P R O T O K Ó Ł  NR  XL/2006

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
 w dniu 19 kwietnia 2006 roku.




Sesja rozpoczęła się o godz. 1400  i trwała do godz.16 00
W sesji wzięło udział 15 radnych na ogólna liczbę 15 – w/g. załączonej listy obecności.

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. Alicja Różańska Cembrowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego
6. Marek Staniek – V-ce Starosta Powiatu Opatowskiego
7. Wojciech Majcher – Radny Powiatu Opatowskiego
8. Zofia Mazur –  SPZOZ w Ożarowie

Sołtysi, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Interpelacje radnych
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania budżetu gminy za 
   2005 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy     
   Ożarów
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłożonym         
    sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
    Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok
10. Złożenie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
      Zdrowotnej w Ożarowie za 2005 rok
      a) przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
    Zdrowotnej w Ożarowie wraz z bilansem i rachunkiem wyników
11. Złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
      Problemów Alkoholowych za 2005 rok
12. Podjecie uchwał w sprawie :
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                         
         w  Ożarowie  za rok 2005  
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy                   
         w Ożarowie za rok 2005
     c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                              
         i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2005
     d) użyczenia nieruchomości gruntowej      
     e) użyczenia lokalu użytkowego
     f) użyczenia lokalu użytkowego
     g) nabycia nieruchomości gruntowych
     h) nabycia nieruchomości gruntowych
     i)  sprzedaży nieruchomości 
     j)  zmian w budżecie gminy
13. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady
14. Sprawy różne
15. Zapytania i wolne wnioski
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje
17. Zamknięcie obrad sesji



Ad. 1. 
Obrady Sesji otworzył Przewodniczący Rady Mirosław Adamek.. Przewodniczący powitał  zaproszonych gości , władze Gminy, sołtysów, radnych  oraz media.

Ad. 2.
W sesji uczestniczą wszyscy radni w/g załączonej listy obecności.
Przewodniczący zaproponował o dodanie do  proponowanego porządku obrad  pkt.13. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006.

Za wprowadzeniem zmian do proponowanego porządku obrad wszyscy radni głosowali jednogłośnie pozytywnie.

Wszyscy głosowali za  przyjęciem porządku po zmianie .


Ad. 3.
Wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

Ad. 4. 
Interpelacje radnych :
1/ Krystyna Wieczorek – interpelacja skierowana do Burmistrza  1/ jaki okres obowiązuje 
                                         gwarancja na drogę – droga na Łukawę jest w bardzo złym stanie, 
                                         wymaga remontu
                                         2/ proszę o kontakt z Panem Kasprzykiem – dot. poboczy

2/ Wiesław Chmielewski – dot. koncepcji gospodarki ściekowej w gminie , czy jest opracowany 
                                            dokument
                                           2/ dot. dokumentacjo na chodniki- nie udało się wykonać  
                                           dokumentacji w roku ubiegłym, czy jest podpisana umowa z biurem 
                                           projektowym na opracowanie takiej dokumentacji? Czy  jest jakiś                  
                                           termin?

3/ Jerzy Nogaj –woda zalewa gospodarstwa, chodzi o przekopanie przepustu pod wjazdem na 
                          posesję.

Ad. 5.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2005 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Stefania Dziedzic.
Sprawozdanie analizowane było na posiedzeniach Komisji Stałych Rady i zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok :

„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

Rada przyjęła sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady zapoznał z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów absolutorium.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej :

„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

Wniosek został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady Mirosław Adamek odczytał Uchwałę 42/2006 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie opinii                o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
Komisja opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów za 2005 rok.

Ad. 8 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 11.04.2006 roku , przeanalizowała wykonanie budżetu za 2005 rok. Stwierdzono po stronie dochodów                        ponadplanowe wykonanie na kwotę 26.122.658 zł , co stanowi 102,6 % planowanej kwoty.
Zauważono pozytywne tendencje w działach :
756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – (wykonanie 104,4 %)
Wzrosła ściągalność podatków :
- rolnego,
- leśnego,
- od osób fizycznych.
Mimo zaległości niektórych upadłych firm w podatku od nieruchomości , zrealizowano jego wykonanie w  kwocie 9.310.884 zł . Wzrosły dochody z tytułu :
- podatku od osób prawnych  (tzw. CIT)
- podatku od spadków i darowizn
- od czynności cywilno- prawnych
Stwierdzono tutaj ponadplanowe wykonanie.
Po stronie wydatkowej budżet zamknął się kwotą 25. 848.663 zł . Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2005. Wszystkie zmiany w budżecie były realizowane na bieżąco, zgodnie z procedurą. Wynik dodatni 273.995 zł . Po  dokładnej analizie Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2005 rok oraz udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

Ad. 9.

Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

Głosowanie : 

„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium .

Ad. 10.

Zofia Mazur – upoważniona do prowadzenia obliczeń finansowych SPZOZ w Ożarowie przedstawiła  sprawozdanie finansowe za rok 2005 wraz z bilansem i rachunkiem wyników.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania  :

„za”  - 14                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 1

Rada przyjęła sprawozdanie  pozytywnie.

Ad. 11.

 Złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
 Problemów Alkoholowych za 2005 rok

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania  :

„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

Rada przyjęła sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie.

Ad.12.
Podjecie uchwał w sprawie :
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                         
         w  Ożarowie  za rok 2005  

Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

  
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy                   
         w Ożarowie za rok 2005
Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                              
         i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2005
Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0


d) użyczenia nieruchomości gruntowej     

Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

e) użyczenia lokalu użytkowego

Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

f) użyczenia lokalu użytkowego

Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

g) nabycia nieruchomości gruntowych

Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

h) nabycia nieruchomości gruntowych

Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

i)  sprzedaży nieruchomości 

Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

j)  zmian w budżecie gminy

Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0




Ad.13.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy komisji na 2006 rok.
Przy 1 głosie wstrzymującym Rada zatwierdziła plan pracy Komisji.

Ad.14. 
Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady

	Od 15.05 w Urzędzie będzie funkcjonowało biuro ARiMR dotyczące rejestracji zwierząt

Odbyło się spotkanie u Starosty w którym uczestniczyły firmy z branży przetwórstwa owoców i warzyw.
Ogłoszony został przetarg na wykonanie dobudowy OSP Jakubowice.
Odbyła się zbiórka produktów żywnościowych zorganizowana przez OPS i harcerzy z ZSO. Żywność została rozdana przed świętami Wielkanocnymi
Została przekazana nowa karetka „R” dla podstacji pogotowia z pełnym wyposażeniem
Zakończone zostały zebrania w OSP
Komornik przeprowadził licytację majątku BAK-u pozostawionego w Sobowie uzyskane środki w części zostaną przeznaczone na wypłatę zaległości pracowniczych.
Na drogach gminnych pracuje równiarka oraz fadroma przystąpiliśmy również do remontów asfaltów
Trwają prace przy asfaltowaniu Drogi w Pisarach – Orzechówka.
 Święto Kwitnącej Wiśni  7 maja 2006
Ustalono ostateczny program Dni Ożarowa 10 11 czerwca
	Ogłaszamy przetarg na wykonanie projektu kanalizacji Czachów , Karsy i dokończanie Sobowa

Ad.15.
W  Sprawach różnych :

Mirosław Adamek – przypominam, iż termin składania oświadczeń majątkowych                       
                                  upływa 30 kwietnia b.r.

Paweł Rędziak – w urzędzie funkcjonuje placówka Kółek Rolniczych, która pomaga 
                           nieodpłatnie wypełniać wnioski o dopłaty unijne ( od 15 maja w godz. 8- 15)

Ad.16. 
Nie było zapytań i wolnych wniosków

Ad.17. 
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje :

Marek Staniek V-ce Starosta Opatowski –  dot. scaleń – wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego , został przyjęty i czeka na rozpatrzenie. Jeżeli zostanie rozpatrzony do końca czerwca , natychmiast przystąpimy do realizacji.


Marcin Majcher – odpowiadając na interpelacje Pani Wieczorek – gwarancja na drogę wynosi  
                             36 m-cy , zgłosiliśmy służbom drogowym w Wilczycach zły stan drogi.
                             Z Panem Kasprzykiem skontaktujemy się pisemnie.
Jeżeli chodzi o interpelację Pana Jerzego Nogaja dot. zalania posesji- jedynym wyjściem jest przekopanie przepustów pod wjazdami na posesję , jednak właściciele gospodarstw nie mogą dojść do porozumienia . 

Paweł Rędziak  udzielił odpowiedzi na interpelację Pana Chmielewskiego – koncepcja gospodarki ściekowej jest już w opracowaniu , natomiast dokumentacja na chodniki zlecona była firmie, lecz firma nie wywiązała się z umowy ponieważ miała problemy ze skompletowaniem dokumentacji.


Ad.18. 
Zamknięcie obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Adamek.




Protokółowała                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
Anna Piasecka                                                                                 Mirosław Adamek




