P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/2008
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 28 maja 2008 roku

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1200 i trwała do godziny 1530 .
W sesji uczestniczyli wszyscy radni wg załączonej listy obecności.
Ponadto :
	Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów

Paweł Rędziak – Z-ca Burmistrza
Jadwiga Banach – Sekretarz Gminy
Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy
Zbigniew Gaik – komendant Policji w Ożarowie
Henryk Wzorek – Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie
Tomasz Chmielewski –w/z Komendanta Gminnego OSP w Ożarowie
Władysław Trytko – Dyrektor SPZOZ w Ożarowie
Zofia Mazur – Główna Księgowa SPZOPZ w Ożarowie
Barbara Puzoń- Zakościelna – Radca Prawny Urzędu
sołtysi ,  Przewodniczący Rad Osiedlowych, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy Gminy Ożarów.
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Analiza z realizacji dochodów budżetowych za I kwartał 2008 roku.
6. Złożenie sprawozdań z działalności za 2007 rok przez : 
   a) Komendanta Gminnego OSP w Ożarowie
   b) Komendanta Straży Miejskiej w Ożarowie
   c) Komendanta Komisariatu Policji w Ożarowie
   d) Dyrektora SPZOZ w Ożarowie.
7. Podjecie uchwał w sprawie :
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Ożarowie za rok 2007 wraz z  
       bilansem  i rachunkiem wyników,
   b) powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
       Opieki Zdrowotnej w Ożarowie,
   c) wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                    
       w Ożarowie
   d) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu,
   e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Ożarów,
   f) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Janików w Gminie Ożarów,
   g) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów,
   h) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów,
    i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
    j) 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 Pani Krystyna Wieczorek.

Ad. 2.
Na podstawie listy obecności  Przewodnicząca stwierdziła  quorum.
Na wniosek Burmistrza , Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie zmiany w porządku obrad dzisiejszej sesji , polegającej na wprowadzeniu w pkt. 9 . Podjęcie uchwał w sprawie – jako pdpk. k) projektu uchwały w sprawie : zmian w uchwale Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia 2008 roku.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie : 
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0

Następnie Przewodnicząca odczytała porządek po zmianie : 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Analiza z realizacji dochodów budżetowych za I kwartał 2008 roku.
6. Złożenie sprawozdań z działalności za 2007 rok przez : 
   a) Komendanta Gminnego OSP w Ożarowie
   b) Komendanta Straży Miejskiej w Ożarowie
   c) Komendanta Komisariatu Policji w Ożarowie
   d) Dyrektora SPZOZ w Ożarowie.
7. Podjecie uchwał w sprawie :
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Ożarowie za rok 2007 wraz z  
       bilansem  i rachunkiem wyników,
   b) powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
       Opieki Zdrowotnej w Ożarowie,
   c) wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                    
       w Ożarowie
   d) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu,
   e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Ożarów,
   f) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Janików w Gminie Ożarów,
   g) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów,
   h) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów,
    i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
    j) zmian w budżecie,
   k) zmian w uchwale Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia     
       2008 roku.                   
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.

Przewodnicząca poddała porządek obrad po zmianie pod głosowanie : 
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku został przyjęty jednogłośnie , bez poprawek.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad                            Pan Władysław Trytko – dyr. SPZOZ w Ożarowie poprosił o głos.
Przewodnicząca udzieliła  Dyrektorowi głosu.

Pan Władysław Trytko : „w związku z anonimem, który Pani rozpropagowała radnym,                        a który dotyczy mojej osoby, oświadczam ,że nie będę dzisiaj odpowiadał na żadne pytania               i proszę o pozwolenie mi opuszczenia sali obrad”.

Pani Przewodnicząca Krystyna Wieczorek : „ pismo radni otrzymali do wiadomości i będzie ono rozpatrywane na komisji. Dzisiaj został Pan zaproszony do złożenia sprawozdania                     z działalności SPZOZ w Ożarowie za 2007 rok. W związku z czym nie może Pan opuścić sali obrad”.

Ad. 4.
Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji.
1/ Pan Grzegorz Dębniak – interpelacja skierowana do Pana Burmistrza : „ proszę o wyjaśnienie, czy spadkobiercom dawnych współwłaścicieli zbiornika wodnego „Przeria” przysługuje bezpłatne prawo odłowu ryb ?”. 
2/ Pan  Maciej Krakowiak – „ jak wiemy  Komisja Rolnictwa w ubiegłym tygodniu dokonała objazdu i oceny dróg gminnych. Co konkretnie będzie robione w Prusach ? Mieszkańcy zadają mi pytania ”. 

