

                                        Protokół Nr XLIX/10
                             z odbytej w dniu 24 lutego 2010 roku 
                               Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Obradom Rady Miejskiej przewodniczył jej Przewodniczący
mgr Jan Oleksów, który przywitał wszystkich uczestników obrad:
Radnych, Burmistrza, Sołtysów i zaproszonych Gości.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radnym porządek 
dzienny obrad wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza już
 w trakcie posiedzeń stałych Komisji Rady, a mianowicie:
1. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Korfantów dla Gminy Biała.
2. wprowadzenie pod obrady projektu uchwały – opinia w sprawie
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotycząca przekształcenia poprzez likwidację działalności
medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- Reumatologicznych z siedzibą w Kup. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany porządku obrad, 
14 Radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad wraz
z poprawkami zaproponowanymi przez Burmistrza Korfantowa Zdzisława Martynę.
Po wniesionych poprawkach porządek obrad przedstawiał  się     następująco:
             1. Otwarcie obrad i stwierdzenie qworum.
             2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
             3. Interpelacje i wnioski Radnych.
             4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Gminnego Programu 
                 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
                 w Gminie Korfantów za 2009 rok.
             5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Gminnego Programu
                 Przeciwdziałania Narkomani
             a/ dyskusja i pytania Radnych do punktu 4 i 5 porządku obrad.
             b/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
                 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
                 w Gminie Korfantów na 2010 rok.                                
            6. Podjęcie uchwał:
                 1/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
                 2/ w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
                 3/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.       2
                 4/ opinia w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa
                     Opolskiego dotycząca przekształcenia poprzez likwidację
                     działalności medycznej Samodzielnego Publicznego 
                     Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych
                     z siedzibą w Kup.
             7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych.
             8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
             9. Przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 27 stycznia 2010 roku 
                 XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
           10. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej.
   
  
Ad. 1 Po otwarciu obrad Przewodniczący Rady stwierdził
prawomocność Sesji, gdyż w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych, czyli 93,3 % ustawowego składu Rady. Radny nieobecny Pan Jan Oleś 
z Gryżowa. Listy obecności Radnych, Sołtysów i Gości są załącznikami do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza przedstawił
Radzie Sekretarz Gminy mgr Jarosław Szewczyk. 
W/w informacja stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
W dyskusji nad przedłożoną przez Sekretarza Gminy informacją o pracy międzysesyjnej Burmistrza głos zabrali:
1/ Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów Stanisław Kopaczuk, który stwierdził, że ma dwa pytania,
po pierwsze chciałby wiedzieć szerzej na temat organizacji robót publicznych, o których była mowa w informacji;
po drugie to chciałby się zorientować na temat cen wywozu           nieczystości niestałych?
2/ Odpowiedzi Radnemu udzielił Burmistrz Zdzisław Martyna, który stwierdził, że na drugie pytanie odpowie później, gdyż w tej chwili nie ma przy sobie cenników, i nie chciałby zgadywać i wprowadzić dezinformację.       
Natomiast jeśli chodzi o roboty publiczne, to w tej chwili w  bieżącym roku, dopiero zaczynamy realizować zadania i odbywa się to w ten sposób, że w wyniku posiedzenia w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,
a naszą Gminę reprezentuje tam Pan Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Janusz Wójcik, Starosta Nyski przekazuje odpowiednią kwotę pieniędzy na poszczególne gminy. U nas tutaj w Korfantowie kierujemy te pieniądze na te jednostki, które zajmują się  3
realizacją robót publicznych, czyli najczęściej to jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w aspekcie realizacji zadań związanych z budową gimnazjum. W miesiącu styczniu bieżącego roku było 20 osób zatrudnionych do ośnieżania ulic, i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Dysponentem tych środków jestem  ja jako Burmistrz Korfantowa. My staramy się tak robić, aby przekazane nam pieniądze jak najlepiej wykorzystać, czyli
znakomitą sprawą jest to, że w poniedziałek będzie posiedzenie Rady Zatrudnienia i będą nowe pieniądze, więc od nas zależy ilu ludzi i na jaki czas zatrudnimy w konkretnych zadaniach. Staramy się o to, ażeby wszystkie prace niefachowe, które pociąga za sobą kwestia budowy gimnazjum, wykonywać właśnie w ramach robót publicznych, ale nie tylko, są także stałe etaty. Jeśli chodzi o MGOKSiR, jeśli chodzi o spółkę wodną to otrzymuje ona ekstra pieniądze i ja na jej zadania wpływu nie
mam. Dobrze jest jak już powiedziałem, ażeby te pieniądze były jak najlepiej wykorzystane i np. dostaliśmy w momencie dużych opadów śniegu możliwość zatrudnienia 20 osób do odśnieżania ale tylko na jeden miesiąc. Oczywiście osoby zatrudniane w tym zakresie muszą spełniać określone kryteria, nie każdy kto jest bezrobotny może zostać zatrudniony. Jeśli będzie taka wola, to na Komisjach lub na Sesji złożymy dokładną informację, jak w roku 2009 wykorzystaliśmy pieniądze na aktywne formy zwalczania bezrobocia w naszej Gminie, nie tylko w ramach robót publicznych, ale też prac interwencyjnych, organizacji prac społecznie użytecznych, które organizujemy już we własnym zakresie oraz innych form, które wykonujemy w tym zakresie.
