PROTOKÓŁ  NR VIII/2007
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 25 kwietnia 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/ Gustaw Saramajski – Wicestarosta Opatowski

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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania budżetu gminy za 
   2006 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy     
   Ożarów.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłożonym         
    sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
    Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.
10. Złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
       za 2006 rok.
11. Złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
      Problemów Alkoholowych za 2006 rok.
12. Złożenie sprawozdania z działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” 
      w Ożarowie za 2006 rok.
13. Podjecie uchwał w sprawie :
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                         
         w  Ożarowie  za rok 2006.  
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy                   
         w Ożarowie za rok 2006.
     c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                              
         i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2006.
14. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
15. Sprawy różne.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 1.
Obrady Sesji Rady Miejskiej Ożarów otworzyła Przewodnicząca Krystyna Wieczorek. 
Przewodnicząca powitała zaproszonych gości.

Ad. 2.
Wg listy obecności w obradach uczestniczą wszyscy radni.
Na wniosek Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała zmianę w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do pkt. 13 jako pdpk. d) zmiany w budżecie .
Za wprowadzeniem zmian wszyscy opowiedzieli się pozytywnie.
Za porządkiem obrad po zmianie wszyscy głosowali pozytywnie.

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

Ad. 4. 
Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 5.
Pani Skarbnik Stefania Dziedzic przedstawiła Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Ad. 6. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Nogaj przedstawił wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

Ad. 7.
Przewodnicząca Krystyna Wieczorek odczytała Uchwałę VII Składu Orzekającego uchwałę Nr 31/2007 z dnia 12.04.2007 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach postanowił zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów za 2006 rok.

Ad. 8. 
Głos zabrał Przewodniczący Grzegorz Dębniak, który poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2006 rok.

Ad. 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium : 

„za” – 14                         „przeciw” – 0                         „wstrzymujących” – 0   
 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania).

Rada udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok .
Ad. 10.
Złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2006 rok – sprawozdanie złożył Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak. Sprawozdanie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie, pozytywnie.

Ad. 11.
Złożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2006 rok- sprawozdanie złożył Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak. Sprawozdanie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawozdanie Rada przyjęła jednogłośnie, pozytywnie.

Ad. 12.
Złożenie sprawozdania z działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” 
w Ożarowie za 2006 rok – sprawozdanie złożył Prezes Klubu Sportowego „ALIT”              Grzegorz Witek. Sprawozdanie dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Głosowanie : ( w trakcie głosowania doszedł 1 radny)
„za” 14                  „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 1 

Ad.13.
 Podjecie uchwał w sprawie :
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                         
         w  Ożarowie  za rok 2006.  
Głosowanie : ( w trakcie głosowania doszedł 1 radny)
„za” 14                  „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 1 

     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy                   
         w Ożarowie za rok 2006.
Głosowanie : 
„za” 15                  „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0 

     c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                              
         i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2006.
Głosowanie : 
„za” 15                  „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0 

 d) zmian w budżecie 

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


Ad.14.
 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady
	Gościliśmy wójtów z powiatu Nowy Sącz , którzy oglądali naszą oczyszczalnię ścieków, drogi betonowe , cementownię .Gości zaprosił Pan Józef Mokrzycki, firma Mo-BRUK – wykonawca drogi betonowej.

Spotkanie z ministrami Ochrony Środowiska Polski oraz Norwegii w sprawie wniosku o termomodernizację budynków publicznych z Funduszy Norweskich.
Spotkanie na temat Inkubatora Przedsiębiorczości w Sieli.
Ugoda z firmą TRAKT w sprawie zapłaty za drogę na Orzechówce.
Spotkanie z Marszałkiem Adamem Jarubasem oraz dyr. Sochacką na temat środków finansowych na lata 2007-2013.
Nowa Dęba – kotłownie na biomasę.
Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził przetarg na drogę Ożarów – Gliniany 230 tys.  PLN termin 30.08.2007.
12 rocznica funkcjonowania klubu AA „ASTER” – goście Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, Bałtów, Lipnik , Sandomierz, Krasnik, Stalowa Wola
Otrzymaliśmy powołanie od Pana Wojewody Grzegorza Banasia do Stałej Konferencji Współpracy Województwa Świętokrzyskiego.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznała Wyróżnienie dla Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie za wysoki profesjonalizm funkcjonowania oraz szczególną aktywność w stałym podnoszeniu wiedzy samorządowej w roku 2006.
Dyplom Wojewody Świętokrzyskiego w uznaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju Gminy Ożarów.  

Ad.15. 
W sprawach różnych głos zabrał Wicestarosta Opatowski Pan Gustaw Saramajski. Wicestarosta złożył gratulacje Burmistrzowi za otrzymanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Mirosław Nowakowski – sołtys Dębna – w budżecie gminy 25 ty. Zł zostało zapisane na budowę boiska na os. Wschód, a co z boiskami na wsiach?

Burmistrz Marcin Majcher – osiedle rozrasta się , nie ma placu zabaw i właśnie w ramach środków przeznaczonych na plac zabaw chcemy zrobić boisko dla dzieci.
Na wsiach będą robione boiska sukcesywnie.

Elżbieta Reimus – 1) dot. dofinansowania do „zielonej szkoły” dla dzieci ze SP w Lasocinie 
                                   – czy jest taka możliwość?
                              2) chcemy przy remizie OSP w Dębnie zrobić boisko, ale zachodzi 
                                  konieczność wyrównania terenu 
Z-ca Burmistrza – w poprzednich latach wyjazdy na „zielone szkoły” były finansowane przez gminę, jednak teraz na to nie pozwalają nam przepisy. 
Boisko będziemy robili przy okazji komasacji gruntów.

Wojciech Majcher – chodnik wzdłuż ul. Monte Cassino wymaga remontu, brak jest też chodnika przy trasie Ożarów- Ostrowiec, aby dojść bezpiecznie do przystanku.

Burmistrz – chodnik nie należy do nas więc nie możemy go remontować. Jeżeli chodzi                  o chodnik do przystanku PKS – jest to droga wojewódzka, możemy wykonać wspólnie                     z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich.
Grzegorz witek – przy ul. Leśnej , przy wyjściu ze stadionu zachodzi konieczność zamontowania spowalniaczy. W ostatnim czasie doszło do dwóch wypadków.

Burmistrz – wystąpimy do Starosty , ponieważ jest to droga powiatowa.

Marian Cieszkowski – do Wicestarosty – dot. drogi Ożarów- Lasocin, w połowie trasy przy drodze rosną stare, spróchniałe drzewa stanowią one zagrożenie i należałoby ich wyciąć.

Ad.16.
Zapytania i wolne wnioski.

Burmistrz Majcher poinformował, że Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” chce podpisać umowę z firmą REMONTIS na wywóz śmieci. 

Mirosław Nowakowski –  znowu powstał problem dzików, które niszczą rolnikom uprawy.

Krystyna Wieczorek – jest to sprawa Koła Łowieckiego. Zorganizujemy spotkanie z  
                                     przedstawicielami koła .

Ad.17. 
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.18.
Przewodnicząca Krystyna Wieczorek  zamknęła obrady sesji .







         Protokolant                                                                     Przewodnicząca Rady

        Anna Piasecka                                                                   Krystyna Wieczorek


