PROTOKÓŁ  NR XIV/2007
z sesji Rady Miejskiej Ożarów 
w dniu 28 listopada 2007 roku

W sesji wzięło udział 14 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/ Jadwiga Banach – Sekretarz Gminy
4/ Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy
5/ Krzysztof Antoniewski – dyr. ZGKiM w Ożarowie
Sołtysi , przedstawiciele Rad Osiedlowych , 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
    terenie Gminy Ożarów.
b) obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku  
     leśnego na  obszarze Gminy Ożarów na 2008 rok.
c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku  rolnego na 
    2008 rok  na terenie Gminy Ożarów.
d) zmiany uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 07  grudnia 2004 
     roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od  nieruchomości na  terenie Gminy 
    Ożarów.
e) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia  6 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  od  środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
f) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego  gruntów  gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
g) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2008 rok.
h) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
    zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych                           
    i transportu nieczystości ciekłych.
i) zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.
j) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
k) zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.
l) zbycia  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.
ł) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
m) nabycia nieruchomości gruntowej.
n) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
    przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
    pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
    ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe 
    zasady przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego na   
    terenie Gminy Ożarów w roku 2008.
ń) zmian w budżecie.
6. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
7. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Rady Miejskiej o oświadczeniach  
    majątkowych złożonych przez radnych.
8. Przedstawienie informacji przez Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych  
    przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, z-cę burmistrza , kierowników jednostek 
    organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
9. Sprawy różne.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
12.  Zamknięcie obrad sesji.	

Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła obrady sesji.
Głos zabrał dyrektor Banku PEKAO S.A. w Opatowie. Przedstawił ofertę banku.
Ad. 2.
Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Następnie przekazała prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Grzegorzowi Dębniakowi.
Wiceprzewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. Porządek został jednogłośnie przyjęty bez wprowadzenia zmian.

Ad. 3.
Protokół z ostatniej sesji jednogłośnie został przyjęty.
Ad.4.
Interpelacji nikt nie zgłosił.
Ad. 5.

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na  terenie Gminy 
    Ożarów. /  Nr XIV/80/2007 /
Komisje Stałe Rady przyjęły na posiedzeniach projekt w/w uchwały.

Głosowanie  : 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

b) obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego 
    na obszarze Gminy Ożarów na 2008 rok. / Nr XIV/81/2007 /
Na 2007 rok cena została obniżona z 133,70 zł do kwoty 110,00 zł za 1 m3 . Dochód z tego tytułu w skali roku wyniósł 50.437,00 zł. 
W tym roku propozycja Burmistrza to obniżenie z kwoty 147,28 zl do kwoty 125,00 zł                 za 1 m3 .
Komisje Stałe Rady przyjęły na posiedzeniach projekt w/w uchwały.
Głosowanie : 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku  rolnego na 
    2008 rok na terenie Gminy Ożarów.  / Nr XIV/82/2007 /
Komisje Stałe Rady przyjęły na posiedzeniach projekt w/w uchwały.

Głosowanie 

„za” – 8                    „przeciw” – 3                  „wstrzymujących” – 3

d) zmiany uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 07  grudnia 2004 
    roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
    Ożarów.  /Nr XIV/83/2007 /
Komisje Stałe Rady przyjęły na posiedzeniach projekt w/w uchwały.

Głosowanie  : 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

e) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 
    2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków 
    transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów. / Nr XIV/84/2007/

Głosowanie nad projektem uchwały : 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

f) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego gruntów   
    gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. / Nr XIV/85/2007 /

Głosowanie  : 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0


g) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami  pozarządowymi oraz 
    innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2008 rok.                     / Nr XIV/86/2007 /
Głosowanie  : 
„za” – 14                    „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

h) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
    w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników    
    bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. / Nr XIV/87/2007
Z projektem uchwały zapoznał dyr. ZGKiM Pan Krzysztof Antoniewski
Głosowanie 
„za” – 12                    „przeciw” – 1                  „wstrzymujących” – 1

i) zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.                                  / Nr XIV/88/2007/
Głosowanie  
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0
j) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów. /Nr XIV/89/2007/
Głosowanie 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

k) zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów.                              /Nr XIV/90/2007 /
Głosowanie  
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

l) zbycia  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów. 
/ Nr XIV/91/2007 /
Głosowanie 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0


