PROTOKÓŁ  NR XL/2009
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 28 września 2009 roku

W sesji wzięło udział 13 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz.11 10
Ponad to w sesji uczestniczył :
1/ Marcin Majcher – burmistrz



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) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów od drogi Nr 755 do drogi powiatowej Nr 0697T” dofinansowanej ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 20011.
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 Irena Mazurkiewicz i Maciej Krakowiak. 
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 radnych : 
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad.5 
Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów od drogi Nr 755 do drogi powiatowej Nr 0697T” dofinansowanej ze środków z Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008- 2011.
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XL/275/2009 została podjęta.

Ad.6.
Pan Burmistrz Marcin Majcher złożył informację z działalności między sesjami rady : 
1/ zakończona została modernizacja przedszkola, podpisane zostały końcowe protokoły,
2/ nadal trwa remont ZSO- jest duże opóźnienie,
3/ podpisane zostało porozumienie na modernizację wysypiska śmieci w Julianowie,
4/ 27 września  br. został nadany sztandar Ożarowskiemu Stowarzyszeniu Sołtysów.

Ad.7. Ad.8.
Pan Mirosław Pietrkiewicz – jeden z sołtysów ma zastrzeżenia do tego, że sołtysi nie zostali zaproszeni na dzisiejszą sesję.

Pani Krystyna Wieczorek – dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym z uwagi na naglący termin podjęcia dzisiejszej uchwały.  Sesja zwołana jest zgodnie z literą prawa po wcześniejszym uzgodnieniu z radcą prawnym.

Pani Elżbieta Reimus zgłasza konieczność zamontowania 4- ech słupków zabezpieczających rów w Maruszowie.

Pan Jerzy Nogaj prosi o utwardzenie placu na Śródborzu, gdzie zawraca autobus szkolny.

Pan Wojciech Majcher pyta czy jest możliwy remont ul. Monte Casino w ramach „schetynówek” ?

Ad. 9.
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.



            Protokolant                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej

         Anna Piasecka                                                                       Krystyna Wieczorek







