P R O T O K Ó Ł  NR  XLV / 2006

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




Sesja rozpoczęła się o godz. 1400  i trwała do godz.17 00
W sesji wzięło udział 15 radnych 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. Jadwiga Banach - Sekretarz  Gminy

Zaproszeni goście :
1/ Ryszard Nagórny – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2/ Kazimierz Kotowski – Starosta Opatowski
3/ Alicja Różańska Cembrowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego
5/ Andrzej Ptak – Prezes Dyrektor Generalny Grupa Ożarów S.A
6/ Marek Soboń – Specjalista d/s Produkcyjno Handlowych Grupa Ożarów S.A
7/ Edward Wojda – Specjalista d/s kadrowych
8/ Wojciech Majcher – Radny 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. Interpelacje radnych
5. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
    Gminy Ożarów
6. Podjęcie uchwały w sprawie :
   a) zmian w budżecie gminy
7. Podsumowanie pracy Rady IV kadencji
8.Informacja Burmistrza z realizacji wydatków inwestycyjnych                                        
   za okres IV kadencji.
9. Sprawy różne
10. Zapytania i wolne wnioski
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje
12. Zamknięcie obrad sesji

Ad. 1.

Otwarcia obrad Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Adamek.
Przewodniczący powitał zaproszonych gości na ostatniej Sesji Rady Miejskiej IV kadencji.

Ad. 2.
Przewodniczący stwierdził quorum . Za przyjęciem proponowanego porządku obrad wszyscy głosowali jednogłośnie pozytywnie.

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

Ad.4 .
Przewodniczący oddał głos sołtysowi wsi Potok. 
Wiesław Zięba – dot. sprzedaży gruntów dla Cementowni. Mieszkańcy wsi chcą 
 zagospodarować teren , który przeznaczony jest na sprzedaż . Na wsi nic już                              nie zostało , a przecież mieszkańcy nadal tam są.  Kiedy nasza wieś przestanie istnieć?

Prezes Grupy Ożarów S.A Andrzej Ptak – wieś położona jest na obszarze górniczym, szacowania mówią, że do wsi dojdziemy za ok. 40-50 lat. Jeżeli mieszkańcy są zainteresowani sprzedażą swoich gospodarstw my jesteśmy gotowi do rozmów. Tereny wykupione, które nie są nam już potrzebne w tym momencie są obsadzane wierzbą energetyczną.

Wiesław Zięba – nam głównie chodzi o działkę, która została sprzedana na ostatniej sesji. Mieszkańcy chcieli ją zagospodarować dla dzieci.

Burmistrz Marcin Majcher – działka należy do Gminy. Samo podjęcie uchwały nie oznacza sprzedaży. Ponieważ działka w tej chwili nie jest potrzebna Cementowni, nie zostanie sprzedana, mieszkańcy Potoka mogą sobie ją zagospodarować.

Mieszkanka Potoka – dlaczego kapliczka została przeniesiona? Boimy się, ze Potok zostanie wysprzedany bez naszej wiedzy.

Prezes Andrzej Ptak – nic nie może być sprzedane bez czyjejś  wiedzy , czy też zgody. Jeżeli chodzi o kapliczkę uzgodnione zostało wszystko z księdzem . Postać Św. Antoniego została przeniesiona do nowo postawionej kapliczki ponieważ stara kapliczka znajdowała się na terenach położonych bardzo blisko kopalni.


Ad. 5.

Głos zabrał Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak.

