P R O T O K Ó Ł  NR  XLIII / 2006

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
 w dniu 12 września  2006 roku.




Sesja rozpoczęła się o godz. 1400  i trwała do godz.16 00
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 Puzoń Zakościelna – radca prawny Urzędu

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. Interpelacje radnych
5. Analiza z wykonania budżetu  Gminy za 2006 rok – I półrocze
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
   a) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
   b) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów
   c) przeniesienia prawa własności nieruchomości
   d) zmian w budżecie
   e) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego
   f) ustalenia weksla „in blanco” jako zabezpieczenie realizacji zadania „Budowa 
  wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i 
  młodzieży ”w Szkole Podstawowej w Janowicach dofinansowanego z 
  środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
   g) ustalenia weksla „in blanco” jako zabezpieczenie realizacji zadania „Budowa 
   wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i 
   młodzieży ” w Zespole  Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 
  dofinansowanego z środków Funduszu Rozwoju  Kultury Fizycznej
   h) zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie                          
       z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
       Środowiska dla Gminy Ożarów 
    i) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
       Ożarów
 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 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Adamek.

Ad. 2.
W sesji uczestniczy 14 radnych na ogólna liczbę 15 – nieobecny Henryk Żelazowski.
Przewodniczący odczytał porządek obrad sesji.
Proponowany porządek obrad został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 3.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 5.
Skarbnik Gminy Stefania Dziedzic przedstawiła analizę z wykonania budżetu Gminy za                     I półrocze 2006 roku.

Ad. 6.
Podjęcie uchwał w sprawie : 

   a) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Uchwałę omówiła Kierownik OPS w Ożarowie Małgorzata Dębniak. Do posiadania takiego dokumentu obliguje Ustawa o pomocy społecznej . Nad opracowaniem  strategii pracował zespół zadaniowy powołany przez Burmistrza.

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„ za”  - 14                           , „przeciw”  -  0                            „ wstrzymujących”  - 0

   b) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów
 Zakład Energetyczny reguluje stany prawne pod swoimi transformatorami.
Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej aktem notarialnym, ponieważ wartość urządzeń energetycznych przewyższa wartość działki.

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„ za”  - 13                          , „przeciw”  -  1                            „ wstrzymujących”  - 0

   c) przeniesienia prawa własności nieruchomości
Komisja Regulacyjna w warszawie , wystąpiła z wnioskiem do nas o przejęcie cmentarza żydowskiego oraz budynku byłej synagogi .

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„ za”  - 13                           , „przeciw”  -  0                            „ wstrzymujących”  - 1

 
  d) zmian w budżecie

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„ za”  - 14                           , „przeciw”  -  0                            „ wstrzymujących”  - 0

   e) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„ za”  - 14                            „przeciw”  -  0                            „ wstrzymujących”  - 0

   f) ustalenia weksla „in blanco” jako zabezpieczenie realizacji zadania „Budowa 
  wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i 
  młodzieży ”w Szkole Podstawowej w Janowicach dofinansowanego z 
  środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„ za”  - 8                            „przeciw”  -  0                            „ wstrzymujących”  - 5

Jedna osoba nieobecna w czasie głosowania.

   g) ustalenia weksla „in blanco” jako zabezpieczenie realizacji zadania „Budowa 
   wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i 
   młodzieży ” w Zespole  Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 
  dofinansowanego z środków Funduszu Rozwoju  Kultury Fizycznej

Głosowanie nad projektem uchwały : 

„ za”  - 7                            „przeciw”  -  0                            „ wstrzymujących”  - 6

   h) zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Ożarowie                          
       z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
       Środowiska dla Gminy Ożarów 
Głosowanie nad projektem uchwały : 

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

    i) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
       Ożarów
 Głos zabrała Barbara Puzoń Zakościelna – radca prawny Urzędu :   
„na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zgłoszony został wniosek, aby w Rozdz. I umieścić zapis dotyczący psów. Proszę jednak aby regulamin został utrzymany w wersji pierwotnej ponieważ to Rozdz. VII jest poświęcony psom i ten zapis tam powinien zostać.
Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez SANEPID i jest zgodny z przyjętym Planem Gospodarki Odpadami .

