PROTOKÓŁ  NR XXV/2008
z sesji Rady Miejskiej Ożarów 
w dniu 27 sierpnia 2008 roku

W sesji wzięło udział 14 radnych wg. załączonej listy obecności .
Nieobecny usprawiedliwiony Pan Maciej Krakowiak. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała 1430.
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
2/ Stefania Dziedzic – skarbnik gminy
3/ Gustaw Saramański – wicestarosta opatowski
Sołtysi , mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.


PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 
    Miejskiej w Ożarowie w zakresie działalności SPZOZ w Ożarowie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a)  nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa ” ,
b)  nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa”,
c)  przyjęcia Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”,
d)  nabycia nieruchomości,
e)  zbycia nieruchomości gruntowych,
f)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
g)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
h)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
i)   sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
j)  zmiany uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie
    z dnia 19 grudnia 2007roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok,
k) powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów uprawnień w zakresie
     ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
     publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
l) uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
   Ożarowa,
ł) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
m) zmiany w budżecie,
n) przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
     w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Mechanizmu Finansowego Norweskiego,
ń) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
    w Kielcach.
7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

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

Ad.2.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum wymagalne do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Na wniosek Burmistrza,  Przewodnicząca  zaproponowała zmianę w porządku obrad polegająca na wycofaniu z pkt.6 pdpk e) zbycie nieruchomości gruntowych , a na jego miejsce wprowadzenie projektu uchwały w sprawie : przynależności Terenu Gminy Ożarów do właściwości Sądu i Prokuratury Rejonowej w Opatowie ; 
oraz wycofanie pdpkt ń) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zaproponowane zmiany porządku obrad Rada przyjęła pozytywnie.
Następnie Przewodnicząca odczytała porządek ze zmianami (od pkt.3) : 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 
    Miejskiej w Ożarowie w zakresie działalności SPZOZ w Ożarowie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a)  nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa ” ,
b)  nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa”,
c)  przyjęcia Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”,
d)  nabycia nieruchomości,
e) przynależności Terenu Gminy Ożarów do właściwości Sądu i Prokuratury Rejonowej                
    w Opatowie,
f)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
g)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
h)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
i)   sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
j)  zmiany uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie
    z dnia 19 grudnia 2007roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok,
k) powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów uprawnień w zakresie
     ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
     publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
l) uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
   Ożarowa,
ł) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
m) zmiany w budżecie,
n)  przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
     w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Mechanizmu Finansowego Norweskiego.
7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji Rada przyjęła pozytywnie bez uwag.

Ad.4.

1/ Danuta Bień – do burmistrza – droga Szymanówka –Sobów jest zniszczona wymaga 
                                                      remontu.

2/ Wojciech Majcher –do burmistrza – ul. Monte Casino , przy wyjeździe z tej ulicy jest duży 
                                                               dół- proszę o uzupełnienie.

3/ Stanisław Wychowański – brak widoczności na skrzyżowaniu drogi Grochocice- Stodoły.

4/ Elżbieta Reimus – odcinek drogi Maruszów – Łęg (ok.200 m) wymaga remontu.

5/ Halina Dragan – droga krajowa przez Wyszmontów – brak przejścia dla pieszych.

6/ Grzegorz Witek – Ożarów, ul. Leśna (obok stadionu) zachodzi konieczność zamontowania 
                                  progów zwalniających.
 
7/ Jerzy Nogaj – droga Stróża- Wojciechówka  wymaga ponownego remontu.

8/ Krzysztof Sztando (sołtys wsi Wlonice) – do remontu odcinek drogi między Czachowem , 
                                                                        a Wlonicami.

9/ Barbara Tomalska  (sołtys wsi Szymanówka) – przy drodze krajowej konieczny jest 
                                                                                przystanek,
                                                                             - brak oznakowania drogi Szymanówka –      
                                                                                Lasocin.