3/ Pan Stanisław Wychowański – interpelacja skierowana do Pana dyr. Trytko , dotyczy ośrodka zdrowia w Jakubowicach. „ Budynek został wyremontowany. Czy szuka się tam lekarza, który zamieszkałby w tym budynku i przyjmował pacjentów ?”.

Pan Władysław Trytko  : „ Były ogłoszenia w prasie i w radio, że potrzebujemy lekarza do ośrodka w Jakubowicach. Oferujemy lekarzowi mieszkanie. Nikt jednak nie był zainteresowany ”.

4/ Pani Danuta Bień – interpelacja skierowana do Pana dyr. Trytko : „ dermatolog, który przyjmował na cementowni już nie przyjmuje. Czy jest szansa aby zatrudnić dermatologa w ośrodku w Ożarowie?”.

Pan Władysław Trytko : „ Zgłosiła się do nas Pani doktor dermatolog z propozycją prywatnego gabinetu lekarskiego. Nie wiem jednak co na to pacjenci ponieważ porady dermatologa są drogie”. 

Ad.5.
Skarbnik Gminy Pani Stefania Dziedzic przedstawiła analizę realizacji dochodów budżetowych za I kwartał 2008 roku.

Ad. 6.
Sprawozdania  : 
	Pan Tomasz Chmielewski w/z Gminnego Komendanta OSP w Ożarowie omówił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Ożarów.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0

Sprawozdanie  zostało przyjęte jednogłośnie.

b) Komendant Straży Miejskiej w Ożarowie Pan Henryk Wzorek omówił stan porządku                    i     bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Ożarów.
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
c) Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie Pan Zbigniew Gaik  przedstawił sprawozdanie z działalności Policji za 2007 rok.
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania :
„za” – 14             „przeciw” – 1              „wstrzymujących się” – 0
Sprawozdanie zostało przyjęte .

d) Dyrektor SPZOZ w Ożarowie Pan Władysław Trytko omówił sprawozdanie z działalności Zakładu za 2007 rok.
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania :
„za” – 6             „przeciw” – 3              „wstrzymujących się” – 6
Sprawozdanie z działalności SPZOZ w Ożarowie za 2007 rok zostało przyjęte.

Ad. 7.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Ożarowie za rok 2007 wraz                        
    z bilansem  i rachunkiem wyników.

Pan Grzegorz Dębniak uważa, że bilans za 2007 rok został nieprawidłowo sporządzony, ponieważ w rachunku zysków i strat nie uwzględniono przychodów ewidencyjnych z najmu pomieszczeń na podstacje pogotowia dla SPZOZ Opatów. Z informacji przekazanej przez księgową wynika, że te przychody zostały rozliczone w deklaracji VAT- 7, a SPZOZ Opatów odmówiła zapłaty i zwrócił faktury. Niestety SPZOZ Ożarów nie złożył korekty deklaracji VAT- 7 z tego tytułu. Tym samym przychód z tego tytułu jest przychodem ewidencyjnym 
i musi być ujęty w przychodach za 2007 rok.
Głosowanie  :
„za” – 2             „przeciw” –5              „wstrzymujących się” – 8
Uchwała Nr XXII/  /2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ                  w Ożarowie za 2007 rok nie została podjęta .

 b) powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
       Opieki Zdrowotnej w Ożarowie.
Ponieważ 16 marca b.r minęła kadencja dotychczasowej Rady Społecznej zachodzi konieczność powołania nowej.
Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej w skład Rady wchodzi :
	burmistrz  lub osoba wskazana przez burmistrza jako przewodniczący,

 przedstawiciel wyłoniony przez wojewodę,
trzech przedstawicieli wyłonionych z rady miejskiej.
Na posiedzeniach Komisji Stałych Rady wyłonieni zostali do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ w Ożarowie następujący kandydaci :
	Danuta Bień

Grzegorz Dębniak
Stanisław Wychowański
Z ramienia wojewody zgłoszony został Pana Mariana Cieszkowskiego.

Głosowanie  :
„za” – 12             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 3
Uchwała Nr XXII/ 145  /2008 została podjęta.

c) wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                    
       w Ożarowie.
Z uwagi na planowane podwyżki w ZGKiM zachodzi konieczność podjęcia w/w uchwały.

Głosowanie  :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Uchwała Nr XXII/ 146 /2008 została podjęta.
 d) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.
Sprawianie pogrzebu ludziom bezdomnym i samotnym należy do zadań własnych gminy. Przedmiotowa uchwała określa sposób sprawiania pogrzebu.
Głosowanie  :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Uchwała Nr XXII/147  /2008 została podjęta.
e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Ożarów.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowe. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił do Burmistrza o przedłużenie umowy dzierżawy.

Głosowanie  :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Uchwała Nr XXII/148  /2008 została podjęta.


f) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Janików w Gminie Ożarów.