Ad. 3   Interpelacje i wnioski zgłosili:
1/ Radny Andrzej Kruczkiewicz z Przechodu stwierdził, że ma pytanie do Pana Burmistrza i podziękował serdeczni że po 68 dniach otrzymał odpowiedź pisemną na interpelację zgłoszoną  na Sesji w dniu 
16 grudnia 2009 roku w sprawie remontu dróg, cieszę się, że jest, ale Panie Burmistrzu moje pytanie jest następujące ,zima pokazała swoje oblicze, katastrofalne dla wszystkich,nie tylko dla naszej Gminy, ale dla wszystkich, chciałem zapytać konkretnie, bo ten temat będzie nieunikniony i na pewno będzie powracał jeszcze nie jeden raz, czy już są jakieś przygotowania odnośnie spraw związanych z naszymi         
drogami, ale powtarzam wyłącznie gminnymi, bo wiadomo, że drogi powiatowe i wojewódzkie to już zupełnie inny problem. Dziury są, jak Pan Burmistrz widzi rozwiązanie tego problemu, którego chyba nikt się nie spodziewał, że taka mocna zima będzie i ten problem, podejrzewam jest palący dla wszystkich i to co się powoli odsłania, co ta zima         4 
uczyniła.
Ad. 4    Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Pani
Małgorzacie Janiak , która w imieniu Burmistrza przedstawiła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów za 2009 rok.
W/w Sprawozdanie jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiła Radzie Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
W/w Sprawozdanie stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
W swoim wystąpieniu Pani Pełnomocnik poinformowała Radę, że Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy obecnie cztery osoby. Pani Gabriela Misztal, Elżbieta Sternik, Kazimierz 
Szkwarkowski i Małgorzata Janiak .W roku ubiegłym Komisja odbyła 23 posiedzenia, z tego wynika, że spotykamy się średnio dwa razy
w miesiącu.
Głównym zadaniem Komisji jest motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia. Policja przekazała 86 wniosków 
w sprawie osób, wobec których były interwencje.
Te wnioski dotyczyły spraw 55 osób, w niektórych przypadkach wezwania wysyłaliśmy kilkakrotnie. Na posiedzenia Komisji zgłosiło się 38 osób, 13 z nich podjęło w ubiegłym roku leczenie. Większość z nich 
w hospitalizacji szpitalnej, a niektóre w ramach leczenia ambulatoryjnego. Według szacunków Komisji w Gminie Korfantów jest od 180-200 osób uzależnionych od alkoholu z pełnymi symptomami choroby alkoholowej.
Często nasze starania są bezskuteczne, w roku ubiegłym
staraliśmy się nasze działania rozszerzyć wobec tych osób, które piją 
w sposób ryzykowny, szkodliwy i wśród tych osób wezwanych na posiedzenia Komisji, było kilkanaście bardzo młodych ludzi tzn. w wieku 20 -30 lat. Z ubolewaniem muszę powiedzieć, że 5 osób spośród tych dwudziestokilkulatków posiadało już pełne symptomy choroby alkoholowej i te osoby zostały skierowane na leczenie i na szczęście zgodziły się na leczenie, a pozostałe osoby poinformowaliśmy o tym, że
będziemy co jakiś czas przyglądać się ich zachowaniu tzn. Policja 
w ramach akcji „Niebieskiej Karty” będzie kontrolować czy te osoby nie czynią przemocy w swoim najbliższym środowisku. Według danych Ośrodka Pomocy Społeczne wśród podopiecznych są 72 osoby, które nadużywają alkoholu ale wydaje nam się, że są to większe liczby,       5 ponieważ z całą pewnością nie wszystkie osoby z chorobą alkoholową korzystają z pomocy materialnej OPS. W punkcie konsultacyjnym
w roku ubiegłym przyjęłam 78 osób, w większości były to osoby, które rutynowo po wezwaniach na Komisję prosiłam o spotkania w punkcie konsultacyjnym celem ustalenia  dalszego toku postępowania. Większość tych przyjętych osób jest kierowanych przez różne instytucje, najczęściej przez Policję. Tylko 21 osób zgłosiło się samorzutnie po pomoc i konsultację. Naszym zdaniem największe szanse powodzenia ma leczenie, do którego człowiek zgłasza się z powodów osobistych, zmotywowany własną decyzją, a nie  wskutek ingerencji czy też przymusu. Ale trudno tutaj dyskutować z działaniami sądów, zresztą sami występujemy o takie działania. W roku ubiegłym wysłaliśmy
5 wniosków do sądu o nakaz leczenia odwykowego, jest liczba, która jest powtarzalna każdego roku. Są to już działania, które wynikają z naszej bezsilności do osób, którym trzeba nakazać leczenia odwykowego
w zamkniętym ośrodku leczenia odwykowego.
Mamy też przypadki, że zgłaszają się do nas osoby, które mają wytyczone sprawy za znęcanie się, i bardzo często sąd zawiesza wykonanie kary, warunkując to zawieszenie możliwością podjęcia leczenia.
