PROTOKÓŁ  NR XXXVI/2009
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 22 maja 2009 roku

W sesji wzięło udział 14 radnych wg. załączonej listy obecności .                                          Nieobecna –usprawiedliwiona Pani Irena Mazurkiewicz.
Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 10 00
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
3/ Stefania Dziedzic – skarbnik gminy
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) zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z  dnia 17 grudnia 2008 
      roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok ,
   b) zmian w budżecie,
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 : 
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad.5.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z  dnia 17 grudnia 2008 
      roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok ,

głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVI/249/2009 została podjęta.

b) zmian w budżecie .

głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVI/250/2009 została podjęta.

Ad.6.

W związku z tym, iż ostatnia sesja odbyła się dwa dni wcześniej Pan Burmistrz nie składał informacji z działalności między sesjami.

Ad.7.

Pan Burmistrz Marcin Majcher poinformował, że do piątku musi być w każdej miejscowości zrobiona lista imienna + nr działki – kto chce budować przydomowe oczyszczalnie . W tej chwili nie wchodzi tylko Lasocin.

Ad.8.

 Pan Maciej Krakowiak /radny/ - podziękowania dla OSP Sobótka za pomoc w usuwaniu skutków trąby powietrznej w Przybysławicach.
 
Ad.9.

Nie zgłoszono interpelacji.

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



