PROTOKÓŁ  NR XXXVIII/2009
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 26 sierpnia  2009 roku

W sesji wzięło udział 14 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 i trwała do godz.12 30
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
3/ Stefania Dziedzic – skarbnik gminy

Porządek obrad sesji


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie : 
    a) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
        zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
        od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
        nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ożarów,
    b) zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od 
        osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
        za inkaso,
    c) zmiany uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 07 grudnia 2004 
        roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
        Ożarów,
    d) wyrażenia poparcia dla działań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
        Ożarowie zmierzających 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”,
     e)  darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów,
     f)  nabycia nieruchomości gruntowych,
     g) nabycia nieruchomości gruntowej,
     h) nabycia nieruchomości gruntowej,
      i) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
      j) zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 
         2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gmin y Ożarów na 2009 rok,
     k) zmian w budżecie,
     l) ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów na   
         terenie Gminy Ożarów.
6. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
7. Przedstawienie skargi na działalność Burmistrza Ożarowa, skierowanej do Rady Miejskiej                       
    w Ożarowie przez Pana Jana Kwiatkowskiego.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
11. 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 15 radnych obecnych jest 14.Nieobecna – usprawiedliwiona Pani Irena Mazurkiewicz.
Przewodnicząca, na wniosek Burmistrza zaproponowała zmianę w porządku obrad polegającą na poszerzeniu porządku obrad w pkt.5 podjęcie uchwał w sprawie o pdpkt. ł) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
Wszyscy głosowali za wprowadzeniem zmian. Następnie odczytała porządek obrad sesji ze zmianami. Proponowany porządek został przyjęty jednogłośnie.

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) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
        zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
        od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
        nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ożarów,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/260/2009 została podjęta.

    b) zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od 
        osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
        za inkaso,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/261/2009 została podjęta.

    c) zmiany uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 07 grudnia 2004 
        roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
        Ożarów,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/262/2009 została podjęta.

    d) wyrażenia poparcia dla działań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
        Ożarowie zmierzających 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 XXXVIII/263/2009 została podjęta.

     e)  darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/264/2009 została podjęta.

     f)  nabycia nieruchomości gruntowych,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/265/2009 została podjęta.

     g) nabycia nieruchomości gruntowej,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/266/2009 została podjęta.

     h) nabycia nieruchomości gruntowej,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/267/2009 została podjęta.

      i)udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/268/2009 została podjęta.

      j) zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 
         2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gmin y Ożarów na 2009 rok,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/269/2009 została podjęta.

     k) zmian w budżecie,
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/270/2009 została podjęta.

     l) ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów na 
        terenie Gminy Ożarów.
głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/271/2009 została podjęta.

ł) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 głosowanie : 
„za” – 14            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVIII/272/2009 została podjęta.


Ad.6.
  I N F O R M A C J A     B U R M I S T R Z A       

1. W okresie wakacyjnym odbyły się dwa wyścigi kolarskie: 
     - w lipcu Wyścig SOLIDARNOŚCI i Olimpijczyków
     - w sierpniu Wyścig pod patronatem Ministra Obrony Narodowej.
2. Odbył się przetarg na remont Szkoły w Janowicach w ramach środków z Mechanizmu 
    Norweskiego. Wygrała firma POLBUD z Oleśnicy /Staszów/ za kwotę 712.000 zł, termin 
     realizacji 30.06.2010 rok. Remont już się rozpoczął do 30 września ma być wykonane 
     nowe centralne ogrzewanie oraz kotłownia gazowa. Reszta prac przewidziana jest na 
     wiosnę przyszłego roku.
3. Praktycznie zostały zakończone sprawy z wjazdami na pola przy chodniku Przybysławice – 
    Sobótka. Wszystkie sprawy sporne zostały uzgodnione z Generalną Dyrekcją Dróg  
    Krajowych w Kielcach. Podobna sytuacja jest na odcinku Cementownia – Ożarów ul.   
    Kolejowa. Przy okazji remontu tej ulicy zostało wykonane nowe przejście wodociągowe w    
    ul. Bławatnej. Została wykonana kanalizacja w ul. Jana Pawła II do p. Słapek oraz do p. 
    Ciecieląg, którzy do tej pory byli podłączeni do kanalizacji burzowej. Zostały wykonane 
    nowe przejścia wodociągowe na wysokości ul. Mazurkiewicza, p. Śliwki, p. Słapek,.
4. Postęp prac przy wykonywaniu kanalizacji jest bardzo dobry. Zakończony został odcinek w 
    Sobowie około 700 mb. Mieszkańcy mogą wykonywać przyłącza. Czachów wykonany 
    zakres w 50%. Karsy około 30%. Wykonawca deklaruje wykonanie sieci kanalizacyjnej do 
    grudnia bieżącego roku. Natomiast odbudowa dróg asfaltowych i chodnik a Czachowie 
    wiosna przyszłego roku.
5. Praktycznie został zakończony remont Przedszkola pozostała jeszcze jedynie kosmetyka na 
    zewnątrz.
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących – do 1 września zostaną zakończone prace wewnątrz 
    budynku /wymiana Centralnego Ogrzewania, wymiana parapetów oraz okien/. W 
    przyszłym tygodniu rozpoczynają się roboty przy konstrukcji dachu dwuspadowego. 
    Kominy zostały wybudowane i zalane są wieńce pod murłaty. Do soboty zostaną wykonane 
    tunele wejściowe do budynku oraz odgrodzony plac wokół budynku. Dzieci i młodzież 
    rozpoczynają rok szkolny zgodnie z planem 2 września.
7. Została podpisana umowa na rewitalizację Janikowa.
8. Otrzymaliśmy pismo, że wniosek na rewitalizację Lasocina został rozpatrzony pozytywnie.
9. Zostało zakupione 3.500 ton destruktu, który ZGKiM wbudował na drogi gminne: Polesie  
    Mikułowskie /obok wysypiska/, Szczury, Zawada, Sobótka, Jakubowice, Janowice.
10. 3.09.2009  o godz. 10.ARiMR Kielce organizuje spotkanie z sołtysami gmin Ożarów i 
     Wojciechowice na temat kontroli w gospodarstwach. Spotkanie odbędzie się w MGOK.
11. Dożynki Powiatowe w Lasocine 30.08.2009 godz. 11.30 . Serdecznie zapraszamy.

Ad.7.
Przewodnicząca zapoznała ze skargą Pana Jana Kwiatkowskiego na działalność burmistrza.
Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem : „kto jest za p[przekazaniem skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną?”
„za” -14             „przeciw” – 0        „wstrzymało się”-0

Skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej.

Ad.8.
Pan Marcin Majcher poinformował, że wszystkie placówki oświatowe są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. Problemy wystąpiły w ZSO ale rok szkolny zacznie się zgodnie z planem.

Ad.9.
Pani Zofia Bidzińska – w związku z ulewami utrudniony jest dojazd do pól. Problem jest też     z koszeniem poboczy.

Pan Marcin Majcher – ustawa mówi, że obywatel ma obowiązek dbania o pobocza bezpośrednio przylegające do posesji.

Ad.10.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.11.
W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Wieczorek zamknęła obrady sesji Rady.




            Protokolant                                                 Przewodnicząca Rady

         Anna Piasecka                                                  Krystyna Wieczorek









