
PROTOKÓŁ NR XVII/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 24 kwietnia 2012 roku 

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1030 

Ponad to w sesji uczestniczyli: 
1/Marcin Majcher- burmistrz 
2/ Stefania Dziedzic - skarbnik gminy 
3/ kierownicy jednostek 

PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Złożenie sprawozdań z działalności jednostek za 2011 rok : 
a1 Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie, 
b/ Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie, 
c/ Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej 
d/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, 
e/ Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie, 
f/ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, 
g/ Krytej Pływalni „Neptun", 
h/ Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie, 
i/ Straży Miejskiej, 
j/ Komisariatu Policji w Ożarowie, 
k/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie, 
1/ Klubu Sportowego „Alit". 
6. Podjęcie uchwał w sprawie : 
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Ożarowie za rok 2011, 
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie, 
c/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie, 
d/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Ożarowie, 
e/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa, 
f/ zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, 
g/ wyrażenia poparcia dla działań Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego zmierzających do 

poprawy sytuacji w zakresie finansowania i realizacji przez samorządy zadań oświatowych, 
h/ zmiany uchwały Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie 

określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy 
i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów, 

i/ sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów (Gliniany), 
j/ sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów (Suchodółka), 
k/ sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów (Maruszów), 



1/ zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów (Maruszów), 
ł/ uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2012 roku, 
m/ sprzeciwu wobec planów reorganizacji sądownictwa, 
n/ zmiany uchwały Nr XIV/104 /2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2012- 2016, 
o/ zmian w budżecie, 
p/ zmiany Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2012 rok, 
r/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
s/ udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu. 
7.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pożytku 

publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 roku. 
8.Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady. 
9. Sprawy różne. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11 .Udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 
12 .Zamknięcie obrad sesji. 

Ad. 1. 
Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek otworzyła obrady XVII 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. 

Następnie Przewodnicząca przeczytała porządek obrad sesji i poddała go pod głosowanie. 

Głosowanie: 

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

Ad. 3. 

Protokół z poprzedniej sesji rada przyjęła jednogłośnie bez poprawek. 

Ad 4. Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji. 
1/ Pan Zenon Kwieciński - od roku czasu otworzony jest dworzec PKS. Jak rozumieć 
otwarcie w soboty i niedziele? 

2/ Pan Nowakowski Mirosław - do kogo rolnicy mają zgłaszać szkody łowieckie? 

Ad.5. 
Złożenie sprawozdań z działalności jednostek za 2011 rok : 

a/ Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie, 
b/ Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie, 
c/ Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej 
d/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, 
e/ Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie, 
f/ Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, 
g/ Krytej Pływalni „Neptun", 
h/ Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie, 
i/ Straży Miejskiej, 
j / Komisariatu Policji w Ożarowie, 



Pani Halina Dragan - prosi o wzmożenie patroli Policji w Miejscowości Wyszmontów. 

Pan Mirosław Nowakowski - odnośnie Maruszowa-jest potrzeba zamontowania świateł pulsujących. 

Pan Zenon Kwieciński - wzmożyć patrole w ul. Kochanowskiego, Jana Pawła II, Ostrowieckiej i 
Kolejowej. Prosi również o zwiększenie etatów w Policji - dot. patroli na Osiedlu Wzgórze. 

Pan Maciej Krakowiak w miejscowościach Sobótka- Jakubowice- Przybysławice miał być chodnik 
pieszo rowerowy. Policja nakłada kary jadącym rowerami po chodniku. 

k/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie, 

1/ Klubu Sportowego „Alit". 

Sprawozdania zostaną umieszczone na stronie www.bip.ozarow.pl 

Ad. 6. 
Podjęcie uchwał w sprawie : 
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Ożarowie za rok 2011, 

Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 
Uchwała Nr XVII/127/2012 została uchwalona. 

b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie, 

Głosowanie : 

„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/128/2012 została uchwalona. 
c/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie, 
Głosowanie : 

„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/129/2012 została uchwalona. 

d/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Ożarowie, 

Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" 0 
Uchwała Nr XVII/130/2012 została uchwalona. 
e/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ożarowa, 
Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/131/2012 została uchwalona. 

f/ zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, 
Głosowanie : 

„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/132/2012 została uchwalona. 
g/ wyrażenia poparcia dla działań Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego zmierzających do 

poprawy sytuacji w zakresie finansowania i realizacji przez samorządy zadań oświatowych, 

http://www.bip.ozarow.pl


Głosowanie : 
„za" — 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 
Uchwała Nr XVII/133/2012 została uchwalona. 

h/ zmiany uchwały Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie 
określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy 
i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów, 

Głosowanie : 
„za" - 13 „przeciw" - 2 „wstrzymało się" - 0 
Uchwała Nr XVII/134/2012 została uchwalona. 

i/ sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów (Gliniany), 
Głosowanie : 

„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/135/2012 została uchwalona. 
j / sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów (Suchodółka), 
Głosowanie: 

„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/136/2012 została uchwalona. 
k/ sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ożarów (Maruszów), 
Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" — 0 
Uchwała Nr XVII/13 7/2012 została uchwalona. 