10/ Pan Stawiarski – droga Jakubowice – Prusy samochody ciężarowe niszczą drogę

Pan Gustaw Saramański udzielił odpowiedzi na interpelacje : 

1/ droga krajowa przez Szymanówkę – zostały podjęte działania , odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami GDDiA .
2/ jeżeli chodzi o remonty dróg , to mają się rozpocząć od przyszłego roku
3/ brak widoczności przy drodze – w innych gminach to sołtys organizuje wycinkę krzaków 
    przy drodze, nie można wszystkiego zrzucać na gminę.
4/ jeżeli chodzi o progi zwalniające na ul. Leśnej rozmawiałem już z Panem burmistrzem.
5/ jeżeli chodzi o oznakowanie drogi Szymanówka – Lasocin, to w przyszłym tygodniu mam 
    spotkanie z dyrektorem GDDi A i będziemy u Pani Danuty Bień w Lasocinie.
6/ nie możemy ustawić znaku zakazu dla samochodów ciężarowych przy drodze Jakubowice – Prusy ponieważ znajduje się tam zakład produkcyjny, a ponad to  rolnicy  muszą zwieść zboże z pól.


Ad. 5.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej w SPZOZ w Ożarowie.
Pani Halina Dragan – członek Komisji Rewizyjna odczytała protokół kontroli.
Protokół zawiera następujące zalecenia pokontrolne : 

Zalecenia :
Zobowiązać Administrację SPZOZ do :
	Zwiększenia aktywności w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych,

Zwiększenia częstotliwości składania wniosków o pozyskiwanie stażystów,
Zorganizowania pracy średniego personelu medycznego tak, aby w przyszłości nie ponosić niepotrzebnych kosztów za nieprzepracowane lecz wynikające ze złej organizacji pracy naliczone godziny nadliczbowe,
Zaprowadzenie wspólnej listy obecności dla całej załogi SPZOZ.
Zobowiązać Dyrekcję oraz radę Społeczną SPZOZ do nawiązania współpracy, zgodnie ze Statutem.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała z  wnioskami zgłoszonymi na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Zdrowia  w dniu 26 sierpnia 2008 roku  odnośnie kontroli SPZOZ w Ożarowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej :

1. Sprawdzić, czy dotychczasowa praca pielęgniarek SPZOZ w Ożarowie, przysporzyła strat 
     finansowych zakładowi.
2. Dokonać zmiany treści pieczęci kierownika zakładu Pana Władysława Trytko - zgodnie
    z uchwałą Nr 15/11/99 Zarządu Miasta i Gminy w Ożarowie z dnia 17 września 1999 r.
    w sprawie powołania Kierownika samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej
    w Ożarowie.
3. Skorygować umowę o pracę  z Panią Kierownik Administracji – sprawdzić zgodność ze   
    strukturą organizacyjną SPZOZ w Ożarowie i art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
    o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm/ .
4. Ogłosić konkurs na stanowisko Kierownika SPZOZ w Ożarowie.
5. Sprawdzić zgodność danych informatycznych przesyłanych przez informatyka do NFZ.

Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem : „czy ktoś wnosi uwagi do przedstawionych zaleceń bądź wniosków?”.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Przewodnicząca ponownie zwróciła się z pytaniem do radnych : „kto jest za skierowaniem zaleceń i wniosków do burmistrza w celu ich wykonania ?”.

Głosowanie : 

„za” – 14             „przeciw” – 0          „wstrzymujących się „ – 0           ( 1 osoba nieobecna)

Wnioski zostaną przekazane burmistrzowi.

Ad. 6.
Opinia uchwał w sprawie : 

a)  nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa ” .

Tytuł zostanie nadany Panu Declan Doyle . Jest to obywatel Irlandii, obecnie przebywa na emeryturze. Wniósł duży wkład w rozbudowę Cementowni Ożarów , a tym samym w rozwój naszego miasta. 

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 11            „przeciw” – 1               „wstrzymujących” – 2

Uchwała Nr XXV/165/2008 została podjęta.

b)  nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa”.

Tytuł zostanie nadany Panu Brian Griffin . Jest to obywatel Irlandii, obecnie przebywa na emeryturze. Wniósł duży wkład w rozbudowę Cementowni Ożarów , a tym samym w rozwój naszego miasta. 

