PROTOKÓŁ  NR XXXVII/2009
z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie
w dniu 30 czerwca 2009 roku

W sesji wzięło udział 13 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1100 i trwała do godz.1400
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Stefania Dziedzic – skarbnik gminy
3/ Zofia Mazur – główna księgowa SPZOZ w Ożarowie
4/ Mirosław Kapsa- Komendant Policji w Ożarowie
5/ Andrzej Błajszczak – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Sołtysi wg załączonej listy obecności.

Porządek obrad 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Złożenie sprawozdania z działalności SPZOZ w Ożarowie za 2008 rok.
6.Podjecie uchwał w sprawie :
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
        Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2008,
    b) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2010,
    c) sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów,
     d) nabycia nieruchomości gruntowej,
     e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia 
         prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności,
     f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
     g) 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,
     h) zmian w budżecie,
     i) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji 
         inwestycji pn. „Odnowa rynku w miejscowości Janików – Gmina Ożarów” 
         poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów 
         zielonych” dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu 
         Rozwoju Obszarów Wiejskich,
     j)  przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie 
         Ożarów na lata 2009-2011”.
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 otworzyła Pani Krystyna Wieczorek Przewodnicząca Rady Miejskiej.
Przewodnicząca przedstawiła wszystkim nowo powołanego Komendanta Policji w Ożarowie Mirosława Kapsę oraz Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Błajszczaka.
Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad sesji.

Ad.2.
Przewodnicząca  na podstawie listy obecności stwierdziła quorum wymagalne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na 15 radnych obecnych jest 13.
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.
Złożenie sprawozdania z działalności SPZOZ w Ożarowie za 2008 rok.
W zastępstwie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                w Ożarowie sprawozdanie złożyła Pani Zofia Mazur główna księgowa SPZOZ.

Ad.6.
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
        Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie za rok 2008.

Pan Marian Cieszkowski - Na Komisji Oświaty oraz Komisji Budżetu poruszaliśmy kwestię pokrycia strat Zakładu. Zapis przedstawiony w projekcie uchwały, że zysk bilansowy (59 744,62 zł )zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych nie jest zgodny z ustawą o podatku od osób prawnych. Pan Dyrektor Trytko miał zasięgnąć opinii prawno- podatkowej, czy można zysk  w 100% przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a następnie  przedstawić opinię na sesji Rady. 

Pani Krystyna Wieczorek - czy taka opinia jest?

Pani Zofia Mazur – Pan Dyrektor nie przekazał mi żadnej opinii. Z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że straty z lat ubiegłych można w całości pokryć zyskiem.

głosowanie : 
„za” – 0            „przeciw” – 12             „wstrzymujących” – 1 (dwie osoby nieobecne)

Uchwała Nr XXXVII/260/2009 nie  została podjęta.
   
 b) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2010.
Propozycja jest taka aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0 (dwie osoby nieobecne)
Uchwała Nr XXXVII/252/2009 została podjęta.

    c) sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
       Ożarów.
Projekt dotyczy działek położonych na os. Wschód w Ożarowie.
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0 (dwie osoby nieobecne)
Uchwała Nr XXXVII/253/2009 została podjęta.

     d) nabycia nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość położona jest na os. Wschód obok działek należących do gminy. Nieruchomość ta jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy. 
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXXVII/254/2009 została podjęta.

     e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia 
         prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wzgórze” wystąpiła z propozycją przekształcenia prawa wieczystego użytkowania ustanowionego na nieruchomościach opisanych w §1 uchwały, położonych w Ożarowie w prawo własności. Burmistrz Ożarowa uznał za stosowne udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłat z tytułu przekształcenia.
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0 (dwie osoby nieobecne)
Uchwała Nr XXXVII/255/2009 została podjęta.

     f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na fakt rozpoczęcia przez Gminę Ożarów we współdziałaniu z Gminą Ostrowiec Św., Skarżysko- Kamienna, Końskie, Staszów i Wiślica działań zmierzających do pozyskania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla projektu pt. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego”.
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0 (dwie osoby nieobecne)
Uchwała Nr XXXVII/256/2009 została podjęta.

     g) 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.
W związku z realizacją inwestycji „Kanalizacja miejscowości Karsy- Czachów- Sobów 2008-2009” – zachodzi konieczność zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXIX/192/2008 z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0 (dwie osoby nieobecne)
Uchwała Nr XXXVII/257/2009 została podjęta.

    

 h) zmian w budżecie.
W związku ze zmianą załącznika Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 konieczne są zmiany w budżecie.

głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0 (dwie osoby nieobecne)
Uchwała Nr XXXVII/258/2009 została podjęta.

     i) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji 
         inwestycji pn. „Odnowa rynku w miejscowości Janików – Gmina Ożarów” 
         poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów 
         zielonych” dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu 
         Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0 (dwie osoby nieobecne)
Uchwała Nr XXXVII/259/2009 została podjęta.

     j)  przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 
         gminie Ożarów na lata 2009-2011”.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje gminy do uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
głosowanie : 
„za” – 13            „przeciw” – 0             „wstrzymujących” – 0 (dwie osoby nieobecne)
Uchwała Nr XXXVII/259/2009 została podjęta.

Ad.7.
Informacja burmistrza z działalności między sesjami rady :
- Gmina Ożarów otrzymała wyróżnienie za działalność w zakresie opieki społecznej,
- nastąpił odbiór drogi w Janowicach,
- podpisaliśmy porozumienie na mocy, którego Gmina Żydowska przejęła cmentarz żydowski,
-zakończył się rok szkolny – jeśli chodzi o wyniki nauczania , to są one bardzo słabe. Najgorzej w województwie wypadła szkoła w Suchodółce.
- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej Karsy- Czachów w ramach tego zadania zostanie wykonany również chodnik w Czachowie,
-rozpoczęły się też prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz remontowe w Przedszkolu Publicznym w Ożarowie.

Ad.8.
Sprawy różne :
Pani Krystyna Wieczorek zwróciła uwagę na konieczność zainstalowania klimatyzacji w Sali obrad.

Ad.9.
Zapytania i wolne wnioski :
Pan Wiesław Zięba –sołtys wsi Potok – dlaczego rada pozbawia sołectwa funduszu sołeckiego?

Pan Marcin Majcher – burmistrz- rozpoczęliśmy na terenie naszej gminy wiele inwestycji. Jeżeli jednak sołectwa wykażą inicjatywę i będą coś chciały zrobić w swoich wsiach, to sfinansujemy je z budżetu gminy. Na chwilę obecną nie ma aktywności w sołectwach – ludzie maja pretensję, że sołtysi nie informowali mieszkańców odnośnie kanalizacji. Wielokrotnie zwracaliśmy się do was sołtysów aby informować ludzi o tym.

Ad.10.
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje 
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



