P R O T O K Ó Ł  Nr III/2006

z  sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 07 grudnia 2006 roku.

W sesji wzięło udział 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych / wg. załączonej listy obecności/. Nieobecny usprawiedliwiony Grzegorz Witek.

Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów
2/ Paweł Redziak – Z-ca Burmistrza
3/ Zdzisława Dziedzic – Skarbnik Gminy
4/ Danuta Mroczek – insp. Oświaty w UMiG
5/ sołtysi /wg. załączonej listy obecności/
6/ przedstawiciele mediów


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad 
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawie :
     a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
         terenie Gminy Ożarów,
     b) obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania 
         podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2007 rok,
     c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
         rolnego na 2007 rok na terenie Gminy Ożarów,
     d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów,
     e) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
         przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
         pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
         ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i 
         szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego 
         obowiązujacy na terenie Gminy Ożarów w roku 2007,
     f) uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
         wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na  rok 
         szkolny 2006/2007 w gminie Ozarów będącej uczestnikiem porozumienia w  ramach 
         realizacji projektu pod nazwą : „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 
         Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny  2006/2007“,
     g) zmian w budżecie. 
 6. Sprawozdanie 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. 
Otwarcia obrad Sesji Rady dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek.

Ad. 2.
Przewodnicząca stwierdziła quorum. Na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 – nieobecny Grzegorz Witek.

Proponowany porządek obrad Rada przyjęła jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Interpelacje zgłosili :

1/ Stanisław Wychowański – interpelacja skierowana do Burmistrza, dot. budowy chodników w 
                                               Sobótce. Jest to droga szybkiego ruchu i chodnik jest niezbędny. 

2/ Jerzy Nogaj – interpelacja skierowana do Burmistrza , czy zostanie uruchomiona linia  
                           autobusowa Ostrowiec - Gliniany – Teofilów ?

3/ Maciej Krakowiak – 1/ czy jest już skończony przystanek w Jankowicach.

                                     2/ kiedy będzie robiona kanalizacja wsi Przybysławice i Jankowice?

4/ Wojciech Majcher – interpelacja skierowana do Burmistrza , czy jest możliwe oświetlenie 
                                     ulicy koło domków jednorodzinnych na Os. Wzgórze? 

5/ Marian Cieszkowski – interpelacja skierowana do Burmistrza , czy w związku z pismem 
             Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” , nie było by zasadne zorganizowanie 
             spotkania w celu omówienia problemu ? 


Ad. 5.
Podjęcie uchwał w sprawie :
     a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
         terenie Gminy Ożarów,
Komisje Stałe Rady na posiedzeniach szczegółowo analizowały projekt w/w uchwały                           i poparły go.

Głosowanie : 
„za”  - 12          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0      ( przy 3 osobach nieobecnych)


     b) obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania 
         podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2007 rok,

Komisje Stałe Rady na posiedzeniach szczegółowo analizowały projekt w/w uchwały                           i poparły go.

Głosowanie : 
„za”  - 12          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0      ( przy 3 osobach nieobecnych)

     c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
         rolnego na 2007 rok na terenie Gminy Ożarów,

Komisje Stałe Rady na posiedzeniach szczegółowo analizowały projekt w/w uchwały                           i poparły go po obniżeniu stawki zaproponowanej przez Burmistrza z 25,00 zł na 24,00 zł za 1q.

Głosowanie : 
„za”  - 12          „przeciw” – 1          „wstrzymujących” – 0      ( przy 2 osobach nieobecnych)
                                                                                                          1 osoba doszła

     d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów,

Komisje Stałe Rady poparły w/w projekt uchwały.

Głosowanie : 
„za”  - 13          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0      ( przy 2 osobach nieobecnych)

     e) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
         przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
         pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
         ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i 
         szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego 
         obowiązujacy na terenie Gminy Ożarów w roku 2007,

Projekt omówiła Danuta Mroczek – insp. Oświaty w UM – ustawa Karta nauczyciela obliguje nas do corocznego podejmowania w/w uchwały. Projekt otrzymał pozytywną opinię Szkolnych Związków Zawodowych.
Komisje Stałe Rady na posiedzeniach szczegółowo analizowały projekt w/w uchwały                           i poparły go.

Głosowanie : 
„za”  - 14          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0      ( przy 1 osobie nieobecnej)

     f) uchwalenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
         wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na  rok 
         szkolny 2006/2007 w gminie Ozarów będącej uczestnikiem porozumienia w  ramach 
         realizacji projektu pod nazwą : „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 
         Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny  2006/2007“,

Projekt uchwały omówiła Danuta Mroczek. Koordynatorem projektu jest powiat kielecki. Regulamin został opracowany przez koordynatora i zmodyfikowany przez nas do naszych potrzeb. Przy przyznawaniu stypendiów trzeba spełniać następujące warunki : 
	stypendia sa tylko dla uczniów z terenów wiejskich ,

uczeń musi uczęszczać do szkoły, która kończy się maturą,
uczen musi spełniać kryterium dochodowe tj. 504 zł na członka rodziny 
Komisje Stałe Rady na posiedzeniach analizowały projekt w/w uchwały  i zaopiniowały go pozytywnie.

