P r o t o k ó ł   II/2006 

 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 29 listopada 2006 roku.

Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1500
W sesji wzięło udział 15 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych / wg załączonej listy obecności/.
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
	Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów

Paweł Rędziak – Z-ca Burmistrza
Jadwiga Banach – Sekretarz Gminy
Jan Baranowski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Zbigniew Mistrzyk – Z-ca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
mieszkańcy gminy oraz sołtysi i przedstawiciele mediów .

Porządek obrad sesji
	Otwarcie obrad sesji

Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Miejskiej Macieja Krakowiaka
Złożenie ślubowania przez Burmistrza
Interpelacje radnych
Podjęcie uchwał w sprawie :
	powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej 
powołania Komisji Rewizyjnej
uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
	Sprawy różne
Wolne wnioski
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje
Zamknięcie obrad sesji.


Ad. 1.
Obrady II sesji Rady Miejskiej V kadencji otworzyła Przewodnicząca Krystyna Wieczorek.
Przewodnicząca zwróciła się do Pana Jana Baranowskiego- Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia Panu Maciejowi Krakowiakowi                       o wyborze na radnego Rady Miejskiej. /wręczenie zaświadczenia/.
Następnie Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę w proponowanym porządku obrad, polegającą na zmianie kolejności rozpatrywanych spraw. Zaproponowała przesunięcie złożenia ślubowania przez radnego Macieja Krakowiaka z pkt 4 do pkt 2. Poinformowała również, że radny Krakowiak do momentu złożenia ślubowania nie może brać udziału                   w głosowaniu.

Głosowanie nad zmianą w porządku obrad :

„za”  -  12                                         „przeciw”  -  0                           „wstrzymujących”  - 0    

( 2 osoby nieobecne podczas głosowania – G.Witek, I.Mazurkiewicz; 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu- M.Krakowiak) .
  Głosowanie porządku obrad po wprowadzeniu zmian :

„za”  -  12                                         „przeciw”  -  0                           „wstrzymujących”  - 0    

( 2 osoby nieobecne podczas głosowania – G.Witek, I.Mazurkiewicz; 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu- M.Krakowiak) .


Porządek obrad sesji

	Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Miejskiej Macieja Krakowiaka

Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Złożenie ślubowania przez Burmistrza
Interpelacje radnych
Podjęcie uchwał w sprawie :
	powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej 
powołania Komisji Rewizyjnej
uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
	Sprawy różne
Wolne wnioski
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje
Zamknięcie obrad sesji.


Ad. 2.
Przewodnicząca Krystyna Wieczorek poprosiła radnego Macieja Krakowiaka o przystąpienie do ślubowania. Przeczytała rotę ślubowania :

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Radny Maciej krakowiak wypowiedział słowa : „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 3.
Przewodnicząca Rady , na podstawie listy obecności, stwierdziła , że jest quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał.

W trakcie obrad doszli : radny G. Witek i radna I. Mazurkiewicz.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

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

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.


Ad. 5.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek poprosiła wszystkich o powstanie. 
Poprosiła Pana Burmistrza Marcina Majchera o złożenie ślubowania.

Pan Burmistrz wypowiedział słowa : 
„ Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 6.
Zostały zgłoszone następujące interpelacje :

1/ radny Wojciech Majcher – interpelacja skierowana do Burmistrza ,dot. materiałów na 
   dzisiejszą sesję –Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich – w projekcie jest zapis, 
   że będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami, proszę aby przeprowadzone one zostały w 
   szerokim kręgu .
   Druga interpelacja dot. terenu pod Zespołem Szkół im. M.Curie Skłodowskiej w Ożarowie, 
   Chodzi o uregulowanie stanu prawnego jest nam to niezbędne do pozyskiwania środków 
   finansowych  z Unii Europejskiej.

Ad. 7.

Podjęcie uchwał w sprawie :
	powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej – Przewodnicząca zapoznała z projektem uchwały. Zgodnie ze Statutem Gminy istnieją trzy Komisje Stałe Rady : 
	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego

Głosowanie nad projektem uchwały :
„za”  -  15                                         „przeciw”  -  0                           „wstrzymujących”  - 0    


b) powołania Komisji Rewizyjnej
Zgodnie ze Statutem Gminy skład Komisji Rewizyjnej powinien liczyć nieparzystą liczbę członków.

Radny Wojciech Majcher zgłosił wniosek, aby skład Komisji Rewizyjnej liczył 5 osób.

Marian Cieszkowski zgłosił wniosek , aby Komisja Rewizyjna liczyła 3 osoby.

Przewodnicząca poddała pierwszy wniosek pod głosowanie : 
Głosowanie :
„za”  -  12                                         „przeciw”  -  3                           „wstrzymujących”  - 0    

Drugi wniosek upadł.
Ustalono 5- cio osobowy skład komisji.


