PROTOKÓŁ  NR XXXIV/2009
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 24 kwietnia 2009 roku

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała do godz. 1430
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania budżetu 
    gminy za 2008 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
    Ożarowa.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach          
    o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa z tytułu 
    wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.. 
10. Podjecie uchwał w sprawie :
 a) zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie,
 b) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                      
      i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów,
 c) uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości 
     dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
      przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów, 
 d) pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej,
 e) nabycia nieruchomości gruntowych,
 f) nabycia nieruchomości gruntowej,
 g) nabycia nieruchomości gruntowej,
 h) nabycia nieruchomości gruntowej,
 i) nabycia nieruchomości gruntowych,
 j) zmian w budżecie.           
11. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
12 Sprawy różne.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
15. 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.
Na wniosek Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała wycofanie z proponowanego porządku dzisiejszych obrad sesji projektu uchwały w sprawie : zmian w budżecie.
Wszyscy głosowali za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad.
Przewodnicząca odczytała porządek po zmianie.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania budżetu 
    gminy za 2008 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
    Ożarowa.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach          
    o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa z tytułu 
    wykonania budżetu Gminy za 2008 rok.. 
10. Podjecie uchwał w sprawie :
 a) zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie,
 b) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                      
      i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów,
 c) uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości 
     dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
      przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów, 
 d) pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej,
 e) nabycia nieruchomości gruntowych,
 f) nabycia nieruchomości gruntowej,
 g) nabycia nieruchomości gruntowej,
 h) nabycia nieruchomości gruntowej,
 i) nabycia nieruchomości gruntowych.
11. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
12 Sprawy różne.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
15. Zamknięcie obrad sesji.



Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.

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 – miał się pan spotkać z marszałkiem odnośnie budowy kanalizacji w Lasocinie. Czy już coś jest wiadomo w tej sprawie?

2/ Jerzy Nogaj (radny) – do pana Burmistrza – odnośnie przydomowych oczyszczalni- czy już należy składać wnioski?
 
Ad.5.

Skarbnik Gminy Pani Stefania Dziedzic omówiła analizę budżetu za 2008 rok.
Z analizy wynika, że plan dochodów na 2008 rok wyniósł 34.681.775,00 zł 
Wykonanie 38.973.920,00 zł, co tanowi 112,4%.
Wydatki zaplanowane były na kwotę 36.971.893 zł, zrealizowane 28.957.980 co stanowi 78,3%.
Reasumując- budżet został wykonany dobrze.

Ad.6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jerzy Nogaj przedstawił opinię  Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniował wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ożarowa tytułu wykonania  budżetu Gminy za 2008 rok.

Ad.7.

Pani Skarbnik zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach                  o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa                   z tytułu wykonania budżetu Gminy Ożarów za 2008 roku, który został zaopiniowany pozytywnie. 


Ad.8.

Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że budżet został przygotowany i wykonany                          w świetle obowiązujących przepisów prawa należycie. 

Ad.9.

Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa z tytułu 
wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. 
 głosowanie :

„za” – 14                  „przeciw” – 0              „wstrzymujących” – 0 
(dwie osoby nieobecne w trakcie głosowania uchwały)

Uchwała Nr XXXIV/229/2009 została podjęta.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Irenie Zaczkiewicz- pielęgniarce SPZOZ w Ożarowie.

Pani Zaczkiewicz poinformowała o sytuacji w podstacji pogotowia w Ożarowie.
Do1 kwietnia 2009 roku istniała podstacja pogotowia w Ożarowie zatrudniająca 4 pielęgniarki. Z dniem 1 kwietnia kierownictwo i dyrekcja podjął decyzję o zaprzestaniu działalności podstacji z powodu braku środków finansowych.
Pani Irena Zaczkiewicz zwróciła się do pana Burmistrza o pomoc.

Pan Marian Cieszkowski – czy dostały panie wypowiedzenie umowy o pracę ?

Pani Irena Zaczkiewicz – w I kwartale była to umowa zlecenie  z dniem 1 kwietnia b.r została ona rozwiązana.

Pan Marcin Majcher – sytuacja jest trudna. My jako gmina nie możemy finansować działalności podstacji pogotowia. 28 kwietnia będzie spotkanie Rady Społecznej ZOZ- u w Opatowie i będę chciał ten temat definitywnie zakończyć .


