
PROTOKÓŁ NR XVIII/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 29 maja 2012 roku 

W sesji wzięło udział 13 radnych wg. załączonej listy obecności. 
Nieobecni: 
1/ Michał Mizera 
2/ Marcin Stańczyk 

Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1130 

Ponad to w sesji uczestniczyli: 
1/Marcin Majcher- burmistrz 
2/ Paweł Rędziak - z-ca burmistrza 
3/ Stefania Dziedzic - skarbnik gminy 
3/ Bogusław Włodarczyk - starosta 
4/ Stanisław Olszański - pracownik starostwa 
5/ Jadwiga Surowiec - pracownik urzędu 
6/ Irena Kocjan - pracownik urzędu 

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 realizacji: 

a/ gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Ożarów 

za 2011 rok, 

b/ gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Ożarów za 2011 rok 

6. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a/ uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ożarów 

na lata 2012-2032" 

b/ 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, 

c/ zmian w budżecie. 

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. 
Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek otworzyła obrady XVIII 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"- 13 „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/ Bogusław Dąbrowski - brak połączenia komunikacyjnego Suchodółka - Ożarów. 
2/ Maciej Krakowiak - 1/ czy obowiązuje gwarancja na chodniki Sobótka- Przybysławice? 

2/ zapadnięty przepust na drodze do Smiłowa, 

3/ co z wycinką topoli przy drodze powiatowej? 

3/ Mirosław Nowakowski - nie wykonano planu odszczału dzików. 

4/ Mirosław Pietrkiewicz - o sprostowanie ewidencji map - dot. Czachowa 

Pan Bogusław Włodarczyk Starosta Opatowski - topole będą usuwane przez powiat. Jeżeli chodzi o 

przepust, to zgłoszę problem. 

Jeżeli chodzi o dziki, odbyło się spotkanie w Lasocinie. Uczestniczyli w nim członkowie Komisji 

Rolnictwa, przedstawiciele Kół Łowieckich oraz rolnicy. W dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne 

spotkanie z Prezesem Koła Łowieckiego Pustułka . Chcemy rozstrzygnąć problem polubownie. 

Pan Stanisław Olszański zapoznał z procedurą szacowania szkód zgodnie Ustawą Prawo Łowieckie . 

Ad. 5. 
Pani Jadwiga Surowiec złożyła sprawozdania z realizacji : 

a/ gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Ożarów 

za 2011 rok, 

b/ gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii gminy Ożarów za 2011 rok 

Ad. 6. 
Podjęcie uchwał w sprawie : 
a/ uchwalenia „ P r o g r a m u usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ożarów 

na lata 2012-2032" 

W celu ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest konieczne jest 

podjęcie niniejszej uchwały. 



Głosowanie: 

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

b/ 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: 

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

c/ zmian w budżecie. 

Głosowanie: 

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

Ad.7. 
Pan Marcin Majcher złożył informację z działalności między sesjami Rady. 

1. W Janowicach dzieci i młodzież z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych obchodziła 
25 lecie działalności na terenie gminy Ożarów. Jest to naturalne zaplecze dla jednostek 
OSP. 

2. Zakończone zostały roboty przy budowie kolektorów słonecznych na basenie. Roboty 
zostały odebrane i rozliczone. W ciągu ostatnich słonecznych dni ciepło uzyskane z 
kolektorów ogrzewało wodę basenową oraz całą ciepłą wodę wykorzystywaną po 
prysznicami. 

3. w bieżącym roku nie ma szans na wykonanie przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych w Kielcach chodników w kierunku Wyszmontowa czy też Maruszowa. 
Rozmawialiśmy również o oświetleniu przejścia w Maruszowie - szanse są bardzo 
małe. Jedyna szansa to wykup gruntu przez gminę wykonanie projektu przez gminę 
oraz budowa chodnika i utrzymanie na koszt gminy. Niestety są jeszcze miejsca o 
znacznie większym natężeniu ruchu niż nasze odcinki, gdzie również nie ma 
chodników. 

4. W Opatowie obchodzone było wojewódzkie święto strażaków połączone z XX lecie 
powołania Państwowej Straży Pożarnej - dziękuję druhnom i druhom z jednostek 
OSP oraz MDP, którzy wzięli udział w tych uroczystościach. 

5. 14 par małżeńskich, które u ubiegłym roku obchodziły 50 lat pożycia zostało 
odznaczonych przez Prezydenta Rzeczpospolite Polskiej medalami „Za długoletnie 
pożycie". Uroczystość z tego tytułu odbyła się w Urzędzie Miejskim w Ożarowie. 

6. W Glinianach odbyło się spotkanie /piknik/ z mieszkańcami z okazji zakończenia 
robót związanych z rewitalizacją miejscowości Gliniany. Można było się zapoznać z 
wykonanymi pracami w szkole oraz w całym parku. 

7. W Lasocinie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa dotyczące zniszczeń upraw 
przez dziki. W posiedzeniu wzięli udział rolnicy, których uprawy zostały uszkodzone 
przez dziki, przedstawiciele kół myśliwskich z Ożarowa i Ostrowca oraz Pan Starosta 
Opatowski - Bogusław Włodarczyk. 

8. Z okazji dnia pracownika komunalnego spotkaliśmy się z załogą Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej gdzie posumowano działalność ZGKiM w Ożarowie. 

9. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji na budowę sortowni do odpadów 
komunalnych. Od 1 maja zmienione zostały zasady odbioru odpadów od 
mieszkańców. Obecnie każdy mieszkaniec sortuje odpady w domu i wystawia worki i 
posegregowanymi śmieciami. Po pierwszych dwóch tygodniach można powiedzieć, że 



system został przyjęty przez mieszkańców gminy pozytywnie. Jedynie u dwóch 
mieszkańców pojawiły się worki z odpadami nie posegregowanymi. Worki te nie 
zostały zabrane i nie będą zabrane dopóki właściciel nie dokona segregacji. 

10. Klub 4H zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie „scyzoryki świętokrzyskie". 
11. Grupa szczudlarzy działająca przy MGOK reprezentowała naszą gminę na Jarmarku 

Świętokrzyskim cieszyła się bardzo dużym uznaniem. 
12. Dzieci z klasy III zajęły II miejsce w ogólnopolskim konkursie na temat „ 

oszczędzania energii'. 
13. Otwarty został przetarg na asfaltowanie ul. Bohaterów MonteCasino. Wpłynęło 8 

ofert. Najtańsza 496 tys. zł, najdroższa 687 tys. zł. Termin realizacji połowa września 
bieżącego roku. 

14. W konkursie NA EURO GMINĘ województwa świętokrzyskiego Gmina Ożarów 
została uznana za SUPER GMINĘ. 

Ad.8 i Ad.9 
1/ Andrzej Otręba (sołtys wsi Janików) - dot. nazwania ulicy imieniem dr Mieczysława 

Jopka. 

Ad. 10. 
Pan Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelacje. 
1/ połączenie komunikacyjne Suchodółka- Ożarów - obowiązuje nowa ustawa o transporcie. 
Będą się zgłaszać do nas przewoźnicy, będziemy ustalać trasy. 

Ad.l 1 . 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Krystyna Wieczorek 

zamknęła obrady wypowiadając słowa : „ zamykam obrady XVIII sesji Rady Miejskiej 

w Ożarowie". 

yMwr 
Ańria Piasecka 


