PROTOKÓŁ  NR XXVII/2008
z sesji Rady Miejskiej Ożarów
w dniu 29 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/ Jadwiga Banach - sekretarz
4/  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.

Pan Burmistrz Marcin Majcher wręczył nagrody i listy okolicznościowe dyrektorom szkól             z terenu Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pani Przewodnicząca wręczyła nagrody uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie organizowanym przez Fundację „Trzeźwy umysł”.
Przewodnicząca wręczyła również wyróżnienie dla Burmistrza Ożarowa za prowadzenie profilaktyki trzeźwości.
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

Uchwała została podjęta.

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

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

Uchwała została podjęta.

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

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

Uchwała została podjęta.

d)  zmian w budżecie,

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

Uchwała 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)

Uchwała 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 : 

We wtorek jadę podpisać umowę na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” współfinansowany ze środków norweskich.

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

Burmistrz – firma, która jest wykonawcą rozpoczęła prace ale po naszej interwencji prace zostały wstrzymane ponieważ na dzień dzisiejszy poziom nowego asfaltu byłby wyższy niż poziom wjazdu do garaży.

Pan Grzegorz Witek – w dniu wczorajszym rozmawialiśmy z wykonawcą, który zobowiązał się, że do wtorku prace zostaną wykonane.

Pani Elżbieta Opala – ponownie poruszyła sprawę autobusu szkolnego i prośbę żeby zawracał pod kościołem.

Pan Burmistrz – w przyszłym roku będzie remont drogi i będą zrobione przystanki i zatoczki.

Pani Elżbieta Reimus – ponawiam prośbę o barierki zabezpieczające przed rowami.

Pan Marcin Majcher – monitowaliśmy do Gidia do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi.

Pan Mirosław Nowakowski – po raz kolejny zgłosił problem odszkodowań od Koła Łowieckiego za szkody wyrządzone przez dziki.

Pani Barbara Puzon-Zakościelna – jest to spór cywilno prawny, jeżeli państwo nie dojdą do porozumienia przysługuje panu prawo do sądu.

Pan Kończyk – dwa tygodnie temu była modernizacja linii elektrycznej na Karsach, pięć lamp nie zostało wymienionych.

Pan Burmistrz – jest to sprawa Zakładu Energetycznego.

Pan Paweł Dominik – sprawa chodnika do Sobowa.

Pan Burmistrz – obecnie chodnik jest oczyszczony, uszkodzoną kostkę wymienimy.

Ad. 8.
Nie było.









Ad.9.

Nikt nie zgłosił interpelacji.


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





