P R O T O K Ó Ł  NR  XVIII/2008

z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie 
w dniu 30 stycznia 2008 roku.

W obradach sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności. 


Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów
2/ Paweł Redziak – Z-ca Burmistrza
3/ Stefania Dziedzic – Skarbnik Gminy Ożarów
4/ Jadwiga Banach – Sekretarz Gminy
5/ sołtysi /wg. załączonej listy obecności 
6/ przedstawiciele Rad Osiedlowych


Porządek obrad sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów .
    b) wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ożarów.
    c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce.
    d) uchwalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
        przestrzennego miasta i gminy Ożarów”.
    e) zmian w budżecie.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok
7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady na 2008 rok.
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
9. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
10. Sprawy różne.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Ad. 1.
Obrady Sesji Rady Miejskiej otworzyła Przewodnicząca Krystyna Wieczorek.

Ad. 2.
Na wniosek Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała zmianę w proponowanym porządku obrad sesji polegającą na poszerzeniu  pkt. 5 podjęcie uchwał w sprawie o dodatkowe projekty uchwał : 
     f) zmiany uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia   
        2007 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok.
     g) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji 
         projektu  „ Edukacja i kariera „ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
        Społecznego.
Za wprowadzeniem zmian wszyscy głosowali pozytywnie. 
Porządek obrad sesji po zmianie :

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów .
    b) wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ożarów.
    c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce.
    d) uchwalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
        przestrzennego miasta i gminy Ożarów”.
    e) zmian w budżecie.
     f) zmiany uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia   
        2007 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok.
     g) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji 
         projektu  „ Edukacja i kariera „ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
        Społecznego.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok
7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady na 2008 rok.
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
9. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
10. Sprawy różne.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Wszyscy głosowali za przyjęciem porządku obrad po zmianie.

Ad. 3.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.

Ad. 4.
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad. 5.
    a) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów .
Uchwałę omówił Z-ca Burmistrza Paweł Rędziak. Ponieważ upłynął 3-letni okres dzierżawy , zachodzi konieczność podjęcia w/w uchwały. Wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu.
Głosowanie : 
„za” – 14                „przeciw” – 1                     „wstrzymujących” – 0
Uchwała została podjęta.
    b) wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ożarów.
Uchwała dotyczy Hotelu „Alit”. Pomimo propozycji sprzedaży w/w nieruchomości przedstawionej na posiedzeniach Komisji  Stałych, uchwała została poddana pod głosowanie w wersji pierwotnej czyli wydzierżawienia nieruchomości . 
Głosowanie : 
„za” – 7                „przeciw” – 7                     „wstrzymujących” – 1
Uchwała nie została podjęta.
    c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce.
Przewodnicząca odczytała pismo rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Suchodółce           z prośbą o zaniechanie zamiaru likwidacji szkoły. 
Głos w tej sprawie zabrali obecni na sesji rodzice wraz z dyrektorem szkoły Panią Ewą Kosiorowską. Opowiedzieli się oni za utrzymaniem szkoły. 
Radny Bogusław Dąbrowski  przybliżył historię powstania szkoły i zwrócił się z apelem do Pana Burmistrza oraz radnych o nie likwidowanie placówki.
Marcin Majcher – zgadzam się z przedstawionymi przez rodziców atutami szkoły, ale za jej likwidacją przemawia czynnik ekonomiczny. Ponad to z każdym rokiem ubywa dzieci.

Marian Cieszkowski – musimy sobie zadać pytanie ,czy Gminę Ożarów  stać będzie na jej utrzymanie , skoro wydatki wynoszą ok. 400 tys. zł w skali roku i jeżeli zlikwidujemy szkołę to jakie będzie przeznaczenie budynku?
Halina Dragan – z przedstawionej analizy wynika, że z każdym rokiem ubywa w niej dzieci, należy się więc zastanowić jaka jest racja jej  bytu ?

Grzegorz Dębniak – rozumiem rację obu stron. Mam tylko pytanie , co robi gmina Zawichost,  która posyła dzieci ze swojego terenu do naszej szkoły, czy chociaż raz przeznaczyła jakieś środki np. na jej remont lub w inny sposób pomogła szkole. 

Paweł Rędziak –uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce jest uchwałą intencyjną. Nie znaczy to więc, że jeżeli rada podejmie dzisiaj uchwałę, to szkoła będzie zlikwidowana. Potrzebna będzie jeszcze opinia kuratora. Następnie musimy przeprowadzić konsultacje z rodzicami. Dopiero potem podejmiemy decyzje co do likwidacji szkoły.