Po dokonaniu analizy obowiązujących aktów prawa miejscowego dotyczących planowania przestrzennego należy stwierdzić iż gmina posiadała na dzień 27 pażdziernika 2002 r / początek kadencji Rady Miejskiej/  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy uchwalonego w 2000 roku ,  plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów uchwalony w 1989 roku   plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ożarowa uchwalony w 2000roku . Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sobów i Zawada  uchwalone w 2000roku.
     Ustawa z dnia 23 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 87 ust. 1 ,3i 4 określiła ważność posiadanych planów oraz zobowiązała do opracowania nowych.
Zgodnie z tym artykułem obowiązujące plany uchwalone przed 1 stycznia 1995r tracą moc z dniem 31 grudnia 2003r. Na mocy tego zapisu stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego z 1989 roku dla Gminy. W związku z tym większość miejscowości w gminie nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W miejscowościach  dla których  brak jest planów zagospodarowania przestrzennego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę  wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania . Taki tryb załatwiania  wydłuża okres czasu uzyskania pozwolenia na budowę.
  Wychodząc naprzeciw temu oraz zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu Burmistrz przystąpił do opracowania planów zagospodarowania dla m. Lasocin – Szymanówka w 2003r a który został uchwalony w 2005 roku.
W 2004 roku podjęta została uchwała o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania  przestrzennego dla pozostałych miejscowości w gminie. Po uchwaleniu tego planu co powinno nastąpić  w m-c luty 2007 gmina będzie posiadać pełne  pokrycie planami .  
       Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowała , że obowiązujące Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego jaki i istniejące plany zagospodarowania przestrzennego nie w pełni spełniają wymogi ustawy . Nie spełniają też oczekiwań społeczności lokalnej. W związku z powyższym podjęte zostały działania dotyczące tych planów.
W pierwszej kolejności przystąpiono do zmiany obowiązującego Studium ponieważ dokument ten stanowi o całości zagadnień związanych z planowaniem w gminie. Wytycza bowiem  kierunki i potrzeby związane z opracowaniem planów. W następnej kolejności przystąpiono do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Ożarowa, Zawady i Sobowa. Zmiany te sporządzane są na wnioski mieszkańców tych miejscowości bądź posiadających tam nieruchomości pod indywidualne potrzeby inwestycyjne. Zakończenie prac nad projektem zmian i uchwalenie tych zmian przewiduje się na miesiąc luty 2007r. 


Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w budżecie gminy. Skarbnik Gminy Stefania Dziedzic omówiła zmiany wprowadzone do budżetu . 


Głosowanie nad uchwałą : 

„za” – 14                            „przeciw” – 0                      „wstrzymujących” – 1

Uchwała Nr XLV/317/2006 została podjęta.


Ad. 7. 

Przewodniczący Rady złożył sprawozdanie z działalności Rady IV kadencji. 
Sprawozdanie w załączeniu.




Ad. 8.

Burmistrz złożył informacje z  realizacji wydatków inwestycyjnych  za okres IV kadencji.
Informacja w załączeniu.

Ad.9.

Przewodniczący wraz z Burmistrzem wręczyli pamiątkowe grawery radnym oraz zaproszonym gościom, jednocześnie dziękując wszystkim za współpracę.

Ad. 10. 
Nie było.

Ad. 11. 
Odpowiedzi zostały udzielone w pkt. 4 .

Ad. 12. 
Przewodniczący Rady Mirosław Adamek zamknął obrady ostatniej sesji IV kadencji.



   Protokolant                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Piasecka                                                                         Mirosław Adamek

