PROTOKÓŁ  NR IV/2006
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 28 grudnia 2006 roku


W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności. 

Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów
2/ Paweł Redziak – Z-ca Burmistrza
3/ Zdzisława Dziedzic – Skarbnik Gminy
4/ Barbara Puzoń Zakościelna – radca prawny 
5/ sołtysi /wg. załączonej listy obecności/
6/ przedstawiciele mediów

Zaproszeni goście :
1/ Andrzej Pałys – Poseł na Sejm RP
2/ Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
3/ Bogusław Włodarczyk – Przewodniczący Powiatu Opatowskiego
4/ Kazimierz Kotowski –Starosta Opatowski
5/ Alicja Różańska Cembrowska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego
6/ Krzysztof Mazurkiewicz – Radny Powiatu Opatowskiego


Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2007.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej .
7. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady.
8. Przedstawienie stanowiska burmistrza w sprawie opinii Stałych Komisji Rady.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad projektem uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie gminy.
12. Informacja burmistrza z działalności między sesjami Rady.
13. Sprawy różne.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 

Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek otworzyła obrady sesji. Powitała wszystkich uczestniczących w obradach Rady.

Ad. 2.

Przewodnicząca stwierdziła quorum. 
Na wniosek Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie do proponowanego porządku obrad jako pkt. 12 - projektu uchwały w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi opatowskiemu. 

Głosowanie nad wprowadzeniem zmian :

„za”  - 13                 „przeciw”  - 0                 „wstrzymujących”  - 2

Głosowanie nad porządkiem z wprowadzonymi zmianami :

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

Porządek obrad po zmianie 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2007.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej .
7. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady.
8. Przedstawienie stanowiska burmistrza w sprawie opinii Stałych Komisji Rady.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad projektem uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi opatowskiemu.
13. Informacja burmistrza z działalności między sesjami Rady.
14. Sprawy różne.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie, pozytywnie.

Ad. 4.
Interpelacje : 

1/ Wojciech Majcher – interpelacja skierowana do Starosty Opatowskiego – jak wygląda 
                                      sprawa wykupu gruntów pod ZS w Ożarowie?

2/ Bogusław Dąbrowski – interpelacja skierowana do Starosty – Jak się przedstawia sprawa  
 naszego pogotowia i pielęgniarek ? 
3/ Mirosław Pietrkiewicz – interpelacja skierowana do Starosty – czy są przewidziane środki           
                                            w budżecie na przeprowadzenie komasacji gruntów ?


Ad. 5.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2007 rok.

Ad.6.

Skarbnik Gminy odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącą projektu budżetu gminy na 2007 rok. Opinia pozytywna.


Ad. 7.

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie opinii             w sprawie projektu budżetu na 2007 rok.

Mirosław Pietrkiewicz – Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu gminy na 2007 rok.

Wojciech Majcher- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, po uwzględnieniu zgłoszonych wniosków, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2007 rok.

Maciej Krakowiak – Komisja Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu przyjęła projekt budżetu wraz ze zgłoszonymi wnioskami członków komisji.

Ad. 8.

W związku ze zgłoszonymi przez Radnych zmianami do przedłożonego projektu budżetu Gminy Ożarów na rok 2007 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów wprowadza do projektu budżetu Gminy następujące wnioski :
1. Zmniejszenie o kwotę 20.000 zł zadania inwestycyjnego „projekt i wykup terenu pod 
    dworzec autobusowy” w Dz. 900 rozdz. 90095 i przeniesienie tej kwoty do rezerwy 
    budżetowej Dz. 758 rozdz. 75818,
2. Zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotacji dla Warsztatów Terapii zajęciowej Piotrowice                 
    w Dz. 851 rozdz. 85121,
3. Zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotacji dla ośrodka interwencji kryzysowej w Dz. 852               
    rozdz.  85220,
4. Zwiększenie wydatków na zasiłki celowe o kwotę 5.000 zł w Dz. 758 rozdz. 85214                       
    z przeznaczeniem na Bank Żywności. 
   W/w kwoty proponuję pokryć z rezerwy budżetowej Dz. 758 rozdz. 75818.
5. Wprowadza do projektu budżetu wniosek o przeniesienie kwoty 1.500 zł do Programu   
    Przeciwdziałania Alkoholizmowi Dz. 851 rozdz. 85154.
    Jednocześnie w związku z zakupem samochodu Volkswagen dla OPS-u w ramach          
    autopoprawki proponuję zwiększenie budżetu OPS w Dz. 852 rozdz. 85295 dożywianie, o   
    kwotę 15.000 zł i o taką sama kwotę 15.000 zł zmniejszenie rezerwy  budżetowej w Dz. 758 
    rozdz. 75818.

