PROTOKÓŁ  NR VII/2007
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 28 marca 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/ Krzysztof Antoniewski – dyr. ZGKiM
5/ Mirosława Stolarczyk – kier. GZEASiP
6/ Jolanta Banach – dyr. Biblioteki 
7/ Marian Sus – dyr. M-GOK
8/ Zbigniew Mistrzyk – kier. Krytej Pływalni „NEPTUN”
9/ Małgorzata Dębniak – kier. OPS 
10/ sołtysi /wg. załączonej listy obecności/
11/ 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. Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2006 przez :
    a) Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości S.A w Ożarowie
    b) Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
    c) Gminną Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ożarów
    d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie
    e) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie
    f) Krytą Pływalnię „Neptun” w Ożarowie
    g) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie
6. Podjecie uchwał w sprawie :
a) przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego dla miasta Ożarowa
b) przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego dla miejscowości Lasocin- Szymanówka 
c) zmian 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. 1. 
Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek.
Ad. 2.
Przewodnicząca stwierdziła quorum. Na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych

Proponowany porządek obrad Rada przyjęła jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Interpelacji nie złoszono.

Ad. 5

a/ Pan Robert Komperda był nieobecny. Swoją nieobecność usprawiedliwił.

b/ Sprawozdanie złożyła Mirosława Stolarczyk z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno –  
    Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie. 

Mirosław Otręba – sołtys Janikowa – dlaczego autobusami szkolnymi  nie jest dowożona młodzież  
                                                             do szkół średnich z Janikowa?

M. Stolarczyk – od 1 kwietnia bedzie na tej trasie większy autobus młodzież będzie mogła 
                           dojeżdzać ale bez miejsc siedzących i za odpłatnością. Problem dojazdu należy              
                           zgłaszać we wrześniu a nie w ciągu roku. 
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania:
za – 15                                      przeciw – 0                      wstrzymujących - 0

c/ Sprawozdanie złożyła Jolanta Banach z działalności Gminnej   Publicznej Biblioteki Miasta i  
    Gminy w Ożarowie.
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania:
za – 15                                      przeciw – 0                      wstrzymujących - 0

d/ Sprawozdanie złożył Krzysztof Antoniewski z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i  
    Mieszkaniowej w Ożarowie.

Paweł Dominik – sołtys  Sobowa – jest problem w okresie letnim z dostawą wody do miejscowości  
                                                         Sobów.
K. Antoniewski – powodem było coraz bardziej rozbudowujące się Osiedle Wschód, obecnie   
                             wodociąg jest zmodernizowany i nie powinno być już w tym roku problemów z  
                             wodą.

Głosowanie za przyjęciem sprawozdania:
za – 15                                      przeciw – 0                      wstrzymujących - 0

e/ Sprawozdanie złożył Zbigniew Mistrzyk z działalności Krytej Pływalni „NEPTUN” w Ożarowie.

Głosowanie za przyjęciem sprawozdania:
za – 15                                      przeciw – 0                      wstrzymujących - 0

 
Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego dla miasta Ożarowa

Uchwałę omówił Burmistrz Rędziak

H. Dragan – Zgodnie z planami GDDKiA będzie obwodnica Ożarowa przechodząca przez środek Wyszmontowa, będzie to bardzo uciążliwe a można ją zaplanować aby omijała wieś. Powiniśmy wystapić do GDDKiA aby zmienić ten plan.

P. Rędziak – na dzień dzisiejszy GDDKiA niestety nie przewiduje budowy obwodnicy Wyszmontowa, a zmiany o których mówimy to realizacja w latach 2020-2030. Ale możemy przygotować wystapienie do GDDKiA o zmianę planu drogi.

Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 14             „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 1

b/ przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego dla miejscowości Lasocin- Szymanówka 
Uchwałę omówił Burmistrz Rędziak
Głosowanie nad uchwałą :
„za” – 15              „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

c/ zmian w budżecie

Uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Stefania Dziedzic

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


Ad. 7 . 
Informacja Burmistrza  z działalności między sesjami :

	Jest duża szansa na dofinansowanie z Funduszy Norweskich naszego projektu              termo - modernizacyjnego dotyczącego Szkół w Ożarowie , Janowicach, Lasocinie, Przedszkola w Ożarowie oraz Przychodni Zdrowia w Ożarowie / tłumaczymy wniosek na angielski, spotkanie z Ministrami Polski i Norwegii./

Przystąpiliśmy do remontów dróg na terenie Miasta i Gminy wykonuje PRDM Opatów.
Spotkanie z dyr. Tadeuszem Skorkiem Wyścig Solidarności i Olimpijczyków 7 lipca 2007r. – sobota  trasa taka jak w latach ubiegłych.
Uczestniczyliśmy w szkoleniu na temat pisania wniosków do RPO na lata 2007-2013 / wysypisko, kanalizacja, wymiana sieci wodociągowej i kanalizacja w Lasocinie, stadion w Ożarowie, Dom Dziennego Pobytu, rewitalizacja Ożarów, Janików, Lasocin, Gliniany
Spotkanie w ASP Kraków
Konwent Wójtów Burmistrzów Województwa Świętokrzyskiego
Szkolenie PROW w Opatowie
Spotkanie z Dyr.  Śledzińskim Święto Kwitnącej Wiśni  

Ad. 8. Sprawy rózne 

K. Wieczorek poinformowała o obowiązku złożenia oświdczeń lustracyjnych do dnia 26 kwietnia 2007 roku. Sankcją za niezłożenie ww. oświdczenia jest utrata funkcji publicznej.

 Franciszek Kończyk (sołtys wsi Karsy)  – nie dostaliśmy odpowiedzi na pismo z września 2006 roku dot. utwardzenia drogi w Karsach a druga sprawa potrzeba przykryć dach w świetlicy w Karsach

Burmistrz Marcin Majcher –  zgodnie z kwalifikacją dróg do remontu ta droga musi jeszcze poczekać, co do świetlicy Gmina nie ma tytułu prawnego do budynku i nie ma możliwości aby przeprowadzić tam remont.

 Paweł Domink (sołtys wsi Sobów) – kiedy zostanie wykonany remont chodnika na ulicy Mazurkiewicza w kierunku Sobowa?

Burmistrz Marcin Majcher – jest to chodnik przy ulicy powiatowej i trzeba się porozumieć w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Opatowie.


Ad. 9
Brak zapytań i wolnych wniosków.


Ad. 10.
Brak odpowiedzi na interpelacje

Ad. 10. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek zamknęła obrady Sesji.



             Protokolant                                                                    Przewodnicząca Rady

 Sylwia Rozmiej -  Zdybska                                                          Krystyna Wieczorek

