
PROTOKÓŁ Nr XVI/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 28 lutego 2012 roku 

W sesji wzięło udział 14 radnych wg. załączonej listy obecności. 
Nieobecny : Wojciech Majcher 

Sesja rozpoczęła się o godz. 90<) i trwała do godz. 1030 

Ponad to w sesji uczestniczyli: 
1/ Marcin Majcher- burmistrz 
2/ Stefania Dziedzic - skarbnik gminy 
3/ Krzysztof Antoniewski- dyrektor ZGKiM w Ożarowie 

PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a/ zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy Ożarów, 

b/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego, 

c/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa. 

6.Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 

10 .Zamknięcie obrad sesji. 



Ad. 1. 
Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek otworzyła obrady XVI sesji Rady Miejskiej 
w Ożarowie słowami: „otwieram obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie". 

Ad.2. 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum wymagane do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
Na wniosek Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Głosowanie: 

„za"- 14 „przec iw"-0 „wstrzymało się" - 0 

Następnie Przewodnicząca przeczytała porządek obrad sesji po zmianie . 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a1 zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy Ożarów, 

b/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego, 

d rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa, 

d/ zmian w budżecie. 

6.Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 

10 .Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie : 
Głosowanie: 

„za"- 14 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 



Ad. 1. 
Protokół z poprzedniej sesji rada przyjęła jednogłośnie bez poprawek. 

Ad 4. 
Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji. 
1/ Pani Danuta Bień - dot. protestu mieszkańców Lasocina o wywóz nieczystości przez 
prywatną osobę na pole. Obawiamy się, że nieczystości te przenikną do wód podziemnych. 

2/ Elżbieta Łodygowska- Warda - podziękowania dla pana Burmistrza za zakup karetki dla 
SPZOZ w Ożarowie. 

Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a/ zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy Ożarów, 

Projekt uchwały omówił Pan Krzysztof Antoniewski - ZGKiM w Ożarowie złożył wniosek 

do Burmistrza Ożarowa o zatwierdzenie 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 wraz z kalkulacją. 

Im3 wody - 3,35 zł 

lm3 ścieków - 3,83 zł 

Opłata abonamentowa zostaje bez zmian. Nie ulega zmianie również cena wywozu 

nieczystości stałych. 

Głosowanie: 

„za"- 13 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 1 

Uchwała Nr XVI/123/2012 została uchwalona. 

b/ wyodrębnienia funduszu sołeckiego, 

Do 30 września roku poprzedniego nie wpłynął do Burmistrza żaden wniosek Rady Sołeckiej 
o wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Stąd też projekt w/w uchwały. 

Głosowanie: 

„za"-14 „przec iw"-0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVI/124/2012 została uchwalona. 

c/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa. 
Przewodnicząca odczytała uchwałę wraz z uzasadnieniem. 
Głosowanie: 

„za"- 14 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVI/125/2012 została uchwalona. 



d/ zmian w budżecie. 
Pani Stefania Dziedzic - wpłynęły wnioski z oświaty oraz od Kierownika OPS. Są to zmiany 
nie mające wpływu na zmianę wielkości budżetu. 
Głosowanie: 

Uchwała Nr XVI/126/2012 została uchwalona. 

Ad.6. Informacja Burmistrza. 
- zlecone zostało opracowanie ruchu na obu osiedlach mieszkaniowych, 
- zakupiliśmy karetkę do SPZOZ w Ożarowie, 
- jesteśmy w trakcie zebrań odnośnie segregacji śmieci, 
- rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę oczyszczalni przydomowych, 
- w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy 100-lecie urodzin mieszkanki Binkowie, 
- uczestniczyliśmy w spotkaniu na temat wycinki drzew w międzywalu, które odbyło się 

w ministerstwie w Warszawie 

Ad.7. Sprawy różne 

Pani Krystyna Wieczorek - radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych , należy je 
wypełnić i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia w biurze rady. 
Pan Starosta wraz z Burmistrzem Ożarowa zapraszają wszystkie panie 8 marca 2012r., 

o n # r 

o godz. 13 do M-GOK w Ożarowie na koncert Filharmonii Świętokrzyskiej oraz występy 
naszych dzieci z okazji Dnia Kobiet. 

Ad.8. Zapytania i wolne wnioski 

Pan Zenon Kwieciński pyta jak jest załatwiona wycinka drzew na ul. Mazurkiewicza, w 
Rynku w Ożarowie oraz w Glinianach? 

Pan Marcin Majcher - część drzew zostało wyciętych, część natomiast wymaga 
specjalistycznej drabiny. 

Ad.9.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje 
1/ dot. wywozu nieczystości - wezwana została Straż Miejska. Nieczystości z przydomowych 
oczyszczalni mogą być wywiezione na pola, ale powinny być przyorane. W tym przypadku 
jednak stało się inaczej, właściciel nie przyorał ich i na wiosnę na pewno będzie z tego 
wydobywał się przykry zapach. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek 

zamknęła obrady wypowiadając słowa : „ zamykam obrady sesji Rady Miejskiej 

w Ożarowie". 

„za"- 14 „przeciw" - 0 .wstrzymało się" - 0 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady 

Krystyba Wieczorek 


