PROTOKÓŁ  NR VI/2007
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 12 marca 2007 roku


W sesji wzięło udział 14 radnych wg. załączonej listy obecności. 
Nieobecna : Elżbieta Reimus.

Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów
2/ Paweł Redziak – Z-ca Burmistrza
3/ Krzysztof Antoniewski – dyr. ZGKiM
4/ Barbara Puzoń Zakościelna – radca prawny 
5/ sołtysi /wg. załączonej listy obecności/
6/ przedstawiciele Rad Osiedlowych



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) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń 
    zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych 
    urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ożarów,.
     b) wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy            
          Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie,
     c) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów,
    d) nabycia nieruchomości gruntowych,
    e) nabycia nieruchomości gruntowej,
    f) odmowy wygaśnięcia mandatu radnego,
    g) odmowy wygaśnięcia mandatu radnego.
 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 Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek.
Ad. 2.
Przewodnicząca poinformowała , że w związku z zaistniałą pomyłką w porządku obrad , który został wysłany na dzisiejszą sesję proponuje wprowadzić do pkt. 5 projekt uchwały
 b) ustalenie górnych stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w   
     wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących  
     własność  Gminy Ożarów

Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad : 

„za” – 14              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

Głosowanie nad porządkiem obrad po wprowadzeniu zmian:
„za” – 14              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

Następnie Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Grzegorzowi Dębniakowi.

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

Ad. 4. 
Wiceprzewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie interpelacji.

1/ Wojciech Majcher – 1) dot. liczby ludności podawanej przez GUS a liczbie podawanej przez 
                                          ewidencję ludności- istnieje znaczna różnica w liczbach. Proszę Pana 
                                         Burmistrza o ustosunkowanie się do tego.
                                     2) dot. budynku po starym młynie w ul. Kolejowej. Stowarzyszenie    
                                         Prywatnych Przedsiębiorców „INICJATYWA” jest zainteresowane 
                                         kupnem budynku.
2/ Marian Cieszkowski – kiedy na ul. Monte Cassino przy bloku 45 zostanie zamontowany 
                                         znak zakazu zatrzymywania ? W zatoce zatrzymują się samochody 
                                         ciężarowe , co ogranicza widoczność samochodom osobowym.

Ad. 5.
Podjęcie uchwał w sprawie :

 a) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń  zbiorowego 
     zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
    stanowiących własność Gminy Ożarów – projekt uchwały omówił dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krzysztof Antoniewski.
Ceny nie były podnoszone przez okres dwóch lat. Taryfy będą obowiązywały od 1 kwietnia br. 
Komisje przyjęły następujące stawki : 
za 1 m3 wody – 2,49 zł 
za 1m3 ścieków – 2,67 zł

Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 11              „przeciw” – 1                  „wstrzymujących” – 2

b) ustalenie górnych stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w   
     wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących  
     własność  Gminy Ożarów.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 13              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 1

c) wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy  Samodzielnym Publicznym  
    Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
Kadencja poprzednika wygasła w związku z czym Rada zgłasza jako przedstawiciela do Rady Społecznej Pana Burmistrza Marcina Majchera.

Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

d) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

e) nabycia nieruchomości gruntowych.
Nabycie nieruchomości gruntowych ( położonych w Prusach) nastąpi w drodze darowizny dokonanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ożarów z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

f) nabycia nieruchomości gruntowej.
Nabycie nieruchomości gruntowych ( położonych w Ożarowie) nastąpi w drodze darowizny dokonanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ożarów z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

g) odmowy wygaśnięcia mandatu radnego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dębniak otworzył dyskusję:
Głos zabrała radca prawny urzędu Pani Barbara Puzoń –Zakościelna.
W związku z niespójnością przepisów prawa dotyczących terminów do składania oświadczeń majątkowych i ośwdczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka oraz sankcji za niedotrzymanie w/w terminów uważam, że termin do złożenia oświdczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka został dochowany w obydwu przypadkach.

Irena Mazurkiewicz – swoje oświadczenie majatkowe jak i oświadczenie o prowadzeniu działalności przez męża złożyłam w terminie przewidzianym dla złożenia oświadczenia majątkowego. O krótszym terminie przewidzianym do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez męża nie wiedziałam. 

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

h) odmowy wygaśnięcia mandatu radnego.
Głos zabrała Krystyna Wieczorek – brak złożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa wynika z braku wiedzy prawnej, za co przepraszam moich kolegów oraz wyborców. Oświadczenie to złożyłam Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z oświadczeniem majatkowym.
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0


Ad. 6 . 
Informacja Burmistrza  z działalności między sesjami :

	Zakończyliśmy zebrania sołeckie poświęcone wyborom sołtysów oraz sprawom bieżącym.

