PROTOKÓŁ  NR XIII/2007
z sesji Rady Miejskiej Ożarów 
w dniu 17 października 2007 roku

W sesji wzięło udział 13 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/ Kazimierz Kotowski – Starosta Opatowski
4/ Alicja Różańska Cembrowska – Dyrektor ZSO
5/ Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy
Sołtysi , przedstawiciele Rad Osiedlowych , dyrektorzy szkół podstawowych, mieszkańcy 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) wyboru ławników na kadencję 2008-2011
     b) nabycia nieruchomości gruntowej
     c) nabycia nieruchomości gruntowej
     d) nabycia nieruchomości gruntowej
     e) nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ożarowie
     f) utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy  Społecznej  w Sobowie  i Domu 
         Pomocy  Społecznej w Czachowie  dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu   
          Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  21 października 2007 roku.
     g)  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 Rady Miejskiej Ożarów otworzyła Przewodnicząca Krystyna Wieczorek .

Ad. 2.
Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła quorum .
Porządek obrad sesji radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.

Halina Dragan – mieszkańcy wsi Sobów zwrócili się z wnioskiem o wyremontowanie ogólnodostępnej studni. Czy jest taka możliwość?

Marian Cieszkowski interpelacja skierowana do Pana Burmistrza - w załączeniu do protokołu.

Ad. 5.
Podjęcie uchwał w sprawie : 
     a) wyboru ławników na kadencję 2008-2011
Pani Danuta Bień zrezygnowała z kandydowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

Głosowanie nad uchwałą : 
„za” – 13                  „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

     b) nabycia nieruchomości gruntowej
Głosowanie nad uchwałą : 
„za” – 13                  „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

     c) nabycia nieruchomości gruntowej
Głosowanie nad uchwałą : 
„za” – 13                  „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

     d) nabycia nieruchomości gruntowej
Głosowanie nad uchwałą : 
„za” – 13                  „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

     e) nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ożarowie
Głosowanie nad uchwałą : 
„za” – 13                  „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

     f) utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy  Społecznej  w Sobowie  i Domu 
         Pomocy  Społecznej w Czachowie  dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu   
          Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  21 października 2007 roku.
Głosowanie nad uchwałą : 
„za” – 13                  „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0


	zmian w budżecie.

Głosowanie nad uchwałą : 
„za” – 13                  „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Ad. 6.
Informacja Burmistrza z działalności miedzy sesjami Rady:
	wizyta wójtów , burmistrzów i Starosty Opatowskiego w Spisska Bela
	Izba Skarbowa skontrolowała wykonanie sieci światłowodowej w ramach projektu          „e – świętokrzyskie”

odbyła się konferencja na temat budowy dróg betonowych, gdzie jako przykład zaprezentowano drogę Teofilów- Gliniany
odbył się przetarg na wykonanie dachu na budynku „Laguny”
odbył się Gminny Zjazd PSL – przewodniczącą została Krystyna Wieczorek
w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 150 lat cementu w Polsce
odbył się Konwent Wójtów i burmistrzów , na którym spotkano się z wojewodą i marszałkiem oraz prezesem  WFOŚiGW na temat inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska
w Sandomierzu odbyła się sesja na temat krzemienia pasiastego
dla OSP Nowe został ufundowany sztandar
wykonano asfalty w Sobótce, Glinianach i Skałecznicy i na Szczurach


Ad. 7.
- Pan Burmistrz wręczył nagrody dyrektorom szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- Przewodnicząca wręczyła Panu Burmistrzowi certyfikat „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

- W związku z wyborami parlamentarnymi w wolnych wnioskach głos zabrał Starosta 
   Opatowski Kazimierz Kotowski , kandydat na posła do Sejmu RP.


Ad. 8.
 Przewodnicząca zapoznała radnych z pismami : 
-  Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącym oświadczeń lustracyjnych,
- Mieszkańców wsi Sobótka o wykonanie zatoczki autobusowej.

Pan Burmistrz odniósł się do pisma mieszkańców wsi Sobótka. W dniu dzisiejszym było spotkanie z projektantem w sprawie budowy chodników. Przy realizacji projektu będzie zmiana lokalizacji niektórych przystanków. Ale na pewno w Sobótce nie będzie przystanku przy kościele ponieważ nie ma możliwości aby autobusy włączały się do ruchu na łuku drogi.


Ad. 9.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Marcin Majcher.

W odpowiedzi na interpelacje Pani Haliny Dragan : 
studnia znajduje się w krawędzi drogi. Jeżeli będzie remont tej drogi , studnia zostanie zasypana.


W odpowiedzi na interpelacje Pana Mariana Cieszkowskiego :
na terenie gminy brakuje około dziesięciu mieszkań socjalnych. W najbliższym czasie nie planuje się budowy mieszkań socjalnych.
Jeżeli chodzi o współfinansowanie remontu kotłowni z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, to gmina nie ma takich możliwości.

Ad. 10.

Przewodnicząca zamknęła obrady Sesji Rady Miejskiej Ożarów.


          Protokolant                                                       Przewodnicząca Rady

Sylwia Rożmiej- Zdybska                                           Krystyna Wieczorek