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 11            „przeciw” – 1               „wstrzymujących” – 2

Uchwała Nr XXV/166/2008 została podjęta.

c)  przyjęcia Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”.

Gmina Ożarów przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. Zachodzi więc konieczność przyjęcia Statutu LGD.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/167/2008 została podjęta.

d)  nabycia nieruchomości – na nieruchomości gruntowej znajduje się studnia głębinowa niezbędna do zaopatrzenia w wodę miejscowości Janów.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/168/2008 została podjęta.

e)  przynależności Terenu Gminy Ożarów do właściwości Sądu i Prokuratury Rejonowej                  
     w Opatowie – mając na uwadze poprawę dostępności do Sądu i Prokuratury Rejonowej
     w Opatowie, właściwe wykorzystanie bazy lokalowej, polepszenie dojazdu oraz   
    zmniejszenie kosztów dojazdu do Sądu stron i świadków- starosta opatowski zwrócił się do   
    Rady Miejskiej o zmianę przynależności terenu Gminy Ożarów do właściwości Sądu 
    i Prokuratury Rejonowej w Opatowie . W związku z powyższym Rada uznała za zasadne 
    podjęcie w/w uchwały.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/169/2008 została podjęta.

f)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
Nieruchomość położona jest w miejscowości zawada i jest zbędna Gminie Ożarów.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/170/2008 została podjęta.

g)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

h)  sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Jankowice i jest zbędna Gminie Ożarów.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/171/2008 została podjęta.

i)   sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Wojciechówka i jest zbędna Gminie Ożarów.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/172/2008 została podjęta.


j)  zmiany uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia 2007roku
    w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok.

Zmiana w/w uchwały polega na wprowadzeniu zał. nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/173/2008 została podjęta.

k) powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów uprawnień w zakresie
     ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
     publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Rada Miejska uznała za zasadne powierzenie Burmistrzowi uprawnienia w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/175/2008 została podjęta.

l) uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
   Ożarowa.
Uchwała uwzględnia wnioski indywidualnych osób o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/176/2008 została podjęta.

ł) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.
Dotacja przeznaczona jest na modernizację drogi powiatowej Ożarów- Gliniany.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/177/2008 została podjęta.

m) zmiany w budżecie.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/178/2008 została podjęta.

n)  przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
     w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Mechanizmu Finansowego Norweskiego.
W 2005 roku Burmistrz złożył wniosek aplikacyjny do NFOŚiGW o przyznanie dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Mechanizmu Finansowego Norweskiego na realizację inwestycji pn. : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów”. Wniosek przeszedł formalną i merytoryczną ocenę . 
W/w uchwał potrzebna jest do podpisania umowy finansowej.

Głosowanie : ( jedna osoba nieobecna – p. Maciej Krakowiak)
„za” – 14            „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXV/179/2008 została podjęta.


Ad. 7.
Sprawozdanie z działalności burmistrza .
Pan Burmistrz zapoznał z udziałem dzieci i młodzieży w wakacyjnej akcji letniej 2008.

Ad. 8.
Pan Edward Liwiński – zgłasza  potrzebę : utworzenia na basenie sekcji pływackiej,
                                    - ustawienia na os. Wschód  pojemników na szkło i plastik,
                                    
Ad. 9.
W wolnych wnioskach Pan Paweł Rędziak zaprosił wszystkich na dożynki gminne do Lasocina  oraz na 30- lecie Cementowni Ożarów ( 13.09.2008 r. Stadion „Alit”).

Pani Przewodnicząca zaprosiła radnych, sołtysów oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu poświęconym Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego
( 8.09.2008 r. o godz. 9.00 w M-GOK w Ożarowie ).

Ad. 10.
Odpowiedzi udzielił w pkt. 4  wicestarosta opatowski.

Ad. 11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła sesję Rady Miejskiej w Ożarowie.



  Protokolant                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Piasecka                                                                     Krystyna Wieczorek