Uchwalenie Planów Odnowy Miejscowości jest nieodzowne do składania wniosków o środki na rewitalizacje rynków .
Głosowanie  :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Uchwała Nr XXII/149  /2008 została podjęta.

g) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów.

Głosowanie  :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Uchwała Nr XXII/150  /2008 została podjęta.

h) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniany w Gminie Ożarów.

Głosowanie  :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Uchwała Nr XXII/151  /2008 została podjęta.
i) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 Uchwała dotyczy przełożenia kabla energetycznego.

Głosowanie  :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Uchwała Nr XXII/152  /2008 została podjęta.
j) zmian w budżecie.

Głosowanie  :
„za” – 12             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 3
Uchwała Nr XXII/153  /2008 została podjęta.

k) zmian w uchwale Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 kwietnia     
       2008 roku.                   

Głosowanie  :
„za” – 15             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 0
Uchwała Nr XXII/154  /2008 została podjęta.

Ad. 8.
Informacja Burmistrza : 

	Otwarty został przetarg na wykonanie projektu stadionu. Wpłynęło 7 ofert najtańsza  67.500 zł najdroższa 488.000 zł. Do połowy czerwca zostanie podpisana umowa z Wykonawcą. Chcielibyśmy do końca roku mieć projekt.

Odbyliśmy spotkanie z Marszałkiem na temat Rewitalizacji Ożarowa oraz naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z informacjami Ministerstwa Środowiska o wymogach dotyczących decyzji środowiskowych. W efekcie pracownicy Pana Marszałka skontrolowali nasze dokumenty dotyczące kanalizacji Czachów – Sobów – Karsy. Jest duża szansa , że w połowie czerwca ogłosimy przetarg na to zadanie. Nasze dokumenty są prawidłowe.
W Jakubowicach została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Wójtowi Wronie, który w 1869 roku założył w Jakubowicach Szkołę. Uroczystość ta została połączona z Powiatowym Świętem Ludowym.
Nauczyciele z Przedszkola w Ożarowie zorganizowali festiwal dla przedszkolaków. Uczestniczyły dzieci z całej Gminy. 
Kolejny raz z okazji dnia budowlańca odbyło się spotkanie całej załogi ZGKiM. Była okazja do podsumowania ostatniego czasu. Co udało się zrealizować. Jakie są braki. Kierownictwo Zakładu zwraca uwagę na problem odchodzenia pracowników , szczególnie dotkliwe są odejścia kierowców.
Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantem przebudowy ul. Jana Pawła II w Ożarowie. Omówiona została koncepcja rozwiązań. Takie samo spotkanie będzie w przyszłym tygodniu dotyczące projektu chodnika Przybysławice – Sobótka.
W dniu wczorajszym Pani Wojewoda Bożentyna Pałka- Koruba odwiedziła Cementownię Ożarów. Zarząd Grupy Ożarów przedstawił cały zakład oraz plany rozbudowy na lata 2008 – 2009.
Spotkanie z Prof. Kirykiem oraz drukarnią na temat monografii Gminy Ożarów.
Podpisana została umowa kupna gruntów na Osiedlu Wschodnim z Państwem Chabrowicz i Pucuła.

Ad. 9.
Pani Przewodnicząca poinformowała, ze  Burmistrz Marcin Majcher 20 maja b.r. został odznaczony przez  Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane na wniosek fundacji Poland Jewish Cementeries
Restoration Project, zajmującej się odnową cmentarzy żydowskich.

Przewodnicząca  w imieniu wszystkich obecnych na sesji złożyła gratulacje Panu Burmistrzowi.



Ad. 10.
1/ Przewodnicząca poinformowała, ze wpłynęło do Rady pismo – skarga  dotycząca działalności SPZOZ w Ożarowie. W związku z tym zgłosiła wniosek : „ aby Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej rozpatrzyła skargę”. Następnie poddała wniosek pod głosowanie.
Głosowanie  :
„za” – 11             „przeciw” – 0              „wstrzymujących się” – 4

Pan Władysław Trytko – uważam, ze jest to naruszanie mojej godności. Pismo to jest anonimem i nie powinno być rozpatrywane.

Pani Barbara Puzoń- Zakościelna / Radca Prawny Urzędu / - będąc dyrektorem SPZOZ jest Pan osobą publiczną. Osoba taka zawsze jest narażona na różne osądy innych osób i należy się z tym pogodzić. Pani Przewodnicząca podjęła decyzję, że Komisja Rewizyjna ma sprawdzić zarzuty postawione Panu po to aby  je potwierdzić  bądź im zaprzeczyć.

2/ Stefan Skrzypczyk /mieszkaniec gminy/ - zwrócił się do Przewodniczącej aby wpłynęła na Pana Dębniaka, który jest Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej aby odpowiedział na pytanie czy  jest członkiem spółdzielni czy nie? Twierdzi, że mieszkanie przekazał córce w 1996 roku.