Mijająca IV kadencja Rady Miejskiej przebiegła w odmiennych warunkach niż poprzednie, ponieważ po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich 27 października 2002 roku społeczeństwo wybrało Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera. Tym samym dokonany został rozdział władzy uchwałodawczej jaką jest rada miejska , od wykonawczej, jaką jest burmistrz.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Ożarowie wybrano 15 radnych.
Na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 18 listopada 2002 roku, w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego Rady Mirosława Adamka oraz Wiceprzewodniczącego Tomasza Pietrasa.
Powołano również cztery komisje stałe Rady :
1/ Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Przewodniczący Grzegorz Dębniak
2/ Komisja Rolnictwa – Przewodniczący Mirosław Pietrkiewicz
3/ Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – Przewodnicząca Wanda Kołtunowicz
4/ Komisja Ładu i Porządku Publicznego – Przewodniczący Wiesław Chmielewski
oraz Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Jerzy Nogaj.
W dniu 26 sierpnia 2003 roku Rada Miejska Uchwałą Nr X/61/2003 dokonała zmiany składu osobowego komisji Stałych Rady , w wyniku której Komisja Ładu i Porządku Publicznego połączyła się z Komisją Rolnictwa i powstała Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego.
Do tej  pory Rada obradowała na 44 sesjach, podejmując 316 uchwał. 
Z inicjatywy Obywatelskiego Komitetu Fundacji w skład, którego weszli : Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Adamek, Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher , Zastępca Burmistrza Paweł Rędziak, Prezes Grupy Ożarów S.A Andrzej Ptak,   Prezes Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum” Marcin Kwieciński oraz Stanisław Tużnik  , dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców gminy, nawiązując do przeszłości Ożarowa podjęta została uchwała w sprawie ustanowienia symboli i insygniów władzy samorządowej Gminy Ożarów. Nadano herb Ożarowa, chorągiew, pieczęcie,  ufundowano sztandar a także nadano łańcuchy dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza.
 Uroczystość nadania   powyższych insygniów władzy samorządowej dla Miasta i Gminy Ożarów połączona była  z obchodami XV- lecia Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się  na   Sesji w dniu 27 maja 2005 roku .
Kolejnym ważnym wydarzeniem  było podjęcie uchwały w sprawie wzniesienie obelisku Józefa Piłsudskiego w Jakubowicach. Staraniem Radnego Wiesława Chmielewskiego przy udziale lokalnej społeczności dla uczczenia 90 rocznicy pobytu Legionów Józefa Piłsudskiego w Jakubowicach wzniesiony został obelisk upamiętniający ich czyn zbrojny.

Szereg uchwał podjętych przez Radę IV-tej kadencji , miało na celu dalszy rozwój miasta
 i gminy. Do najważniejszych należy zaliczyć : 
- uchwalenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2002 r.
- uchwalenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Ożarów na lata 2005-2013
- przystąpienie do pierwszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
- uchwalenie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  
  Ożarów
- przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
  zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów
- uchwalenie Programu ochrony środowiska Gminy Ożarów wraz z programem gospodarki 
  odpadami
- uchwalenie Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W latach 2002- 2006 Rada podjęła uchwały w wyniku , których zostały zrealizowane duże zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą , przede wszystkim modernizacja oczyszczalni ścieków, inwestycje drogowe, modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Ożarów. 
Na przestrzeni kadencji Rada Miejska przyjęła cztery budżety zrównoważone zarówno po stronie wydatków jak i dochodów, które zostały sprawnie wykonane przez Burmistrza Gminy. Można w nich zauważyć oprócz wzrostu wydatków inwestycyjnych , wzrost wydatków socjalnych. Większa liczba osób uzyskała dodatki mieszkaniowe, zasiłki, pomoc w naturze . Wiązało się to z ubożeniem lokalnego społeczeństwa. Dlatego Rada popierała takie pro-socjalne działania . Szczególną troską objęto dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy. Wprowadzono dla dzieci z ubogich rodzin bezpłatne dożywianie w szkołach wraz z prowadzeniem dystrybucji posiłków w szkołach wiejskich a dla lepszego rozwoju fizycznego uczniów sfinansowano zajęcia na basenie. 

W dniu 27 czerwca 2006 roku Rada Miejska w Ożarowie wyraziła zgodę w formie uchwały na podpisanie umowy  partnerskiej ze słowackim miastem Spiska Bela. 
Co otworzyło na drzwi  w pozyskiwaniu środków unijnych na cele kulturalne.
Swoje główne zadania Rada realizowała na posiedzeniach Komisji Stałych .
Łącznie w ciągu IV kadencji Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu obradowała na  50 posiedzeniach, Komisja Rolnictwa 53  - ech, Komisja Oświaty – 48 .
Z inicjatywy Komisji Rolnictwa zostały zorganizowane po raz pierwszy dożynki gminne, odbywające się co rocznie w innej miejscowości. Swym poziomem dorównują one imprezom organizowanym przez okoliczne gminy.
Na dużą uwagę zasługuje „Święto Kwitnącej Wiśni”, organizowane w Nowem .
Zarówno dożynki jak i Święto Kwitnącej Wiśni na stałe wpisały się w kalendarz cyklicznych imprez naszej gminy.
 