Co roku trafiają na posiedzenia Komisji osoby z bardzo mocno
zaawansowaną chorobą alkoholową. Drugim takim działaniem, o którym chciałam powiedzieć, to są działania profilaktyczne, które  prowadzimy 
w szkołach, które prowadzimy już od kilkunastu lat i większość tych programów znają dyrektorzy szkół.
Pierwszy rodzaj zadań to są takie programy, które realizują sami nauczyciele, to są takie autorskie, ciekawe programy, które zazwyczaj obejmują od 15 do 20 godzin lekcyjnych, czyli dosyć często realizator spotyka się w klasie z uczniami i omawia tematy, nie tylko szkodliwości używek, ale także kształcenie postępowania wobec tych używek,
kształcenie pewnych umiejętności odmawiania, zachowania się
w sytuacjach trudnych i zdaniem Komisji, a także samych te programy terapeutyczne mają taką największą wartość merytoryczną.
Drugi rodzaj działań, to są programy profilaktyczne, jakby jednorazowo prowadzone wśród naszej młodzieży. Zapraszamy z reguły jakiegoś specjalistę, w roku ubiegłym był to Pan ze Studium Profilaktyki Alkoholowej w Tychach, Pan Mariusz Kajda i on prowadził taki kilkugodzinny miting wśród 15-16 latków, zazwyczaj są to uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjum , ten realizator prowadził też takie badania ankietowe, które potem służą nam do przedstawienia             6
wyników, jak wygląda sprawa eksperymentów z alkoholem i innymi używkami naszych dzieci i młodzieży.
Trzeci rodzaj działań profilaktycznych to są przedstawienia teatralne
i przyznam się szczerze, że po nie staramy się sięgać rzadziej, gdyż nie zawsze one trafiają w oczekiwania młodzieży. Mają one sens i są zasadne dla dzieci najmłodszych. Mam tu prośbę do dyrekcji szkół 
i nauczycieli, ażeby to nauczyciele mówili nam jakich programów potrzebują.
Kolejna grupa naszych działań, to są działania wspierające inicjatywy lokalnych społeczności i w roku ubiegłym odbyło się wiele imprez, wiele z nich jest już na stałe wpisane do kalendarza imprez rozrywkowych, sportowych , są też takie imprezy, w których biorą udział całe rodziny. 
W sprawozdaniu, które Państwo Radni mają, jest zawarta dokładna informacja w/w sprawie. W roku ubiegłym dołączyły kolejne miejscowości, my liczymy na nowe inicjatywy. Muszą być to imprezy, na 
których trzeźwość jest postawiona w sposób jasny i stanowczy na pierwszym miejscu.
Ad.5 Drugie sprawozdanie obejmuje sprawy dotyczące zwalczania
narkomanii. Jest to program opracowany na lata 2007 – 2012.
Główne zadania, które są w nim wytyczone, to są programy
profilaktyczne, które prowadzimy w szkołach, i zazwyczaj są to
treściowo te same programy, które dotyczą rozwiązywania problemów alkoholowych, ja mam takie przekonanie i sięgam również do opinii Pani pedagog, że nasza młodzież szkolna jest bardzo dobrze edukowana, jeżeli chodzi o wiedzę na temat szkodliwości alkoholu i używek narkotykowych. Nie mamy takiego dobrego przekonania i takiego dobrego samopoczucia w temacie, czy rzeczywiście ta wiedza służy im dalej, służy im w taki sposób, żeby się zdecydowanie powstrzymać od
sięgania po używki, myślę o czasie, kiedy nasze dzieci opuszczają już teren naszej Gminy i idą do szkół średnich czy też zawodowych. Wiemy
w jakim świecie wszyscy żyjemy, w jakim świecie żyją nasze dzieci,    alkoholizm jest trzecim problemem społecznym w naszym kraju, na drugim miejscu jest odnotowane bezrobocie, a pierwsze miejsce od lat zajmuje agresja, której to nie tylko doświadczają, ale celują także w niej
najmłodsi członkowie naszego społeczeństwa.
Programy profilaktyczne winny mieć w swoich zadaniach nie tylko zapobieganie eksperymentom z używkami, z narkotykami, winny obejmować też takie treści, które wyposażą nasze dzieci
w umiejętności znalezienia się w sytuacjach trudnych.                       7
Bardzo często 12-13 latkowie mają w swoim doświadczeniu taką sytuację, że jest ośmieszany, prześladowany czy też upokarzany. Wiemy, że zachowania agresywne rodzą zachowania agresywne, najczęstszą jakby tutaj obroną jest odpieranie ataku atakiem, czyli rozszerzanie zachowań agresywnych. Często my i nauczyciele, jestem 
o tym przekonana, że wiem o czym mówię niedokładnie wiemy, co
dzieje się w naszych klasach, jeżeli chodzi o stosowanie wzajemnej przemocy dzieciaków między sobą. Myślę także, że dzieci nie skarżą się rodzicom, ponieważ zazwyczaj także często ta przemoc dotyczy spraw intymnych i zazwyczaj odbywa się to w sferze tzw. zachowań seksualnych. Myślę, że dzieci w tym wieku na pewno nie poskarżą się rodzicom i trudno im samym szukać rozwiązań niewątpliwie trudnych dla
nich sytuacji. Takie sytuacje powinny być omawiane w programach profilaktycznych. A więc agresję, przemoc, alkohol, narkotyki.
