PROTOKÓŁ  NR XXIV/2008
z sesji Rady Miejskiej Ożarów 
w dniu 02 lipca 2008 roku

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała z przerwą do godz1330.
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher – Burmistrz MiG Ożarów
Dyrektorzy szkół z terenu gminy Ożarów, sołtysi i mieszkańcy gminy.




Porządek obrad



1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie dyrektorów szkól i przedszkoli z przebiegu roku szkolnego 2007/2008.
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.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum. Na wniosek Burmistrza , Przewodnicząca zaproponowała poszerzenie proponowanego porządku obrad o punkt : podjęcie uchwał w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad.

„za” – 14               „przeciw” – 0            „wstrzymujących się „ -0                                                                    ( jeden radny nieobecny podczas głosowania)

                              Porządek obrad po zmianie


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie dyrektorów szkól i przedszkoli z przebiegu roku szkolnego 2007/2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie : nabycia nieruchomości
7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji Rada przyjęła jednogłośnie pozytywnie.

Ad.4.
Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji. 
Nikt nie zgłosił interpelacji.

Ad.5.
Przewodnicząca zwróciła się do dyrektorów szkół i przedszkoli o złożenie sprawozdań z przebiegu roku szkolnego 2007/2008. Jako pierwszej udzieliła głosu Pani Alicji Różańskiej Cembrowskiej Dyrektorowi Zespołu szkół Ogólnokształcących w Ożarowie. 
Szkołę na dzisiejszej sesji reprezentują również Pani Anna Kaleta – V-ce dyrektor                               oraz Pani Barbara Janik – dyrektor oddziału kl. I-III.
Pani Alicja Różańska Cembrowska omówiła przebieg roku szkolnego , zapoznała również                            z wynikami  egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w kl. VI szkoły podstawowej, egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów maturalnych.
W następnej kolejności sprawozdania złożyły : 
1/ Pani Helena Kara – dyrektor Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie .
    Placówka otrzymała nagrodę za najaktywniejszą szkołę biorąc po uwagę udział w    
    konkursach. 
2/ Pani Marzena Okręt – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarach.
    Pani dyrektor poinformowała, że niepokojąco niski jest poziom wyników egzaminu    
    gimnazjalnego.
3/ Pani Anna Kubala – dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowicach.
    Pani dyrektor zaprosiła Komisję Oświaty do odwiedzenia szkoły we wrześniu.
4/ Pani Ewa Kosiorowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchodółce .
    Pani dyrektor podziękowała Panom Burmistrzom i radnym za utrzymanie szkoły                        
    w Suchodółce.
5/ Pani Jolanta Gołąb – dyrektor Publicznego Przedszkola w Ożarowie .
Placówka w bieżącym roku szkolnym przyjęła 196 dzieci. Ponieważ wzrasta liczba dzieci wymagających terapii logopedycznej prowadzone są zajęcia indywidualne jak również                  z całymi grupami. W bieżącym roku terapią objęto 55 dzieci.
Przedszkole wzięło udział w realizacji programu „Kid Smart” za, który otrzymało zestawy komputerowe i programy edukacyjne.
Ze względu na to, że jedno z dzieci ma bardzo duże ubytki słuchu i porozumiewanie się z nim jest bardzo ograniczone, placówka skorzystała z „Programu Nauczania wybranych znaków języka migowego i znaków alfabetu palcowego ”. 

Burmistrz Marcin Majcher – czy dzieci z problemami w uczeniu się , dyslektyczne lub                   z innymi problemami były przebadane w poradni psychologiczno – pedagogicznej ?

Pani Alicja Różańska Cembrowska – dzieci są badane w poradni, często sami rodzice widzą problem i indywidualnie zgłaszają się do poradni. Problem jednak tkwi w tym, że rodzice godzą się na opinię psychologa ale na orzeczenie już nie. My nie mamy na to wpływu.

Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 min. Przerwy.

Wznowienie obrad po przerwie. Przystąpiono do realizacji pkt. 6 porządku obrad sesji.

Ad.6.

Podjęcie uchwały w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej.
Uchwałę omówił Pan Burmistrz Marcin Majcher.
Przy bl. 31 na osiedlu znajduje się betonowy parking. Wymaga on gruntownego remontu. Jednak żeby można zrobić jego remont, nieruchomość musi być naszą własnością. Nabycie nieruchomości nastąpi w drodze darowizny.

Głosowanie :
„za” – 14        „przeciw” – 0                „wstrzymujących” – 0 
( jeden radny nieobecny podczas głosowania).
Uchwała Nr XXIV/164 /2008 w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowej , została podjęta jednogłośnie.

Ad.7.
Pan Burmistrz złożył informacje z działalności między sesjami rady : 
1/ sołtysi z terenu naszej gminy wzięli udział w corocznym turnieju sołtysów w Wąchocku. 
    Pan Jerzy Nogaj otrzymał puchar „Sołtys roku”,
2/ Gmina Ożarów już po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda  
    – Przyjazna Środowisku”. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 11 gospodarstw. 
    Komisja konkursowa składająca się z członków Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 
    objechała zagrody i wytypowała zwycięzców. Na kolejnej sesji zostaną wręczone nagrody.
3/ został sfinalizowany zakup działki z TP SA.

Ad.8.

1/ Pani Elżbieta Reimus – pojemnik na śmieci w Szymanówce jest przepełniony, zaśmieca las i psuje cały wygląd . ZGKiM mówi, że decyzja o jego usunięciu należy do burmistrza. Panie Burmistrzu wobec tego zwracam się o jego zabranie z tego miejsca. 

Pan Burmistrz podjął decyzje o usunięciu śmietnika.



2/ Pani Barbara Tomalska (sołtys wsi Szymanówka) – podobna sytuacja jest z pojemnikami 
    na plastiki, ciągle jest przepełniony, a plastiki w koło porozrzucane. Jest potrzeba 
    częstszego opróżniania pojemnika.

Ad.9.
1/ Pan Zenon Kwieciński -  składam na ręce Pani Przewodniczącej, wniosek w sprawie 
    nadania honorowego obywatelstwa pośmiertnie Panu Leonowi Mazurkiewiczowi.

Pani Przewodnicząca przyjęła wniosek.
                                            
    - Pan Zenon Kwieciński zgłosił zastrzeżenia do poprzedniej sesji Rady Miejskiej, że w dniu poprzedzającym sesję tj. 24 czerwca zgłosił  wniosek formalny o udzielenie głosu w pkt. 7 d, a głos został udzielony także Panu Kowalskiemu, który takiego wniosku nie złożył. 
Pan Kwieciński wnioskuje aby Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko w tej sprawie ponieważ zostało naruszone prawo.
Pan Kwieciński poruszył sprawę posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę mówiącemu, że sprawy Spółdzielni mieszkaniowej nie są tematem obrad sesji i nie dotyczą spraw Rady. 

Ad.10.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad.11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Wieczorek zamknęła obrady.



                Protokolant                                                             Przewodnicząca Rady

               Anna Piasecka                                                          Krystyna Wieczorek





