PROTOKÓŁ  NR XXXIII/2009
z sesji Rady Miejskiej Ożarów
w dniu 25 marca 2009 roku

W sesji wzięło udział 15 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała do godz. 1430
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
3/ Henryk Wzorek – Komendant SM
4/ Jolanta Banach – Dyrektor Biblioteki 
5/ Małgorzata Dębniak – Kierownik OPS
6/ Jolanta Sobczyk – Kierownik ŚDS
7/ Mirosława Stolarczyk – Kierownik ZEASiP
8/ Zbigniew Mistrzyk – Kierownik Krytej Pływalni „Neptun”
9/ Tadeusz Matyjasek – Kierownik Wodociągów ZGKiM
10/ Marian Sus – Dyrektor M-GOK
11/ Zbigniew Gaik – Komendant Komisariatu Policji w Ożarowie
Sołtysi , mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.


Porządek obrad sesji

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Złożenie sprawozdania z działalności : 
    a) Komisariatu Policji w Ożarowie,
    b) Straży Miejskiej w Ożarowie,
    c) Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit”.
 6. Złożenie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 
     2008 rok :
    a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów,
    b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie w tym Środowiskowy Dom    
        Samopomocy,
    c) Zespół Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie ,
    d) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie,
    e) Kryta Pływalnia „Neptun” w Ożarowie,
    f) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka 
        Kultury w Ożarowie za rok 2008,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i 
        Gminy w Ożarowie za rok 2008,
    c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                                                
        i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2008,
d) likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce,
    e) uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
        Ożarowa na okres 2008 -2013 i lata następne,
    f) nabycia nieruchomości gruntowych, 
    g) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów,
    h) zmian w budżecie.
8. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
9. Sprawy różne.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Ad.1.

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła obrady sesji .

Ad.2.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdził quorum. Na wniosek burmistrza Przewodnicząca zaproponowała zmianę w proponowanym porządku obrad polegającą na wycofaniu z pkt.7 pdpk. f) nabycia nieruchomości gruntowych. 
Wszyscy głosowali za wycofaniem projektu uchwały.
Przewodnicząca odczytała porządek po zmianie : 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Złożenie sprawozdania z działalności : 
    a) Komisariatu Policji w Ożarowie,
    b) Straży Miejskiej w Ożarowie,
    c) Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit”.
 6. Złożenie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 
     2008 rok :
    a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów,
    b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie w tym Środowiskowy Dom    
        Samopomocy,
    c) Zespół Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie ,
    d) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie,
    e) Kryta Pływalnia „Neptun” w Ożarowie,
    f) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka 
        Kultury w Ożarowie za rok 2008,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i 
        Gminy w Ożarowie za rok 2008,
    c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                                                
        i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2008,
d) likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce,
    e) uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
        Ożarowa na okres 2008 -2013 i lata następne,
    f) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów,
    g) zmian w budżecie.
8. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
9. Sprawy różne.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Wszyscy głosowali za przyjęciem porządku po zmianie.

Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez zmian.

Ad.4.

Interpelacje zgłosili :

1/ Pani Danuta Bień – interpelacja do Pana Burmistrza o poprawienie drogi na Janowie.

2/ Pan Wojciech Majcher – do Pana Burmistrza o wyłapanie bezpańskich psów.

3/ Pan Mirosław Pietrkiewicz – do Pana Burmistrza – co z komasacją?

4/ Pan Jerzy Nogaj – do Pana Burmistrza o oznakowanie drogi powiatowej do Teofilowa.

5/ Pani Elżbieta Reimus – do Pana Burmistrza o zabezpieczenie rowów w Maruszowie (droga         
                                           krajowa).
                                         - czy jest możliwość zorganizowania wyjazdu na mammografię?

6/ Grzegorz Dzikowski – do Pana Burmistrza – odnośnie modernizacji drogi od cementowni               
                                         do ul. Kolejowej – jak będzie wyglądała modernizacja?

Ad.5.

Złożenie sprawozdania z działalności : 
    a) Komisariatu Policji w Ożarowie – sprawozdanie złożył Pan Zbigniew Gaik Komendant 
                                                                Komisariatu Policji w Ożarowie.

Pan Grzegorz Dębniak – gmina zakupiła swego czasu narkotestery. Czy zostały one zastosowane i jaki był tego efekt?