Jeżeli chodzi o narkotyki, to zdecydowanie my wszyscy, którzy jesteśmy tu obecni na tej sali uważamy, że narkotyki są złe same w sobie. Natomiast inna jest dyskusja z nastolatkami, którzy już są poza gimnazjum, to już opinia tych młodych ludzi na temat szkodliwości narkotyków jest inna.
Narkotyki są już wpisane w styl życia, który jest obowiązujący na co dzień wśród młodzieży starszej, wiemy, że młodzi ludzie zażywają amfetaminę po to, ażeby się lepiej zaprezentować np. na egzaminie, inne narkotyki np. ekstazy, to są środki, które mają zapewnić dobrą zabawę, a więc wiemy, że zawsze narkotyki wśród młodzieży zawsze się znajdą. W naszym punkcie konsultacyjnym nie przyjęłam w ciągu
ostatnich trzech lat żadnej osoby, która by się zgłosiła z problemem narkotykowym. Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma danych o rodzinach, gdzie problem ten istnieje, ale nie możemy powiedzieć, że tego zjawiska w naszej Gminie nie ma. Problem jest, o czym świadczą statystyki policyjne. Otóż w ubiegłym roku prowadzono 8 spraw, gdzie osoby miały zarzut handlu narkotykami, ale także posiadania narkotyków, i co jest niebezpieczne, to prowadzenie samochodu pod ich wpływem. Tutaj trzeba powiedzieć, że obowiązuje nas wszystkich duża uwaga i wrażliwość także na problemy związane z narkotykami. Wszystkie działania, które w Komisji prowadzimy są związane zarówno z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i także z zapobieganiem narkomanii , ale także zapobieganiu przemocy w szkole i rodzinie, bo wiemy, ze osoby pijące to 
w ponad 90 % osoby, które także czynią przemoc w swoim najbliższym środowisku i trudno tutaj, jakby te zadania jakoś od siebie oddzielać.    8
Z roku na rok próbujemy doskonalić te nasze działania, ale czy one są skuteczne, z jednej strony możemy powiedzieć, że osoby, które poddały się leczeniu i trzymają trzeźwość to jest sukces i ma to ogromne znaczenie dla takiego człowieka i jego rodziny. Problemy profilaktyczne także mają sens, bo od kilku lat mamy podwyższenie wieku, w którym następuje inicjacja alkoholowa. W tej chwili to 13 latkowie podejmują eksperymenty z  alkoholem, i tym grupom należy się bardzo dokładnie
przyglądać, ale już 15-16 latki mają coraz większą świadomość tego, że z alkoholem nie należy się śpieszyć, że niekoniecznie alkohol musi być czymś szczególnym i że bez niego nie można zorganizować żadnej imprezy, spotkania czy też zabawy. 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Oleksów podziękował Pani Małgorzacie Janiak za wystąpienie i przystąpił do następnego
porządku obrad.
Ad. 5/a Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedłożonymi
Sprawozdaniami dotyczącymi zwalczania alkoholizmu i narkomanii w Gminie Korfantów za 2009 rok, w której głos zabrali:
1/ Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Żabiński, który stwierdził, że ma takich kilka refleksji, z którymi chciałby się podzielić 
z Państwem, w pierwszej kolejności chciałby serdecznie podziękować
w imieniu własnym i Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych Rady Miejskiej i  chyba wszystkich Radnych Pani Pełnomocnik Małgorzacie Janiak i wszystkim osobom, które zajmują się problemami alkoholowymi młodzieży i wszystkich pozostałych mieszkańców
naszej Gminy. Jest to problem bardzo ważny, ale też problem bardzo skomplikowany. Jest on ważny też z tego względu, że  zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada corocznie musi rozpatrywać ten problem. Wiele tematów jest takich, które poruszamy na posiedzeniach Komisji , ale nie wszystkie wchodzą pod obrady Rady Miejskiej. Natomiast co roku problem alkoholu, problem narkomanii pojawia się na obradach Rady Miejskiej, czyli jest to problem ważny. Mam trzy refleksje dotyczące spraw alkoholowych 
i jedną refleksję dotyczącą narkotyków, którymi się tutaj z Państwem 
podzielę. Otóż, bardzo niepokojący jest fakt, o czym szerzej mówiła nam Pani  pełnomocnik na posiedzeniu Komisji Oświaty,to jest problem alkoholowy u osób młodych, którzy mają po dwadzieścia lat. To jest problem bardzo niepokojący, to nie są                                                 9
osoby, które piją sporadycznie raz w tygodniu, czy co piątego dnia, ale to są osoby, które mają już padaczkę alkoholową, czyli, że piją już od kilku lat, czyli zaczęli pić w wieku 15-16 lat. Szczęściem jest, że niektórzy 
z nich próbują podejmować leczenie. Jeżeli nie podejmą tego leczenia, to taki człowiek w wieku dwudziestu kilku jest stracony, ta choroba będzie go tak drążyć, że zniszczy jego psychikę, jego świadomość, jego anatomię, że społeczeństwo korzyści żadnych nie będzie miało, a będzie musiało ponosić pewne koszty tego, co ten człowiek w upojeniu alkoholowym zrobi.Drugi temat, o którym Pani pełnomocnik tutaj nie powiedziała, ale było to poruszone na posiedzeniu Komisji Oświaty, że musi być bardzo wiele instytucji, które muszą współpracować ze sobą,
żeby zapobiegać, tworzyć profilaktykę bądź leczyć tych alkoholików, 
