PROTOKÓŁ  NR XXVI/2008
z sesji Rady Miejskiej Ożarów
w dniu 01 października 2008 roku

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała 13 00.
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
3/ Jadwiga Banach - sekretarz
4/ Stefania Dziedzic – skarbnik gminy
5/ Barbara Puzon- Zakościelna – radca prawny
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. Podjęcie uchwał w sprawie :
a)  uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Ożarowa,
b)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie  
     Ożarów,
c)  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
     Opieki Zdrowotnej w Ożarowie,
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.
Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Wieczorek.

Ad.2.
Przewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Na wniosek Pana Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenia zmian w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w pkt. 5) podjęcie uchwał w sprawie:  następujących projektów uchwał : 
d)  zmian w budżecie
e)  obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania 
      podatku leśnego na obszarze  Gminy Ożarów na 2009 rok 
f) obniżenia ceny skupu  żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku              
    rolnego na 2009 rok na terenie Gminy Ożarów

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowania. Wniosek wszyscy poparli jednogłośnie.
Przewodnicząca odczytała poszerzony porządek obrad sesji od punktu 3.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
a)  uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Ożarowa,
b)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie  
     Ożarów,
c)  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
     Opieki Zdrowotnej w Ożarowie,
d)  zmian w budżecie
e)  obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania 
      podatku leśnego na obszarze  Gminy Ożarów na 2009 rok 
f) obniżenia ceny skupu  żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku              
    rolnego na 2009 rok na terenie Gminy Ożarów.
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.


Proponowany porządek obrad po zmianie został przyjęty.

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

Ad.4.
Nikt nie zgłosił interpelacji. 




Ad.5.
Podjęcie uchwał w sprawie : 
a)  uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Ożarowa,

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

Uchwał została podjęta.

b)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gminie  
     Ożarów,

Głosowanie :  
„za” – 14                      „przeciw” – 0                         „wstrzymujących” – 1

Uchwał została podjęta.

c)  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
     Opieki Zdrowotnej w Ożarowie,

Głosowanie :  
„za” – 11                   „przeciw” –1                „wstrzymujących” – 2   (jedna osoba nieobecna)

Uchwał została podjęta.

d)  zmian w budżecie,

Głosowanie :  
„za” – 14                   „przeciw” – 0              „wstrzymujących” – 0  (jedna osoba nieobecna)

Uchwał została podjęta.

e)  obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania 
      podatku leśnego na obszarze  Gminy Ożarów na 2009 rok ,

Głosowanie :  
„za” – 12                 „przeciw” – 0                    „wstrzymujących” – 2  (jedna osoba nieobecna)

Uchwał została podjęta.

f) obniżenia ceny skupu  żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku              
    rolnego na 2009 rok na terenie Gminy Ożarów.

Głosowanie :  
„za” – 11                      „przeciw” – 0                         „wstrzymujących” – 3

Uchwał została podjęta.



Ad.6.
Informacja burmistrza : 

Ad.7.
Pan Dobek – za blokiem nr 20 rozpoczął się remont parkingu ale bardzo to powolnie idzie.

Ad. 8.



Ad.9.

Ad.10.

Porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Pani Krystyna Wieczorek Przewodnicząca Rady zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.





                  Protokolant                                                              Przewodnicząca Rady

        Sylwia Rożmiej-Zdybska                                                    Krystyna Wieczorek




