PROTOKÓŁ  NR XV/2007
z sesji Rady Miejskiej Ożarów 
w dniu 19 grudnia 2007 roku

W sesji wzięło udział 13 radnych wg załączonej listy obecności. 
Nieobecna Pani Przewodnicząca. 
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów
2/ Paweł Rędziak – Z-ca Burmistrza MiG Ożarów
3/ Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy
Sołtysi , przedstawiciele Rad Osiedlowych , mieszkańcy gminy.

Ad.1  
       Wiceprzewodniczący RM Grzegorz Dębniak otworzył obrady sesji w dniu dzisiejszym
Wystąpiła młodzież szkolna z programem świątecznym

Ad.2 

Pan Burmistrz Majcher wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad: 
1/  pkt 5 – przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok ująć jako punkt 5a/, 
oraz do punktu 5 wprowadzić punkty: 
5b/ o treści: przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu  
      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 
5c /o treści: przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 
     Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

2/ do punktu 11 porządku obrad wprowadzić punkty :

11d/ o treści: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej realizowanej z 
        tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, 
11e /o treści: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
        wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 
11f/ o treści: zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów, 
11g /o treści: zmian w budżecie,
11h/ o treści: udzielenia dotacji celowej parafii Rzymsko- Katolickiej w Glinianach na prace 
        konserwatorskie przy kościele wpisanym do Rejestru Zabytków, 
11i /o treści:  udzielenia dotacji celowej parafii Rzymsko- Katolickiej w Ożarowie na prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do Rejestru Zabytków, 
11j/ o treści: wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w 
       Ożarowie, 
11k/ o treści: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.
Rada jednogłośnie przyjęła wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2008
    b) przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
   c) przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2008 rok.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady.
8. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Stałych Komisji Rady.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad projektem uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie
    a) wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
    b)zgłoszenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów do objęcia funkcji  członka Rady Nadzorczej Centrum Rozwoju  Przedsiębiorczości „ Ożarów” S.A.
     c) określająca rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez  Gminę Ożarów.
    d) ustalenia wysokości składki procentowej opłaty adiacenckiej realizowanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,
    e) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej realizowanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
    f) zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów,
    g) zmian  w budżecie.
    h) udzielania dotacji celowej parafii Rzymsko – Katolickiej w Glinianach na prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do Rejestru Zabytków,
    i)  udzielania dotacji celowej parafii Rzymsko – Katolickiej w Ożarowie  na prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do Rejestru Zabytków,
    j) wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy  w Ozarowie,
    k) udzielania pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
12.  Informacja burmistrza z działalności między sesjami Rady.
13. Sprawy różne.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
16. zamknięcie posiedzenia.
       
Ad.3
       Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.
Ad.4
       Interpelacje – nie wpłynęły

Ad.5 
Przedstawienie uchwały budżetowej na rok 2008
Pani Skarbnik przedstawiła  projekt uchwały.
Pan Burmistrz przedstawił preliminarz do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	uchwała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok 

  „za” – 13                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” - 0
	uchwała Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na 2008 r. 

„za” – 13                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” - 0
Ad.6
     Z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach zapoznała Skarbnik gminy. 
W załączeniu:
       Uchwała Nr 103/ 2007  VII Składu Orzekającego RJO w Kielcach  z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu MiG Ożarów na 2008 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu.
 Pozytywna opinia projektu budżetu Gminy Ożarów na 2008 r.
Ad. 7
    Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady .
Wiceprzewodniczący zapoznał z opinią Komisji Stałych Rady  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok .
Opinie w zał. do protokołu.
Ad.8
    Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Stałych Rady.
Burmistrz akceptuje naniesione poprawki do budżetu przez Komisje Stałe Rady i wnoszę o przyjęcie budżetu gminy na 2008 rok
Opinie w załączeniu.
Ad.9
    Dyskusja
Pan burmistrz przedstawił zadania, które nie są ujęte w budżecie:
-adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie, 
-droga wojewódzka- sfinansowanie projektu przebudowy ( 1,5 mln zł) – Urząd Marszałkowski wykonanie tej drogi( z chodnikiem, oświetleniem, ścieżką rowerową)
- drogi powiatowe
- zakup samochodu dla OSP Sobótka- o ile będzie dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego Straży Pożarnej
- studium zagospodarowania przestrzennego ( ok. 200 tys. zł)
- projekty chodników
Przewodniczący komisji oświaty- komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Zgłosiła listę zadań, które nie mają potrzeb, ale mamy nadzieję  że w trakcie roku  znajdą się środki.
Przewodniczący komisji rolnictwa- komisja również przyjęła projekt budżetu. Zgłoszone wnioski zostały uwzględnione.