i były wymieniane przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, przede wszystkim Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Policja i jeszcze kilka innych instytucji, ale nie padło najważniejsze stwierdzenie, kto przede wszystkim powinien zapobiegać chorobom alkoholowym dzieci i młodzieży, oczywiście rodzice. Ja uważam, że najważniejszą rolę w życiu młodego człowieka, który ma jakieś problemy związane z alkoholem, czy też z narkotykami, to w pierwszej kolejności powinny je rozwiązywać rodzice, a często tak się nie dzieje. Ponieważ wiecie Państwo jak się dzieje; przychodzi młody 
człowiek pijany do domu mając 16 lat, no raz to się może zdarzyć, problemu nie ma, ale gdy jest to sytuacja powtarzalna, co robią wtedy rodzice, i powiem Państwu co robią, zaczynają te fakty ukrywać, no bo jak ja się zgłoszę z dzieckiem 15-17 letnim i do kogo się zgłoszę,
 i jak powiem, że jest problem alkoholowy, i że z tym problemem ja jako rodzic sobie nie radzę. To przecież  będzie wstyd, dowiedzą się wszyscy na wsi, w mieście, w szkole, dowiedzą się koledzy i koleżanki. Wypowiadam się tu stanowczo, że ci ludzie się nie zgłoszą, będą to wszystko ukrywać i w pewnym momencie stanie się za późno, a młody
człowiek będzie uzależniony całkowicie od alkoholu lub narkotyków
i mało kto mu w tym momencie pomoże wyjść z tych nałogów. Ale tak jest, problem jest ukrywany, albo też bagatelizowany w pierwszym momencie, a nie powinien być, z drugiej strony proszę Państwa, gdzie są rodzice 15 letniej dziewczyny, która o godzinie 200 w nocy zmierza kompletnie pijana środkiem drogi i nie wie nawet jak się nazywa, to ja się pytam, gdzie są ci rodzice. Miałem też taki przypadek dwa lata temu. Około godz. 400 jechałem na ryby i w Wydrowicach szła środkiem drogi
dziewczynka 14-15 letnia z wyglądu, musiałem samochód zatrzymać,
                                                                                                              10
 bo nie mogłem przejechać, bo mi mało pod samochód nie weszła, ale z drugiej strony pomyślałem, co ja powinienem zrobić, jak się zachować, wezmę do samochodu, zawiozę do domu, a nie daj Boże coś wcześniej przytrafiło się temu dziecku, no i później powie, że był to taki siwy
i to on mi to zrobił, no bo tak proszę Państwa może być. Mam kolegę, który miał takie zdarzenie, a z drugiej strony, co to dziecko kompletnie pijane robi na drodze o tej godzinie. Jak rodzic na to reaguje, może
w ogóle nie reaguje, może nawet nie wie, że tego dziecka w domu nie ma. Tak , że ja na pierwszym miejscu bym postawił rodzinę, rodzinę
i rodziców, ażeby tych dzieci pilnowali. Może trzeba nam docierać do tych rodziców jeszcze mocniej i uświadamiać, że jeśli pojawia się problem z narkotykami czy też z alkoholem wśród ich dzieci, to proszę mi pomóc uporać się z tym problemem, bo ja sobie sam nie poradzę, żeby była taka jak najszersza świadomość, a jak podejrzewam to jest jej nie wiele. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o alkohol, mówiła tu Pani 
Małgosia o agresji pojawiającej się nie tylko w szkołach, w naszym społeczeństwie wzrasta problem agresji, jest to potężny problem, widzę to po lekcjach i nie wiem, co się dzieje, nie wiem w jaki sposób czasem reagować na to, nie wiem w jaki sposób zapobiegać, pojawia się agresja, niesamowita agresja wśród całego społeczeństwa, alkohol tę agresję niesamowicie  wzmaga, przykładem jest morderstwo policjanta
w Warszawie.
Takich przypadków na co dzień mamy wiele i musimy też z tym problemem po prostu walczyć, musimy, różnym sposobem i różnymi środkami. Co powoduje agresję wśród społeczeństwa, jest to temat rzeka i każdy z nas może mieć swoje spostrzeżenia i wnioski na ten temat. Jeżeli chodzi o narkotyki, to ten temat będzie pojawiał się coraz częściej, wprawdzie w takich małych gminach jak nasza nie jest to jeszcze aż tak widoczne, ale już się pojawia, bo jeżeli w poprzednim roku, jak mamy to ujęte w sprawozdaniu, że było osiem przypadków, gdzie zostały zatrzymane osoby posiadające narkotyki, bądź jadące samochodem pod ich wpływem, w poprzednich latach tego problemu praktycznie w ogóle nie było. Policja nikogo nie zatrzymała. Pojawia się ten problem, ponieważ co raz więcej tego jest, jest ich co raz więcej na rynku, co raz więcej jest ludzi, którzy chcą zarobić szybko i duże 
pieniądze sprzedając te narkotyki, problem narkotykowy, to jest problem całego świata. Są kraje w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, gdzie rządzeniem zajmują się gangi narkotykowe i muszą szukać rynków zbytu i wszędzie ich szukają nie tylko w Warszawie, ale też
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w Korfantowie i na naszych wsiach, bo muszą gdzieś ten towar sprzedać. Muszą być pewne działania nie tylko nasze, ale przynajmniej Unii Europejskiej, jakieś skonsolidowane działania, żeby temu zapobiegać. Popatrzcie Państwo na to co się dzieje, w Czechach można posiadać narkotyki w określonych ilościach, całe tabuny młodych Polaków jeździ do Czech po narkotyki, z drugiej strony mamy kolejny paradoks, proszę  zwrócić  uwagę, w naszych aptekach są niektóre lekarstwa, które są bez recepty, a w Czechach są one na receptę, ich spożycie w dużej ilości powoduje takie same działanie jak spożycie np.
