócone przy ulicy. 
 
Ad.11. 
1/ Pan Jerzy Nowak /mieszkaniec Sobowa/ - zwrócił uwagę na artykuł w czasopiśmie 
„OŜarów”. Zarzuca, Ŝe wypowiadający się w artykule Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Wzgórze” , narusza dobra osobiste członków spółdzielni. Zwrócił równieŜ uwagę na 
problem ciśnienia wody. 
 
Pan Paweł Rędziak – zobowiązuje kierownika ZGKiM do zainstalowania wodomierzy na 
blokach, natomiast wewnątrz mieszkańcy sami mają sobie zainstalować. 
 



2/ Pan Edward Liwiński /mieszkaniec OŜarowa/ - jakie konsekwencje dla gminy będzie miała 
zmiana siedziby cementowni? 
 
Pan Marcin Majcher –  zmniejszą się wpływy podatku do kasy urzędu. 
 
Ad.12. 
 Pan Burmistrz Marcin udzielił odpowiedzi na interpelacje :  
1/ jeŜeli chodzi o lustra drogowe – zostały wysłane pisma o ich naprawę. 
 
2/ sprawa pogotowia – w okresie świąt nie było dyŜuru pogotowia w OŜarowie, będziemy 
chcieli zmienić obsługę pogotowia – zawsze moŜemy liczyć na pogotowie w Sandomierzu 
lub Ostrowcu. 
 
Ad.13. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLVI 
sesji Rady Miejskiej w OŜarowie. 
 
 
 
 
   Protokolant                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
  Anna Piasecka                                                                 Krystyna Wieczorek 
 
 


