PROTOKÓŁ  NR XXIII/2008
z sesji Rady Miejskiej Ożarów 
w dniu 25 czerwca 2008 roku

W sesji wzięło udział 15 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
Sołtysi i mieszkańcy gminy.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pod kątem zmiany priorytetów.
6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę w latach 2005 -2007.
7. Podjecie uchwał w sprawie :
  a) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
  b) podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania, ustalenia granic numerów obwodów    
      oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  c) zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie,
  d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów,
  e) zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej,
  f) zmiany uchwały Nr VII/35 /2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 marca 2007 r.  
     w sprawie : przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego dla Miasta Ożarowa,
 g) obciążenia nieruchomości gruntowej,
 h) 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. Na wniosek Pana Burmistrza,  Pani Przewodnicząca zaproponowała zmianę w proponowanym porządku obrad polegającą na jego poszerzeniu o dodatkowy projekt uchwały w sprawie  : 
i) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji projektu: 
    „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów”  
    dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i zabezpieczenia środków                    
   w budżecie.                   

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę w porządku obrad sesji : 

„za” -  15                           „przeciw” -  0                „wstrzymujących”  - 0

Zmianę w porządku obrad radni zaakceptowali jednogłośnie .

Przewodnicząca odczytała porządek obrad sesji po zmianie : 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pod kątem zmiany priorytetów.
6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę w latach 2005 -2007.
7. Podjecie uchwał w sprawie :
  a) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
  b) podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania, ustalenia granic numerów obwodów    
      oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  c) zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie,
  d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów,
  e) zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej,
  f) zmiany uchwały Nr VII/35 /2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 marca 2007 r.  
     w sprawie : przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego dla Miasta Ożarowa,
 g) obciążenia nieruchomości gruntowej,
 h) zmian w budżecie,
 i) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji projektu: 
    „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów”  
    dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i zabezpieczenia środków                    
    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. 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4.

Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji.

1/ Mirosław Pietrkiewicz – zgodnie z sugestią Pana Wiesława Zięby - sołtysa wsi Potok ,   
    Komisja Rolnictwa była w Potoku wraz z dyrektorem ZGKiM  Krzysztofem Antoniewskim 
    aby zbadać przydatność wody do spożycia . komisja stwierdziła, że wodociąg 
    przepłukiwany jest  systematycznie. Wielokrotne badania wody przeprowadzane przez 
    Sanepid potwierdzają przydatność wody do spożycia.
    Mieszkańcy utrzymują jednak, że woda nie nadaje się do picia. 
    

2/ Jerzy Nogaj – interpelacja skierowana do Pana Burmistrza – rok rocznie w Wąchocku 
    odbywa się turniej sołtysów , w którym biorą też udział sołtysi z naszej gminy. W tym roku 
    również chcielibyśmy uczestniczyć w terminie. Koszt udziału na jedną osobę wynosi 80 zł.
    Panie Burmistrzu oświadczył pan, że nie może nam pan pokryć kosztów  uczestnictwa. 
    Jedzie 8 osób , przecież nie jest to duży koszt. Czy nie udałoby się jednak sfinansować nam    
    tego wyjazdu?

3/ Grzegorz Witek – interpelacja skierowana do Pana Burmistrza – ponawiam prośbę o 
    spowodowanie aby sklep Delikatesy Centrum wyciszył wentylator ponieważ dochodzący            
    z niego szum jest uciążliwy dla mieszkańców bl. 16. 

4/ Andrzej Kowalski ( rolnik z Julianowa) – interpelacja do Pani Przewodniczącej – proszę o 
    nie udzielanie głosu Panu Zenonowi Kwiecińskiemu ponieważ osoba ta jest po wyroku , 
    leczy się psychiatrycznie i posiada z tego tytułu rentę. Wstyd i hańba żeby taki człowiek 
    zabierał głos. Prawdopodobnie ktoś z radnych  stoi za nim ponieważ on sam  nie byłby w 
    stanie robić tego co robi.