Zgłaszanie członków do Komisji Rewizyjnej :
Bogusław Dąbrowski zgłosił Halinę Dragan - wyraziła zgodę na kandydowanie
Grzegorz Witek zgłosił Mariana Cieszkowskiego – nie wyraża zgody
Irena Mazurkiewicz zgłosiła Jerzego Nogaja – wyraził zgodę
Maciej Krakowiak zgłosił Irenę Mazurkiewicz – wyraziła zgodę
Grzegorz Dzikowski zgłosił Mirosława Pietrkiewicza – wyraził zgodę
Tomasz Pietras zgłosił Grzegorza Dzikowskiego – wyraził zgodę

Głosowanie nad projektem uchwały z następującym składem  Komisji Rewizyjnej :
Halina Dragan
Grzegorz Dzikowski
Irena Mazurkiewicz
Jerzy Nogaj
Mirosław Pietrkiewicz

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


c) uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak.
 Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich obejmuje swoim zasięgiem działania następujące miejscowości : Ożarów, Janików, Lasocin, Gliniany. W Unii Europejskiej dużą wagę przywiązuje się do zachowania dziedzictwa kulturowego. Warunkiem uzyskania środków na ten cel jest podjęcie stosownej uchwały. 
Plan Rewitalizacji jest kontynuacją wcześniejszych programów. Planem tym chcielibyśmy poprawić estetykę rynków: Ożarów, Janików, Gliniany , Lasocin oraz  ich funkcjonalność. Chcielibyśmy również wykonać monitoring w Ożarowie, modernizację i wymianę sieci wodociągowej, uzupełnić i wymienić lampy oświetleniowe na energooszczędne. Chcemy też  utworzyć dom dziennego pobytu dla ludzi starszych i samotnych w Ożarowie.
Plan ten jest jedynie zarysem, w dalszej kolejności będą przygotowywane kolejne dokumenty.
Chcielibyśmy poznać opinię Rady w tej sprawie .

Dyskusja na temat projektu uchwały :

Joanna Andryka mieszkanka Ożarowa – złożyła petycje mieszkańców ul. Plac Wolności o nie zamykanie rynku dla ruchu samochodowego. Mieszkańcy rynku , prowadzą tam swoją działalność gospodarczą, która dla większości jest jedynym źródłem utrzymania. Mieszkańcy proszą o uwzględnienie swoich postulatów w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak – jak już wspominaliśmy, będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami. 

Maciej Krakowiak – uważam, że w każdej miejscowości na terenie Gminy Ożarów można znaleźć miejsca, w których jest coś do zrobienia. Dlatego uważam, że w planie tym powinno uwzględnić się też inne miejscowości.

Grzegorz Dębniak – w planie nie została uwzględniona sprawa skrzyżowania ulic                       
                                 Jana Pawła II, Spacerowa i L. Mazurkiewicza.
Wniosek Pana Dębniaka został uwzględniony.

Głosowanie nad projektem uchwały :

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

Ad. 8.

W sprawach różnych głos zabrał Paweł Rędziak – przystąpiliśmy do projektu kanalizacji miejscowości Karsy – Czachów, jednak 90% mieszkańców tych miejscowości nie pozwoliło na przekopanie się przez swoje podwórka. Podjęliśmy decyzję, że od wszystkich  zbierzemy oświadczenia , czy wyrażają zgodę na przeprowadzenie kanalizacji czy nie.

Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek będzie pełnić dyżur z racji wykonywania swojej funkcji , w każdą środę od godz. 1000  w pokoju Nr 23 (II piętro) w Urzędzie Miasta.

Ad. 9.
Krystyna Wieczorek – 10.12.06r. o godz. 1200 w kościele parafialnym w Ożarowie odprawiona będzie msza z okazji rozpoczęcia V kadencji Rady Miejskiej. Serdecznie wszystkich zapraszam.

Maciej Krakowiak- w imieniu własnym oraz księdza proboszcza z Przybysławic, również zapraszam w dniu 16.12.06 r. o godz. 16 00 na mszę , która będzie odprawiona w kościele              w Przybysławicach.

Ad. 10.
Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelacje : 

1/ Konsultacje chcemy przeprowadzić w jak najszerszym kręgu mieszkańców gminy. Jak już 
   wspominaliśmy projekt uchwały , która została dzisiaj podjęta, jest jedynie wstępem do 
  dalszych działań.
2/ Jeżeli chodzi o wykup gruntów przez Starostę, myślę , że temat ten będzie rozwiązany w 
    najbliższym czasie. 

Ad. 11. 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady sesji.



Protokołowała                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Piasecka                                                               Krystyna Wieczorek






