
PROTOKÓŁ  NR IX/2007 

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie  

w dniu 30 maja 2007 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/ Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy Ożarów 
4/ Jadwiga Banach – Sekretarz Gminy 
5/ Piotr Bek – Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Opatowie 
6/ Zbigniew Gaik – Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie 
7/ Henryk Wzorek – Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie 
8/ Wiesław Chmielewski – Komendant Gminny OSP  
 
 
Sołtysi , mieszkańcy, przedstawiciele mediów. 
 

PORZĄDEK OBRAD 

 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Sprawozdanie Straży Miejskiej w Ożarowie z działalności za 2006 rok. 
6. Sprawozdanie Komisariatu Policji w Ożarowie z działalności za 2006 rok. 
7. Sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP w Ożarowie z działalności za 2006 r. 
8. Ocena realizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie :  
a) przystąpienia Gminy Ożarów do konsorcjum pod nazwą Świętokrzyskie  

    Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości. 

b) przystąpienia  Gminy Ożarów do Polskiego Projektu 400 Miast. 

c) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla  

    uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów. 

     d) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji                   

          inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego  

     Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007- 2013. 

     e) wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Ożarowie. 
     f) wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach  
         organizacyjnych Gminy Ożarów. 
    g) nabycia nieruchomości gruntowej 



    h) nabycia nieruchomości gruntowej 
    i)  oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
        miasta i gminy Ożarów uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/2000 Rady Miejskiej w 
Ożarowie z  
        dnia 3 lipca 2000 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 
miasta  
        i gminy Ożarów uchwalonych po 1 stycznia 1995 r. 
10. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady. 
11. Sprawy różne. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
14. Zamknięcie obrad sesji.  
 
 
Ad. 1. 
Obrady Sesji Rady Miejskiej Ożarów otworzyła Przewodnicząca Krystyna Wieczorek. 
 
Ad. 2. 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum wymagane do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
Na wniosek Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała zmianę w porządku obrad dzisiejszej  

sesji , polegającą na wprowadzeniu do pkt. 9 projektów uchwał : 

 a) zmian w budżecie 

                b) nabycia nieruchomości gruntowej 
                c) nabycia nieruchomości gruntowej 

 Za wprowadzeniem zmian wszyscy głosowali pozytywnie. Przewodnicząca odczytała 
porządek po zmianie.  
Porządek po zmianie został przyjęty pozytywnie. 
 
Ad. 3. 
 
Protokół z poprzedniej sesji Radni przyjęli jednogłośnie. 
 
Ad. 4. 
Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej złożył Komendant Henryk Wzorek. 
Sprawozdania szczegółowo analizowane były na posiedzeniach Komisji Stałych Rady i są 
opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.6. 
Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Ożarowie złożył Komendant Zbigniew 
Gaik. 



Komendant zapoznał wszystkich z Programem „Razem Bezpieczniej”. Jest to program 
lokalny, a powstał przy współpracy Policji ze Strażą Miejską , samorządem oraz 
społecznością lokalną. Ma on na celu przeciwdziałaniu przestępczości. 
Sprawozdania szczegółowo analizowane były na posiedzeniach Komisji Stałych Rady i są 
opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca  Rady Krystyna Wieczorek – na Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia , aby na sesję zaprosić Komendanta Wojewódzkiego oraz Powiatowego 
Policji. Komendant Wojewódzki nie mógł przyjechać jest Z-ca Komendanta Powiatowego 
Piotr Bek. Tematem rozmów miały być sprawy związane ze zwiększeniem obsady kadry 
Komisariatu Policji w Ożarowie.  
 
 
Piotr Bek – ja również widzę potrzebę zwiększenia obsady personalnej. W tym roku 
Komendant Powiatowy planuje zrobić inwentaryzację, zostaną policzone przestępstwa i na tej 
podstawie zostaną zrobione przesunięcia. Jednak każda zmiana musi być zatwierdzona przez 
Komendanta Głównego.  
 
Krystyna Wieczorek – w trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa zredagujemy pismo do 
Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego, ze widzimy konieczność zwiększenia obsady 
Komisariatu Policji w Ożarowie. 
 
Ad. 7. 
 
Sprawozdanie z działalności OSP złożył Komendant Gminny OSP Wiesław Chmielewski. 
Sprawozdania szczegółowo analizowane były na posiedzeniach Komisji Stałych Rady i są 
opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
Pan Kuropatwa / sołtys wsi Gliniany/ - dot. wypalania w przydomowych ogródkach, czy fakt 
ten należy do kogoś zgłaszać? 
 
 
Wiesław Chmielewski – tylko w przypadku większej ilości do Straży Pożarnej w Opatowie 
pod nr 998. 
 
