PROTOKÓŁ  NR V/2007
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 07 lutego 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/ Zdzisława Dziedzic – Skarbnik Gminy
4/ Barbara Puzoń Zakościelna – radca prawny 
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) przyjęcia  planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2007 rok.
     b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007 rok.
     c) zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej do spraw przejęcia mienia  komunalnego, 
     d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
     e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
     f) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów,
     g) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi
          oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
     h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych           
          na 2007 rok,
     i) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok,
     j) nadania Statutu Krytej Pływalni „Neptun” z siedzibą w Ożarowie.
    k) zmiany 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.
Obrady Sesji otworzyła Przewodnicząca Krystyna Wieczorek. Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych.

Ad. 2.
Przewodnicząca na podstawie lity obecności radnych stwierdziła quorum.
Na wniosek Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie zmian do proponowanego porządku posiedzenia. W pkt. 5 ) przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok., oraz w punkcie dotyczącym podjęcia uchwał jako pdpk. k) udzielenie pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Rada pozytywnie opowiedziała się za wprowadzeniem zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianie :
 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje radnych
 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
     a) przyjęcia  planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2007 rok.
     b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007 rok.
     c) zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej do spraw przejęcia mienia  komunalnego, 
     d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
     e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
     f) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów,
     g) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi
          oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
     h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych           
          na 2007 rok,
     i) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok,
     j) nadania Statutu Krytej Pływalni „Neptun” z siedzibą w Ożarowie,
    k) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
    l) zmiany w budżecie.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady
 8. Sprawy różne
 9. Zapytania i wolne wnioski
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje
11. Zamknięcie obrad sesji.

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

Ad. 4.
Interpelacje radnych – nie zgłoszono.

Ad. 5. 
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił plan pracy Rady Miejskiej w Ożarowie na 2007 rok.

Radni przyjęli jednogłośnie pozytywnie plan pracy Rady.
Plan Pracy w załączeniu. 

Ad. 6.
  a) przyjęcia  planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2007 rok.
- Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  stanowiący zał. Nr 1 przedstawił    
  Zastępca Przewodniczącego Komisji – Maciej Krakowiak.
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia stanowiący zał. Nr 2 przedstawił   
  Przewodniczący Komisji Wojciech Majcher.
- Plan pracy Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego stanowiący zał. Nr 3 przedstawił     
  Zastępca Przewodniczącego Bogusław Dąbrowski.
Wszystkie plany były przedmiotem posiedzeń komisji i zostały pozytywnie zaopiniowane.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

 b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy komisji na 2007 rok.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

 c) zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej do spraw przejęcia mienia  komunalnego.
Do składu Komisji zostali zgłoszeni : Elżbieta Reimus , Grzegorz Dzikowski.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0
 
 d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

 e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
Uchwałę omówił Burmistrz Majcher. Uchwała dotyczy sklepu „Biedronka”  .
Właściciel sklepu zwrócił się do nas o wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy , ponieważ chce rozbudować powierzchnię sklepu . Nie może jednak uzyskać pozwolenia na rozbudowę ponieważ teren jaki zajmuje sklep jest za mały.

W wyniku sprzeciwu zdań radnych Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie uchwały z porządku obrad sesji.
Głosowanie nad wnioskiem : 
„za” – 12           „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 3

Uchwała została wycofana.
f) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów .
Uchwała dotyczy działek położonych na Os. Wzgórze. Właściciele sklepów wystąpili o sprzedaż działek , ponieważ chcą przeprowadzić remont sklepów. Działki chcemy sprzedać w drodze przetargu nieograniczonego. Drogę biegnąca za sklepikami chcemy przekształcić w drogę konieczną i pobierać z tego tytułu opłatę miesięczną za jej użytkowanie.

Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 13                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 2

g) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz 
    innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Każdy samorząd, który chce współpracować z instytucjami pozarządowymi itp. musi  mieć opracowany program współpracy. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia w/w uchwały.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0


h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych           
     na 2007 rok. 
Gmina Ożarów należy do 50 gmin, które należą do tego programu. Program jest bardzo wysoko oceniany.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

i) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

j) nadania Statutu Krytej Pływalni „Neptun” z siedzibą w Ożarowie.
W chwili tworzenia Pływalni obiekt działał  jako zakład budżetowy  i miał nadany statut dla Pływalni jako zakładu budżetowego. W ubiegłym roku zakład został przekształcony w jednostkę budżetową dlatego zachodzi potrzeba zmiany statutu.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

k) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.
Uchwała dotyczy przekazania środków dla Zespołu Szkół w Ożarowie na remont szkoły.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

l) zmiany w budżecie.
 Burmistrz Marcin Majcher – zaistniała możliwość zakupu samochodu ratowniczo- pożarniczego dla OSP Sobótka, która jest w Zespole Ratowniczym. Koszt samochodu to 500 tys. zł. My możemy go kupić za 150 tys. zł ponieważ reszta zostanie dofinansowana.

Wnioskuję o przeniesienie środków z dróg gminnych na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Głosowanie nad wnioskiem :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0


Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15                „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

Ad. 7. 
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami :
- w M-GOK odbył się przegląd całorocznego dorobku Domu Kultury,
- odbyły się rozmowy z Firmą „Remontis” odnośnie segregacji plastiku, szkła ( 1 raz w miesiącu będzie odbiór odpadów) ,
- odbyło się spotkanie z delegacją norweską i przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” w sprawie modernizacji kotłowni,
- odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na temat organizacji „Święta Kwitnącej Wiśni w Nowem” – liczymy na wsparcie finansowe święta,
- odbyły się wybory do Izb Rolniczych , zostali wybrani przedstawiciele  : Tobiasz Stanisław 
   i Jarosław Zdybski,
- upływa kadencja sołtysów, jesteśmy w trakcie przeprowadzania wyborów,
- rozpoczęły się zebrania strażackie,
- odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów- zostałem Przewodniczącym
- uczestniczyliśmy w spotkaniu na temat pozyskiwania środków unijnych

Ad. 8.

W sprawach różnych radna Irena Mazurkiewicz zwróciła uwagę, że użytkownicy TV kablowej sygnalizują  zły przekaz obrazu TV kablowej.

Marcin Majcher – zwrócimy uwagę na ten problem.

Ad. 9.

Burmistrz poinformował, że w niedzielę tj. 11.II.07 r. o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie na temat uprawy wiśni „Nadwiślanka”, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Burmistrz zasygnalizował również, aby składać rachunki paliwowe.

Ad. 10. 
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji Przewodnicząca zamknęła obrady.





Protokolant :                                                     Przewodnicząca Rady 

Anna Piasecka                                                    Krystyna Wieczorek

