PROTOKÓŁ  NR XXXIX/2009
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 14 września 2009 roku

W sesji wzięło udział 13 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 i trwała do godz.12 30
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
3/ Stefania Dziedzic – skarbnik gminy


Porządek obrad sesji


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie                          
        z dnia 17 grudnia 2008roku w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów 
        na 2009 rok.
6. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.1.
Obrady sesji otworzyła Pani Krystyna Wieczorek Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Ad.2.
Przewodnicząca  na podstawie listy obecności stwierdziła quorum wymagalne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na 15 radnych obecnych jest 13.Nieobecna – usprawiedliwiona Pani Irena Mazurkiewicz oraz Pan Maciej Krakowiak.
Przewodnicząca, na wniosek Burmistrza zaproponowała zmianę w porządku obrad polegającą na poszerzeniu porządku obrad w pkt.5 podjęcie uchwał w sprawie o pdpkt. a) zmian w budżecie. Wszyscy głosowali za wprowadzeniem zmian. Następnie odczytała porządek obrad sesji ze zmianami.

Porządek obrad sesji po zmianie 


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) zmian w budżecie,
    b) zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie                          
        z dnia 17 grudnia 2008roku w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów 
        na 2009 rok.
6. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.


 Proponowany porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.
Nikt nie zgłosił uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.
Interpelacje radnych : 
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad.5. 
Podjęcie uchwał w sprawie : 

	zmian w budżecie .

Zmiany omówiła Pani Stefania Dziedzic – skarbnik gminy.

Głosowanie :

„za” – 13                    „przeciw” – 0                 „wstrzymało się” – 0

Uchwała Nr XXXIX/273/2009 została podjęta.

b) zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie                          
    z dnia 17 grudnia 2008roku w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów 
    na 2009 rok.

Uchwałę omówił Pan Paweł Rędziak – z-ca burmistrza. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. przydomowe oczyszczalnie. Zadanie , to nie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Złożony wniosek na przydomowe oczyszczalnie został zakwalifikowany do realizacji. Ostateczna liczba mieszkańców, którzy zgłosili chęć budowy przydomowych oczyszczalni, to 437 osób. Termin wykonania zadania- 13 grudnia 2012 roku. Koszt jednej oczyszczalni ( wg kosztorysu), to 15 490 zł. Koszt całego zadania 6 769 156, 22 zł.

Głosowanie :

„za” – 13                    „przeciw” – 0                 „wstrzymało się” – 0

Uchwała Nr XXXIX/274/2009 została podjęta.


Ad.6.
	Dożynki Powiatowe w Lasocinie. Podziękowania dla wszystkich , którzy pomogli w szczególności dla OSP Lasocin, Danuty Bień, Tomka Pietrasa, Bogdana Dąbrowskiego jako Starosty dożynek. 

Dożynki Wojewódzkie w Jędrzejowie.  Nasz wieniec zajął III miejsce. 
Gminne zawody pożarnicze w Prusach. Uczestniczyło 6 jednostek oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza z Prus i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Zwyciężyły Jakubowice. 
Dożynki w Wyszmontowie. Podziękowania dla Pani Haliny Dragan i Koła Gospodyń z Wyszmontowa. 
Turniej bokserski w Ożarowie. Odbyło się 17 walk. Podziękowania dla Pana Wojciecha Surowca za organizację. 
Remonty: Przedszkole w sobotę zakończono wylewki na ociepleniu dachu, ułożono chodniki z frontu oraz uprzątnięto teren. Do końca września Wykonawca ukończy wszystkie roboty. 
Szkoła Janowice została wykonana wymiana centralnego ogrzewania. Zostały wykonane wylewki w kotłowni. W połowie tygodnia  Wykonawca rozpocznie roboty przy wykonaniu kotłowni gazowej. Do 30 września powinna być skończona. Reszta robót zostanie wykonana na wiosnę. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących – do końca września zostaną wykonane roboty przy wymianie centralnego ogrzewania. Trwają roboty przy wymianie dachu na stromy. Budowa była kontrolowana przez dozór techniczny. Obecnie trwa kontrola PIP-u. Kontrole pod względem bezpieczeństwa dzieci uczących się w szkole. Odbyła się również ponowna kontrola SANEPID-u. Szkoła została dopuszczona do zajęć. 

Ad.7.
Pan Stanisław Wychowański pyta, czy będzie robiona zatoka przystankowa w Jakubowicach.

Pan Burmistrz poinformował, że zatoka będzie wykonana, lecz nie będzie przystanku ponieważ jest tam za mało miejsca.

Pan Stanisław Wiśniewski – pyta czy dojdzie do remontu drogi do Śmiłowa.

Pan Marcin Majcher – nie w tym roku, ponieważ nie ma już środków na remonty dróg.
 
Ad.8.
Nie było.

Ad.9.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek zamknęła obrady sesji Rady.




            Protokolant                                                 Przewodnicząca Rady

         Anna Piasecka                                                  Krystyna Wieczorek