heroiny. Czesi wykupują te lekarstwa u nas, bo mogą z nich uzyskać narkotyki. Gdzie są odpowiednie działania Rządów czeskiego i polskiego                                               Nie żadnej synchronizacji działań między krajami, jeżeli Unia Europejska nie podejmie radykalnych kroków, to te problemy będą narastać, jak można coś takiego przyjąć, że można mieć narkotyki na swoje potrzeby, no i jak mi ktoś udowodni, że ja je sprzedałem, musi mnie za rękę złapać, u nich wolno, u nas nie wolno. Co można zatem zrobić, może to co w Chinach, że za posiadanie narkotyków – kara śmierci. Podobnie jest w Arabii Saudyjskiej, za posiadanie litra wódki grozi obcięcie ręki. My 
jako Państwo demokratyczne tego nie zrobimy, albo może należy wywieźć wszystkich alkoholików do Arabii Saudyjskiej.
Na zakończenie chcę powiedzieć, że są to bardzo ważne sprawy dla nas wszystkich, ale chciałbym tu poruszyć jeszcze trochę inny temat, taki, który mnie bulwersuje już od jakiegoś czasu, właściwie już od ubiegłego roku, dotychczas nie poruszałem tego, ale dziś to zrobię ponieważ to prawdopodobniej jest to nasze ostatnie spotkanie Radnych z Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ będą wybory nowej Rady i w następnym roku problem ten będzie zagadnieniem stawianym na Sesję. Ale chciałbym poruszyć inny dość bulwersujący problem, nie chciałbym być tu źle zrozumiany przez Panie Małgosię i Gabrysię. Proszę Państwa w tym roku przeznaczamy na działalność Komisji 110 tys. złotych, więcej niż w roku ubiegłym, na zapobieganie, leczenie 
alkoholików i narkomanów. Ile my przeznaczamy pieniędzy na leczenie innych chorób, to nie jest tak, że to jest nasze „widzi mi się”, jest to ustawa bodajże o zwalczaniu narkomanii z 2005 roku, która nam narzuca pewne rzeczy i my musimy niektóre rzeczy robić i ustawa
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi również narzuca nam zadania, co my ze swoimi pieniędzmi możemy  zrobić, a ile Rząd przeznacza swoich pieniędzy lub nakazuje nam przeznaczyć np. na leczenie wad postawy dzieci we  wczesnym wieku szkolnym, na leczenie otyłości
u nastolatków, są to choroby, które nie leczone prowadzą                    12
do bardzo  poważnych komplikacji zdrowotnych w ich dalszym życiu, a tych dzieci jest cała masa i będzie przybywać, np. dziesięciolatek ma
odciśniętą myszkę od komputera na jednej ręce, a na drugiej odcisk pilota, te problemy będą narastać i pytam ile na to pieniędzy przeznacza-my, Polsat prowadzi teraz taki program, bodajże już w 18 gminach już go zrealizował, oczywiście gminy muszą kolosalne pieniądze do tego dołożyć, żeby wykryć te wady postawy i żeby je później leczyć, ale samo wykrycie wady postawy u dziecka i powiedzenie  dla rodzica ; słuchaj , twój syn , uczeń czwartej klasy ma skrzywienie kręgosłupa i jeżeli nie będziesz  tego leczył, to twoje dziecko w wieku dwudziestu pięciu lat będzie kaleką, żeby przynajmniej dać takie wskazówki rodzicom, to nie ma na to pieniędzy. Inna rzecz to ile przeznaczamy pieniędzy na badania mammograficzne dla badania piersi kobiet, albo ile Rząd przeznacza pieniędzy na badania szyjki macicy, ile pieniędzy przeznaczamy na badania o zawartości cukru, masę ludzi chodzi w Polsce i nawet nie wie o tym, że ma cukrzycę, a jak się dowie, to wtedy już tylko insulina pomaga, nic więcej. Można wcześniej wykryć te sprawy, ile badań obowiązkowych przeprowadzamy, ile dokładamy do tego pieniędzy, ażeby zrobić badania np. na nadciśnienie, na miażdżycę, to wszystko są to poważne choroby układu krążenia, nie przeznaczamy. Z drugiej strony ktoś powie, no słuchajcie, ale alkoholizm jest chorobą społeczną, no pewnie że jest społeczną. Społeczna jest wtedy choroba, jeżeli ten alkoholik pije i bije w domu żonę, maltretuje dzieci, zagraża sąsiadom. Pani Małgosia powiedziała jedno takie zdanie, że sprawy były kierowane do sądu. Sąd na prośbę alkoholika nie skazał go do więzienia, tylko na podjęcie leczenia , i co podda się leczeniu, już ja to widzę jak się