Ad.10.
a) zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Zmiana w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie ma na celu rozszerzenie jego działalności i udostępnienie dla wszystkich chętnych osób, nie tylko dla mieszkańców naszej gminy. Dokładnie chodzi tu o osoby zamieszkujące  w miejscowościach graniczących z terenem Gminy Ożarów i tylko w przypadku, gdy placówka będzie dysponować wolnymi miejscami. 
Prowadzone formy postępowania rehabilitacyjno-aktywizującego mają na celu przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego życia, uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej a nawet podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej. Środowiskowy Dom Samopomocy nie jest więc placówką wsparcia o charakterze ciągłym. Na dzień dzisiejszy nie ma też osób oczekujących na przyjęcie do placówki.
Z uwagi na sposób przyznawania dotacji od Wojewody uzależnionej od stopnia wykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy korzystnym jest utrzymanie pełnego stanu uczestników. Zapewni to świadczenie usług na dotychczasowym wysokim poziomie.


głosowanie : 
„za” – 14              „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0
(jedna osoba doszła )
Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Uchwała Nr XXXIV/230/2009 została podjęta.

b) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                      
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów.
Zmiana Ustawy Karta Nauczyciela obliguje do zmiany w/w uchwały.

głosowanie : 
„za” – 14              „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0
Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały . Uchwała Nr XXXIV/231/2009 została podjęta.

c) uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości 
  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach    
   prowadzonych przez Gminę Ożarów. 

głosowanie : 

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

Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Uchwała Nr XXXIV/232/2009 została podjęta.

d) pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej,

 głosowanie : 

„za” – 15              „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0
(doszła jedna osoba)
Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Uchwała Nr XXXIV/233/2009 została podjęta.

e) nabycia nieruchomości gruntowych.
Są to działki należące do Agencji Nieruchomości Rolnych jak również do prywatnych osób. Gmina jest zainteresowana ich kupnem w celu przedłużenia targowicy a część nich przeznaczyć na tereny inwestycyjne.

głosowanie : 
„za” – 15              „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Uchwała Nr XXXIV/234/2009 została podjęta.

f) nabycia nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość wymieniona w §1 w/w uchwały będzie przeznaczona na poszerzenie drogi wewnętrznej na Os.Wzgórze.

głosowanie : 
„za” – 15              „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Uchwała Nr XXXIV/235/2009 została podjęta.
 
g) nabycia nieruchomości gruntowej,

głosowanie : 
„za” – 15              „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Uchwała Nr XXXIV/236/2009 została podjęta.

h) nabycia nieruchomości gruntowej.

głosowanie : 
„za” – 15              „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Uchwała Nr XXXIV/237/2009 została podjęta.

i) nabycia nieruchomości gruntowych,            

głosowanie : 
„za” – 15              „przeciw” – 0               „wstrzymujących” – 0

Rada pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Uchwała Nr XXXIV/238/2009 została podjęta.


Ad.11. 
Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
- rozpoczęła się budowa drogi w Janowicach,
- trwają prace nad przebudową drogi na os. Wschód,
- podpisaliśmy preumowę na rewitalizację rynku w Ożarowie,
- odbyło się spotkanie na temat wykorzystania biomasy do produkcji ciepła i energii 
   elektrycznej

Ad.12.
Przewodnicząca Rady przypomniała o dobiegającym końca terminie składania oświadczeń majątkowych.

Ad.13. 
1/ p.Tadeusz Matyjasek (sołtys wsi Zawada) – zwracam się do pana burmistrza o poprawienie drogi Ożarów- Bałtówka.

p. Marcin Majcher – właśnie jesteśmy w trakcie przekazania tej drogi dla województwa.

p. Paweł Dominik (sołtys Sobowa) – w innych gminach składane SA wnioski na odnawialne źródła energii. Jak wygląda sprawa u nas?

p. Marcin Majcher – żeby taki program mógł być zrealizowany musi być 50 % odbiorców. Gminą wiodącą w tym temacie jest gmina Raba. Inne gminy dopisują się do niej. My nie wchodziliśmy w ten temat ponieważ nie mamy w tej chwili na to środków. Podejrzewam, że gmina Raba nie ruszy jeszcze z tym tematem do przyszłego roku.  Zrobimy rozeznanie i ewentualnie dopiszemy się do nich.

p. Marian Cieszkowski – czy gmina byłaby zobligowana w partycypacji tych kosztów?

p. Marcin Majcher- tak, ponieważ udział środków własnych jest warunkiem .
p. Stanisław Dobek – proszę o zwrócenie uwagi przy budowie chodnika przy bl.1  aby dobrze utwardzić podłoże, żeby chodnik nie zapadł się.

p.Kiliański (sołtys Stróży) – zauważalne są różnice napięć w dostarczanej energii elektrycznej w wyniku czego psują się urządzenia elektryczne.

p. Marcin Majcher – wystąpimy do Zakładu Energetycznego z pismem o wyjaśnienie przyczyny takiej sytuacji.

p. Mirosław Nowakowski (sołtys Dębna) – miało się odbyć spotkanie z kołem łowieckim, czy dojdzie ono do skutku?

p. Marcin Majcher  - postaram się zorganizować spotkanie. Spiszemy protokół i zobaczymy kto się wywiąże ze swoich postanowień.


Ad.14. 
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
1/ odnośnie kanalizacji w Lasocinie – 7 maja spotkam się z marszałkiem w tej sprawie.
2/ odnośnie przydomowych oczyszczalni – proszę chętnych o zapisywanie się na listę do pana Henryka Roleckiego- pracownika ref. Budownictwa.

Ad.15.
W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek zamknęła obrady sesji Rady.






            Protokolant                                                 Przewodnicząca Rady

         Anna Piasecka                                                  Krystyna Wieczorek


