Protokół XXXVIII/2006

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 07 lutego 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1415  i trwała z przerwą do godziny 16 30 .
W sesji wzięło udział 14 radnych na ogólną liczbę 15 wg załączonej listy obecności.   Nieobecny : Leszek Stawiarski 

Ponadto w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz
2/ Paweł Rędziak – Z-ca Burmistrza
3/ Barbara Puzon Zakościelna – Radca Prawny

W sesji udział wzięli sołtysi, mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele mediów.

Porządek obrad sesji


1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku  obrad .
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5.  Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
    b) ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów
    c) nabycia nieruchomości gruntowych
    d) nabycia nieruchomości gruntowej
    e) określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 
        samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
    f) udzielenia dotacji dla powiatu opatowskiego
6. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.   
7  Sprawy różne.
 8. Zapytania i wolne wnioski.  
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.                                         
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady Sesji .

Ad. 2.
Obrady są prawomocne. W sesji bierze udział wymagalna liczba osób do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Przewodniczący zgłosił zmianę w proponowanym porządku obrad:  do pkt 5 dodanie pdpk
    g) zmiany uchwały Nr XVIII/79/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 lutego 
        2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, 
        podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 
        wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pkt 7 w brzmieniu „przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  oraz planów pracy Komisji Stałych na 2006 rok „ 
Za wprowadzeniem zmian radni opowiedzieli się jednogłośnie pozytywnie.
Za porządkiem po wprowadzeniu zmian wszyscy głosowali jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 3.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 4.
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad. 5.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
W związku z nowelizacją ustawy o drogach publicznych ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia w/w uchwały.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14                „przeciw” – 0               „wstrzymujących ”  - 0

b) ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 13                „przeciw” – 0               „wstrzymujących ”  - 0                                                (jeden radny wyszedł w trakcie obrad)
c) nabycia nieruchomości gruntowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wzgórze” zrzekła się użytkowania wieczystego ciągów jezdnych osiedlowych na rzecz Gminy.  
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14                „przeciw” – 0               „wstrzymujących ”  - 0
( jeden radny doszedł) 
d) nabycia nieruchomości gruntowej
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14                „przeciw” – 0               „wstrzymujących ”  - 0

e) określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 
    samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Do projektu uchwały przedstawionego przez Burmistrza Komisja Rozwoju Gospodarczego        i Budżetu wniosła poprawki.
§ 10, pkt 2 w brzmieniu : „wydzierżawienie i najem nieruchomości lub ich części na okres powyżej trzech lat  wymaga zgody Rady Miejskiej.

Za wprowadzeniem poprawki wszyscy głosowali jednogłośnie pozytywnie.

Głosowanie nad uchwałą po wprowadzeniu poprawki:
„za” – 14                „przeciw” – 0               „wstrzymujących ”  - 0

f) udzielenia dotacji dla powiatu opatowskiego- dotacja przeznaczona jest na odnowę   
   nawierzchni drogi oraz na remont i modernizację budynku ZS w Ożarowie.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14                „przeciw” – 0               „wstrzymujących ”  - 0
g) zmiany uchwały Nr XVIII/79/2000 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 lutego 
    2000r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, 
    podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 
   wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14                „przeciw” – 0               „wstrzymujących ”  - 0

