PROTOKÓŁ  NR XXXII/2009
z sesji Rady Miejskiej Ożarów
w dniu 25 lutego 2009 roku

W sesji wzięło udział 14 radnych wg. załączonej listy obecności .
Nieobecny : Wojciech Majcher
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
3/ Krzysztof Antoniewski – dyr. ZGKiM
4/Sołtysi , mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.



PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego 
        zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
        stanowiących własność Gminy Ożarów,
    b) pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej,
    c) nabycia nieruchomości gruntowej (Pisary),
    d) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji          
        projektu „Edukacja i Kariera” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
    e) zmiany uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 
        2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
        Ożarów na lata 2005- 2013 
 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 sesji Rady Miejskiej w Ożarowie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Wieczorek.

Ad.2.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum. Nieobecny usprawiedliwiony Pan Wojciech Majcher.
Przewodnicząca zapoznała z porządkiem obrad dzisiejszej sesji następnie poddała go pod głosowanie.

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

Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.

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

Ad.4.
Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

Ad.5.
Plan pracy rady na 2009 rok przedstawił Wiceprzewodniczący rady Grzegorz Dębniak.

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.

Ad.6.

    a) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego 
        zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
        stanowiących własność Gminy Ożarów,
Pan Krzysztof Antoniewski przedstawił proponowane w uchwale stawki : 
- woda – 2,80 zł
- ścieki – 3,00 zł

Głosowanie : 
„za” – 13             „przeciw” – 0            „wstrzymujących” – 1          (jedna osoba nieobecna)

Uchwała Nr XXXII/217/2009 została podjęta.

    b) pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej,
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz Marcin Majcher.
Głosowanie : 
„za” – 14             „przeciw” – 0            „wstrzymujących” – 0          (jedna osoba nieobecna)

Uchwała Nr XXXII/218/2009 została podjęta.

    c) nabycia nieruchomości gruntowej (Pisary),
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz Marcin Majcher.
Głosowanie : 
„za” – 14             „przeciw” – 0            „wstrzymujących” – 0          (jedna osoba nieobecna)

Uchwała Nr XXXII/219/2009 została podjęta.


    d) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji          
        projektu „Szkolenia szansą na sukces zawodowy” dofinansowanego z Europejskiego 
       Funduszu Społecznego,
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz Marcin Majcher.
Głosowanie : 
„za” – 14             „przeciw” – 0            „wstrzymujących” – 0          (jedna osoba nieobecna)

Uchwała Nr XXXII/220/2009 została podjęta.


    e) zmiany uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 
        2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
        Ożarów na lata 2005- 2013 .
Projekt uchwały omówił Pan Burmistrz Paweł Rędziak.
Głosowanie : 
„za” – 14             „przeciw” – 0            „wstrzymujących” – 0          (jedna osoba nieobecna)

Uchwała Nr XXXII/221/2009 została podjęta.

Ad.7.
Rewitalizacja Ożarowa.
Zakres:
- Budowa nowego miejsca na Dworzec Autobusowy /skrzyżowanie Kolejowa Ostrowiecka/
- Przebudowa Placu Wolności: utwardzenie kostką granitową, wycinka i nasadzenie drzew, 
   przebudowa linii telefonicznej, oświetlenie,
- sieć światłowodowa od SPZOZ do dworca autobusowego,
- przebudowa ul. Długiej oraz Wysokiej
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej na Placu
- Wymiana sieci wodociągowej od ul. Spacerowej do Mickiewicza wraz z chodnikiem,
-Przebudowa sieci wodociągowej od Placu Wolności do ul. Brzozowej,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wąskiej, Ogrodowej, Cichej Parkowej,
- Przebudowa linii energetycznej w ul. Wysokiej
Projekt będzie gotowy do końca marca 2009. Został złożony wniosek o dofinansowanie z RPO u Pana Marszałka na to zadanie. Szacowany koszt około 5.000.000 zł. Z tego dofinansowanie maksymalne 60% tj.3.000.000 Jesteśmy po pierwszej ocenie formalnej - opinia pozytywna . Obecnie trwa ocena merytoryczna powinna się zakończyć  do kwietnia 2009. Podpisanie umowy z Marszałkiem do końca czerwca. Następnie procedura przetargowa i wykonawstwo sierpień 2009 sierpień 2010.
Niestety w zakresie Rewitalizacji nie można ująć budowy budynku Dworca Autobusowego. Zadanie to musi być finansowane w 100% z budżetu Gminy. Projekt będzie gotowy razem z Rewitalizacją. Obecnie trwają ostatnie uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych oraz ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg w sprawie włączenia się do ruchu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można rozpocząć procedurę przetargową i budowę budynku. Szacowany koszt około 1.000.000 zł.


Ad.8.
W sprawach różnych Przewodnicząca Rady przypomniała o obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Radni otrzymali druki oświadczeń.
Przewodnicząca pogratulowała radnemu Panu Jerzemu Nogajowi za zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci ze szkół naszej gminy.

Pan Burmistrz poinformował, że „Echo Dnia” organizuje konkurs Kobieta Przedsiębiorcza. Z naszej gminy zgłoszona jest Pani Krystyna Wieczorek i Pani Anna Stoltz.

Ad. 9. 
Mirosław Nowakowski /sołtys wsi Dębno/ - pyta Pana Burmistrza o przepust w Dębnie.

Pan Marcin Majcher – przepust będzie zrobiony.

 Ad.10. 
Nie zgłoszono.

Ad.11.
W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.


               Protokolant                                                         Przewodnicząca Rady
       Sylwia Rożmiej- Zdybska                                            Krystyna Wieczorek