Pani Krystyna Wieczorek poinformowała, że wpłynęły dwa pisma Pana Kwiecińskiego : pierwsze, że dzisiejszą sesję będzie nagrywał. Drugie pismo o udzielenie głosu w pkt. 7 porządku obrad (opinia uchwał w sprawie ) .
Zgodnie ze Statutem Gminy, prawo do zabierania głosu, mieszkańcy mają  w punkcie zapytania i wolne wnioski. Na dzisiejszej sesji wyjątkowo udzielam głosu Państwu w innych punktach porządku obrad niż zapytania i wolne wnioski ale jest to po raz  ostatni.                       Następna sesja będzie przebiegała zgodnie ze statutem.

Pan Zenon Kwieciński – „ zanim zajmę głos w konkretnej sprawie, to odpowiem ad vocem do tego pana. Mój stan zdrowia w 2001 roku i przez te lata, to doktorzy wszystko wiedzą i nie predysponuje tak, żeby ktoś nauczył wystąpić z wnioskiem o zabranie głosu. Ja nie jestem głupim człowiekiem. Oświadczam panu, że lekarze to mogą poświadczyć, a jeżeli występuje pan publicznie w takich sprawach niech się pan najpierw uda do lekarzy i uzyska pan jakieś zaświadczenie, że ja nie mogę publicznie występować. Jeżeli ktoś z państwa radnych uważa, że ja nie mogę występować, to sprawdzajcie u lekarzy podległych mojej chorobie czy mogę się wypowiadać. Po drugie stanowczo oświadczam, że nikt z radnych mi nie pomaga. Moja działalność od tych 7 miesięcy bo tak nazywam działalność, bo mi się dzieje wielka krzywda. Bardzo pana proszę, żeby się pan kulturalnie zachowywał  i nie przerywał mi głosu. Przewodnicząca mnie udzieliła głosu nie panu. Jeżeli mnie dzieje się krzywda i tzw. spór istnieje między mną jako osobą fizyczną, a między urzędem gminy jako jednostką samorządową , to my na drodze proceduralnej od szczebla gminnego po szczebel wojewódzki po szczebel Sądu Najwyższego , a jeżeli zajdzie potrzeba, to będzie szczebel Trybunał Unijny w Strasburgu. 
Jeżeli ja występuje na sesjach, to nie po to żeby kogoś pomówić. Jeżeli coś tworzę tzn. pismo tworzę , to jako obywatel w słusznej sprawie, to mi Konstytucja zapewnia i ustawy. Prosiłbym aby pan się zapoznał z tymi dokumentami, a jeżeli Pan nie wie co to za dokumenty, to są trzy dokumenty.

Pani przewodnicząca zwróciła uwagę mówiącemu, że jego wystąpienie nie dotyczy porządku dzisiejszej sesji.

Pan Zenon Kwieciński – Pani Przewodnicząca , dzień wczorajszy tj. 24 czerwiec dla mnie był chwilą historyczną i chcę was panie radne, panowie radni i panów burmistrzów i pracowników urzędu i społeczeństwo Ożarowa,  chcę was poinformować, że mnie wczoraj zarzucono hańbę mojemu nazwisku. W związku z tym powiem wam kto mi zarzucił tą hańbę
. Ja chcę publicznie żebyście byliście przekonani, że Zenon Kwieciński tzw. „rdzenny” jak coś pisze, zarzuca, pomawia to na podstawie dowodów tzn. moja sygnatura podpis czytelny, a jeżeli wpływa wniosek na komputerze nie podpisuje to mi podkłada „świnie”. Takich dokumentów proszę nie brać pod uwagę.
Mnie mój brat stryjeczny- Marcin Kwieciński, że ja przynoszę hańbę mojemu nazwisku.
Oświadczam, że szczycę się ze swojego nazwiska, staram się szanować moje nazwisko.
Nikt z was nie ma prawa do zabierania mi prawa wypowiedzi w mojej sprawie. Będę chronił swojego honoru i nazwiska.
Mój brat Marcin Kwieciński zarzucił mi, że odważyłem się podnieść rękę na uroczystość koronacji MB Różańcowej.
Jeszcze raz poinformować, że wszystkie dokumenty jakie ja piszę podpisuję swoim nazwiskiem. Proszę nie pomawiać nikogo jeżeli nie ma dowodów.

Ad. 5. 

Pan Burmistrz Marcin Majcher omówił główne zadania, które były zaplanowane                           w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i , które udało się zrealizować.

Ad. 6.

Pan Burmistrz omówił środki, które były pozyskiwane z zewnątrz na zadania inwestycyjne.

