PROTOKÓŁ  NR XXXI/2009
z sesji Rady Miejskiej Ożarów
w dniu 28 stycznia 2009 roku

W sesji wzięło udział 14 radnych wg. załączonej listy obecności .
Nieobecny : Wojciech Majcher
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała z przerwa do godz. 15 00.
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Stefania Dziedzic – skarbnik gminy
3/ 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. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w 2008 roku,
6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku,
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
    Narkomanii za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2009r. 
   b)  przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 rok,
  c)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
   Alkoholowych na 2009 rok,
  d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,
  e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami 
     pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
     pożytku  publicznego na 2009 rok,
  f) zmian w budżecie,
  g)  udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
  h)  ustalenia diet dla radnych,
  i) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
      Ożarów (Wlonice),
  j) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
      Ożarów (Lasocin),
  k) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
     Ożarów (Wyszmontów),
9. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
10. Sprawy różne.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
13. 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 na wniosek Pana Burmistrza Marcina Majchera,  zaproponowała zmianę porządku polegającą na wprowadzeniu do pkt.8 następujących projektów uchwał : 
 l) przystąpienia Gminy Ożarów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII 
     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 ł)  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.
Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem czy wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad.
Wszyscy głosowali za wprowadzeniem zmian.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianie :

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w 2008 roku,
6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku,
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
    Narkomanii za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2009r. 
   b)  przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 rok,
  c)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
   Alkoholowych na 2009 rok,
  d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,
  e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami 
     pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
     pożytku  publicznego na 2009 rok,
  f) zmian w budżecie,
  g)  udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
  h)  ustalenia diet dla radnych,
  i) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
      Ożarów (Wlonice),
  j) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
      Ożarów (Lasocin),
  k) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
     Ożarów (Wyszmontów),
  l) przystąpienia Gminy Ożarów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII 
     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 ł)  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.
 9. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
10. Sprawy różne.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianie.

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

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad sesji.

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

Ad.4.
Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji.

Ad.5.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady o złożenie sprawozdań z pracy komisji w 2008 roku. Sprawozdania zostały złożone.

Ad.6.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Nogaj złożył sprawozdanie z pracy Komisji  w 2008 roku.

Ad.7.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2009 rok złożył Pełnomocnik Burmistrza d.s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Marcin Kwieciński.

Ad.8.

   a) przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na 2009r. 
Plany pracy Komisji Stałych Rady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/204/2009 została podjęta.

   b)  przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 rok,
Plan pracy Komisji Rewizyjnej jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/205/2009 została podjęta.
 
 c)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
   Alkoholowych na 2009 rok,
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/206/2009 została podjęta.

  d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/207/2009 została podjęta.

  e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi  oraz 
     innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego na 2009 rok,
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/208/2009 została podjęta.

  f) zmian w budżecie,
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/209/2009 została podjęta.

  g)  udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego,
Środki przeznaczone są na remont w Zespole Szkół w Ożarowie.
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/210/2009 została podjęta.

  h)  ustalenia diet dla radnych,
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/211/2009 została podjęta.

  i) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
      Ożarów (Wlonice),
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/212/2009 została podjęta.

  j) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
      Ożarów (Lasocin),
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/213/2009 została podjęta.

  k) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
     Ożarów (Wyszmontów),
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/214/2009 została podjęta.
  l) przystąpienia Gminy Ożarów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII 
     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/215/2009 została podjęta.

 ł)  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.

Do załącznika Nr 4b uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok wprowadzono rubrykę „ogółem”.
Głosowanie : 
„za”- 14            „przeciw” – 0                   „wstrzymujących” – 0   ( jedna osoba nieobecna)
Uchwała Nr XXXI/216/2009 została podjęta.

Ad.9.
Informacja burmistrza 28 stycznia 2009 r.
	Spotkanie z przedsiębiorcami. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Została zebrana kwota ponad 12.700 zł. 
Spotkanie w PKS Ostrowiec na temat bezpieczeństwa i organizacji  przewozów pasażerskich. 
Podsumowanie Marszów i Imprez związanych z tematyką Legionową w Jakubowicach. 
Spotkanie z Konserwatorem Zabytków w Sandomierzu oraz projektantem na temat schodów ewakuacyjnych w Szkole w Pisarach. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na remont dróg od Cementowni do końca Ożarowa z przebudową ulic Kochanowskiego, Jana Pawła ,Kolejowa oraz Rondo Wyszmontów Sobótka do cmentarza wraz z ciągiem pieszym Przybysławice – Sobótka. Zostało zlecone opracowanie projektu chodnika Ożarów – Karsy. 
Odbyliśmy spotkanie z Panem Starostą na temat zgłoszenia drogi Ożarów- Czachów –Wlonice do „Schetynówki” na rok 2010. 
Jest pozytywna opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotycząca zamiaru likwidacji Szkoły w Suchodółce.


Ad.10.

Pan Jerzy Nogaj pyta czy będą budowane chodniki w miejscowości Wyszmontów.

Pan Marcin Majcher – nie, ponieważ nie zostały wykupione grunty.

Pan Marian Cieszkowski zgłosił problem długiego oczekiwania pacjentów na rehabilitację (ok.3 miesiące) i w związku z tym zachodzi konieczność zmian w organizacji pracy przychodni.

Pan Marcin Majcher – wskaźnik osób wymagających rehabilitacji jest bardzo duży, a obecny stan zatrudnienia nie pozwala na obsłużenie wszystkich pacjentów.

Pan Mirosław Nowakowski (sołtys wsi Dębno) poruszył sprawę podpisania ugody z Kołem Łowieckim.
Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

Po 10 minutowej przerwie przystąpiono do realizowania kolejnych punktów porządku obrad.



Ad.11.

W zapytaniach i wolnych wnioskach rozpoczęła się debata na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Ożarów. 
Na debatę przybyło wielu zaproszonych gości, byli to reprezentanci społeczności z Gminy Ożarów: radni, sołtysi, dyrektorzy i nauczyciele miejscowych szkół, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,  reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy miasta i gminy Ożarów . Debata zorganizowana została w celu rozpoznania bolączek lokalnej społeczności, gdyż nie zawsze problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Naszego Powiatu mają odzwierciedlenie w interwencjach zgłoszonych Policji.  Młodszy aspirant Krzysztof Winiarski przedstawił wyniki pracy ożarowskiej  policji w 2008 roku w obszarze służby prewencyjnej jak i kryminalnej. Jednym z największych problemów gminy Ożarów  są przestępstwa i wykroczenia drogowe, jednak policjanci Komisariatu Policji w Ożarowie  przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Opatowie wciąż podejmują nowe inicjatywy przeprowadzają akcje na dogach na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Zebrani poruszyli temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania.  Wskazywano na okolice w których mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Komendant Powiatowy Policji w Opatowie zapewnił mieszkańców gminy, że informacje te  wykorzystywane będą podczas planowania dyslokacji służby i z całą pewnością objęte zostaną wzmożoną służbą patrolową zarówno patroli prewencji jaki i ruchu drogowego.
Ad.12.
Nie zgłoszono interpelacji.
Ad.13.
W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.


               Protokolant                                                         Przewodnicząca Rady
            Anna Piasecka                                                         Krystyna Wieczorek





