PROTOKÓŁ  NR XXVIII/2008
z sesji Rady Miejskiej Ożarów
w dniu 20 listopada 2008 roku

W sesji wzięło udział 13 radnych wg. załączonej listy obecności .
Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała 10 00.
Ponad to w sesji uczestniczyli :
1/ Marcin Majcher - burmistrz
2/ Paweł Rędziak – z-ca burmistrza
4/  Stefania Dziedzic – skarbnik gminy
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) zmiany uchwały Nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie  z dnia 01 października 
       2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości 
       obowiązujących na terenie Gminy Ożarów,
   b)  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce,
   c) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
       przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
       szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny     
       ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady 
      przyznawania, wypłacania dodatku  mieszkaniowego obowiązujący na  terenie Gminy 
      Ożarów,
    d) nabycia nieruchomości gruntowej (Czachów),
    e) nabycia nieruchomości gruntowej (Ożarów),
    f) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji inwestycji 
        dofinansowanej ze środków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
        Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”,
    g) zmiany w budżecie,
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 Miejskiej Krystyna Wieczorek.

Ad.2.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum- na 15 radnych obecnych jest 13. Nieobecni : Pan Wojciech Majcher i Pan Maciej Krakowiak.

Na wniosek Pana Burmistrza Przewodnicząca zaproponowała zmianę w proponowanym porządku obrad sesji polegającą na poszerzeniu porządku w pkt. 5  o projekt uchwały w sprawie  :     udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę w porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad ze zmianami (od pkt. 3)


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a) zmiany uchwały Nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie  z dnia 01 października 
       2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości 
       obowiązujących na terenie Gminy Ożarów,
   b)  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce,
   c) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
       przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
       szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny     
       ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady 
      przyznawania, wypłacania dodatku  mieszkaniowego obowiązujący na  terenie Gminy 
      Ożarów,
    d) nabycia nieruchomości gruntowej (Czachów),
    e) nabycia nieruchomości gruntowej (Ożarów),
    f) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji inwestycji 
        dofinansowanej ze środków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
        Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”,
    g) zmiany w budżecie,
    h) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.
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.

Porządek po zmianie został przyjęty jednogłośnie.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.

Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie bez zmian.


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

Ad.5.
Podjęcie uchwał w sprawie : 
a) zmiany uchwały Nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie  z dnia 01 października 
    2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości        
    obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
W związku z omyłką pisarską zachodzi konieczność podjęcia w/w uchwały.

Głosowanie : 
„za” – 13          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0        (dwóch radnych nieobecnych)

Uchwała Nr XXVIII/184/2008 została podjęta.

b)  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchodółce.

Zgodnie z art. 5c pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, obowiązek zawiadomienia rodziców oraz kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły należy do kompetencji Rady Miejskiej , co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji. W związku z tym niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską  uchwały                     o zamiarze likwidacji szkoły, w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały. 
Przyczyną podjęcia działań jest zmniejszająca się liczba dzieci uczęszczających do tej szkoły.
Obecnie Szkoła Podstawowa w Suchodółce , jest szkołą o strukturze organizacyjnej klas III- VI do której uczęszcza  25 uczniów, w tym do: 
w kl. III              -  5 uczniów
w kl. IV             -  6 uczniów
w kl. V              -  8 uczniów
w kl. VI            -  6  uczniów
Z uwagi na brak dzieci w roku szkolnym 2008/2009 nie ma klasy „ 0”,  I i II.
Prognozy demograficzne na najbliższe lata wskazują na stale malejącą liczbę uczniów.
Z danych demograficznych wynika, że dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest:
  - rocznik   2003  -    4
  - rocznik   2004  –   6
  - rocznik  2005  –    3
       - rocznik 2006    –  4
   - rocznik 2007    -  4
z tej liczby dzieci pochodzące z Janikowa (10- cioro )ze względu na lepsze połączenie będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Ożarowie. Już obecnie duży procent dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły uczęszcza do pobliskiej Szkoły Podstawowej                      w Ożarowie , nie jest więc uzasadnione istnienie obu tych placówek. 
Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnimy kontynuację nauki w Szkole Podstawowej              w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie , w której są dobre warunki  lokalowe i bazowe. Wszystkim uczniom zapewnimy opiekę oraz bezpłatny dowóz do Ożarowa.
W szkole tej w pełnym wymiarze zajęć jest zatrudnionych 4 nauczycieli. Dwóch  z nich nabywa prawa emerytalne a pozostałych  dwóch znajdzie zatrudnienie w  szkołach na terenie Gminy  Ożarów. 
W roku 2007 koszt utrzymania szkoły wyniósł  514 000 zł z czego płace nauczycielskie 450 000 zł .  W roku 2008 prognozowany koszt   utrzymania szkoły wynosi  549 567 zł.                z czego wynagrodzenia pracowników z pochodnymi  438 012  zł. 
Likwidacja szkoły pozwoli  zracjonalizować wydatki finansowe ponoszone na oświatę                  i pozwoli na wydatkowanie zaoszczędzonych środków na polepszenie bazy i oferty programowej pozostałych szkół.
    W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Głosowanie : 
„za” – 7          „przeciw” – 2          „wstrzymujących” – 4        (dwóch radnych nieobecnych)