Głosowanie : 
„za”  - 14          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0      ( przy 1 osobie nieobecnej)

     g) zmian w budżecie. 

Głosowanie : 
„za”  - 14          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0      ( przy 1 osobie nieobecnej)


Ad. 6.
 Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami :
- budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy ZSO w Ożarowie oraz przy SP w Janowicach znajduje się na etapie ukończenia, 14 grudnia nastąpi ich oficjalne otwarcie. 

- odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - były uwagi co do realizacji drogi na Bałtówce -zjazdy na posesje. Sprawa została dograna, zjazdy zostaną poprawione. Omówione zostały zadania na lata następne :
- droga Bronisławów – Ożarów – 2008 rok
- droga Bałtówka- Most w Annopolu – 2008 rok
- rondo Wyszmontów – Sobótka – 2009 rok

- odbyło się spotkanie z Firmą „Remontis” dotyczące wywozu śmieci. Stawki przez nich proponowane są zbyt wygórowane, dlatego będziemy śmieci nadal wywozić do Jańczyc.

- odbyło się spotkanie z dyr. Janiszewską z Wydziału Polityki Społecznej w sprawie utworzenia w Ożarowie Środowiskowego Domu Pomocy.



Ad. 7.
W sprawach różnych Przewodnicząca przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. 
Przewodnicząca zaprosiła na mszę z okazji rozpoczęcia się V kadencji Rady Miejskiej  -                   w dniu 10 grudnia o godz. 12.00 w kościele w Ożarowie.

Marian Grudnik – 1/ odnośnie dróg gminnych , jakie są plany w budżecie gminy . Ościenne  
                                  gminy wykorzystują na budowę i remonty dróg środki pozyskiwane z Unii 
                                  Europejskiej. Dlaczego my się nie staramy się o fundusze unijne?

                              2/ Dlaczego u nas likwiduje się szkoły a w gminie Wojciechowice buduje 
                                  nową szkołę?

Burmistrz Marcin Majcher – również u nas pozyskuje się fundusze unijne. Wspólnie                  z powiatem opatowskim wybudowaliśmy drogę Gliniany – Teofilów. Przy udziale środków unijnych wykonaliśmy budowę i modernizację oczyszczalni ścieków.

Jeżeli chodzi o budowę szkoły w Wojciechowicach jestem za blokowaniem środków na jej budowę.  Z każdym  rokiem jest coraz mniejsza liczba dzieci i dojdzie do takiej sytuacji jak              w naszej szkole w Glinianach, że trzeba będzie ją zamknąć.

Marian Grudnik – Pan Burmistrz powiedział, że nie będzie robił kanalizacji w Czachowie

Marcin Majcher – mieszkańcy Czachowa nie pozwalają przekopać się przez swoje ogródki, dlatego przejdziemy po domach i od każdego zbierzemy oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie kanalizacji.

Józef Podgórski /mieszkaniec wsi Szymanówka/ - 1/ w czterech miejscowościach w naszej 
                       gminie są rury azbestowe, czy robi się coś w tym kierunku aby je wymienić?

                       
Marcin Majcher – rury azbestowe znajdują się w Julianowie, Lasocinie. Szymanówka zostaje podpięta do sieci Czachów- Ożarów. Przygotowujemy dokumenty na uzupełnienie sieci wodociągowej. 

Ad. 8.
W wolnych wioskach  :
1/ Stanisław Wychowański – dot. przystanku autobusowego w Jakubowicach, czy jest możliwość jego zadaszenia?

Marcin Majcher – Generalna Dyrekcja Dróg odtwarza pasy drogowe, jeżeli będziemy mieli plac to poszerzymy zatoczkę i zrobimy zadaszenie.

Ad. 9.
Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelacje :

1/ Odnośnie chodników przy drogach krajowych –na razie Generalna Dyrekcja Dróg odtwarza pas drogowy, po wykonaniu tej dokumentacji może uda się coś zrobić z Funduszu Remontowego.

2/ uruchomienie linii autobusowej relacji : Ostrowiec – Gliniany – Teofilów- od nowego roku powinien autobus ruszyć.

3/ przystanek w Jankowicach – wylany jest postument, w przyszłym tygodniu będzie postawiony.

 kanalizacja – jeżeli nie uzyskamy zgody mieszkańców Czachowa i Kars to wchodzimy w dokumentację Wyszmontowa.

5/ oświetlenie ulicy przy domkach jednorodzinnych na os. Wzgórze – brak jest tam słupów, musimy zrobić dokumentację

6/ pismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” – juz odbyliśmy spotkanie z Prezesem 
    Spółdzielni . Pan Prezes zna stanowisko Ministra Finansów dot. udzielania dotacji przez 
    samorząd gminy Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest prywatnym 
    zrzeszeniem osób i gmina nie może w nią inwestować.

Ad. 10 .

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek zamknęła obrady sesji.



             Protokolant                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej

           Anna Piasecka                                                                       Krystyna Wieczorek  