Ad. 9. 
 
a) przystąpienia Gminy Ożarów do konsorcjum pod nazwą Świętokrzyskie                   

    Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości. 

„Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości” to instytucje, których zadaniem 

jest szeroko rozumiana pomoc dla firm rozpoczynających działalność. Ich ideą jest 

wprowadzenie na rynek i ochrona nowopowstających przedsiębiorstw. 

Wszyscy głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

 



b) przystąpienia Miasta i Gminy Ożarów do Polskiego Projektu 400 Miast. 

Uchwała ta konieczna jest aby Gmina Ożarów mogła przystąpić do programu pod nazwą 

„Polski Projekt 400 Miast”, realizowanego w zakresie redukcji ryzyka zawałów serca                      

i udarów mózgu wśród mieszkańców małych miast i wsi w Polsce. 

Wszyscy głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

 

 c) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

    dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów. 

Wszyscy głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

 

 d) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji     

      inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego  

 Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007- 2013. 

Uchwała intencyjna konieczna jest jako załącznik do fiszek projektowych składanych przez 

Gminę Ożarów, do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego 2007- 2013. 

Wszyscy głosowali jednogłośnie za podjęciem  uchwały. 

 

 e) wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  
         Ożarowie  -  w związku z planową podwyżką wynagrodzeń pracowników Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaistniała konieczność zmiany wysokości 
najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu. 
 
Wszyscy głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

 
 f) wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach  
         organizacyjnych Gminy Ożarów -  w związku z planową podwyżką wynagrodzeń 
pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Gminy Ożarów działających w zakresie oświaty, zaistniała konieczność zmiany wysokości 
najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu. 
 
Wszyscy głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

 
 g) nabycia nieruchomości gruntowej - nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem 
sprzedaży niezbędna jest Gminie Ożarów na budowę parkingu przy budynku szkoły. 
 
Wszyscy głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

 
 h) nabycia nieruchomości gruntowej - nabyta nieruchomość przeznaczona zostanie na 

utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 



Wszyscy głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały. 

 
Ad. 10. 
                         
1. Wizyta Primatora Spiskiej Bieli Stefana Bielaka – spotkanie z Giełdą Rolno-
Ogrodniczą, sadownikami. Słowacy są zainteresowani wymianą handlową z nami. 

2. III Święto Kwitnącej Wiśni w Nowym – podziękowanie dla Pietrasa Tomka. 
3. Odbył się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – zamówienia publiczne wygrała 
Pani Jolanta Czarnecka. 

4. Została podpisana umowa na projektowanie drogi nr 755. 
5. Odbył się przetarg na letni wypoczynek dzieci wygrało Stowarzyszenie Nauczycieli i 
Wychowawców z Kielc Kolonie w Nidzicy w dniach 5 – 16. sierpnia . Kwota 510 zł od 
dziecka. 

6. 37 par , które przeżyły ponad 50 lat w związku małżeńskim odebrało medale z tej okazji 
przyznane przez Prezydenta RP. Odbyła się Msza Święta oraz okolicznościowa 
akademia. 

7. Otwarcie remizy w Jakubowicach – podziękowanie dla Wiesława Chmielewskiego. 
8. W Przedszkolu został zorganizowany „Festiwal”, w którym uczestniczyły wszystkie 
dzieci. 

9. Odbyło się spotkanie z Panem Cezarym Łutowiczem z Sandomierza na temat 
„Krzemienna Kraina” oraz wystawy w holu Urzędu krzemienia pasiastego. 

10. Pani Elżbieta Ramus w ostatnią sobotę zorganizowała dla mieszkańców Maruszowa i 
okolic festyn z okazji dnia dziecka uczestniczyło około 200 osób . Podziękowania dla 
Pani Elżbiety. 

11. Odbył się plener malarski w Nowym organizowany przez Starostwo w Opatowie. 
12. Walne zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE 
13. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości w Technikum 30.05 – 1.06 
 
 
Ad. 11. 
 
W sprawach różnych Przewodnicząca zapoznała z pismami :  
 
1/  PSL – dot. kolonii dla dzieci z rodzin rolniczych. 
2/ Mieszkańcy Glinian – sprzeciw dot. wycinki drzew. 
3/ PSL – dot. możliwości umorzenia III i IV raty podatku. 
 
Ad. 12. 
Nie było. 
 
Ad. 13.  
Nie było 
 
Ad.14. 
Przewodnicząca zamknęła obrady sesji. 
 
 
Protokolant                                                                    Przewodnicząca Rady 
 
Anna Piasecka                                                                 Krystyna Wieczorek 