Uchwała Nr XXVIII/185/2008 została podjęta.

c) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
    przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
    szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny     
    ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady 
    przyznawania, wypłacania dodatku  mieszkaniowego obowiązujący na  terenie Gminy 
    Ożarów.


Głosowanie : 
„za” – 13          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0        (dwóch radnych nieobecnych)

Uchwała Nr XXVIII/186/2008 została podjęta.

d) nabycia nieruchomości gruntowej (Czachów).

Nabycie nieruchomości gruntowej wymienionej w § 1 uchwały nastąpi w drodze umowy 
kupna-sprzedaży od osoby fizycznej. Nieruchomość ta jest niezbędna Gminie pod poszerzenie drogi.
Głosowanie : 
„za” – 13          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0        (dwóch radnych nieobecnych)

Uchwała Nr XXVIII/187/2008 została podjęta.

e) nabycia nieruchomości gruntowej (Ożarów).

Nabycie nieruchomości gruntowej wymienionej w § 1 uchwały nastąpi w drodze umowy 
kupna-sprzedaży od osoby fizycznej. Nieruchomość ta jest niezbędna Gminie pod budowę przystanku autobusowego.

Głosowanie : 
„za” – 13          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0        (dwóch radnych nieobecnych)

Uchwała Nr XXVIII/188/2008 została podjęta.


    f) wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzających do realizacji inwestycji 
        dofinansowanej ze środków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy 
        Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”.
W związku ze złożeniem  wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, regulamin konkursu wymaga uchwały organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację projekt. 

Głosowanie : 
„za” – 13          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0        (dwóch radnych nieobecnych)

Uchwała Nr XXVIII/189/2008 została podjęta.

g) zmiany w budżecie.

Głosowanie : 
„za” – 13          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0        (dwóch radnych nieobecnych)

Uchwała Nr XXVIII/190/2008 została podjęta.

h) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu opatowskiego.

Głosowanie : 
„za” – 13          „przeciw” – 0          „wstrzymujących” – 0        (dwóch radnych nieobecnych)

Uchwała Nr XXVIII/191/2008 została podjęta.

Ad.6.
  I N F O R M A C J A    B U R M I S T R Z A   20. 11. 2008

	Odbył się przetarg na zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów. Termin realizacji 20 grudnia kwota 34.330 zł. Kupujemy pojemniki na plastik oraz na szkło. 

Uczestniczyliśmy w otwarciu Zakładu Przeróbki i Przygotowania Paliw Alternatywnych w Karsach Firmy Mo-BRUK. 
Uczestniczyliśmy w seminarium na temat spalania paliw zastępczych w cementowniach. 
W związku z końcowym okresem opracowywania Planu Przestrzennego dla terenów Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistycznej z Biurem, które to wykonuje. Zostały naniesione poprawki obecnie Plan zostanie rozesłany do opiniowana . Liczymy, że w I kwartale roku 2009 zostanie uchwalony. 
Lokalna Grupa Działania – Pani Krystyna Wieczorek została Przewodniczącą  na terenie powiatu Opatowskiego. 
Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o finansowaniu prac związanych z termomodernizacją budynków: Szkoła w Ożarowie, Przedszkole w Ożarowie, Ośrodek Zdrowia w Ożarowie, Szkoła w Lasocinie oraz Szkoła w Janowicach. Ogólny koszt około 10.000.000 zł. Z tego 54% jest to refundacja środków z Mechanizmu Norweskiego , natomiast 46% środki Gminy. Termin realizacji do 30 grudnia 2010 roku. 
Dziękuję wszystkim za udział w obchodach 11- ego Listopada. 



Ad.7.

W sprawach różnych :

1/ Pani Halina Dragan podziękowała Panu Burmistrzowi za remont dachu na OSP                                    
    w Wyszmontowie.

2/ Pani Krystyna Wieczorek zaprosiła wszystkich radnych na spotkanie w dniu 26 listopada           o godz. 10.30 na spotkanie z prof. Kirykiem i zrobienie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.


Ad.8.
Nie było.

Ad.9.
Nie było.

Ad.10.
Przewodnicząca zamknęła obrady Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie.






Protokolant                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Piasecka                                                                 Krystyna Wieczorek