Pan Marian Cieszkowski odniósł się do wypowiedzi Pana burmistrza. 
Pan Cieszkowski przedstawił ranking gmin , które pozyskały środki unijne i tak w skali gmin na 2105 gmin , nasza gmina znajduje się na 1733 miejscu, w skali województwa na 101 miejsc znajdujemy się na 89 miejscu.


Ad. 7.
Podjęcie uchwał w sprawie : 
a) zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
Projekt uchwały dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Przybysławicach, na której znajduje się budynek sklepu należący do Gminnej Spółdzielni „SCH”.
Prezes GS „SCH” zwrócił się do gminy o sprzedaż gruntu pod budynkiem. Ponieważ wartość budynku znacznie przekracza wartość działki , gmina proponuje sprzedać grunt w drodze bezprzetargowej samoistnemu posiadaczowi gruntu.

Głosowanie : 
„za” – 13               „przeciw” – 1               „wstrzymujących się” – 1

Uchwała Nr XXIII/155/2008 została podjęta.

b) podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania, ustalenia granic numerów obwodów oraz 
    siedzib obwodowych komisji wyborczych,

W uchwale Nr XLII/295/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2006 roku                     w sprawie : podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania, ustalenia granic numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - ujęte są dwa obwody zamknięte znajdujące się w Domach Pomocy  Społecznej w Sobowie i w Czachowie. Obwody zamknięte powinny być tworzone doraźnie w zależności od przeprowadzanych wyborów                     o czym szczegółowo mówią przepisy ordynacji wyborczej. Zachodzi więc potrzeba wyłączenia ich ze stałych obwodów głosowania. 

 Głosowanie : 
„za” – 15               „przeciw” – 0               „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr XXIII/156/2008 została podjęta.

c) zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie,
Zmiana w Statucie OPS polega na utworzeniu dwóch dodatkowych etatów na stanowisku opiekunki środowiskowej. Obecnie pracuje czterech pracowników socjalnych. W myśl ustawy o pomocy społecznej powinno być zatrudnionych sześciu pracowników. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki na ten cel.

Głosowanie : 
„za” – 15               „przeciw” – 0               „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr XXIII/157/2008 została podjęta.


d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów,

Głosowanie : 
„za” – 15               „przeciw” – 0               „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr XXIII/158/2008 została podjęta.


e) zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej,

Projekt uchwały dotyczy diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział              w pracach rady. Pan Burmistrz proponuje kwotę diety w wysokości 70 zł za udział                            w posiedzeniu rady.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że do Rady wpłynął wniosek grupy radnych wraz z projektem uchwały z propozycją diety 100 zł za posiedzenie.
Zgodnie ze Statutem Gminy poddany zostanie pod głosowanie wniosek najdalej idący czyli grupy radnych. Wpłynął też wniosek radnych o przeprowadzenie głosowania jawno imiennego.
Głosowanie nad wnioskiem o przeprowadzenie głosowania uchwały w trybie jawno imiennym : 
Głosowanie : 
„za” – 8              „przeciw” – 6               „wstrzymujących się” – 1

Przewodnicząca stwierdził, że głosowanie uchwały zostanie poddane pod głosowanie w trybie jawno imiennym , następnie zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej .

Pan Grzegorz Witek zgłosił Pana Macieja Krakowiaka . Pan Krakowiak wyraził zgodę.
Pani Danuta Bień zgłosiła Pana Jerzego Nogaja . Pan Nogaj wyraził zgodę.
Pan Mirosław Pietrkiewicz zgłosił Pana Bogusława Dąbrowskiego. Pan Dąbrowski wyraził zgodę.

Komisja Skrutacyjna w składzie : 
1/ Jerzy Nogaj – przewodniczący
2/ Maciej Krakowiak – członek
3/ Bogusław Dąbrowski – członek
przystąpiła do procedury glosowania. 
Po zakończeniu głosowania Komisja przeliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania.
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Nogaj odczytał protokół.
Wynik głosowania :
„za” 8                   „przeciw” – 5          „wstrzymujących” – 2 

Uchwała Nr XXIII/159/2008 została podjęta (kwota diety 100 zł za posiedzenie).

f) zmiany uchwały Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 marca 2007 roku            
    w sprawie : przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego dla Miasta Ożarowa,
Głosowanie : 
„za” –14                „przeciw” – 0               „wstrzymujących się” – 1

Uchwała Nr XXIII/160/2008 została podjęta.

g) obciążenia nieruchomości gruntowej.
W dniu 24 kwietnia 2008 roku Rada Miejska w Ożarowie , uchwałą Nr XX/135/2008 , wyraziła zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1803/539 położonej w Ożarowie przy ul. Stodolnej. Na w/w nieruchomości znajduje się kanalizacja kablowa sześciootworowa i dwie studnie kablowe nie podlegające sprzedaży. Dlatego konieczne jest podjęcie uchwały o obciążeniu działki na rzecz TP bezterminową i nieodpłatną służebnością gruntową oraz  użytkowaniem podlegającym wpisowi w dziale III KW.


