PROTOKÓŁ  NR XLI/2009
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 14 października 2009 roku

W sesji wzięło udział 13 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 i trwała do godz.13 00
Ponad to w sesji uczestniczył :
1/ Marcin Majcher – burmistrz
2/ Paweł Rędziak
3/ Stefania Dziedzic
4/ Kazimierz Kotowski – Starosta
5/ Bogusław Włodarczyk – Przewodniczący Rady Powiatu
Sołtysi , mieszkańcy gminy oraz media

Porządek obrad sesji


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Wypracowanie opinii w sprawie : wskazania kierunku przekształceń SPZZOZ    
    w Opatowie mających na celu poprawę jego sytuacji ekonomicznej i 
    organizacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) rozpatrzenia skargi na działalność  Burmistrza Ożarowa,
    b) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami 
         pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
         pożytku publicznego na 2010r. 
    c) nabycia nieruchomości gruntowej,
    d) nabycia nieruchomości gruntowej,
    e) zmian w budżecie,
    f) zabezpieczenia w formie weksla „In blanco”,
    g) zabezpieczenia w formie weksla „In blanco”.
7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
11. 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 14.                           Nieobecna – usprawiedliwiona Irena Mazurkiewicz. 
Proponowany porządek został przyjęty jednogłośnie bez zmian.

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

Ad.4.
Interpelacje zgłosili : 

1/ Danuta Bień – do Burmistrza o uruchomienie busa na linii Czachów- Lasocin.

2/ Mirosław Pietrkiewicz – do Starosty – na jakim etapie jest budowa drogi Ożarów- Czachów?

Na interpelacje Pana Pietrkiewicza odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Bogusław Włodarczyk – droga przewidziana jest do realizacji na rok 2010. Takie ustalenia jakie były takie obowiązują nic się w tej kwestii nie zmieniło. Rada Powiatu podjęła stosowną uchwałę.

Ad.5.
Wypracowanie opinii w sprawie : wskazania kierunku przekształceń SPZZOZ w Opatowie mających na celu poprawę jego sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Bogusław Włodarczyk poinformował, że dość duże środki zostały zainwestowane w budowę szpitala. Z informacji dyrektora placówki wynika, że na jego uruchomienie i tak braknie ok. 40 mln. zł. Rada Powiatu zwróciła się do dyrektora szpitala aby wskazał alternatywne rozwiązania, które spowodują, że szpital zacznie funkcjonować. Jednym z zaproponowanych rozwiązań było zaciągnięcie przez powiat kredytu w wysokości 40 mln zł. Uważamy ,że nie jest to dobre wyjście.  Zarząd Powiatu uważa, że w tej sytuacji jedynym chyba wyjściem jest wydzierżawienie całości majątku.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do radnych czy popierają takie działania Rady Powiatu Opatowskiego?

Głosowanie : 
„za” -14          „przeciw” – 0              „wstrzymało się „ – 0    (jedna osoba nieobecna)

Pani Krystyna Wieczorek – do burmistrza wpłynął projekt uchwały dot. dyżurów aptek – chcielibyśmy aby zostały w nim uwzględnione dyżury aptek ożarowskich.

Pan Kazimierz Kotowski – jest, to tylko projekt stąd też możliwość w nim poprawek. Proszę aby do 25 października wpłynął wniosek samorządu o uwzględnienie aptek w projekcie.



Ad.6.
Podjęcie uchwał w sprawie : 
a) rozpatrzenia skargi na działalność  Burmistrza Ożarowa,

W wyniku przeprowadzonej procedury kontrolnej w ramach uprawnień Rady Miejskiej odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2 października 2009 roku z udziałem Pana Jana Kwiatkowskiego. Komisja ustaliła, że właścicielem spornej nieruchomości jest brat Pana Jana Kwiatkowskiego – Józef Kwiatkowski w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Sandomierzu sygn. akt INS 201/08 z dnia 17 października 2008 roku. Na podstawie w/w postanowienia zostały naniesione zmiany w ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz zmiany w wymiarze podatku rolnego w Gminie Ożarów. Rada Miejska oraz Burmistrz Ożarowa nie posiadają uprawnień do umożliwienia Panu Kwiatkowskiemu zamieszkania na terenie rzeczowej nieruchomości, która obecnie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym bracie Józefie Kwiatkowskim.

Głosowanie : 
„za” – 14       „przeciw” – 0               „wstrzymało się „ – 0        (jedna osoba nieobecna)

Uchwała Nr XLI/276/2009 została podjęta.

b) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz 
     innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2010 r. 
Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie obliguje radę do uchwalania corocznie Programu.


Głosowanie : 
„za” – 14       „przeciw” – 0               „wstrzymało się „ – 0        (jedna osoba nieobecna)

Uchwała Nr XLI/277/2009 została podjęta.

c) nabycia nieruchomości gruntowej,
Nieruchomość zostanie przeznaczona na poszerzenie terenu ZGKiM.

Głosowanie : 
„za” – 14       „przeciw” – 0               „wstrzymało się „ – 0        (jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XLI/278/2009 została podjęta.

d) nabycia nieruchomości gruntowej,
Uchwała podjęta była na jednej z ostatnich sesji lecz zawierała błąd w powierzchni działki. w/w uchwała prostuje ten błąd.

