P R O T O K Ó Ł  NR  XVII/2008

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 4 stycznia 2008 roku.


W obradach sesji Rady Miejskiej uczestniczyli wszyscy członkowie w.g załączonej listy 
Obecności, Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Marcin Majcher, Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak , sołtysi , mieszkańcy gminy.

Zaproszeni goście : 

1/ Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
2/ Kazimierz Kotowski – Starosta Opatowski
3/ Bogusław Włodarczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego
4/ Marek Szczepanik – Departament Rozwoju Reginu
5/ ks. Mieczysław Janiec – Proboszcz Parafii Sobótka

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu środków finansowych 
    na  inwestycje gminne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                         
    w latach 2008-2013 
6. Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ożarów,
    b) uzupełnienia składu Komisji Stałych Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Ad. 1.
Obrady Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek.
Przewodnicząca powitała zaproszonych gości i zaprosiła do obejrzenia występu przygotowanego przez grupę obrzędową działającą przy M-GOK w Ożarowie.

Ad. 2.
Przewodnicząca na wniosek Burmistrza zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt. 6 podjęcie uchwał w sprawie : 
	wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów

uzupełnienia składu Komisji Stałych Rady

Głosowanie nad wprowadzeniem zmian : 

„za” 15                   „przeciw” – 0                         „wstrzymujących” – 0

Porządek obrad po zmianie został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

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

Ad. 4.
Interpelacje : 
1/ Mirosław Pietrkiewicz – interpelacja skierowana do Pana Marszałka – dot. komasacji 
    gruntów, na jakim znajduje się etapie ?

2/ Marian Cieszkowski – do Pana Pawła Rędziaka – odnośnie dokumentacji drogi pomiędzy 
    Sobowem a Czachowem – czy jest już przygotowana ?

Ad. 5.
Przewodnicząca Rady poprosiła Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zabranie głosu.
Pan Adam Jarubas przedstawił informacje na temat przyznania środków finansowych na inwestycje gminne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2008 – 2013.

	dobiegają końca prace planistyczne związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jest tu uwzględniona komasacja gruntów w Gminie Ożarów.

	został uruchomiony Program Kapitał Ludzki. Są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


	Został zatwierdzony Regionalny Program Operacyjny , który jest głównym programem inwestycyjnym


	W maju 2007 został ogłoszony program fiszek. Ten etap został już zakończony , środki zostały rozdzielone.


	W ramach powiatu opatowskiego realizowany jest Program „e”- świętokrzyskie.



Następnie głos zabrał Pan Marek Szczepanik z Departamentu Rozwoju Regionu.

	budowa sieci kanalizacyjnej Czchów- Karsy  - 2.625 mln. zł

w ramach działania 5.3 – rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego „Alit” – 3.600 mln. zł
remont kościoła w Sobótce – 108 tys. zł


W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można zgłaszać projekty kanalizacji – max. inwestycje do 4 mln. zł.

Ad. 6. 

	wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ożarów


Głosowanie  : 

„za” 11                   „przeciw” – 0                         „wstrzymujących” – 4



	uzupełnienia składu Komisji Stałych Rady


Głosowanie  : 

„za” 14                   „przeciw” – 0                         „wstrzymujących” – 1


Ad. 7.

1/ Kończyk Franciszek – do Pana Marszałka o wykonanie ścieżki rowerowej z Kars do Ożarowa- przy okazji remontu drogi.

Pan Marszałek – ustalenia w zakresie realizacji należy czynić z GDDK i czynią to władze samorządowe. Ze swej strony mogę zadeklarować swoje wsparcie.

2/ Danuta Bień – Szkoła Podstawowa w Lasocinie w 2009 roku będzie obchodziła jubileusz. 
    Prosimy o wsparcie finansowe.

3/ Halina Dragan – w planie zagospodarowania przestrzennego ujęta jest budowa obwodnicy, która ma przebiegać przez Wyszmontów . Czy nie można by było ominąć wsi i umiejscowić ją w innym miejscu?

Burmistrz Marcin Majcher – obwodnica nie będzie przebiegać przez wieś.

4/ Grzegorz Dębniak – czy projekty , o których mówi Pan Marszałek będą zabezpieczone przed zmianą kursu walut?

Adam Jarubas – ryzyko kursowe stanowi duże zagrożenie.

5/ Jerzy Nogaj – dot. zabezpieczenia przejazdów kolejowych w szczególności na drodze 
    Ostrowiec – Lublin.

Marszałek – jest top droga wojewódzka, ujęta jest w projekcie.

6/ Otręba -  1/ dot. budowy lotniska w Obicach 
                    2/ stypendia unijne nie zostały wypłacone


Marszałek – lotnisko nie zostało ujęte w projekcie, ponieważ Bruksela nie wyraziła zgody na 
                     budowę.
	urząd Marszałkowski rozlicza działanie 2.2 wtedy gdy wpłynie wniosek. 

      Zapewniam, że ostatecznie pieniądze będą wypłacone.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Opatowskiego Bogusław Włodarczyk. Poinformował, że jesteśmy pierwszą gminą która otrzymała informacje jakie środki otrzymamy i na jakie działania.

Ad. 8. 
Nie było.

Ad. 9.

Pan Rędziak na interpelacje Pana Mariana Cieszkowskiego udzielił odpowiedzi, że dokumentacja na drogę Czchów- Sobów nie została jeszcze przygotowana.

Ad. 10.

Przewodnicząca zamknęła obrady Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.




Protokolant                                                        Przewodnicząca Rady

Anna Piasecka                                                     Krystyna Wieczorek


