PROTOKÓŁ  NR XXIX/2008
z sesji Rady Miejskiej Ożarów
w dniu 17 grudnia 2008 roku

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała 14 00.
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
4/ Stefania Dziedzic – skarbnik gminy
5/ Jadwiga Banach – sekretarz gminy

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. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2009.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady.
8. Przedstawienie stanowiska burmistrza w sprawie opinii Stałych Rady.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad projektem uchwały.
11. Podjęcie uchwał w sprawie :
     a) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,    
     b) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów ,   
     c) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów ,   
     d) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
      e)  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
            usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  
             bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
       f) likwidacji Ośrodka Zdrowia w Lasocinie,
       g) zmiany nr I planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sobów,
       h) zmiany nr II planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada,
14. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
15. Sprawy różne.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.



Ad.1.
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.
Ad.2.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum.
Przewodnicząca zaproponowała zmianę w proponowanym porządku obrad polegającą na poszerzeniu porządku o następujące projekty uchwał :  
i) zbycia prawa użytkowania wieczystego,
j) zmian w budżecie.
Oraz o dodatkowe punkty : 
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych 
       radnych.
13. Sprawozdanie Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek 
      organizacyjnych.

Wszyscy głosowali za wprowadzeniem zmian w porządku obrad.

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. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2009.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady.
8. Przedstawienie stanowiska burmistrza w sprawie opinii Stałych Rady.
9. Dyskusja.
10. Głosowanie nad projektem uchwały.
11. Podjęcie uchwał w sprawie :
     a) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,    
     b) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów ,   
     c) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów ,   
     d) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
      e)  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
           usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  
           bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
       f) likwidacji Ośrodka Zdrowia w Lasocinie,
       g) zmiany nr I planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sobów,
       h) zmiany nr II planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada,
       i) zbycia prawa użytkowania wieczystego,
       j) zmian w budżecie.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych 
       radnych.
13. Sprawozdanie Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek 
      organizacyjnych.
14. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
15. Sprawy różne.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Porządek obrad po zmianie został przyjęty jednogłośnie.

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

Ad.4.
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad.5.
Przewodnicząca zwróciła się do Pani skarbnik o przeczytanie uchwały budżetowej na 2009 rok.

Ad.6.
Pani skarbnik Stefania Dziedzic zapoznała z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej                     w Kielcach dotyczącą budżetu gminy na 2009 rok. Opinia pozytywna.

Ad.7.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady o opinie                o projekcie budżetu gminy na 2009 rok.

Wszystkie Komisje Stałe Rady pozytywnie opiniują przedstawiony na komisja projekt budżetu na 2009 rok wraz z naniesionymi poprawkami.

Ad.8.
Pan Burmistrz pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2009 rok wraz z poprawkami przyjętymi przez Komisje Stałe.

Ad.9.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję  .

Pan Mirosław Nowakowski (sołtys wsi Dębno) – ile będzie kosztowała droga od bl.15 do 
bl.14 ?   Dlaczego na wsiach nic nie jest robione?      
           
Marcin Majcher – około 300 tys. zł – asfaltowanie + przebudowa od bl. 15 do sklepu GS.
50% środków zaplanowanych w budżecie pochodzi z zewnątrz. Nie można powiedzieć, że na wsiach nic nie zostało zrobione.

Ad. 10.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie : uchwały budżetowej na 2009 rok.

„za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/192/2008 została podjęta.


Ad.11.
Podjęcie uchwał w sprawie : 
a) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,  
  „za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/193/2008 została podjęta.

b) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów ,
   „za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/194/2008 została podjęta.

c) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów ,  
„za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/195/2008 została podjęta.
 
d) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów,
„za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/196/2008 została podjęta.

e)  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
    usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  
    bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
„za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/197/2008 została podjęta.

f) likwidacji Ośrodka Zdrowia w Lasocinie,
„za” – 14             „przeciw” – 1                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/198/2008 została podjęta.

g) zmiany nr I planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sobów,
„za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/199/2008 została podjęta.

h) zmiany nr II planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawada,
„za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0

Uchwała Nr XXIX/200/2008 została podjęta.
 i) zbycia prawa użytkowania wieczystego,
„za” – 14             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 1

Uchwała Nr XXIX/201/2008 została podjęta.

 j) zmian w budżecie.
„za” – 15             „przeciw” – 0                 „wstrzymujących” – 0
Uchwała Nr XXIX/202/2008 została podjęta.

Ad.12.
Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Ożarowie przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Opatowie nie wykazała żadnych uchybień. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie.

Ad.13.
Analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia nie wykazała uchybień. Wszystkie zostały złożone z dochowaniem terminu. Kolejne oświadczenia zostaną złożone do 30 kwietnia 2009 roku.

Ad.14.
I N F O R M A C J A   B U R M I S T R Z A    17.12. 2008 r. 

	Wniosek Gminy Ożarów o modernizację dróg w Janowicach został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego i przesłany do akceptacji do Premiera Schetyny. 

Spotkanie  Burmistrza i Radnych z Ożarowa ze Stowarzyszeniem INICJATYWA. 
Odbyła się próba mediacji pomiędzy Kołem Łowieckim Pustułka a Panem Mirosławem Nowakowskim. Niestety strony nie doszły do porozumienia. 
Uroczystości z okazji 10-lecia funkcjonowania  Powiatu Opatowskiego. 
Odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących (pod Drewniakiem) nabywcą zostali Państwo Kasprzyk                            z Opatowa za kwotę 305.000 zł brutto. Pieniądze zostały wpłacone na konto Gminy. 
Otwarty został przetarg na przebudowę drogi do bloku 15 i do pawilonu GS-u. Najkorzystniejsza oferta 287.000 zł została złożona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Ostrowcu. Termin realizacji 30 czerwiec 2009r. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do użytku bazę obok ronda       w Wyszmontowie. 
Fundacja Wspólnota Chleb Życia podsumowała projekt - praktyczna nauka rękodzieła oraz kulinarne przepisy, realizowany na terenie Gminy. W zajęciach uczestniczyło około 20 osób , które uzyskały dodatkowe umiejętności. 
Otwarty został przetarg na budowę sieci Kanalizacyjnej  Czachów- Karsy- Sobów. Wpłynęło 9 ofert. Jesteśmy w trakcie badania ofert. 
Podsumowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Doły Biedrzychowskie. Ocena tego projektu była bardzo wysoka. 

Ad.15.
Pan Maciej Krakowiak – proszę Pana Burmistrza o przybliżenie tematu oczyszczalni przydomowych.

Pan Burmistrz poinformował, że wniosek złożony do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego został zaopiniowany pozytywnie. Planujemy wykonanie ok. 500 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy.





Ad.16.
Nie było.

Ad.17.
Nie było.

Ad.18.
Przewodnicząca rady Miejskiej Pani Krystyna Wieczorek zamknęła obrady sesji.




             Protokolant                                                         Przewodnicząca Rady
           Anna Piasecka                                                         Krystyna Wieczorek