Grzegorz Dębniak : „ podtrzymuję wniosek złożony na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Zapis dot. psów powinien znaleźć się w Rozdz. I jako pkt. 3 i 4  , ponieważ akcje wyłapywania psów należą do zadań własnych gminy. 

Głosowanie nad wnioskiem : 

„za” – 8                  „przeciw” – 0                „wstrzymujących”  - 6


Głosowanie nad projektem uchwały po zmianie : 

„ za”  - 10                            „przeciw”  -  0                            „ wstrzymujących”  - 3


Ad. 7 .
Informacja Burmistrza z działalności między sesjami : 

	Seminarium na temat”Spalania paliw zastępczych w piecach cementownianych”

Odbył się przetarg na asfaltowanie dróg na terenie Miasta /Różana, Jaśminowa , 
Jodłowa/ wygrał Opatów za kwotę 170.000 zł termin realizacji 30.08.2006
	Odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji na kanalizację Sobowa, Czachowa,

Kars  wygrała firma EPRD z Kielc za kwotę 83.000 zł
	Odbyły się zawody o puchar Burmistrza na pływalni

Sesja naukowa i wizyta gości z Krościenka i Spiskiej Bieli
Dni Ożarowa
Odbyły się zawody MDP wygrały Janowice
Zakończenia roku szkolnego
Zawody gminne OSP w Glinianach. Uczestniczyło 10 jednostek. Wygrała jednostka z Nowego
Wyjazd do Spiskiej Bieli
Został powołany nowy komendant powiatowy Policji
Spotkanie Ćmielów, Bodzechów, Ożarów na temat modernizacji drogi 755 Ostrowiec Zawichost na lata 2007-2013
Odbyły się powiatowe zawody OSP Nowe zajęło 6 miejsce. KDP na szczeblu powiatowym wygrały Prusy drugie miejsce Sobótka
Wyjazd na Dni otwarte do Modliszewic uczestniczyło 20 osób
Józef Różalski na mistrzostwach Polski w pływaniu Mastersów zdobył 4 złote oraz 1 srebrny medal. 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził przetarg na wykonanie kanalizacji burzowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Ostrowieckiej wygrała firma z Ostrowca DROGMAR za kwotę 186.412 zł, termin realizacji do 30 października br.          W tym tygodniu powinny rozpocząć się prace.
Odbyliśmy spotkanie z sąsiednimi gminami na temat przygotowania wniosku do Funduszu Spójności – kanalizacja (Baćkowice, Dwikozy, Zawichost, Ożarów, Sadowie).
Zostało poświęcone odnowione prezbiterium w kościele w Glinianach.
Rozpoczęła się w Urzędzie kontrola NIK dotycząca zagospodarowania przestrzennego.



Ad. 8.
Burmistrz Marcin  Majcher poinformował , że w lipcu zaczęła obowiązywać ustawa o dopłatach do upraw.


Ad. 9.

Irena Mazurkiewicz – dot. przedszkola – są wskazania dla niektórych dzieci do uczęszczania na zajęcia logopedyczne czy inne. Dlaczego nie ma takich zajęć?

Marcin Majcher – są prowadzone takie zajęcia. Problem jest jedynie z pomieszczeniem, chcemy adaptować dodatkową salę na zajęcia logopedyczne.


Wiesław Chmielewski – 1) jest potrzeba wydłużenia czasu pracy lekarza, lub zatrudnienia 
                                            dodatkowego.
                                        2 ) dot. dożynek w Czachowie – dorównały imprezom organizowanym 
                                            przez okoliczne miejscowości.
                                       3) dot. lokalizacji boisk – proszę o przemyślenie lokalizacji przy ZSO
                                       4) proszę o uwzględnienie w budżecie środków na retencję wodną

Ad. 10 .
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady Mirosław Adamek zamknął obrady sesji.






Protokolant                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Anna Piasecka                                                                            Mirosław Adamek
                             

