PROTOKÓŁ  NR XXXV/2009
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 19 maja 2009 roku

W sesji wzięło udział 14 radnych wg. załączonej listy obecności .                                          Nieobecna –usprawiedliwiona Pani Irena Mazurkiewicz.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała do godz. 13 00
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
Sołtysi wg załączonej listy obecności.


Porządek obrad sesji
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjecie uchwał w sprawie :
   a) zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów,
   b) zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Janików w Gminie Ożarów,
   c) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. 
      „Odnowa rynku w miejscowości Janików – Gmina Ożarów” poprzez remont świetlicy, 
      budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych” dofinansowanej ze środków 
      unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
  d) wyrażenia poparcia dla działań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów                
       zmierzającej do realizacji inwestycji pn. „Odnowa rynku w miejscowości Lasocin – 
       Gmina Ożarów” poprzez renowację Domu Ludowego i odnowę rynku” 
       dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   e) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. 
      „Instalacja powietrznych kolektorów słonecznych oraz gruntowego wymiennika 
      ciepła(GWC) w Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie” dofinansowanej ze środków 
      unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
    f) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji  inwestycji pn. 
      „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Ożarów” dofinansowanej ze 
      środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
   g) wyrażenia poparcia dla działań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
       Ożarowie zmierzającej do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa systemu zbiórki i 
       segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Ożarów” dofinansowanej ze  
       środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
  h) ustalenia wynagrodzenia  Burmistrzowi Ożarowa,
   i) nabycia nieruchomości gruntowej, 
   j) uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla          
       miejscowości Lasocin- Szymanówka gmina Ożarów.    
6. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.1.
Obrady sesji otworzyła Pani Krystyna Wieczorek Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Ad.2.
Przewodnicząca  na podstawie listy obecności stwierdziła quorum wymagalne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad sesji. Proponowany porządek został przyjęty jednogłośnie bez zmian.

Ad.3.
Nikt nie zgłosił uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.

Interpelacje radnych : 
1/ Danuta Bień (radna ) – do pana Burmistrza – Czy wiadomo kiedy będą koszone rowy przy  
                                                                             drogach powiatowych?

Ad.5.
Podjęcie uchwał w sprawie : 
   a) zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Lasocin w Gminie Ożarów,

głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/240/2009 została podjęta.

   b) zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Janików w Gminie Ożarów,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/241/2009 została podjęta.

   c) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. 
      „Odnowa rynku w miejscowości Janików – Gmina Ożarów” poprzez remont świetlicy, 
      budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych” dofinansowanej ze środków 
      unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/242/2009 została podjęta.

  d) wyrażenia poparcia dla działań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów                
       zmierzającej do realizacji inwestycji pn. „Odnowa rynku w miejscowości Lasocin – 
       Gmina Ożarów” poprzez renowację Domu Ludowego i odnowę rynku” 
       dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/243/2009 została podjęta.
   e) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. 
      „Instalacja powietrznych kolektorów słonecznych oraz gruntowego wymiennika 
      ciepła(GWC) w Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie” dofinansowanej ze środków 
      unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/244/2009 została podjęta.

    f) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji  inwestycji pn. 
      „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Ożarów” dofinansowanej ze 
      środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Pan Marian Cieszkowski zgłosił, że w otrzymanych materiałach jest inny projekt uchwały niż ten , który odczytała Pani Przewodnicząca. Po wyjaśnieniu Pana Burmistrza radni otrzymali projekt uchwały zgodny z projektem odczytanym przez Przewodniczącą.
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/245/2009 została podjęta.

   g) wyrażenia poparcia dla działań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
       Ożarowie zmierzającej do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa systemu zbiórki i 
       segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Ożarów” dofinansowanej ze  
       środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/246/2009 została podjęta.

  h) ustalenia wynagrodzenia  Burmistrzowi Ożarowa,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/247/2009 została podjęta.

   i) nabycia nieruchomości gruntowej,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/239/2009 została podjęta.
 
   j) uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla          
       miejscowości Lasocin- Szymanówka gmina Ożarów.    
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXV/248/2009 została podjęta.

Ad.6.
Pan Burmistrz Marcin Majcher złożył informację z działalności między sesjami rady :

	Klub Abstynenta „ASTER” obchodził 12 rocznicę działalności . 
	Odbyło się V Święto Kwitnącej Wiśni w Nowem. Podziękowania dla OSP Nowe (szczególnie dla Krawczyk Krzysztof) oraz p. Pietras. 
	Nastąpiło przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Sobótka. Podziękowania dla OSP Sobótka i Pani Przewodniczącej za zaangażowanie przy tej uroczystości. 
	Odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej w MGOK-u , występowały dzieci 6-cio letnie z terenu całej Gminy. Bardzo dobre przygotowanie dzieci przez nauczycieli. 