Głosowanie : 
„za” – 15               „przeciw” – 0               „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr XXIII/161/2008 została podjęta.

h) zmiany w budżecie. 
Projekt omówiła Pani Skarbnik .

Głosowanie : 
„za” – 15               „przeciw” – 0               „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr XXIII/162/2008 została podjęta.

i) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji projektu: 
    „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów”  
    dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i zabezpieczenia środków                      
    w  budżecie.    

Głosowanie : 
„za” – 15               „przeciw” – 0               „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr XXIII/163/2008 została podjęta.

Ad. 8.

	Nagroda  dla Gminy Ożarów w dziedzinie kultywowania tradycji przyznana przez Wojewodę oraz Marszałka Województwa.

Pani Dyrektor Jolanta Banach została wybrana BIBLIOTEKARZEM roku Województwa Świętokrzyskiego.
Mieliśmy spotkanie z Wykonawcą opracowania Planu Zagospodarowania dla całej Gminy. Planowany termin zakończenia grudzień 2008 styczeń 2009.
Spotkanie w Generalnej Dyrekcji w Kielcach z projektantem chodników /ul. Jana Pawła w Ożarowie oraz ciąg pieszo – rowerowy Przybysławice – Sobótka . Zostały omówione wstępne projekty.
Wizyta u Marszałka w sprawie rewitalizacji miejscowości . Mamy szansę na dwa a nie trzy projekty. Lasocin , Janików, Gliniany.
Odbyły się dni Ożarowa . Podziękowania dla osób, które włączyły się w organizację.
Od 10.06.2008 Gmina posiada podpis kwalifikowany.
Zawody wędkarskie – uczestniczyło ponad 30 osób zostały rozegrane na Przerii w Biedrzychowie.
Podpisana została umowa na wykonanie projektu stadionu oraz bazy rekreacyjnej . Przetarg wygrał Pan architekt Celuch ze Starachowic za kwotę 67.000 PLN termin realizacji grudzień 2008.
Zakończony został rok szkolny 2007/2008. Dzieci mają wakacje. Poszczególne placówki organizują zajęcia  dla dzieci.


Ad.9.

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady poinformowała, że na poprzedniej sesji Pan Zenon Kwieciński skierował do Pana Burmistrza pytania. Pan Burmistrz chce teraz udzielić na nie odpowiedzi .

Burmistrz Marcin Majcher udzielił następujących odpowiedzi : 

Uchwałą nr VIII/49/91 z dnia 27.03.1991 r. Rada Miasta i Gminy w Ożarowie wyraziła zgodę na nabycie działek numer 1600, 1601, 1602, 1603, 1605 o pow. 1,1046 ha 
z przeznaczeniem pod cmentarz. 
Aktem notarialnym Nr 577/91 z dnia 25.04.19991 r. Gmina nabyła od: 
- Pana Stanisława Kaczmarczyka działkę nr 1601 o pow. 0,4764 ha,
- Pani Haliny Kowal działki 1600, 1602 i 1605 o pow. 0,5008 ha.
Aktem notarialnym Nr 1850/91 z dnia 12.11.1991 r. Gmina nabyła od Pani Wandy Kaczmarczyk działkę nr 1603 o pow. 0,1274 ha.
Uchwałą nr XIV/85/91 z dnia 16.12.1991 r. Rada Miasta i Gminy w Ożarowie wyraziła zgodę zamianę w/w działek na działkę nr 771/3 o pow. 1,1046 ha stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ożarowie.
Aktem notarialnym Nr 370/92 z dnia 06.02.1992 r. została dokonana następująca zamiana:
„Strony dokonują zamiany w ten sposób, że Parafii Rzymsko-Katolicka otrzymuję na własność działki 1600, 1601, 1602, 1603, 1605 niezabudowane położone w Ożarowie o łącznej pow. 1 ha 10 a 46 m², a Gmina Ożarów otrzymuje na własność działkę nr 771/3 
o pow.  1 ha 10 a 46 m².”
Parafia zamieniony grunt przeznaczy na cmentarz, natomiast Gmina Ożarów pod budownictwa osiedla mieszkaniowego.
Aktem notarialnym Nr 1582/99 z dnia 22.09.1999 r. Gmina Ożarów nabyła od Pana Juliusza Jakubowskiego działkę nr 1604 stanowiącą grunt orny z budynkami o pow. 0,6308 ha, za kwotę 85.000 zł.
Gmina Ożarów aktem notarialnym Nr 2676/2000 z dnia 28.06.2000 r. przekazała w/w nieruchomość w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ożarowie pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa Męczennika z przeznaczeniem na powiększenie terenu cmentarza.
	Aktem notarialnym Nr 2267/95 z dnia 26.09.1995 r. Gmina Ożarów nabyła od Pana Artura Kaczmarczyka działkę nr 776 stanowiącą plac zabudowany budynkiem stodoły o pow. 0,2283 ha, za kwotę 9.449,61 zł z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego

