P R O T O K Ó Ł  NR  XIX/2008

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 05 marca 2008 roku.



Obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie trwały od godz. 12.00 do godz. 16.00.
W obradach sesji wzięło udział 14 radnych na ogólną liczbę 15wg. załączonej listy obecności. Nieobecna Pani Halina Dragan.
Sołtysi wg załączonej listy obecności oraz przedstawiciele Rad Osiedlowych.

Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów
2/ Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy Ożarów
3/ Małgorzata Dębniak – Kierownik OPS
4/ Mirosława Stolarczyk – Kierownik ZEASiP
5/ Alina Styczeń – Główna Księgowa Biblioteki
6/ Krzysztof Antoniewski – Dyrektor ZGKiM
7/ Zbigniew Mistrzyk – Kierownik Krytej Pływalni „Neptun”
8/ Marian Sus – Dyrektor M-GOK
9/ Robert Gierczak – Klub Sportowy „Alit”



Porządek obrad sesji

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Złożenie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2007 rok :
    a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów,
    b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie,
    c) Zespół Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie ,
    d) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie,
    e) Kryta Pływalnia „Neptun” w Ożarowie,
    f) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie.
6. Złożenie sprawozdania z działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego   
  zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
  stanowiących własność Gminy Ożarów.
    b) zmian w Statucie Gminy Ożarów. 
    c) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
  Zdrowotnej w Ożarowie.
    d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
    e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
    f) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
    g) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
    h) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
     i) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
     j) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
     k) zmian w budżecie.
8. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
9. Sprawy różne.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Ad.1.
Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek.

Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum. Obrady są prawomocne.
Porządek obrad sesji radni przyjęli jednogłośnie bez zmian.

Ad. 3. 
Protokół z poprzedniej sesji został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4.
Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji. 
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad. 5.
Złożenie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2007 rok :

a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów – w zastępstwie Pani Dyrektor Jolanty 
    Banach , sprawozdanie przedstawiła Pani Alina Styczeń główna księgowa biblioteki.
    Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
    
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie – sprawozdanie złożyła Pani Kierownik OPS 
     Małgorzata Dębniak.
     Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

c) Zespół Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie- Pani Kierownik   
    Mirosława Stolarczyk złożyła sprawozdani. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
    
d) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie- sprawozdanie złożył 
    Dyrektor Zakładu Pan Krzysztof Antoniewski.
    Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

e) Kryta Pływalnia „Neptun” w Ożarowie – Pan Zbigniew Mistrzyk Kierownik Pływalni 
    złożył sprawozdanie z działalności Zakładu.
    Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.



f) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie – sprawozdanie złożył Dyrektor
    M- GOK Pan Marian Sus.
    Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie www.bip.ozarow.pl


Ad. 6.
Sprawozdanie z działalności Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” złożył Pan Robert Gierczak.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 7.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego   
    zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
    stanowiących własność Gminy Ożarów.

Głos zabrała Pani Barbara Puzon- Zakościelna  radca prawny urzędu. 
Zgodnie z ustawą - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ,  Rada w drodze uchwały zatwierdza taryfy cen lub odmawia zatwierdzenia, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Burmistrz  weryfikuje taryfy. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo, taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia  złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

Dyrektor ZGKiM Pan Krzysztof Antoniewski powyższy projekt uchwały.
Opłata abonamentowa za dostarczaną wodę od jednego odbiorcy – 3,90 zł 
Opłata abonamentowa za odprowadzane ścieki od jednego odbiorcy – 2,00 zł
Stawki za wodę i ścieki pozostają na ubiegłorocznym poziomie tzn.. 
woda -  2,49 zł/m3    
ścieki – 2,67 zł/m3 
Do powyższych kwot należy doliczyć 7% VAT.

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 8             „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 5         (przy 1 osobie nieobecnej)
   
Uchwała Nr XIX/ 120/2008 została podjęta. 
Powyższe taryfy będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2008 roku.

b) zmian w Statucie Gminy Ożarów. 
Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)
Uchwała Nr XIX/ 121/2008 została podjęta. 



c) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
    Zdrowotnej w Ożarowie.

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 122/2008 została podjęta. 

d) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
   Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 123/2008 została podjęta. 

e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 124/2008 została podjęta. 

f) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Głosowanie nad projektem uchwały : 
„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 125/2008 została podjęta. 

g) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 126/2008 została podjęta. 

h) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 127/2008 została podjęta. 





 i) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

 Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 128/2008 została podjęta. 

j) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 14           „przeciw” – 0         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 129/2008 została podjęta. 

k) zmian w budżecie.

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„za” – 13           „przeciw” – 1         „wstrzymujących” – 0         (przy 1 osobie nieobecnej)

Uchwała Nr XIX/ 130/2008 została podjęta. 

Ad.8. 
Pan Burmistrz złożył informacja z działalności między sesjami Rady.

