PROTOKÓŁ  NR XII/2007
z sesji Rady Miejskiej Ożarów 
w dniu 12 września 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 Rędziak – Z-ca Burmistrza MiG Ożarów
3/ Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy


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) określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
        restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
    b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
     c) nadania nazw ulicom . 
     d) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa      
         Wyszmontów w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju nazwy 
         miejscowości Gorzelnia.         
      e) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa      
          Wyszmontów w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju 
          nazwy miejscowości Stanisławów.     
       f) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
          przestrzennego  dla Gminy Ożarów”.
      g) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
      h) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
      i) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów. 
      j) zmian w budżecie.
6. Informacja 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 Krystyna Wieczorek.

Ad. 2.
W obradach uczestniczą wszyscy radni wg. załączonej listy obecności.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z proponowanego porządku obrad z pkt. 5 uchwały g) sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów. (Maruszów).
Za wycofaniem uchwały wszyscy głosowali jednogłośnie pozytywnie.
Porządek obrad po zmianie został przyjęty jednogłośniepozytywnie.

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

Ad. 4.
1/ Maciej Krakowiak – interpelacja skierowana do Pana Burmistrza -  mieszkańcy Śmiłowa zwrócili się z pytaniem , czy istnieje możliwość aby autobus szkolny wożący dzieci do szkoły zajeżdżał z Binkowic do Śmiłowa i zabierał kilku uczniów?

2/ Marian Cieszkowski – interpelacja skierowana do Pana Burmistrza -  dot. § 6310 uchwały w sprawie zmian w budżecie. Na jakim etapie jest uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy?

Ad. 5.
    a) określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
        restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0

    b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0

     c) nadania nazw ulicom . 
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0

     d) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa      
         Wyszmontów w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju nazwy 
         miejscowości Gorzelnia.       
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0
      e) ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa      
          Wyszmontów w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju 
          nazwy miejscowości Stanisławów.     
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0

       f) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
          przestrzennego  dla Gminy Ożarów”.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0

      g) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
                  Uchwała zdjęta z porządku obrad dzisiejszej sesji.
  
    h) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0

      i) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów. 
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0

      j) zmian w budżecie.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały :
„za”  - 15                     „przeciw”  -  0                    „wstrzymujących”  -  0


Ad. 6.
Informacja Burmistrza z działalności między sesjami rady :
- rozstrzygnięty został konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – wygrał Pan Tomasz Pietras,
- 26 sierpnia br. w Lasocinie odbyły się dożynki gminne,
- 2 września uczestniczyliśmy w koronacji obrazu Matki Boskiej Królowej Rodzin                         
  w Ożarowie,
- otrzymaliśmy z MEN dotacje w kwocie 100 tys. zł na wyposażenie klas lekcyjnych,
- w te wakacje dzieci z rodzin rolników miały możliwość wyjazdu na kolonie , 
- odbyły się zawody strażackie .

Ad. 7.
W sprawach różnych radna Elżbieta Reimus poruszyła sprawę wniosków zgłaszanych przez rolników do Koła łowieckiego, a dotyczących wyrządzania szkód przez dziki.
Niektórzy rolnicy nie otrzymali do tej pory odszkodowań ani odpowiedzi na zgłoszenia.

Burmistrz Marcin Majcher – wiem, że część odszkodowań zostało wypłacone. Będę interweniował w tej sprawie.
Ad. 8.
1/ Danuta Bień / sołtys wsi Lasocin / - dot. remontu ul. Tarłowskiej w Lasocinie – dlaczego nie jest remontowana ?

Paweł Rędziak – wniosek został przekazany Zarządowi Dróg Powiatowych. Wiem, że zarząd podjął już w tej sprawie działania.

2/ Paweł Dominik / sołtys wsi Sobów/ - 1/ czy jest możliwość aby autobus szkolny zabierający 
                                                                    dzieci do szkoły również je przywoził ?
2/ Końcówka drogi na Sobowie jest już teraz nieprzejezdna, a zbliża się okres zimowy i będzie   
   coraz gorzej - mieszka tam jedna rodzina.


Burmistrz Marcin Majcher – niestety nie możemy zagwarantować odwozu. Przepis jasno mówi, że gmina ma zapewnić odwóz i przywóz dzieciom jeżeli droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km.

Paweł Rędziak – mówi Pan o drodze powiatowej. Nie możemy wszystkiego robić za powiat. Mogę jedynie zwrócić się do ZGKiM aby zebrała i wywiozła piach z drogi.

Pani Nowak / mieszkanka Ożarowa, ul. Czchowskiego/ - na naszej ulicy nie było oświetlenia, teraz jest ono zamontowane ale lampy nie świecą.

Paweł Rędziak – zadzwonię do Pana Adamca, który miał zlecone założenie lamp.

Stanisław Adamski / sołtys wsi Pisary/ - odnośnie dowozu dzieci do szkoły – dzieci ze szkoły podstawowej SA dowożone, jest jednak czworo dzieci gimnazjalnych czy jest możliwość aby one też były zabierane?

Marcin Majcher – każda nauczycielka ma ankietę , w której wypełnia ile dzieci korzysta z dowozów. Myślę, że w najbliższych dniach wyjaśni się czy są wolne miejsca, jeżeli będą, to nie widzimy przeszkód aby gimnazjaliści również mogli korzystać z autobusu szkolnego.

Ad. 9. 
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Marcin Majcher : 
1/ dotyczy interpelacji w sprawie autobusu szkolnego:  sprawdzimy czy autobus będzie miał miejsce w Śmiłowie do zawracania, dopiero udzielę konkretnej odpowiedzi.

2/ dotyczy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie : uruchomienie placówki planowane jest od listopada tego roku, jednak chcielibyśmy aby zajęcia mogły się odbywać w M-GOK ponieważ nadal będą trwały prace adaptacyjne budynku Ośrodka.




Ad. 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady sesji.







  Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady

Anna Piasecka                                                              Krystyna Wieczorek