Ad. 9.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Grzegorz Dębniak.
Przedstawiony projekt budżetu gminy na 20007 rok zasługuje na poparcie.
Dochody budżetu zostały oszacowane na kwotę 24.890.123,00 zł
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych zostały oszacowane ostrożnościowo na poziomie założonym w budżecie na rok 2006, mimo większego wykonania w ciągu roku budżetowego 2006. Świadczy to o dobrej ostrożnościowej rachowania przychodów do budżetu . Niepokoi tylko prognoza wpływów budżetowych w dziale 926.  Założono tam kwotę 300.000 zł , są to wpływy z usług jakie świadczy Kryta Pływalnia „Neptun”. Dochody z tego tytułu na dzień 30.12.2006 wyniosły około 18.000 zł . Myślę, że realizacja tych dochodów będzie lepsza, a tę jednostkę budżetową gminy obejmie się szczególnym nadzorem. 
Bilansowo budżet wypada bardzo dobrze. Deficyt wynosi zero. Myślę iż taki budżet można poprzeć.


Paweł Rędziak – przedstawiony projekt budżetu obejmuje zmiany przedstawione przez komisje i pozytywnie zaopiniowany przez burmistrza.

Ad. 10.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2007 rok.

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


Ad. 11.

Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie gminy.

Głosowanie :

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


Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi opatowskiemu.

Głosowanie :

„za”  13                   „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 2

Ad. 13.

Informacja burmistrza z działalności między sesjami Rady :

- zostały oddane do użytku boiska wielofunkcyjne w ZSO w Ożarowie oraz SP w Janowicach,
- ZGKiM wykonał przyłącze wodociągowe Lasocin – Szymanówka ,
- uczestniczyliśmy w spotkaniach Wigilijnych w szkołach
- oddany został do użytku odcinek drogi Wyszmontów – Bałtówka
- uczestniczyliśmy w spotkaniu Wigilijnym wspólnie zorganizowanym z OPS w Ożarowie dla ludzi samotnych,
- odbyła się  uroczystość podniesienia do rangi porucznika Pana Zbigniewa  Blinowskiego.

Ad. 14.
Przewodnicząca Rady oddała głos zaproszonym na dzisiejsza sesję gościom.

Ad. 15.
Marian Sus zaprosił wszystkich na przegląd dorobku artystycznego Domu Kultury w Ożarowie.

Ad. 16.
Starosta opatowski Kazimierz Kotowski udzielił odpowiedzi na zgłoszone przez radnych interpelacje :

1/ dot. wykupu gruntów pod ZS w Ożarowie – realizacja uzgodnień nie zależy jedynie od powiatu. Wojewoda ustosunkował się do tego negatywnie jednak czynimy dalsze starania aby doprowadzić do przejęcia tych gruntów.

2/ dot. karetki pogotowia i pielęgniarek – decyzja została podjęta przez osobę pełniącą obowiązki dyrektora szpitala, nie była to dobra decyzja. Czekamy aż zostanie powołana osoba na stanowisko dyrektora szpitala i podejmie właściwą decyzję.

3/ dot. komasacji gruntów – wszelkie starania na szczeblu gminy i powiatu zostały poczynione. Wszystko teraz zależy od wojewody.


Ad. 17.
Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek zamknęła obrady sesji.




   Protokolant                                                                       Przewodnicząca Rady

Annna Piasecka                                                                      Krystyna Wieczorek