Głosowanie : 
„za” – 0                „przeciw” – 5                     „wstrzymujących” – 10
Uchwała nie została podjęta.

    d) uchwalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
        przestrzennego miasta i gminy Ożarów”.

Paweł Rędziak – poprzednia uchwała w sprawie uchwalenia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ożarów” została uchylona w drodze nadzoru ponieważ zmienił się obszar , który jest objęty Programem „Natura 2000”.
Obecnie zostały naniesione zmiany.
Głosowanie : 
„za” – 15                „przeciw” – 0                     „wstrzymujących” – 0

    e) zmian w budżecie.
Skarbnik Gminy Stefania Dziedzic poinformowała, że zmiana przepisów zobowiązuje do utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Stąd konieczność podjęcia tej uchwały.
Głosowanie : 
„za” – 15                „przeciw” – 0                     „wstrzymujących” – 0

     f) zmiany uchwały Nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 grudnia   
        2007 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2008 rok.
W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok w zał. Nr 4 w pkt. 1 omyłkowo przy przepisywaniu przestawiona została cyfra. Nie zmieniło to wyniku końcowego, jednak musi to być sprostowane, dlatego konieczne jest podjęcie tej uchwały.
Głosowanie : 
„za” – 15               „przeciw” – 0                     „wstrzymujących” – 0

  g) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji 
       projektu  „ Edukacja i kariera „ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
        Społecznego.
Podjęcie uchwały jest niezbędne aby złożyć wniosek na realizację szkoleń językowych
 i informatycznych dla osób pracujących.
Głosowanie : 
„za” – 15                „przeciw” – 0                     „wstrzymujących” – 0

Ad. 6.

Z-ca Przewodniczącej Grzegorz Dębniak przedstawił plan pracy Rady Miejskiej na 2008 rok.

Plan pracy został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkich członków Rady.

Ad. 7.
Przewodniczący Komisji Stałych Rady przedstawili  plany pracy Komisji na 2008 rok.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie : przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na rok 2008 .

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

Plany pracy Komisji zostały przyjęte.

Ad. 8.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Nogaj.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie na rok 2008.
„za” – 15                „przeciw” – 0                     „wstrzymujących” – 0

Plan pracy Komisji został przyjęty.

Ad. 9. 

Burmistrz Marcin Majcher złożył sprawozdanie z działalności między sesjami Rady : 

- odbyło się spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami,
- przetarg, który był  ogłoszony na chodniki został unieważniony ponieważ oferta    
  przewyższała kwotę, którą gmina była w stanie przeznaczyć na to zadanie,
- odbyło się spotkanie z projektantem przebudowy drogi Ostrowiec- Bałtówka,
- odbyła się sprawa dotycząca mienia pożydowskiego,
- odbyło się spotkanie z Firmą Remondis w sprawie odbioru odpadów.

Ad. 10.

Danuta Bień – zwracam się do Pana Burmistrza o spowodowanie postawienia znaku parkingu przy drodze na Szymanówce od strony zakrętu i ustawienie tam kosza na śmieci, ponieważ zatrzymują się tam samochody i śmieci wyrzucane są do lasu.

Zofia Bidzińska /sołtys / - dot. pracy Ośrodka Zdrowia. Zgłosiłam się do lekarza z małym dzieckiem, którym się opiekowałam. Córka nie zostawiła mi książeczki ubezpieczeniowej więc lekarz mnie nie przyjął. Dziecko miało bardzo wysoką temperaturę. Pani doktor powiedziała, że może mnie przyjąć w prywatnym gabinecie w godzinach popołudniowych.
 

Irena Mazurkiewicz – dziadkowie opiekujący się dzieckiem powinni zabezpieczyć się w dokumenty, ponieważ nie można wypisać recepty bez PESEL-u , bo takiej recepty nie zrealizuje się.

Marcin Majcher – takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Jeżeli dziecko by zmarło to kto by za to odpowiadał ?

Barbara Puzon –Zakościelna /radca prawny/ zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym, nie ma w Polsce człowieka , który nie jest ubezpieczony i to, że ktoś zapomniał książeczki ubezpieczeniowej nie oznacza, że nie może być przyjęty przez lekarza. 

Ad. 11.

Wojciech Majcher – w dniu 8 lutego o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty. Tematem posiedzenia będą sprawy związane z organizacją Dni Ożarowa.

Tadeusz Matyjasek – chciałbym podziękować Panu Pawłowi Rędziakowi za pomoc 
w zorganizowaniu pomocy dla Państwa Maciaków, którym wichura zerwała dach.


Ad. 12.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady Sesji Rady Miejskiej.


  Protokolant                                                              Przewodnicząca Rady
Anna Piasecka                                                             Krystyna Wieczorek

