PROTOKÓŁ  NR XI/2007
z sesji Rady Miejskiej Ożarów 
w dniu 25 lipca 2007 roku

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności. 

Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał  w sprawie :
    a)  załatwienia skargi z dnia 04 czerwca 2007 roku na  działalność  Burmistrza  
         Miasta   i Gminy  Ożarów.
    b) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Ożarów do Stowarzyszenia 
       „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” .
6. Przedstawienie informacji zespołu opiniującego o kandydatach na ławników do 
    Sądu Rejonowego  w Sandomierzu na kadencję 2008 – 2011.
7. Informacja 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 Krystyna Wieczorek.

Ad. 2.
W obradach uczestniczą wszyscy radni wg załączonej listy obecności.
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez zmian.

Ad. 3.
Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji wszyscy głosowali jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 4.
1/ Maciej Krakowiak – podczas ostatniej burzy, w Jankowicach w wyniku uderzenia pioruna spłonął cały dobytek. Radni oraz sołtysi podjęli decyzję, że dobrowolnie oddadzą diety z dzisiejszej sesji na rzecz poszkodowanych. Proszę Pana Burmistrza aby ze swojej strony udzielił pomocy.

2/ Stanisław Wychowański – dot. budowy chodników w Jakubowicach i Sobótce. Czy jest już przygotowana dokumentacja?

Ad. 5.
a)  załatwienia skargi z dnia 04 czerwca 2007 roku na  działalność  Burmistrza  
      Miasta   i Gminy  Ożarów.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0
b) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Ożarów do Stowarzyszenia 
   „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” .
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0

Ad. 6.

Opinie zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2008- 2011 , przedstawił Pan Grzegorz Dębniak.
Wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne.

Ad.7.
Informacja Burmistrza z działalności między sesjami :
- w niedzielę na stadionie „ALIT” miał miejsce piknik rodzinny. Impreza udała się.
- odbyło się spotkanie producentów trzody chlewnej z przedstawicielami Firmy „Sokołów” 
- odbyło się spotkanie Burmistrza z Prezesem Cementowi Andrzejem Ptakiem w sprawie wywłaszczeń wsi Potok
- już po raz kolejny organizujemy kolonie dla dzieci z grup socjoterapeutycznych 
- zakończył się plener malarsko – rzeźbiarski w Nowem



Ad. 8.

Franciszek Kończyk /sołtys wsi Karsy/ - dot. drogi od Kars w kierunku do Czachowa . Po ulewnych deszczach droga jest zniszczona i należy ją utwardzić.

Burmistrz Marcin Majcher – wiele dróg zostało zniszczonych podczas ostatnich ulew. W tej chwili robimy objazdy i będziemy chcieli je poprawić.

Marian Cieszkowski – dot. wyścigu „Solidarności i Olimpijczyków” . Wiadomo, że trasa wyścigu przebiega przez naszą miejscowość, natomiast  w  transmisjach telewizyjnych nie było słowa na ten temat. Skoro ma to na celu promowanie naszego regionu to musimy wynegocjować , aby w przyszłości w programie regionalnym padło parę słów o naszej miejscowości.

Elżbieta Reimus – w Maruszowie potrzebny jest geodeta do wyznaczenia drogi.
 
Ad. 9.

W wolnych wnioskach sołtys wsi Dębo Mirosław Nowakowski po raz kolejny poruszył sprawę szkód wyrządzanych przez dziki. Sołtys pyta o protokół , który Koło Łowieckie spisywało z oględzin szkód.

Mirosław Pietrkiewicz – prosiłem Koło o protokół jednak otrzymałem odpowiedź, że nie praktykuje się wydawania odpisów protokołów.

Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek zobowiązała Pana Pietrkiewicza do zwołania posiedzenia z udziałem przedstawicieli Koła Łowieckiego i Pana Sołtysa i o ostateczne rozwiązanie problemu.

Sołtysi zgłosili, że drogi krajowe są nie uporządkowane po ostatnich ulewach i , że Rejon Dróg nie wycina rosnących przy nich krzaków co ogranicza widoczność.


Wiesław Zięba / sołtys wsi Potok/ - w Potoku należy rozebrać budynek starej szkoły ponieważ podczas wycinki drzew uległa zawaleniu jedna ze ścian i stwarza to zagrożenia.

Ad. 10.

Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na skierowane do niego interpelacje :

1/ Jeżeli chodzi o udzielenie z naszej strony pomocy dla rodziny z Jankowic, której spalił się dobytek od uderzenia pioruna -   właściciele chcą przykryć dachem stare zabudowania. Byłem na miejscu z inspektorem nadzoru, który będzie robił kosztorys . Po przygotowaniu dokumentacji dach zostanie zrobiony.

2/ W sprawie dokumentacji na budowę chodników w Sobótce, Jakubowicach i Wyszmontowie jest mi wiadomo, że Generalna Dyrekcja Dróg nie przeprowadziła jeszcze inwentaryzacji w/w dróg.


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



  Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady

Anna Piasecka                                                              Krystyna Wieczorek