1/ zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów (Maruszów), 
Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 
Uchwała Nr XVII/138/2012 została uchwalona. 

M uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2012 roku, 

Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 
Uchwała Nr XVII/139/2012 została uchwalona. 

m/ sprzeciwu wobec planów reorganizacji sądownictwa, 
Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 
Uchwała Nr XVII/140/2012 została uchwalona. 

n/ zmiany uchwały Nr XIV/104 /2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku 
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2012- 2016, 

Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/141/2012 została uchwalona. 



o/ zmian w budżecie, 
Głosowanie : 

„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/143/2012 została uchwalona. 

p/ zmiany Uchwały Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy Ożarów na 2012 rok, 

Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 
Uchwała Nr XVII/142/2012 została uchwalona. 

r/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
Głosowanie : 
„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVI 1/144/2012 została uchwalona. 

s/ udzielenia pomocy finansowej powiatowi opatowskiemu. 
Głosowanie : 

„za" - 15 „przeciw" - 0 „wstrzymało się" - 0 

Uchwała Nr XVII/145/2012 została uchwalona. 

Ad.7. 
Pan Burmistrz złożył sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami 
pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2011 roku. 

Ad.8. 
Pan Marcin Majcher złożył informację z działalności między sesjami Rady. 

1. Firma MAXTEL pana Michała Borucha rozpoczęła realizacje 337 sztuk 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Termin zakończenia 30 
wrzesień 2012 rok. Koszt 3.900.000 zł. Do wszystkich osób zapisanych wystąpiliśmy 
na piśmie o dokonywanie wpłat w wysokości 1.500. z ł . W przypadku rezygnacji 
prosimy o pisemne oświadczenie. Mamy około 50 osób zainteresowanych na liście 
rezerwowej. 

2. Kończymy zebrania wiejskie dotyczące zmiany systemu odbioru odpadów 
komunalnych. Mówimy o segregowaniu odpadów w gospodarstwach. Pracownicy 
ZGKiM przy odczytywaniu wskazań wodomierzy rozdają worki na selektywną 
zbiórkę. 

3. Zakończyliśmy zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Podsumowany został 
rok pracy w jednostkach. Druhowie zgłosili najpilniejsze potrzeby do realizacji w roku 
bieżącym. 

4. Został powołany nowy Komendant Powiatowy Policji został nim Z-ca Komendanta z 
Sandomierza pan Dębowski. 

5. Biblioteka Miasta i Gminy Ożarów została uznana za jedną z najlepszych w naszym 
Województwie przez Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej. 

6. Odbyło się zebranie w Suchodółce w którym uczestniczył Pan Starosta Włodarczyk. 
Mieszkańcy zdecydowanie są przeciwko utworzeniu w byłej szkole Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego. 

7. Wykonawca sieci światłowodowej przystępuje do robót. Termin zakończenia koniec 
listopada. 



8. Prowadzimy przegląd gwarancyjny wykonanych inwestycji w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Celem przeglądu jest wychwycenie wad i usterek, które Wykonawcy muszą 
usunąć w ramach gwarancji. 

9. Wykonaliśmy reperację asfaltów po zimie. Pozamiatane zostały ulice. 
10. Prowadzimy rozmowy z Zakładem Energetycznym oraz firmami prywatnymi o 

obniżeniu ceny za dostawę energii elektrycznej. Zebraliśmy dane ze wszystkich 
jednostek podległych gminie. Jest szansa na uzyskanie obniżek. 

11. Zakupione zostały kosze na śmieci. Chcemy je ustawić przy przystankach wzdłuż 
dróg. ZGKiM będzie je opróżniał przy zbieraniu odpadów na terenach wiejskich. 

12. Zakończone zostały prace przy budowie kolektorów słonecznych na basenie. W 
czwartek jest odbiór końcowy tej inwestycji. 

Pan Michał Mizera - Janowice - koło stawu jest problem z wyjazdem , powinno być tam ustawione 
lustro. 

Pan Mirosław Nowakowski prosi o postawienie przystanku w miejscowości Maruszów. 

Pani Nowak Elżbieta - do dyrektora ZGKiM - chodzi o dokończenie remontu w budynkach na 
targowicy. 

Pan Krzysztof Antoniewski - remonty robione są ze środków pochodzących z czynszów. Pan dyrektor 
przedstawił koszty remontów. Są one bardzo duże w stosunku do pozyskiwanych środków. 

Pan Edward Liwiński - o ogrodzenie placu zabaw na nowym osiedlu. 

Pan Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelacje. 

1/ dworzec będzie otworzony w soboty i w niedziele wówczas gdy zostanie uruchomiony lokal 

2/ członkowie koła łowieckiego urzędują w budynku OPS. Tam można zgłaszać szkody. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek 

zamknęła obrady wypowiadając słowa : „ zamykam obrady sesji Rady Miejskiej 

w Ożarowie". 

Ad.9. 

Ad. 10. 

Ad . l l . 

handlowy. 

Ad. 12 . 

Protokolant 

Janina Krawczyk 