ł) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
   /Nr XIV/92/2007/
Głosowanie  
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

m) nabycia nieruchomości gruntowej. /Nr XIV/93/2007
Głosowanie 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

n) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki     
    przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
    szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  
    ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i  szczegółowe zasady 
    przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego na terenie Gminy 
    Ożarów w roku 2008.   /Nr XIV/94/2007
Głosowanie 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

ń) zmian w budżecie . Projekt omówiła Pani Skarbnik Stefania Dziedzic.
    / Nr XIV/95/2007 /
Głosowanie 
„za” – 14                     „przeciw” – 0                  „wstrzymujących” – 0

Ad. 6.
1. Spotkanie z HBC na temat przejęcia oczyszczalni ścieków w Śmiłowie.
2. Ożarów jako Najlepsze Miasto w plebiscycie na Euro Gminę 2006/2007.
3. Odbył się odbiór asfaltowanych dróg w Sobótce- 600 mb, Gliniany Skałecznica- 255 mb,       
    Szczury – 410 mb. Koszt 382.000. Na to zadanie otrzymaliśmy: 40.000 z Urzędu  
    Marszałkowskiego na Sobótkę oraz 35.000 z Nadleśnictwa Ostrowiec na Skałecznicę.
4. Odbyły się Zawody w pływaniu o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji  
    uczestniczyło 12 komend powiatowych. Wygrała Komenda Powiatowa z Opatowa.
5.Święto 11-ego Listopada. Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej w Janowicach.
6.Spotkanie z Firmą REMONDIS . Firma proponuje przejęcie obsługi bloków jako 
    podwykonawca ZGKiM .
7. Uroczystości z okazji 10-tej rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej w Ożarowie.
8. Została wydana monografia Parafii Przybysławice. Autorami są Wiesław Chmielewski,            
    ks. Marek Łuszczyński, Piotr Sławiński .
9. Spotkanie z okazji dnia Pracownika Socjalnego.
10.Obchody 60-lecia Biblioteki Publicznej w Ożarowie.
11.Odbył się przetarg na adaptację pomieszczeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy 
     koszt 1.500.000 zł termin realizacji 30 marca 2008r.. Wcześniej odbył się przetarg na 
     wymianę stropu oraz dachu kwota 290.000 zł. Pozostaje elewacja oraz zagospodarowanie    
     terenu  koszt około 200.000 zł. Ogólny koszt remontu budynku wraz z otoczeniem około   
     2.000.000 zł.
12.Pożegnanie Wojewody Grzegorza Banasia.
13. Sesja powiatowa na temat Rehabilitacji.
14.Walne zgromadzenie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ad.7. 
Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie. W niektórych  wystąpiły drobne błędy. Do oświadczeń w , których wystąpiły uchybienia, radni złożyli korektę.
Oświadczenia majątkowe opublikowane zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ozarow.pl 
Ad.8. 
Przedstawienie informacji przez Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych  
przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, z-cę burmistrza , kierowników jednostek 
organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
Wszyscy , którzy byli zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych złożyli je w terminie, nie było większych błędów. Oświadczenia zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ozarow.pl .
Ad. 9. 
Pani Przewodnicząca poruszyła sprawę oświadczeń lustracyjnych. Wszyscy radni zobowiązani do ich złożenia otrzymali pisma od Wojewody Świętokrzyskiego. Termin składania oświadczeń do Wojewody upływa trzy miesiące od otrzymania powiadomienia. Druki oświadczeń dostępne są w biurze obsługi rady.

Paweł Dominik (sołtys Sobowa) – dot. wydzielenia miejsca składowania odpadów tj. np. popiół. Osoby prowadzące gospodarstwa ekologiczne nie mogą wysypywać go do sadu. 

Krzysztof Antoniewski – od przyszłego roku chcemy zrobić dwa kompostowniki, ponieważ mamy problem ze skoszoną trawą.

Maciej Krakowiak – ponawiam prośbę o spowodowanie aby autobus dowożący dzieci do szkół zajeżdżał do Śmiłowa.

Marcin Majcher – problem polega na tym, że autobus nie ma gdzie zawracać i dyr. PKS Ostrowiec nie zezwala kierowcom zajeżdżać do Śmiłowa.

Ad. 10.
Nie zgłoszono interpelacji.

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



               Protokolant                                                                  Przewodnicząca Rady

              Anna Piasecka                                                                Krystyna Wieczorek