Głosowanie : 
„za” – 14       „przeciw” – 0               „wstrzymało się „ – 0        (jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XLI/279/2009 została podjęta.

e) zmian w budżecie,

Głosowanie : 
„za” – 14       „przeciw” – 0               „wstrzymało się „ – 0        (jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XLI/280/2009 została podjęta.

f) zabezpieczenia w formie weksla „In blanco”,
Uchwała niezbędna jest do podpisania umowy o dofinansowanie zadania  p.n. „Montaż instalacji powietrznych kolektorów słonecznych, gruntowego wymiennika ciepła „GWC”, instalacji automatycznego sterowania kolektorami słonecznymi oraz remont instalacji mechanicznej w Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie ” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013.

Głosowanie : 
„za” – 14       „przeciw” – 0               „wstrzymało się „ – 0        (jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XLI/281/2009 została podjęta.

g) zabezpieczenia w formie weksla „In blanco”.
Uchwała niezbędna jest do podpisania umowy o dofinansowanie zadania  p.n. ”Rozbudowa systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Ożarów” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013.

Głosowanie : 
„za” – 14       „przeciw” – 0               „wstrzymało się „ – 0        (jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XLI/282/2009 została podjęta.

Ad.7.
	Złożony został wniosek do Wojewody z programu przebudowy dróg lokalnych na budowę drogi łączącej ul. Mazurkiewicza z ul. Sandomierską. 

Marsz Legionowy Lipnik – Jakubowice. Uczestniczyła młodzież  z naszej Gminy. 
Otwarcie kompleksu sportowego w Sandomierzu: boisko do piłki nożnej, bieżnia poliuretanowa 6-cio torowa, 2 korty tenisa ziemnego, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka), urządzenia lekkoatletyczne, trybuny zadaszone na 2,5 tysiąca miejsc. Koszt około 18 milionów złotych z tego dofinansowanie około 3 miliony reszta z budżetu miasta. 
Jutro mamy podpisanie umów z Marszałkiem na dofinansowanie z PROW dwóch zadań: zakup śmieciarki i koszy na śmieci dla ZGKiM oraz budowa kolektorów słonecznych i pomp ciepła na krytej pływalni „Neptun”. 
Jesteśmy na liście podstawowej w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednak z braku środków na dzień dzisiejszy Marszałek nie podpisuje umów na to zadanie. 
Biuro Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych nie przyjęło naszego rozliczenia dotyczącego remontu drogi Niemcówka –Szczury nakazując zwrot dotacji na to zadanie w wysokości 200.000 zł. Protokół odbioru wykonanych robót został spisany wcześniej niż Pan Minister podpisał umowę na to zadanie. 
Zakończone zostały roboty przy przebudowie drogi krajowej od cementowni do Zakładu Energetycznego w Ożarowie. Zmienił się wygląd oraz komfort jazdy. Powstało 35 nowych miejsc parkingowych w centrum Ożarowa. 
Trwa procedura wydania pozwolenia przez Starostwo Powiatowe dotyczące dwóch zadań: Przebudowa obiektów sportowych w Ożarowie oraz budowa dworca autobusowego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostaną ogłoszone przetargi na te zadania. 
W tym tygodniu zostanie ogłoszony na rewitalizację Rynku w Janikowie. 
Wystąpiliśmy do Pani Dyrektor GDDKiA w Kielcach o zwiększenie zakresu robót przy budowie chodników Przybysławice, Jakubowice, Sobótka. Czekamy na odpowiedź. 
Do końca tygodnia zostanie uruchomione centralne ogrzewanie w szkołach Janowice i Ożarów. 
Kierownik budowy sieci kanalizacyjnej w Czachowie i Karsach sygnalizuje znikome zainteresowanie mieszkańców tych miejscowości przyłączaniem się do kolektora. Zgodnie z umową Wykonawca jest na placu budowy do końca czerwca przyszłego roku. Jeśli mieszkańcy będą zainteresowani to ustaliliśmy następujące zasady. Mieszkaniec płaci 100 zł za metr przyłącza (cena obejmuje studnię na posesji). Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną w ramach tej ceny. ZGKiM do końca czerwca przyszłego roku nie będzie obciążał mieszkańców opłata za ścieki, dopiero od 1 lipca będą opłaty za zrzut ścieków. 
Ad.8.

W sprawach różnych Burmistrz Marcin Majcher poinformował, że 15 października 2009 roku upływa termin składania wniosków do budżetu gminy na 2010 rok.

Pan Mirosław Pietrkiewicz pyta o kosz przyłącza sieci kanalizacyjnej.

Pan Paweł Rędziak – gmina przeprowadziła przetarg na sieć kanalizacyjną. Gmina nie może finansować przyłącza na prywatnej posesji mieszkańców. Koszt przyłącza w ofercie wynosi 177 zł za mb. i to zostanie zapłacone z budżetu gminy natomiast przejścia i studnie, które są zlokalizowane za tym przejściem – zapłacą mieszkańcy 100 zł za mb przyłącza.


Pan Wiesław Chmielewski – dot. ochrony przeciwpożarowej – trzy jednostki OSP nie przejawiają aktywności, może należałoby się zastanowić na ich rozwiązaniem. Skasowane zostały 4 samochody dlatego w budżecie na 2010 rok należy zaplanować ok. 80 tys. zł na zakup nowych.

Ad.9.
Paweł Rędziak – Firma Bitnet chce złożyć wniosek na rozbudowę  sieci internetowej. Jeżeli są chętni na założenie internetu prosimy o kontakt z firmą Bitnet .
 
Ad.10.
 Pan Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelację Pani Danuty Bień – będziemy rozmawiać w sprawie kursu busa na linii Czchów- Lasocin.

Ad.11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.



Protokolant                                                                        Przewodnicząca Rady

Anna Piasecka                                                                    Krystyna Wieczorek



