P R O T O K Ó Ł  NR  XLII/2006

z  sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
 w dniu 27 czerwca 2006 roku.


Sesja rozpoczęła się o godz. 1100  i trwała do godz. 1600
W sesji wzięło udział 15 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. Barbara Puzon Zakościelna – Radca Prawny Urzędu

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy ;
1. Janina Ptak – ZSO w Ożarowie
2. Ewa Kosiorowska – SP w Suchodółce
3. Anna Kubala – SP w Janowicach
4. Marzena Okręt – SP w Pisarach
5. Helena Kara - ZSiP w Lasocinie
6. Jolanta Gołąb – Publiczne Przedszkole w Ożarowie

W sesji udział wzięli sołtysi .



Porządek obrad


1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Interpelacje radnych
5. Złożenie sprawozdań przez dyrektorów szkół i przedszkoli z pracy dydaktycznej,    
    wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2005 -2006. 
6. Podjecie uchwał w sprawie :
a) podziału Gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
    liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady 
    Miejskiej w Ożarowie
b) podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania, ustalenia granic numerów obwodów 
     oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
c) zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/211/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie 
    przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
    szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 
    Gminy Ożarów będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod 
   nazwą „Stypendia dla uczniów szkól podadgimnazjalnych w Województwie 
   Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006”
d) uchylenia uchwały Nr XLI/288/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2006 
    roku w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej
e) sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Ożarów wraz 
    ze sprzedażą nieruchomości gruntowych 
f) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów
g) współpracy z miastem Spišská Belá (Słowacja)
h) udzielenia poręczenia
i) zmian w budżecie 
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.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie otworzył obrady Sesji. 

Ad. 2.

W sesji uczestniczą wszyscy radni w/g  załączonej listy obecności.

Wszyscy głosowali jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad .


Ad. 3.
Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji wszyscy głosowali jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 4.
Interpelacje :


Ad. 5 .

Złożenie sprawozdań przez dyrektorów szkół i przedszkoli z pracy dydaktycznej,    
 wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2004 -2005. 

Ad. 7. Podjecie uchwał w sprawie :

a) podziału Gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
    liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady 
    Miejskiej w Ożarowie
b) podziału Gminy Ożarów na obwody głosowania, ustalenia granic numerów obwodów 
     oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
c) zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/211/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie 
    przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
    szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 
    Gminy Ożarów będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod 
   nazwą „Stypendia dla uczniów szkól podadgimnazjalnych w Województwie 
   Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006”
d) uchylenia uchwały Nr XLI/288/2006 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 maja 2006 
    roku w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej
e) sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Ożarów wraz 
    ze sprzedażą nieruchomości gruntowych 
f) sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów


Głosowanie nad projektem uchwały:

„za”   -    11              ,   „przeciw”        -  0            ,            „ wstrzymujących”  - 0

Ad 6.
 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady:


Ad. 7
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje



Ad. 8
Sprawy różne

Ad.9.
Zapytania i wolne wnioski

Ad. 10.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Adamek zamknął obrady sesji.



Protokołowała :                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Piasecka                                                                       Mirosław Adamek

