P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIX/2006

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
 w dniu 04 kwietnia 2006 roku.




Sesja rozpoczęła się o godz. 1400  i trwała do godz.19 30
W sesji wzięło udział 14 radnych na ogólna liczbę 15 – w/g. załączonej listy obecności.
Nieobecny : Wiesław Chmielewski

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1. Marcin Majcher   - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
2. Paweł Rędziak     - Z-ca Burmistrza 
3. Jadwiga Banach – Sekretarz Gminy
4. Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy
5. Barbara Puzoń- Zakościelna – Radca Prawny Urzędu
6. Jolanta Banach – Dyrektor  Biblioteki Publicznej w Ożarowie
7. Małgorzata Dębniak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie
8. Mirosława Stolarczyk – Kierownik GZEASiP w Ożarowie
9. Zbigniew Mistrzyk  - Kierownik Krytej Pływalni „NEPTUN”
10. Marian Sus – Dyrektor  M-GOK w Ożarowie 
11. Krzysztof Antoniewski – Dyrektor ZGK i M
12.Henryk Wzorek – Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie 
12. Zbigniew Gaik – Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie
13. Artur Kazimierski – Komendant Powiatowy Policji w Opatowie 
14. Grzegorz Witek  – Prezes Klubu Sportowego „ALIT” 


Sołtysi, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.


Porządek posiedzenia



	Otwarcie obrad sesji

Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji             
Interpelacje radnych
Złożenie sprawozdań  z działalności za 2005 rok przez :
a) Komisariat Policji w Ożarowie
b) Straż Miejską w Ożarowie
c) Klub Sportowy „Alit”
d) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
f) Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
	Złożenie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2005 rok :

a) Gminną Bibliotekę Publiczną w Ożarowie
b) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
c) Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury
d) Kryta Pływalnia „Neptun”
e) Ośrodek Pomocy Społecznej
f) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
	Podjęcie uchwał w sprawie :

    a) zmian w budżecie gminy
    b) odwołania  Zastępcy  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
    c) powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
    d) powołania Zastępcy  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
    e) ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów
    f) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Glinianach na dofinansowanie prac 
        konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
    g) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego
    h) wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
    i) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stawek opłat za zbiorowe  
        zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
    j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
       Alkoholowych na 2006 rok
          k) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok          
     8. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady
     9. Sprawy różne
   10. Zapytania i wolne wnioski
   11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje
   12. Zamknięcie obrad sesji


Ad. 1.
Otwarcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie.


Ad. 2.

Na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych wg załączonej listy obecności.                          Nieobecny : Wiesław Chmielewski.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z  porządku obrad sesji z pkt. 5 złożenie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok. 

Wszyscy głosowali jednogłośnie za wprowadzeniem zmian do porządku obrad .
Za przyjęciem porządku obrad po zmianie głosowali wszyscy jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 3.

Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji wszyscy głosowali jednogłośnie pozytywnie.





Ad. 4.

1/ Mirosław Nowakowski – interpelacja w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych                      
                                             w miejscowości Maruszów, na drodze Lublin – Kielce .

2/ Krystyna Wieczorek – interpelacja skierowana do Pana Burmistrza – co było powodem 
                                         likwidacji Gminnego Centrum Informacji ? Prawdopodobnie 
                                         korzystało z niego dużo osób.
                                      - kiedy zostanie oczyszczony ciek wodny od drogi krajowej w kierunku 
                                        remizy w Sobótce? Zostały podtopione piwnice w kilku mieszkaniach, 
                                        podniósł się również poziom wody w studniach z wodą pitną.


Ad. 5. 

Złożenie sprawozdań przez : 

a/ Komisariat Policji w Ożarowie – sprawozdanie złożył Komendant Komisariatu Policji 
    Zbigniew Gaik. Głos również zabrał Komendant Powiatowy Policji w Opatowie Artur 
    Kazimierski.


Radna Irena Mazurkiewicz – sygnalizuje, że  na terenie miasta nie widać funkcjonariuszy 
                                               policji .

Komendant Zbigniew Gaik odpowiada – naszym życzeniem również jest aby było widać patrole na terenie miasta  ale zbyt mała obsada nam to uniemożliwia. Funkcjonariusze Policji wykonują dużo  pracy biurowej, biorą udział w konwojach, dostarczają wezwania, te wszystkie czynności odciągają ich od służby patrolowej.



b/ Straż Miejska – sprawozdanie złożył Komendant Straży Miejskie w Ożarowie Henryk     
    Wzorek. Poinformował o podstawowych działaniach Straży, współpracy z innymi 
     jednostkami. Komendant nadmienił ,że na bardzo wysokim poziomie przebiega współpraca   
     z Policją : organizowane są wspólne szkolenia, pogadanki dla młodzieży szkolnej, 
    zabezpieczenia imprez , wspólne patrole.


c/ Klub Sportowy „ALIT” – sprawozdanie z działalności klubu za 2005 rok złożył Prezes 
    Klubu  Grzegorz Witek. Klub zrzesza dużą liczbę dzieci i młodzieży nie tylko z terenu miasta 
    ale także z terenu gminy. 



d/ Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – sprawozdanie z działalności za 2005 rok nie zostało 
    przedstawione na sesji Rady z powodu usprawiedliwionej nieobecności Pana Roberta 
    Komperdy. 

Wszystkie sprawozdania szczegółowo były omówione na posiedzeniach Komisji Stałych Rady.

Ad. 6. 