dobrowolnie taki człowiek podda leczeniu. Ale nie pójdzie do więzienia, bije żonę do więzienia na rok, na odwyk, gorzka herbata, jak on będzie delirkę przez rok czasu miał w więzieniu, wyjdzie potem, bo w więzieniu alkoholu nie dostanie to może zmądrzeje i przestanie pić i może wtedy podda się dalszemu leczeniu, ale gdy wróci do picia, to się będzie mocno zastanawiał, czy dalej tłuc tą żonę, bić te dzieci, bo znowu go posadzą. Może trzeba do takich ludzi drastycznie podejść, nie 
uszczęśliwiać ich na siłę, te metody dotychczas obowiązujące do dużych efektów nie prowadzą. A ile jest proszę Państwa osób, które faktycznie potrzebują pomocy, i jej nie mają. Ilu jest ludzi, którzy faktycznie bardzo poważnie chorują i nie mają za co się leczyć. Jeszcze inną ciekawostkę Państwu powiem, że na badanie tomografem czeka się od sześciu  miesięcy do dwóch lat, na  badanie rezonansem magnetycznym od
dwóch do sześciu miesięcy.                                                                 13
Albo prywatnie sobie zafundować takie badania, jest to wydatek kilku
tysięcy złotych. Ilu ludzi na to stać? Ilu ludzi ma np. raka mózgu i ma czekać na takie badania. Nie doczeka, a jak się dzieje u osoby pijanej, która leży na ulicy, uderzył  głową w krawężnik, przyjeżdża Policja, przyjeżdża karetka, która zabiera go do szpitala i w tym samym dniu ma on wykonane wszystkie badania natychmiast, bo być może coś mu się stało.Takie proszę Państwa są realia w tym kraju. Pozwoliłem sobie 
przynieść Państwu statystykę wykonaną przez Ministerstwo Zdrowia 
i proszę, ażeby ją Państwo obejrzeli, jest to wyciąg ze strony internetowej tegoż Ministerstwa, dotyczy to sytuacji w zakresie chorób na różnego rodzaju raka.
2/ Radny Grzegorz Niewiadomski w swoim wystąpieniu stwierdził, że przysłuchując się wystąpieniu Radnego Kolegi Mariusza Żabińskiego, chciałby jeszcze coś na ten temat powiedzieć. Obecny na Sesji Rady jest nasz Komendant Komisariatu Policji, stwierdzam, proszę Państwa, że jest problem, bo gdybyśmy o tym nie rozmawiali, to pewnie problemu by nie było, ten problem jest i on narasta, proszę Państwa powiem o tym nie na podstawie statystyk, którymi posługiwał się mój przedmówca, ale że tak powiem, z własnego podwórka. Zdarzenie pierwsze, kiedyś też było takie zdarzenie, że bardzo wcześnie rano, zimą znalazłem zmarzniętą kobietę na przystanku PKS w Kuropasie. Zadzwoniłem na Komendę Powiatową w Nysie, i człowiek staje przed problemem, co dalej powinien zrobić, więc wziąłem koc i ją  przykryłem, policjanci przyjechali i ją zabrali, była ona już im znana. Proszę Państwa, jesteśmy rodzicami, mamy dzieci, byliśmy też młodzi, mieliśmy różnego rodzaju rozrywki, dyskoteki też, ale czegoś takiego nie było. Nie mogę sobie
przypomnieć, ale chyba takiej ilości policjantów w naszej Gminie nigdy
jeszcze nie było, ale takiego nasilenia agresji też nie było. Proszę Państwa, mówi się, że jeżeli ktoś się wywodzi z rodziny patologicznej, zagrożonej od alkoholu i od innych spraw, do takich dwóch rzeczy chcę
wrócić, bo sam niekiedy się zastanawiam, bo jeżeli się posłucha mediów,
czy poczyta prasę, to się człowiek zastanawia nad tymi sprawami. Pierwsza sprawa, kiedyś miałem problem z chłopakami od nas, byli pod
wpływem alkoholu, ale jakoś ich udobruchałem, co mnie zdziwiło, po 
dojściu jak to się mówi do swego rozumu, na drugi dzień chłopak ten przyszedł i byłem bardzo zdziwiony, bo on przyszedł przeprosić. 
Następna rzecz, wychodzę kiedyś na spacer, idzie też młoda
dziewczyna w wieku około 19 lat z psem, który jest bardzo agresywny
policja też miała doniesienia na temat tego psa.
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Powiedziałem, że tak dalej być nie może, że trzeba się tym psem zająć.
Nie wiedziałem co się dzieje, bo w tej kobiecie wystąpiła taka agresja,
Może to jest dla kogoś śmieszne, ale ja jako mężczyzna nie wiedziałem
jak się zachować, byłem zaszokowany jej słownictwem i nie była to dziewczyna z patologicznej rodziny, studentka.       