Pan Zbigniew Gaik – narkotestery zostały wykorzystane. Zastosowaliśmy ich głównie u młodocianych kierowców. Nie potwierdziły one u badanych w żadnym z przypadków obecności narkotyków.

    b) Straży Miejskiej w Ożarowie- sprawozdanie złożył Pan Henryk Wzorek Komendant         
                                                         Straży Miejskiej w Ożarowie,
    c) Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” – sprawozdanie złożył Pan Grzegorz 
                                                                                       Witek –Prezes MZKS „Alit”.
Pan Grzegorz Witek podziękował Policji za współpracę przy zabezpieczaniu meczy.


Ad.6.

Złożenie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 
     2008 rok :
    a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów- sprawozdanie złożyła Pani Jolanta 
        Banach Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie.
    b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie w tym Środowiskowy Dom    
        Samopomocy – sprawozdanie złożyła Pani Małgorzata Dębniak Kierownik OPS                   
        w Ożarowie.
    c) Zespół Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie – 
        sprawozdanie złożyła Pani Mirosława Stolarczyk Kierownik ZEASiP.
    d) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie- sprawozdanie w 
        zastępstwie Dyrektora ZGKiM złożyła Pan Tadeusz Matyjasek.
    e) Kryta Pływalnia „Neptun” w Ożarowie – sprawozdanie złożył Pan Zbigniew Mistrzyk 
        Kierownik Krytej Pływalni „Neptun”.
    f) Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie- sprawozdanie złożył Pan Marian Sus 
       Dyrektor MGOK.

Wszystkie sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie www.bip.ozarow.pl

Ad.7.

Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka 
        Kultury w Ożarowie za rok 2008.
Głosowanie : 
„za” – 15                 „przeciw” – 0                    „wstrzymujących” – 0 

Uchwała Nr XXXIII/222/2009 została podjęta.

    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i 
        Gminy w Ożarowie za rok 2008.
Głosowanie : 
„za” – 15                 „przeciw” – 0                    „wstrzymujących” – 0 

Uchwała Nr XXXIII/223/2009 została podjęta.

    c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej                                                
        i Mieszkaniowej w Ożarowie za rok 2008.
Głosowanie : 
„za” – 15                 „przeciw” – 0                    „wstrzymujących” – 0 

Uchwała Nr XXXIII/224/2009 została podjęta.


d) likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce.

Szkoła Podstawowa w Suchodółce jest szkołą   o strukturze organizacyjnej klas III- VI.   W roku szkolnym 2008/09 do szkoły tej uczęszcza 25 uczniów . Prognozy demograficzne na najbliższe lata wskazują na stale malejącą liczbę uczniów.  W kolejnych latach   wg danych demograficznych ,  liczba uczniów  waha się od  od 3 do 6 w poszczególnych oddziałach. Rodzice uczniów zostali poinformowani  o zamiarze likwidacji szkoły                                 z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu poprzedzającego likwidację wyżej wymienionej szkoły i możliwości kontynuowania przez dzieci nauki w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie , w której są dobre warunki lokalowe i bazowe a gmina zapewni dzieciom opiekę i  dowóz do szkoły autobusem szkolnym.
W szkole tej w pełnym wymiarze zajęć jest zatrudnionych 4 nauczycieli. Dwóch  z nich nabywa uprawnienia  emerytalne i deklaruje chęć przejścia na emeryturę, pozostałych  dwóch  postaramy  się zatrudnić   w  szkołach na terenie Gminy  Ożarów. 
Świętokrzyski  Kurator Oświaty  postanowieniem Nr 4/2009  z dnia 16 stycznia 2009r. wyraził pozytywną opinię  w przedmiocie likwidacji  tej szkoły.

Głosowanie : 
„za” – 11                 „przeciw” – 3                   „wstrzymujących” – 1 

Uchwała Nr XXXIII/225/2009 została podjęta.

    e) uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
        Ożarowa na okres 2008 -2013 i lata następne.
Głosowanie : 
„za” – 15                 „przeciw” – 0                    „wstrzymujących” – 0 

Uchwała Nr XXXIII/226/2009 została podjęta.

    f) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów.

Ustawodawca w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami/, nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w drodze uchwały. Ponadto ustalenie przebiegu dróg gminnych jest również niezbędne w celu prawidłowego zarządzania drogami, gromadzenia danych o sieci tych dróg.                                                                                                                                                                  
Głosowanie : 
„za” – 15                 „przeciw” – 0                    „wstrzymujących” – 0 

Uchwała Nr XXXIII/227/2009 została podjęta.

    g) zmian w budżecie.
Głosowanie : 
„za” – 15                 „przeciw” – 0                    „wstrzymujących” – 0 

Uchwała Nr XXXIII/228/2009 została podjęta.