Złożenie sprawozdań przez jednostki organizacyjne gminy:

a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów – dyr. Jolanta Banach złożyła sprawozdanie             z działalności za 2005 rok. 


b) Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół i Przedszkoli – Kierownik   
    Mirosława Stolarczyk przedstawiła Radzie sprawozdanie roczne z funkcjonowania   
    jednostki.

c) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie – dyr. Marian Sus przedstawił   
    Radzie sprawozdanie roczne z funkcjonowania jednostki.

d) Kryta Pływalnia „NEPTUN” –  sprawozdanie z działalności zakładu złożył  
    kierownik Zbigniew Mistrzyk .
    

 e) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie –  sprawozdanie z działalności złożyła Kierownik OPS Małgorzata Dębniak. 


 f)  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie – sprawozdanie złożył   
              dyr. Krzysztof Antoniewski . 
    

          
Szczegółowe sprawozdania kierownicy złożyli na posiedzeniach  Komisji Stałych Rady . Sprawozdania udostępnione są na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.ozarow.pl" www.bip.ozarow.pl.)

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań :

Wszystkie sprawozdania przyjęto jednogłośnie pozytywnie.


Ad. 7.

Podjecie uchwał w sprawie :

a) zmian w budżecie gminy

Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0





b) odwołania  Zastępcy  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Głosowanie nad projektem uchwały:

„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0
c) powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0

d) powołania Zastępcy  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0

e) ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów

Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0

f) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Glinianach na dofinansowanie prac 
    konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0

g) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego

Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0

h) wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0


i) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stawek opłat za zbiorowe  
    zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
   
Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0


 



j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
    Alkoholowych na 2006 rok
 
Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0




k) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

Głosowanie nad projektem uchwały:
„za”   -  14                ,   „przeciw”        -   0           ,            „ wstrzymujących”  - 0



Ad. 8. 

Informacje z działalności burmistrza między sesjami Rady 
1. wykonany został remont budynków na targowicy ( wymiana i ocieplenie stropu, wymiana     
    drzwi wejściowych)
2. odbywają się zebrania w OSP
3. zatwierdzony został projekt scaleń w Dębnie, Biedrzychowie, Nowym
4. przekazana została dokumentacja techniczna na chodnik w ul. Ostrowieckiej do   
    Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który ma ogłosić przetarg
5. odbył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ostrowieckiej – wygrał Adam 
    Borcuch za kwotę 108.279 zł termin do 30 czerwca
6. Kolejny raz wystąpiliśmy do KDDKiA w Kielcach  o zakręt w Szymanówce , remont                   
    ul. Sandomierskiej i Kolejowej
7. odbył się przetarg na wykonanie kanalizacji w ul. Leśnej- wygrała Firma Budowlano 
    Instalacyjna „WODEX”. Termin realizacji 30 września b.r.
8. uruchomiona została produkcja w Sobowie. Nabywcą został Zakład narzędziowy ANNOPOL 
    - zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt osób
9. zostały wykonane projekty zamiany dachów płaskich na dwuspadowe na obiektach 
    szkolnych i przedszkolnych w Ożarowie – koszt ok. 2,5 mln
10. wniosek , który złożyliśmy do Funduszu Norweskiego przeszedł I etap i został 
    zakwalifikowany do dalszych. 
11. odbyły się szkolenia chemiczne dla rolników, pokryliśmy 50% kosztów
12. trwają prace przy inwentaryzacji i projekcie wymiany części oświetlenia ulicznego
13. została utworzona grupa producentów trzody chlewnej skupiająca rolników z gmin Ożarów, 
      Zawichost, Opatów
14. został wykonany projekt na budowę sieci światłowodowej w mieście Ożarów i uzyskał on 
      przyzwolenie na budowę – termin realizacji 30 sierpnia.
15. rozstrzygnięty został konkurs na Kierownika USC
16. ogłoszony został konkurs na wolne stanowisko w referacie ewidencji ludności - zgłosiło się 
      14 osób
17. odbyła się sesja naukowa z okazji 800 – lecia kolegiaty opatowskiej
18. ostatnie roztopy zniszczyły drogi : Sczury, Janików, Śródborze
19. dyr. Giermasiński poszukuje rolników zainteresowanych hodowlą wołowiny
20. odbyły się kolejne spotkania na temat drogi 74 jako drogi ekspresowej
21. wybrany został nowy sołtys w Śródborzu 
22. w Domu Kultury miało miejsce przedstawienie pod kierunkiem ks. Romana Kowalskiego 
     „Nie całkiem umrę” poświęcone rocznicy śmierci Jana Pawła II 


Ad. 9.

W sprawach różnych Przewodniczący Rady poinformował o konieczności składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia. 
Ad. 10. 

1/ Wanda Kołtunowicz – zgłasza brak lamp oświetleniowych przy bloku 18 i części bloku 19

Paweł Rędziak – oświetlenie należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze’ 

Ad. 11.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Marcin Majcher :

Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych ,sprawa jest w toku. Zostało wystosowane pismo do Krajowej Dyrekcji  Dróg. 

GCI –zostało zlikwidowane ponieważ coraz mniej osób zaczęło z niego korzystać.
Jeżeli chodzi o oczyszczenie rowu w Sobótce w miesiącach : czerwiec, lipiec  wykorzystamy grupę interwencyjną do jego oczyszczenia.

Ad. 12.

Zamknięcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Adamek.






Protokółowała                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
Anna Piasecka                                                                                 Mirosław Adamek