1.Pani Krystyna Walczak  Główna Księgowa ZEAS-u Odeszła na emeryturę. 
   Po przeprowadzonym konkursie na jej miejsce Główną Księgową została Pani Anna  
   Cieszkowska dotychczasowa pracownica ZEAS-u. Drugi konkurs na księgową wygrała 
   Pani Agnieszka Guzka.
2. Wizytowaliśmy obiekty sportowe w Sędziszowie. Podobały się nam bardzo. 
    Proponowalibyśmy podobne obiekty zrealizować na naszym stadionie: boisko z bieżnią             
    cztero- torową z poliuretanu, widownia na około 800 miejsc częściowo zadaszona, boisko  
    treningowe, boisko ze sztucznej trawy, budynek zaplecza dla zawodników wraz   
    amfiteatrem, utwardzony plac na imprezy masowe, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, 
    boisko do siatkówki.
3. Został złożony wniosek do Zarządu Wojewódzkiego OSP o zakup samochodu 
    pożarniczego dla jednostki OSP Sobótka.
4. Odbyły się dwa przetargi  na wykonanie projektów chodników Przybysławice – Sobótka 
    oraz ul. Jana Pawła II. W pierwszym wpłynęła jedna oferta  Jana Pawła II – 200.000 zł,  
    Przybysławice – Sobótka 380.000 zł. Postępowanie to zostało unieważnione. W drugi 
    przetargu wpłynęła również jedna oferta  Jana Pawła II 150.000 zł, Przybysławice – 
    Sobótka 320.00zł. Przyjęliśmy ofertę na przeprojektowanie ul. Jana Pawła II. Natomiast na 
    Przybysławice – Sobótka ogłoszony został kolejny przetarg termin  otwarcia 10 kwietnia.
5.Odbyliśmy spotkanie z komendantami Policji powiatowymi oraz naszym na temat 
    bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy.
6. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej kontrolowali postępy prac przy remoncie 
    budynku dla ŚDS-u. Z tego co zobaczyli byli zadowoleni. Termin zakończenia 30 marca 
    jest niezagrożony.
7. Zgłosiła się do Nas firma THEOFINANSE z Warszawy, która byłaby zainteresowana 
    zakupem lub wydzierżawieniem około 20 ha gruntu na potrzeby budowy parku 
    technologicznego. Zaproponowaliśmy tereny przy ul. Kościuszki lub w Sobowie. Podobają 
    im się tereny przy ul. Kościuszki.
8. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował Nas o ujęciu 
    naszego wniosku o Termomodernizację Obiektów (ZSO Ożarów, Przedszkole Ożarów, 
    Szkoła Podstawowa w Janowicach, Szkoła Podstawowa w Lasocinie, ZOZ Ożarów) na  
    liście podstawowej. Od kilku dni przygotowujemy odpowiedzi na szczegółowe pytania. 
    Jest szansa, że  do końca 2010 roku wykonamy wszystkie założone prace . Kosztorys 
    inwestorski wynosi około 9,5 mln. zł z tego dofinansowanie z Funduszy Norweskich może 
    wynosić 60%.
9. Trwają spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP.
10. Odwiedzili Nas samorządowcy z Sędziszowa Burmistrz , Przewodniczący Rady oraz 
      radni. Interesowała ich kryta pływalnia.
11. Odbyło się spotkanie Pana Starosty z Wójtami, Burmistrzami na temat wspólnych zadań 
      realizowanych w bieżącym roku.
12. 4.03.2008 rozpoczęła się kontrola RIO  na początek w OPS-ie a dalej będzie kontrola 
      kompleksowa całego budżetu. 


Ad.9.
W sprawach różnych Przewodnicząca odczytała pisma :
1/ mieszkańcy Potok Wieś i Potok Kolonia – dot. wody i obecności w niej bakterii Coli.

Krzysztof Antoniewski – zostały wykonane badania przez Polskie Centrum Akredytacji w Kielcach. W wyniku , których stwierdzono, że woda spełnia wymogi pod względem makrobiotycznym.

Wiesław Zięba (sołtys wsi Potok) – w 2007 r.w styczniu woda była zanieczyszczona , co potwierdziła PPiS. Drugie badanie wykazało obecność paciorkowca kałowego. 

Krzysztof Antoniewski – w Potoku jest specyficzne ujęcie wody , woda jest na 40 m, małe zużycie 1m3 / 24h – wodociąg powinien być zamknięty. Powodem złej jakości wody jest też to, że została naruszona struktura stawów. Również szamba zanieczyszczają wodę.

Krystyna Wieczorek – zakończmy dzisiaj ten temat. Proponuję aby Komisja Rolnictwa zajęła się tym tematem.
Przegłosujmy : „kto jest za tym ,aby tym tematem zajęła się komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego ?”

„za” –11             „przeciw” – 0            „wstrzymujących” – 3        (przy 1 osobie nieobecnej )


2/ Dyrektor SPZOZ w Ożarowie – o zakup do laboratorium analitycznego aparatu 
    biochemicznego Metrolab.

Pani Przewodnicząca przekazała pismo Burmistrzowi jako organowi wykonawczemu , do rozpatrzenia.


Ad.10.
Franciszek Kończyk (sołtys wsi Karsy) – sołtysi złożyli pismo do Pana Burmistrza o podwyższenie diet za udział w sesjach Rady. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Burmistrz Marcin Majcher – na jutrzejszym spotkaniu z sołtysami będzie temat poruszony.


Ad.11.
Nie zgłoszono interpelacji.


Ad.12.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła sesję Rady Miejskiej w Ożarowie.




Protokolant                                                             Przewodnicząca Rady

Anna Piasecka                                                        Krystyna Wieczorek