Ad.8.

  I N F O R M A C J A    B R M I S T R Z A     

	Otwarty został przetarg na Inżyniera Kontraktu przy projektach „Norweskich”/Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie, Przedszkole w Ożarowie, Szkoła Janowice , Szkoła Lasocin, Przychodnia Zdrowia w Ozarowie/ wpłynęły 3 oferty 2 z Kielc i jedna z Władysławowa kwoty od 160.000 do 186.000 zł. 

Narada Prezesów Gminnych OSP w Kielcach. 
Wyjazd do Przechlewa /za Chojnicami/ z rolnikami na temat Biogazowi. 
Została podpisana preumowa z Marszałkiem na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Karsy, Czachów, Sobów. Szacunkowy koszt budowy sieci 6.500.000 zł dofinansowanie od Marsza łka 3.600.000 zł. Mieszkańcy kryją koszty wykonania przyłączy do ich domów. 
Przypominam, że wcześniej została podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy stadionu. Koszt 7.900.000zł, a dofinansowanie 3.635.000 zł. 
Jest pozytywna decyzja Zarządu Województwa dotycząca wniosku dotyczącego Rewitalizacji Ożarowa. Szacunkowe koszty wynoszą 4.757.000 zł dofinansowanie od Marszałka 2.854.000 zł. 
Na spotkaniu ze wszystkimi Wójtami i Burmistrzami Pan Starosta Kotowski zaproponował aby Dożynki Powiatowe odbyły się w tym roku na terenie Gminy Ożarów w miejscowości Lasocin. 


Ad.9.

Pani Krystyna Wieczorek zapoznała z pismem Wojewody Świętokrzyskiego . W ramach 
akcji „Rok 2009 rokiem pracownika socjalnego” Wojewoda organizuje konkurs na burmistrza roku 2009 – aktywnego samorządowca w zakresie polityki społecznej. 
Przewodnicząca zaproponowała aby zgłosić kandydaturę Pana Burmistrza Majchera oraz Pani Kierownik OPS.
  
Pan Maciej Krakowiak – w miejscowości Jankowice zdarzył się pożar.  Doszczętnie spłonął dom. 
Pan Krakowiak zwrócił się do wszystkich obecnych o udzielenie pomocy poszkodowanej rodzinie.

Pan Wojciech Majcher – informuję, że  2 kwietnia 2009 roku  jest dniem otwartym w Zespole Szkół w Ożarowie. Zapraszamy osoby zainteresowane.

Zostały rozdane ulotki dotyczące realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pod nazwą „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Ożarów”.

Ad.10.

Pan Marcin Majcher – zwróciliśmy się do Państwa sołtysów o zebranie od mieszkańców deklaracji na podatek od nieruchomości. Zwolniliśmy rolników z podatku od nieruchomości. Kontrola RIO zaleciła nam uzupełnienie deklaracji.

Pan Grzegorz Dębniak poinformował, że Pani Krystyna Wieczorek zajęła trzecie miejsce w województwie w Konkursie „Kobieta przedsiębiorcza”.

Ad.11.

Pan Burmistrz Marcin Majcher udzielił odpowiedzi na interpelacje :

1/ Remont drogi do Janowa- musimy poczekać aż będzie sucho, zasypiemy doły                               
     i utwardzimy.
2/ Bezpańskie psy wyłapujemy systematyczne.
3/ Jeżeli chodzi o komasację - firmy, które przystąpiły do tego zadania wystawiły za duże 
    koszty i muszą z nich zejść dopiero wówczas komasacja gruntów będzie przeprowadzona.
4/ Oznakowanie drogi powiatowej – informowaliśmy już starostę o konieczności 
    oznakowania drogi , będziemy jeszcze interweniować.
5/ Zabezpieczenie rowów w Maruszowie – od strony drogi są zrobione zabezpieczenia, 
    będziemy rozmawiać jeszcze w tym temacie.
    Jeżeli chodzi o wyjazd na mammografię , to jeżeli będzie taka akcja organizowana, to 
    włączymy się do niej.
6/ Modernizacja drogi powiatowej – jest zapis, że droga będzie podniesiona, podniesione 
    zostaną pokrywy studzienek i zostanie wymieniona nawierzchnia drogi.

Ad.12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.




                Protokolant                                                 Przewodnicząca Rady

             Anna Piasecka                                                Krystyna Wieczorek

