
PROTOKÓŁ  NR X/2007 

z sesji Rady Miejskiej Ożarów  

w dniu 04 lipca 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/ Alicja Różańska Cembrowska – dyr. ZSO w Ożarowie 
5/ Janina Ptak – wicedyrektor ZSO w Ożarowie 
6/ Marzena Okręt – dyr. SP w Pisarach 
7/ Anna Kubala – dyr. SP w Janowicach 
8/ Ewa Kosiorowska – dyr. SP w Suchodółce 
9/ Helena Kara – dyr. ZSiP w Lasocinie 
10/ Jolanta Gołąb dyr. Publicznego Przedszkola w Ożarowie 
11/ Zofia Mazur – księgowa SPZOZ w Ożarowie 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie Dyrektora SPZOZ w Ożarowie z działalności za 2006 rok. 

    a) podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego   

        Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2006 rok wraz z bilansem i  

         rachunkiem wyników. 

6. Sprawozdanie dyrektorów szkół i przedszkoli z przebiegu roku szkolnego 2006/2007 . 

7. Podjęcie uchwał w sprawie :  

a) zmian w budżecie gminy 

b) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego 

c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 



tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Ożarów    

     d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego                                

          w Sandomierzu na kadencję 2008- 2011          

     e) nabycia nieruchomości gruntowej 

     f) nabycia nieruchomości 

     g) utworzenia Środowiskowego Domu  Samopomocy w Ożarowie 

     h) wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie 

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. 
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady sesji Rady Miejskiej Ożarów.  
 
Ad. 2. 
W sesji uczestniczy 15 radnych na ogólną liczbę 15w/g załączonej listy obecności. 
Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie zmian w proponowanym porządku obrad 
polegająca na wprowadzeniu w pkt. 10/Rozpatrzenie skargi Pana Stanisława 
Kwiatkowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów. 
 
Przy jednym głosie wstrzymującym Rada pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zmiany do 
porządku obrad dzisiejszej sesji.  
 
Jednogłośnie porządek po zmianie został przyjęty. 
 
Ad. 3. 
Nikt nie wniósł zastrzeżeń do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad. 4. 
Nikt nie zgłosił interpelacji. 
 
Ad. 5. 
 
W zastępstwie dyrektora SPZOZ w Ożarowie sprawozdanie z działalności zakładu za 2006 
rok złożyła księgowa Pani Zofia Mazur. 
 



Danuta Bień / sołtys wsi Lasocin/ - zgłosiła potrzebę  dermatologa w Przychodni w Ożarowie. 
 
Irena Mazurkiewicz – lekarz dermatolog przyjmuje w przychodni przy Cementowni Ożarów, 
nie jest wymagane skierowanie. 
 
a) podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego   

    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za 2006 rok wraz z bilansem i  

    rachunkiem wyników. 

 

Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

 

Ad. 6. 

Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Ożarów , zaproszeni na dzisiejszą sesję złożyli 

sprawozdania z przebiegu roku szkolnego 2006/2007.  

 

Ad. 7. 

a) zmian w budżecie gminy - zmiany omówiła skarbnik gminy Stefania Dziedzic. 

Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

 

b) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego – uchwałę omówiła skarbnik 

Gminy.  

Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

 

c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Ożarów    

Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

 



     d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego   

       w Sandomierzu na kadencję 2008- 2011. 

Do zespołu opiniującego zostali zgłoszeni : 

1. Bogusław Dąbrowski 

2. Marian Cieszkowski 

3. Grzegorz Dębniak 

Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

          

     e) nabycia nieruchomości gruntowej – nieruchomość niezbędna jest Gminie Ożarów pod 

utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie. Nabycie nieruchomości 

nastąpi w drodze Kupna – sprzedaży. 

Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

 

     f) nabycia nieruchomości – nabycie nieruchomości nastąpi w formie darowizny dokonanej 

przez Powiat Opatowski na rzecz Gminy Ożarów . 

Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

 

     g) utworzenia Środowiskowego Domu  Samopomocy w Ożarowie. .  
Zadaniem  Środowiskowego   Domu   Samopomocy   będzie   niesienie   pomocy  i  opieki    
osobom  z   zaburzeniami   psychicznymi   i  niepełnosprawnymi  intelektualnie – osobom     
upośledzonym   umysłowo,  które    nie   wymagają  leczenia  szpitalnego. 
Środowiskowy   Dom  Samopomocy   będzie  placówką   dziennego  pobytu. 
 

Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

 

     h) wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie - w związku z 
planową podwyżką wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, zaistniała 
konieczność zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu. 
 



Głosowanie :  

„za”  - 15                 „przeciw”  - 0                      „wstrzymujących”  - 0 

 

Ad. 10. 

Rozpatrzenie skargi Pana Stanisława Kwiatkowskiego na działalność Burmistrza Miasta 
i Gminy Ożarów. 
         
    Wiceprzewodniczący zapoznał z treścią skargi Pana Stanisława Kwiatkowskiego, który 
zarzuca , że podczas prac remontowych drogi prowadzonych przez Urząd ,zostały wysypane 
śmieci na działkę , której jest właścicielem i tym samym zniszczona została część lasu .  
 
Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z art.223 § 1 kpa rada jest władna do rozpatrzenia 
przedstawionej skargi. 
Skarga niezwłocznie zostanie przekazana Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w celu 
zbadania zasadności przedstawionych w niej zarzutów i przygotowania stanowiska w tej 
sprawie na następną sesję Rady. 
 
Ad. 11. 
 
Informacja Burmistrza z działalności między sesjami : 
- uczestniczyliśmy w zakończeniu roku szkolnego w szkołach, 
- uczestniczyliśmy w ostatniej drodze Ś.P Stanisława Wąsika – wieloletniego sołtysa sołectwa   
  Wyszmontów, 
- ogłosiliśmy przetarg na asfaltowanie dróg : Gliniany Sobótka , Szczury 
- wykonujemy klimatyzację w Urzędzie 
- zapraszamy na piknik rodzinny, który odbędzie się na stadionie „ALIT” 
  
 
Ad. 12. 
 
Przewodnicząca Rady zapoznała z pismem Rady Sołeckiej w Lasocinie dot. podtopienia 
posesji spowodowanej brakiem przepustowości ul. Tarłowskiej. 
 
Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak – ponieważ nie jest to nasza droga, prześlemy pismo w/g 
właściwości do Zarządu Dróg Powiatowych. 
Z-ca Burmistrza poinformował również, że jeżeli chodzi o podtopienie posesji Pani Danuty 
Pater , gmina nie jest w stanie wyczyścić rowów na wysokości posesji. Właściciele sami 
muszą wykazać trochę inicjatywy.  
 
Przewodnicząca zapoznała z pismem Burmistrza Kunowa, w którym zwraca się o pomoc 
finansową dla mieszkańców gminy Kunów. Chętni do udzielenia pomocy mogą wpłacać 
pieniądze na konto dostępne w biurze rady. 
 
Wiesław Zięba /sołtys wsi Potok/ - wycięliśmy drzewa obok budynku starej szkoły w Potoku,    
                                                          budynek należy rozebrać ponieważ grozi zawaleniem. 
 
 
 



Ad.13. 
 
Mirosław Nowakowski / sołtys wsi Dębno / - na terenie mojego sołectwa jest kilka starszych 
osób, czy w związku z koniecznością wymiany dowodów osobistych można tym osobom 
ułatwić załatwienie formalności z tym związanych ?  
 
Paweł Rędziak – należy zgłosić do pracownika ewidencji ludności , który pojedzie  na 
miejsce do interesanta z fotografem i załatwi wszelkie formalności. 
 
 
Ad. 14. 
Nikt nie zgłosił interpelacji. 
 
Ad. 15. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady sesji . 
 
 
 
 
 
 
   Protokolant                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Anna Piasecka                                                                            Krystyna Wieczorek             
 
 