Wizyta delegacji Niemieckich nauczycieli w ZSO Ożarów. 
Liga Mistrzów „Echa Dnia” występowały 4 drużyny młodzieży gimnazjalnej. Ożarów wygrał grupę i awansował do dalszych rozgrywek. 
Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza. Uczestniczyło 6 młodych wędkarzy (poniżej 13 roku) oraz 26 dorosłych . Zawody odbyły się na „PRZERJI” w Biedrzychowie. 
Sesja Sejmiku Wojewódzkiego poświęcona sytuacji rolnictwa. 
Otwarty został przetarg na kanalizację Czachów, Karsy, Sobów. Wpłynęło 9 ofert- najtańsza 4.957.000zł, najdroższa- 8.290.000 zł. Do końca miesiąca powinna być podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji 30 maja 2010 roku. 
Nastąpiło przekazanie placów budowy przy drodze krajowej 79 (Cementownia Ożarów – do końca Ożarowa oraz Rondo Wyszmontów – Sobótka. Termin realizacji 30 września 2009r. Wystąpiliśmy do obu Wykonawców o sprzedaż destruktu pochodzącego z frezowania asfaltu. Chcielibyśmy wykorzystać ten materiał do utwardzenia dróg. 
26 par małżeńskich obchodziło w ubiegłym roku 50-lecie Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył jubilatów medalami. Uroczystość dekoracji poprzedzona Mszą Świętą odbyła się 2 maja 2009r. 
Została zlecona do opracowania dokumentacja budowy wyjścia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Pisarach- zgodnie z decyzją PSP Opatów. 
Kolejne spotkanie na temat „Szlaku Staropolskiego” Kudowa-Lublin. 
Została podpisana umowa na asfaltowanie drogi Niemcówka – Szczury, odcinek 800 mb. Kwota 410.000 zł, termin  realizacji koniec sierpnia. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania z Kraśnika. Zadanie dofinansowywane z programu usuwania skutków powodzi w 50%. 
Do niedzieli zostaną ukończone roboty przy asfaltowaniu Janowic. Został wykonany odcinek o długości 4.800.000 mb. Zadanie ujęte w programie przebudowy dróg gminnych, dofinansowywane w 50% przez Wojewodę. 
Na ukończeniu jest również przebudowa drogi do bloku 15 oraz do pawilonu GS-u. Przy tym zadaniu musieliśmy dodatkowo wykonać około 100 mb kanalizacji burzowej, gdyż studnia zlokalizowana obok śmietnika przy pawilonie nie posiadała odpływu. 
Pismo z PZU o obowiązkowych ubezpieczeniach upraw rolniczych 
Uczennica Gimnazjum Magda Świątek wygrała konkurs ogłoszony przez Marszałka pt: „Mój region 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej”. 


Ad. 7.
W sprawach różnych Burmistrz Marcin Majcher poinformował, że na komisjach Rady poruszony został temat podstacji pogotowia w Ożarowie. Na dzisiejszej sesji obecna jest pani Irena Zaczkiewicz- pielęgniarka, która pracowała w podstacji. Pan Burmistrz poprosił panią Zaczkiewicz o wprowadzenie obecnych w temat obecnej sytuacji pogotowia.

Pani Irena Zaczkiewicz – działalność podstacji pogotowia w Ożarowie prowadzona była 10 lat, z dniem 1 kwietnia  została wstrzymana  z powodu braku środków finansowych. Dyrektor pogotowia w Opatowie poinformował, że dopóki Burmistrz Ożarowa nie przekaże środków dalsza działalność nie będzie prowadzona.

Pan Paweł Rędziak Z-ca Burmistrza – opieka pielęgniarek kontraktowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na terenie Ożarowa funkcjonują cztery podmioty, których usługi są kontraktowane przez NFZ są to : podstacja pogotowia, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowe. Wszystkie wymienione podmioty odprowadzają składki na rzecz pogotowia w Opatowie. Dyrektor pogotowia nie może więc mówić, że nie ma środków na utrzymanie podstacji. Gmina formalnie nie może dać pieniędzy na zadania zakontraktowane przez NFZ dlatego czyni to w inny sposób- kupiliśmy karetkę oraz sprzęt medyczny, który jest na majątku szpitala w Opatowie. Uważam, że dyrektor pogotowia też powinien podjąć jakieś kroki w kierunku utrzymania podstacji w Ożarowie.

Pani Krystyna Wieczorek – proponuję na posiedzenie Komisji Oświaty zaprosić władze służby zdrowia i wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie.

Pan Jerzy Nogaj – Stowarzyszenie sołtysów funkcjonuje już 15 lat. Wystąpiliśmy z inicjatywą żeby ufundować Stowarzyszeniu sztandar. Podjęliśmy w tej sprawie uchwałę, został utworzony komitet organizacyjny. Zwracam się do państwa o wsparcie finansowe.

Pan Marian Cieszkowski zgłosił brak materiałów  na sesje zwołaną na 22 maja b.r.

Ad.8.

W wolnych wnioskach Pan Burmistrz Marcin Majcher zaprosił wszystkich na sesję historyczną, która odbędzie się 22 maja 2009 r. o godz.10.00 .
23 maja obchody Dnia Budowlańca  i 24 maja Dni Ożarowa.

Ad.9.
Odnośnie interpelacji Pani Danuty Bień nic nie wiadomo o terminach koszenia rowów przez Powiat.

Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek zamknęła obrady sesji Rady.






            Protokolant                                                 Przewodnicząca Rady

         Anna Piasecka                                                  Krystyna Wieczorek