Pan Zenon Kwieciński – czy parking o, który zapytałem, naprzeciwko  - po drugiej stronie cmentarza jest własnością Miasta i Gminy Ożarów czy parafii ? Jaki był przed 1989 r. status prawny tej nieruchomości?

Burmistrz Marcin Majcher – przede wszystkim, to nie jest parking. To ludzie przyjeżdżający na cmentarz zrobili sami parking , parkując tam samochody.
Do wysokości stacji transformatorowej plac zajmuje parafia, a dalej w stronę wschodnią jest to własność gminy.

Pan Zenon Kwieciński – z tego wynika, że parking na dzień dzisiejszy od drzew w górę jest własnością parafii. Oświadczam, że przed 1989 r., kiedy istniały Gromadzkie Rady Narodowe , Rada wypożyczała parking i środki z tego tytułu wpływały do kasy Rady Narodowej. Jeżeli Pan odpowiada, że parking w części należy do parafii, a w części do gminy, to ja sprawdzę wszystkie dokumenty i przedstawię je na sesji.

Pan Marcin Kwieciński ( pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie) – dbając o dobre imię moje i urzędu, którego jestem pracownikiem oświadczam, że „odcinam się” od wszelkich insynuacji mojego stryjecznego brata – Zenona Kwiecińskiego. Nie wiem co chce przez to wszystko uzyskać. Nie odwodzę go od tego ale uważam, że sprawy poszły za daleko.

Głos zabrał Pan Wojciech Majcher, który ustosunkował się do zarzutów Pana Puławskiego do miesięcznika „Ożarów”. Pan Majcher poinformował, że Komisja Oświaty uznała, że zarzuty są bezzasadne. 

Ad.10.

1/ Halina Dragan- Panie Burmistrzu czy została wyjaśniona sprawa studni w Sobowie ?
                            - czy podjęto rozmowy z mieszkańcami Wyszmontowa w sprawie 
                              przekazania części gruntów pod budowę chodnika ?
                            - droga do posesji Pana Życińskiego wymaga naprawy, czy jest to możliwe?

Burmistrz Marcin Majcher – w sprawie studni będę rozmawiał ze starostą. Jeżeli chodzi o chodniki, nie rozmawialiśmy jeszcze z mieszkańcami o przekazanie części gruntów.
Droga do posesji Pana Życińskiego na planie nie istnieje, będziemy jednak chcieli tam trochę podrównać.


2/ Małgorzata Kuchnicka ( sołtys wsi Kruków) – chcemy Pana Burmistrza i Panią Przewodniczącą  zaprosić do wyjazdu z sołtysami do Wąchocka.


3/ Zenon Kwieciński – jak można , jeżeli ktoś zarabia 114 tys. zł brutto rocznie i jeszcze mu się kasę nabija. Mam takie stwierdzenie „radni nabijają kasę burmistrzowi, a burmistrz radnym”.  Mam wyliczenia jakie pobory pobiera burmistrz i jakie diety  otrzymują radni.
Trochę pokory. Trzeba patrzeć na społeczeństwo Ożarowa, które biednieje. Społeczeństwo też zasila kasę gminy. 

