P R O T O K Ó Ł  NR  XLI/2006

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
 w dniu 24 maja 2006 roku.




Sesja rozpoczęła się o godz. 1400  i trwała do godz.16 00
W sesji wzięło udział 13 radnych na ogólna liczbę 15 – w/g. załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1. Marcin Majcher   - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
2. Paweł Rędziak     - Z-ca Burmistrza 
3. Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy
4. Kazimierz Kotowski - Starosta Powiatu Opatowskiego

Sołtysi, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej zadbaną kapliczkę przydrożną 
5. Interpelacje radnych
6. Podjecie uchwał w sprawie :
     a) zmian w budżecie gminy 
     b) udzielenie pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego           
     c) nabycia nieruchomości gruntowej          
     d) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
        Ożarów   
    e) przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                               
         z Gminy Ożarów „Przeszłość otworzy nam przyszłość”
   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 otworzył Przewodniczący Rady Mirosław Adamek.. Przewodniczący powitał  zaproszonych gości , władze Gminy, sołtysów, radnych  oraz media.

Ad. 2.
W sesji uczestniczy 13 radnych w/g załączonej listy obecności.                                                 Nieobecni : Wanda Kołtunowicz i Wiesław Chmielewski.

Wszyscy głosowali jednogłośnie za  przyjęciem porządku obrad .

Ad. 3.
Wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.

Ad. 4.

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Ożarów oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury                   w Ożarowie, zorganizowały w roku 2005  pierwszy konkurs na najbardziej zadbaną                             i udekorowaną figurkę, krzyż i kapliczkę przydrożną znajdującą się na terenie Gminy.
Celem konkursu jest zachowanie w jak najlepszym stanie,  pamiątek z przed lat wzniesionych przez naszych przodków , związanych z różnymi okolicznościami i dziejami naszych okolic.

Do konkursu zgłosili się następujący sołtysi:
1. Jerzy Bidziński  - Śródborze
2. Henryk Kiljański  - Stróża
3. Jerzy Nogaj  -Julianów
4. Elżbieta Pawlik – Tominy
5. Władysław Bryła – Sobótka
6. Marian Krakowiak – Przybysławice
7. Mirosław Nowakowski – Dębno
8. Czesław Piórek – Maruszów

Komisja w składzie :
Marian Sus – Dyrektor M-GOK w Ożarowie
Mirosław Pietrkiewicz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego
Jerzy Nogaj – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów

Rozstrzygnęła konkurs następująco :

Równorzędne I miejsce otrzymują : Julianów i Sobótka
II miejsce  : Dębno ( koło Ośrodka Szkolno – Wychowawczego)

Wyróżniono następujące sołectwa : Śródborze , Stróża , Tominy, Dębno (koło remizy), Maruszów i Przybysławice.


Komisja nadmienia , że wszystkie  materiały potrzebne do dekoracji pokryte zostały ze składek społecznych.

Burmistrz Miasta Marcin Majcher wraz z Przewodniczącym Rady Mirosławem Adamkiem wręczyli dyplomy. 

Ad.5.
Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 6.
Podjęcie uchwał w sprawie : 
a) zmian w budżecie gminy 

Głosowanie  :
„za”  - 13                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

 b) udzielenie pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego   

Głosowanie  :
„za”  - 10                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 3
        
 c) nabycia nieruchomości gruntowej  
Głosowanie  :
„za”  - 15                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0
        
 d) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
        Ożarów   
Głosowanie  :
„za”  - 13                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

e) przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                               
         z Gminy Ożarów „Przeszłość otworzy nam przyszłość”
Głosowanie  :
„za”  - 13                          , „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0

   Ad.7. 
Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady :
1. uzgadniamy ostateczną wersję Planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy 
    Ożarów
2. odebrane zostały odcinki kanalizacji :
     ul. Ostrowiecka 500 mb – 108.000 zł
     ul. Leśna  830 mb – 137.000 zł
3. wymieniony został odcinek wodociągu w ul. Ostrowieckiej 500 mb – 25.000 zł
4. odbyły się przetargi :
    - rozbudowa remizy OSP Jakubowice  - wygrała Firma „WODEX” 
    - asfaltowanie : Nowe – 400 mb , Janów – 400 mb , Kruków – 1000 mb, Prusy – 1400 mb,
                              Ul. Stodolna – 170 mb , droga dojazdowa do sklepu „Lider” – wygrała Firma 
                              TRAKT
    - kolonie letnie ze środków Komisji Antyalkoholowej / wyjedzie ok. 60 dzieci/ 
    - na opracowanie projektu wymiany sieci wodociągowej w Lasocinie – wygrał Pan Zielonka 
       z Ostrowca
5. rozpoczęły się prace przy budowie sieci światłowodowej na terenie miasta Ożarów oraz przy 
    odwodnieniu placu przy Banku PKO S.A
6. wykonaliśmy trochę remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól
7. zakończona została budowa drogi Orzechówka / zadanie z ubiegłego roku/
8. wpłynęły pisma ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Wzgórze” o wypowiedzeniu dostawy ciepła 
    m.inn. Przedszkolu i SPZOZ  - wystąpiliśmy do Prezesa RIO o opinię w sprawie poręczenia 
    Spółdzielni Mieszkaniowej na inwestycję – modernizacja kotłowni



Ad.8.
W sprawach różnych z-ca burmistrza Paweł Rędziak poinformował o nowych kryteriach , które będą obowiązywały rolników od 2010roku przy pozyskiwaniu środków unijnych.

Ad. 9.

Danuta Bień / sołtys wsi Lasocin/ - pytanie do Starosty  - na kiedy jest przewidziane zakończenie budowy szpitala w Opatowie?

Kazimierz Kotowski – nie zależy to od działań powiatu czy samorządów, obecnie brak jest środków na wykończenie obiektu. Potrzebne jest ok. 30 mln. na zakończenie prac budowlanych i części wyposażenia.

Ad. 10. 
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Mirosław Adamek zamknął obrady Sesji Rady Miejskiej.


    



  Protokolant                                                                  Przewodniczący Rady Miekskiej

Anna Piasecka                                                                        Mirosław Adamek