Ad.10
     Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2008 rok.
„za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” - 2

Ad. 11
      Przyjęcie uchwał w sprawie:
	wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od  

      nieruchomości
       „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” - 2

 b) zgłoszenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów do objęcia funkcji  członka Rady  
     Nadzorczej Centrum Rozwoju  Przedsiębiorczości „ Ożarów” S.A.
    „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” – 0
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 

c) określająca rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki  
    i sposób ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez  Gminę   
    Ożarów.
    „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” – 0
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 

	ustalenia wysokości składki procentowej opłaty adiacenckiej realizowanej z tytułu wzrostu  wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,

    „za” – 0                              „przeciw” – 10                       „wstrzymujących się” – 1
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 
Uchwała nie została podjeta
	ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej realizowanej z tytułu wzrostu  wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

    „za” – 0                              „przeciw” – 10                       „wstrzymujących się” – 1
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 
 Uchwała nie została podjęta
	zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów

  „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” – 0
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 

	zmian  w budżecie.

  „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” – 0
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 

	udzielania dotacji celowej parafii Rzymsko – Katolickiej w Glinianach na prace 

       konserwatorskie przy kościele wpisanym do Rejestru Zabytków,
  „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” – 0
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 

	udzielania dotacji celowej parafii Rzymsko – Katolickiej w Ożarowie  na prace  

       konserwatorskie przy kościele wpisanym do Rejestru Zabytków,
  „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” – 0
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 

j) wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy  w Ozarowie
  „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” – 0
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 

k) udzielania pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
  „za” – 11                              „przeciw” – 0                       „wstrzymujących się” – 0
    / 2 radnych wyszło z Sali posiedzenia/ 

Ad.12
Informacja Burmistrza
	Spotkanie w Ćmielowie z projektantami drogi 755 Bałtówka – Ostrowiec :  droga 7 metrów, 1,2 metra poboczy, rowy, przepusty, oświetlenie, chodnik-ścieżka rowerowa od Bałtówki do Ostrowca. Termin wykonania projektu 30.06.2008.

Spotkanie na temat Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Do połowy stycznia dostawa sprzętu. Luty marzec szkolenie pracowników i wprowadzanie systemu . Kwiecień 2008 zakończenie projektu.
	Wystąpiliśmy z oficjalnym zapytaniem do GUS-u liczbę mieszkańców  Miasta Ożarowa. Sprawa dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Spotkanie z Prezesem Firmy REMONDIS na temat odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ożarowa. Opłata za opróżnienie 1-go pojemnika na plastik lub szkło 27 zł.
Dyrektor ZGKiM zamówił pojemniki na plastik, które będą rozstawione na terenie wiejskim przy sklepach.
Odbyła się zbiórka żywności zorganizowana przez OPS przy udziale harcerzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie. Z zebranej żywności przygotowane zostało ponad 100 paczek. Podziękowania dla pracowników Opieki oraz mieszkańców, którzy włączyli się w akcję.
Z okazji Mikołaja OPS przygotował 120 paczek dla dzieci z rodzin najuboższych. 
Spotkanie z Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości na temat Inkubatora Przedsiębiorczości.
Spotkanie z firmą Theofinance z Warszawy na temat Parku Przemysłowego. Obydwa przedsięwzięcia mogłyby być finansowane z programu Polska Wschodnia i Innowacyjna Gospodarka.
Spotkanie z nowym Wojewodą Bożentyna Pałka –Koruba.
Odbyły się wybory uzupełniające w Lasocinie . Frekwencja wyniosła 65%. Danuta Bień 178 głosów, Alicja Gonciarz 99 głosów, Mieczysław Safiański 90 głosów.
Odbył się przetarg na modernizację budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy . Wygrała firma WODEX za kwotę1.498.027 zł, termin realizacji 30.03.2008.
W poniedziałek rozpoczął działalność ŚDS. Obecnie korzysta z pomieszczeń klubu AA oraz jadłodajni w budynku Starego Urzędu. Uczestniczy 12 osób. 


Ad.13 
      Sprawy różne
Pan Pietrkiewicz – 1) odnośnie komasacji gruntów.
                               2) co w sprawie chodnika wzdłuż ul. Tarłowskiej
- 1) ujęci jesteśmy w projekcie
- 2) prosiliśmy  pana sołtysa, aby zebrał podpisy dla ułatwienia
Pan Burmistrz- dotycz. Wymiany dowodów
Ad.14
Zapytania i wolne wnioski
P. Zięba – lekarz wystawia skierowania na badania – termin oczekiwania jest bardzo długi
P. Burmistrz Majcher- rozmawialiśmy z doktorem Trytko-  brak kadry – uzupełnienia stażystami z biura pracy. 09.01 2008 r. odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji w tym temacie.
Ad.15
      Nie zgłoszono 
Ad. 16
   Wiceprzewodniczący zamknął obrady sesji.   
       

               Protokolant                                                                  Wiceprzewodniczący Rady

              Anna Piasecka                                                                    Grzegorz Dębniak 