Pan Grzegorz Dębniak – w 1996 roku nie przekazał Pan mieszkanie córce tak jak Pan twierdzi, ale sprzedał. Wobec tego utracił Pan członkostwo w spółdzielni. Odpowiedzi udzielałem Panu już na posiedzeniu walnym. 

Pani Krystyna Wieczorek – organem nadzorczym dla Spółdzielni Mieszkaniowej jest Walne Zgromadzenie, a nie Rada Miejska.

3/ Pan Zenon Kwieciński /mieszkaniec gminy/ -„ stawiam wniosek aby Rada Miejska                          i Komisja Rewizyjna : 
1) dotarła do aktu notarialnego zawartego  pomiędzy Gminą Ożarów jako kupującym ,                    
   a Panem Dariuszem Jakubowskim jako sprzedającym dom mieszkalny wraz z powierzchnią 
   areału ok. 2ha , 
a) za jaką kwotę nabyto w/w nieruchomość
b) na jaki cel i w jaki sposób w/w nieruchomość została przekazana parafii Ożarów w formie aktu notarialnego z zaznaczeniem „nieodpłatnie” i z zastrzeżeniami co do „dalszego użytkowania dla obywateli Miasta i Gminy Ożarów ”
2) z takimi samymi zastrzeżeniami i celami proszę o wyjaśnienie aktu notarialnego , który został zawarty pomiędzy Gminą Ożarów jako kupującym , a Panem Tadeuszem Kaczmarczykiem oraz jego rodziną – za jaką cenę, na jaki cel i czy z zastrzeżeniami ?
3) proszę o wyjaśnienie czy parking ( po drugiej stronie cmentarza) naprzeciwko bramy głównej cmentarza parafialnego jest własnością  Gminy w całości , czy tylko w części jest jej przekazany i dlaczego ? Na jaki cel , za jaką kwotę i czy z zastrzeżeniami ? ”.

Następnie Pan Kwieciński postawił kolejny wniosek dotyczący uchwały Nr XX/135/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2008 roku. 
	aby Komisja Rewizyjna sprawdziła zasadność podjęcia w/w uchwały,
	czy uchwała ta była podjęta w zgodzie z ustawą o samorządzie gminnym i w zgodzie z  przepisami w/w ustawy – art. 41 oraz w zgodzie z art. 29a ( akt ślubowania burmistrza i radnych) cytowanej ustawy ”.


Pani Barbara Puzoń- Zakościelna – uchwała, o której mowa została podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2008 roku. Następnie została przesłana do Wydziału Organizacji i Nadzoru  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach gdzie jest badana pod względem prawnym. Do czasu rozstrzygnięcia Wojewody nie będziemy podejmować  tematu w przedmiotowej sprawie.

4/ Władysław Zięba /sołtys wsi Potok/ - zwraca się do Komisji Rolnictwa aby rozpatrzyła sprawę złej jakości wody w Potoku.

Pan Mirosław Pietrkiewicz Przewodniczący Komisji Rolnictwa – ZGKiM założył nowe lampy i przepłukał sieć.  Jakość wody powinna się już polepszyć. W przyszłym tygodniu Komisja pojedzie do Potoka i sprawdzi.

5/ Pan Mirosław Nowakowski /sołtys wsi Dębno/ - czy jest już protokół z objazdu dróg ?
 Pan Mirosław Pietrkiewicz – tak jest dostępny w obsłudze rady.

Pan Paweł Rędziak – w budżecie gminy na 2008 rok jest przewidziane 150 tys. zł na remonty dróg. Nie wszystkie drogi będą więc robione. Na remonty dróg w latach ubiegłych wydatkowaliśmy ok. 800 tys. zł . Dróg gminnych jest 112 km. , dróg dojazdowych do pól ok. 400 km. Nie jesteśmy w stanie wyremontować 500 km. dróg.

Zenon Kwieciński – co z gwarancją na drogę w ul. Kolejowej ?
Burmistrz Marcin Majcher – okres gwarancji na tą drogę już minął. Gdy gwarancja obowiązywała, droga była w dobrym stanie. 

Ad. 11.
Pan Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelacje : 
1/ jeżeli chodzi o jezioro Przeria , to nigdy nie było tytułu prawnego. W tej chwili zbiornikiem opiekują się wędkarze, którzy go zarybiają i oczyszczają.

2/ droga w Prusach konkretnie chodzi o drogę koło Pana Kaczmarskiego – w tej chwili wysypany jest destrukt i droga została utwardzona.

Ad.12.
W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku Przewodnicząca zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej.


           Protokolant                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
     
          Anna Piasecka                                                 Krystyna Wieczorek