Ad.6.
Informacja Burmistrza :
1. odbyło się spotkanie z dyr. Zakładu Energetycznego Staszów dotyczące :
    - przełożenia linii średniego napięcia na Osiedlu Wschód
    - przestawienia słupów w Janikowie
 2. odbyło się spotkanie z firmą opracowującą Studium  Uwarunkowań i Zagospodarowania    
     Przestrzennego Gminy – uzgodniliśmy zmiany
3. została podpisana umowa ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich na  
    współfinansowanie budowy chodnika i kanalizacji burzowej w ul. Ostrowieckiej.
    wg kosztorysu koszt wynosi 230.000 zł finansujemy po 50%. Przetarg ogłasza ŚZDW.
4. zlecona została do opracowania koncepcja dalszej kanalizacji Gminy- gdzie będzie  
    wykonanie sieci kanalizacyjnej, gdzie oczyszczalnie przydomowe. Termin realizacji koniec 
    kwietnia 2006 roku.
5. oglądaliśmy przydomowe i małe oczyszczalnie ścieków w Czechach. Ciekawe rozwiązania, 
    które być może znajdą zastosowanie w naszych projektach.
6. odbyło się spotkanie z Firmą Zakład Narzędziowy Annopol – jest to nabywca nieruchomości 
    po AM Technika w Sobowie
7. odbyło się spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół. Omówiliśmy budżet na 2006 rok oraz 
    inne sprawy bieżące i inwestycyjne
8. po raz kolejny odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie 
    naszej Gminy. Uczestniczyło 200 osób
9. podpisana została umowa na obsługę bankową budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych.
    W wyniku przeprowadzonego przetargu usługi świadczyć będzie Bank Spółdzielczy w 
    Ożarowie.
10. Zlecone zostało opracowanie koncepcji przebudowy trybun na stadionie. Chcemy 
      przygotować wniosek do funduszy unijnych.
11.podpisana została umowa na opracowanie projektu wymiany lamp ulicznych na 
     energooszczędne (oszczędność ok. 40%). Przygotowany zostanie wniosek do funduszy 
     unijnych. Termin realizacji koniec czerwca.
12. Urząd Marszałkowski podpisał umowę na opracowanie projektu i wykonanie sieci 
     światłowodowej na terenie Miasta Ożarowa , jest to jeden z fragmentów projektu                            
   „e- świętokrzyskie” w którym uczestniczy gmina Ożarów.


Ad. 7.
Przewodniczący zapoznał z planem pracy Rady Miejskiej na 2006 rok.
Plan pracy został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Stałych Rady omówili plany pracy komisji na 2006 rok. 
Plany pracy zostały przyjęte jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 8.
Paweł Rędziak – dot. nieruchomości Państwa Kaczmarczyków położonej przy ul. Wysokiej. Decyzją Nadzoru budowlanego nieruchomość ta przeznaczona jest do rozbiórki jednak właściciel posesji nie dostosował się do tego. Na dzień dzisiejszy brak jest decyzji Urzędu Skarbowego o wykonaniu zastępczym .

 Ad. 9.
Józef Podgórski /mieszkaniec Szymanówki/ - pod posesją dwóch starszych mieszkanek naszej wsi brak jest oświetlenia.
Kolejna sprawa dotyczy niebezpiecznego zakrętu w miejscowości Szymanówka . Wysłaliśmy pismo do Urzędu o uporządkowanie zakrętu tzn. o wycięcie drzewa. Kiedy dostaniemy odpowiedź.

Burmistrz Marcin Majcher  -  jeżeli chodzi o oświetlenie to robimy modernizację sieci oświetleniowej energooszczędnej  na terenie Gminy. W m-cu czerwcu zakończymy dokumentację i taką sytuacje weźmiemy pod uwagę.

Małgorzata Kuchnicka /sołtys wsi Szymanówka/ – nam chodzi jedynie o przeniesienie lampy z pól, ponieważ tam jest nie potrzebna.

Burmistrz Marcin Majcher  - jeżeli chodzi o drogę, jest to droga krajowa. Generalna Dyrekcja Dróg nie pozwoli na naszą interwencję. W latach 2006 -2007 droga do Annopola będzie poszerzana i wówczas będzie uporządkowana . Ponad to wycięcie drzewa wymaga zgody Konserwatora Przyrody.

Józef Podgórski – rozumiem, że gmina nie będzie interweniowała w sprawie drogi.

Burmistrz Marcin Majcher  - wystąpimy ponownie do krajówki ale nie mogę obiecać, ze przyniesie to jakiś skutek.

Ad. 10.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 11.
Przewodniczący Rady Mirosław Adamek zamknął obrady sesji.




  Protokolant                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
Anna Piasecka                                                                  Mirosław Adamek