Nowymi sołtysami zostali:
- Gliniany  Kuropatwa Tadeusz
- Maruszów – Anna Ciamaga
- Janowice -  Markiewicz Krystyna
- Przybysławice – Krakowiak Lucyna
- Tominy – Kidoń Mariusz
- Sobów – Dominik Paweł
- Karsy – Kończyk Franciszek  
- Czachów –Kwiecińska Beata
       2.  Otrzymaliśmy łódź płaskodenną bez silnika z wydziału Zarządzania Kryzysowego
       3.  Nasze placówki szkolne wizytowały Panie Dyrektorki SANEPID-u w Opatowie.
            Podobały się im bardzo.
	Polonez, którym dotychczas dowoziliśmy zupy do szkół został przekazany do ZGKiM

Wspólnie z Panią Kierownik Dębniak oglądaliśmy końcowe prace przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej Gm. Górno. Taki dom dziennego pobytu chcielibyśmy utworzyć w Ożarowie.
Odbył się konkurs na podinspektora ds. budownictwa wygrała Pani Dajtrowska Katarzyna.
Odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca rozbiórki zawalisk Pana Marka Kaczmarczyka położonych pomiędzy ul. Wysoką a Długą. Dziś rozpoczęto prace przy rozbiórce, które wykonuje ZGKiM.
W piątek odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Opatowskiego w którym uczestniczył Pan Starosta Kazimierz Kotowski poświęcony omówieniu zamierzeń dotyczących budowy dróg powiatowych na lata 2007-2013.
Odbyło się szkolenia dla rolników i drobnych przedsiębiorców dotyczące nowych programów. Uczestniczyło ponad 50 osób.
Dzień Kobiet w Glinianach.
Odbyło się spotkanie w Lasocinie poświęcone projektowi wymiany sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej.
Ogólnopolski Turniej Wynalazczości w Technikum .



Ad. 7. 

1/ Franciszek Kończyk (sołtys wsi Karsy)  – zgłasza potrzebę namalowania pasów dla pieszych  
                                                                        na drodze głównej w miejscowości Karsy.

Burmistrz Marcin Majcher – jest to droga krajowa, musimy wystąpić z wnioskiem do Zarządu  
                                              Dróg Krajowych.

2/ Otręba Andrzej (sołtys wsi Janików) – kiedy zostanie wyjaśniona sprawa dowozu młodzieży 
                                                                   do szkół ?

Burmistrz Marcin Majcher – mamy obowiązek dowożenia dzieci ze szkół podstawowych, natomiast młodzież gimnazjalna powinna wykupić sobie bilety. Niemniej jednak na sesji sprawozdawczej wyjaśnimy sprawę.

3/ Adamski Stanisław (sołtys wsi) Pisary) – czy komisja drogowa ustaliła już odcinki dróg do 
                                                                       asfaltowania?

Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak – na obecną chwilę przygotowane są dwa odcinki  do przetargu na asfaltowanie dróg.

4/ Wojciech Majcher – 1/ poszerzenie chodnika wzdłuż bl. 14 i zjazd do sklepu GS-u
                                     2/ utwardzenie dojazdu do garaży przy bl. 23 

Paweł Rędziak – 1/ powstał problem , ponieważ pod domkami jednorodzinnymi znajdują się 
                               garaże i nie można podnieść jezdni, ale robiony jest projekt.
                            2/ utwardzenie dojazdu będzie zrobione do końca kwietnia.

5/ Marian Cieszkowski – zjazd do garaży wymaga remontu , czy będzie asfaltowanie koło 
                                         garaży ?

Paweł Rędziak – na obecną chwilę nie ma przewidzianych środków w budżecie.

Ad. 8.

1/ Halina Dragan – czy jest możliwość ustawienia znaku STOP przy wyjeździe z os. Wschód na 
                               drogę główną?

Paweł Rędziak – ponieważ jest to wyjazd z drogi podporządkowanej  stoi  tam znak „ustąp 
                            pierwszeństwa przejazdu” , należy więc zachować ostrożność.

Ad. 9. 

Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelacje :

1/ dot. liczby mieszkańców naszej gminy GUS podał nieprawidłową liczbę. Poszło pismo 
    korygujące. 

2/ dot. zakazu zatrzymywania w zatoczce przy bl. 43 – faktycznie zatrzymujące się w zatoce samochody ciężarowe ograniczają widoczność i stwarzają duże niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Podejmiemy środki.

3/ Dot. budynku po młynie – młyn został wyceniony na ok. 37 tys. zł , działka na ok. 14 tys. zł nie możemy więc sprzedać młyna za przysłowiową złotówkę. Młyn zostanie wystawiony do przetargu.

Ad. 10. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dębniak zamknął obrady Sesji.



             Protokolant                                                  Wiceprzewodniczący Rady

           Anna Piasecka                                                   Grzegorz Dębniak

