KO.0012.49.2020
Protokół nr 104/2020
z posiedzenia Komisji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
3 grudnia 2020 r.
W posiedzeniu zdalnym udział wzięli:
1)
2)
3)
4)
5)

Jaworska Dorota – Przewodnicząca komisji
Antosiewicz Adrian
Bartoszewicz Anna
Pytkowski Tadeusz
Szymankiewicz Grażyna

oraz radny Zbigniew Szelenbaum
Temat posiedzenia: analiza projektu budżetu Gminy na 2021 rok – c.d.
W związku z analizą projektu budżetu na 2021 rok, członkowie komisji wnoszą następujące wnioski
i uwagi:
✓ (Termo)modernizacja w SP w Płochocinie – dlaczego nie ma w/w pozycji w projekcie
uchwały w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie?
✓ Dlaczego w pkt 2 w Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe nie ma uwzględnionej szkoły w
Umiastowie?
✓ Jakiego rodzaju toaleta ma być wykonana w Ołtarzewie w parku za kwotę 300.000 zł?
Czy pieniądze przeznaczone na toaletę będą pochodziły ze środków własnych, czy z
dofinansowania przeznaczonego na rewitalizację?
✓ Rozdział 92601 Obiekty sportowe:
Dlaczego budowa kortów tenisowych planowana jest na terenie nie należącym do Gminy,
zamiast na terenie przy Centrum Widowiskowo Sportowym w Kręczkach? Czy z inwestycją
można się wstrzymać do czasu pozyskania przez gminę kortów tenisowych zlokalizowanych
przy basenie.
✓ Zabezpieczenie środków na wykup gruntów pod budowę drogi 33 KDD.
✓ Zwiększenie środków na aktualizację projektu rozbudowy SP w Umiastowie.
✓ Przeznaczenie środków na zagospodarowanie terenów zielonych w Kręczkach ,Kaputach,
Strzykułach na wykonanie ścieżek edukacyjnych w terenie przyległym do 11 ha.
✓ Czy potencjalne wyburzenie pustostanów przy ul. Fabrycznej 3 i 5 w Józefowie nie wymaga
zabezpieczenia środków w budżecie, czy ewentualnie sfinansowane będzie ze środków
bieżących?
✓ Czy w ramach środków przeznaczonych na przebudowę i rozbudowę przedszkola przy ul.
Lipowej 11 przewidziana jest budowa windy?
✓ Wniosek o uwzględnienie zakupu huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych w ramach
środków przeznczonych na budowę placu zabaw na osiedlu Kabel.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2021r.
Kolejne posiedzenie komisji zostało ustalone na 07.12.2020 r. na godz. 17.30
Temat: opieka wytchnieniowa na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
Na tym protokół zakończono.
Do wiadomości:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