Burmistrz Marcin Majcher – zarabiam na czysto przeszło 6 tys. zł, tyle co średniej klasy inżynier w cementowni. Rada przyznaje mi wynagrodzenie i jestem za to wdzięczny.

Pan Wojciech Majcher – nie jest tajemnicą ile kto zarabia. Wszystko jest jawne. Oświadczenia majątkowe publikowane są na stronie BIP.

Pan Zenon Kwieciński – brutto Pan zarabia 114 zł .

Pani Krystyna Wieczorek – otrzymaliśmy do naszej wiadomości pismo od Wojewody, które jest skierowane do Pana Zenona Kwiecińskiego, a które dotyczy spornej uchwały Nr XX/135/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
Wydział Organizacji i Nadzoru Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wydał opinię o przedmiotowej uchwale, w której stwierdza, że uchwała została podjęta zgodnie z prawem.
                                                           
Pan Zenon Kwieciński – uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Odwołam się do Sądu Administracyjnego.

Pan Stanisław Adamski ( sołtys wsi Pisary) – 1/ co z drogą w Pisarach, czy będzie robiona ?
2/ czy boisko w Pisarach jest już skończone ?

Burmistrz Marcin Majcher – jest to droga powiatowa........
Jeżeli chodzi o boisko zostanie puszczony tam walec i postawione bramki.

Pan Tadeusz Matyjasek – coś trzeba zrobić przy rondzie na Bałtówce- jest tam dużo wypadków.

Burmistrz Marcin Majcher – innej możliwości nie ma jak zamontowanie w tym miejscu czerwonego światła migającego.

Pan Mirosław Nowakowski ponownie zgłosił problem szkód wyrządzanych przez dziki.

Pan Józef Podgórski – narasta niechęć społeczeństwa do administracji. Petent nic nie może załatwić od ręki.

Burmistrz Marcin Majcher – wchodzimy powoli w elektroniczny obieg dokumentów. Są sprawy, których nie da się załatwić od ręki ale często nie jest to zależne od pracownika, a od systemu informatycznego.

Ad.11.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje : 

1/ odnośnie wody we wsi Potok – pobór wody w tej miejscowości jest mały. Wpłynęło do nas pismo Prezesa cementowni o następny pobór wody. Jeżeli zejdą poniżej 50 m, to wody nie będzie w Potoku. Zgodnie z przepisami, jeżeli ktoś zabiera wodę to musi ją podać. Wobec tego cementownia musi zapewnić mieszkańcom wodę z, której sama korzysta.

2/ turniej sołtysów w Wąchocku – przepisy prawne nie pozwalają nam sfinansować tego wyjazdu ale będziemy się starać o pozyskanie sponsorów, którzy sfinansowaliby uczestnictwo sołtysów w turnieju.

3/ agregat w Delikatesach „Centrum” – znam problem, wystąpiliśmy do Sanepidu w Opatowie o zbadanie poziomu hałasu.



Ad.12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.


                  Protokolant                                                          Przewodnicząca Rady

               Anna Piasecka                                                          Krystyna Wieczorek



                                                                                Załącznik do Protokołu Nr XXIII/2008
                                                                          z Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie                                                                                       
                                                          z dnia 24 czerwca 2008r.

P r o t o k ó ł 

Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Ożarowie                            w dniu 25 czerwca 2008 roku 
do przeprowadzenia głosowania jawno-imiennego uchwały Nr XXIII/     /2008                w sprawie : zasad ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej 

Komisja w składzie:

1. ……………………………………  – przewodniczący

2. ……………………………………  – członek

3. ……………………………………  – członek


1. Stwierdza, że ustawowy skład Rady Miejskiej stanowi 15 radnych.

2. W sesji Rady uczestniczy ………  radnych.

3. Wydano ……… kart do głosowania.
     Pozostało niewydanych ……… kart do głosowania.

4. Stwierdza, że w głosowaniu uczestniczyło poprzez wrzucenie do urny kart do głosowania   
    …………… radnych.

5. W głosowaniu jawno-imiennym oddano:
    Głosów ważnych ……..
W tym :
„za” - …………
„przeciw” - …………..
„wstrzymujących” - …………..


Podpisy  Komisji Skrutacyjnej:

	Przewodniczący ……………………………

Członek …………………………………….
	Członek ……………………………………. 