Może nam się wiele działań policji nie podobać, ale spójrzmy na to z innej strony, co się dzieje, biją, mordują, nie ma szacunku do munduru. My jako dorośli daliśmy się zastraszyć ludziom młodym, którzy nie mają szacunku obojętnie dla kogo, ani dla starszych, niepełnosprawnych. W tych ludziach brak jest wszystkiego, kto z Państwa widzi dzisiaj, ażeby 
taki młody w kapturze na głowie ustąpił miejsca w autobusie kobiecie
w ciąży. My się po prostu zaczynamy takich ludzi bać i oni czują się
bezkarni, dla nich nie istnieje prawo i obowiązek, oni mają za dużo praw, za dużo wolności, nie oszukujmy się , że czegoś nauczy więzienie, dzisiaj to jest dla nich luksus, oni mają lepsze warunki niż żołnierze, czy pacjenci w szpitalach, mają telewizory, muszą mieć określony metraż, bo jest im za ciasno i piszą skargi do Strasburga. Mają lepsze wyżywienie
niż dzieci w wielu rodzinach, muszą mieć nawet pokój do odwiedzin z żoną. Bezrobocie powoduje wzrost przestępczości, kiedyś musiało się 
pracować, bo gdy wtedy milicjant zatrzymał, a nie było pieczątki w dowo-
dzie, to już był problem. Teraz sytuacja jest taka, że jak się rozejrzymy
wokół siebie, to wielu młodych wyjeżdża do pracy, a przy okazji urlopu
nadrabiają wszystko: picie, brawurowa jazda, itp. Przy okazji wybicia
szyb na przystanku PKS, co się nasuwa, ostatnio dużo ludzi młodych
chodzi z wiatrówkami, no nie wiem, jak to jest, że jeszcze nieszczęścia
żadnego nie było. Oni sobie strzelają dla zabawy, popatrzmy na znaki
drogowe, są przestrzelone, demolkę trzeba zrobić, to wszystko z nudów.
Nie będzie chętnych do podjęcia pracy, bo człowiek, który raz stracił pracę, dostał zasiłek i poczuł, że da się przeżyć, to już nie chce pracować. Około 500 ludzi bezrobotnych w naszej Gminie, jest to duży
problem,  z tego parę kobiet i mężczyzn ma zasiłki, a reszta z czego żyje? Trzeba o tym rozmawiać, bo te problemy będą wracać w większym
natężeniu, jeśli się tego jakoś nie ukróci, to będzie jeszcze gorzej.    
3/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Panu Burmistrzowi
Zdzisławowi Martynie, który powiedział, że umówił się z Panią Skarbnik,
że będzie mówił krócej niż zwykle. Powiedział, że z zażenowaniem musi
stwierdzić, że nie odrobił tak dokładnie zadania domowego jak Kolega 
Wiceprzewodniczący Żabiński. Chciałem zupełnie z innej strony zacząć, 
ja po prostu Państwu , żeby się nie bawić w beletrystykę, będę czytał
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a Państwo będą się zastanawiać nad tym, po pierwsze mam tu w ręku 
ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykuł czwarty mówi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych należy do zadań własnych gminy. W szczególności
zadania te obejmują: zwiększanie dostępności i pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych od alkoholu, po drugie udzielanie rodzinom tym
zagrożonym pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie, po trzecie prowadzenie profilaktyki
w działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterau-
petycznych, po czwarte wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, po piąte podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13 i 15, zaraz powiem, 
o co tu chodzi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, po szóste wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej.
Realizacja zadań własnych, o  których powiedziałem, że są przypisane
Gminie jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego część strategii
rozwiązywania problemów społecznych uchwalanego corocznie przez
Radę. Program jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub inną jednostkę.
W celu realizacji Programu może wójt, burmistrz powołać pełnomocnika.
Takim pełnomocnikiem Burmistrza w naszej Gminie jest Pani mgr 
Małgorzata Janiak, i wójtowie i burmistrzowie powołują komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności one rozwiązują zadania określone w artykule pierwszym. Chcę jeszcze powiedzieć, że ten 13 i 15 artykuł  w/w ustawy mówi, szczególnie 13,
Tworzy się fundusz zajęć dla uczniów, których dysponentem jest właściwy minister ds. kultury fizycznej i sportu, oraz artykuł 15 , zabrania się sprzedaży i podawania alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że są już po alkoholu, osobom do lat 18 nie wolno sprzedać alkoholu, do tego problemu jeszcze wrócę. 
Mam tu też kolejną ustawę nt przemocy w rodzinie, która gminie przypisuje następujące zadania:                                                           16  
Do zadań własnych gminy należy: prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie udzielania pomocy osobom zagrożonych przemocą, prowadzenie rejestru osób zagrożonych przemocą i prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.
Mamy też trzecią ustawę, która nazywa się o przeciwdziałaniu narkomanii i znów. Do zadań własnych gminy należy: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy społecznej i prawnej, prowadzenie profilaktyki, 
działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomagania działań instytucji i organizacji pozarządowych, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
Wójt i burmistrz opracowuje program zwalczania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych, który
uchwala Rada. Tak więc , to są te zadania, o których mówię i dlaczego od tego zacząłem swoje wystąpienie. Dlatego, że trzeba zejść na ziemię
i tak naprawdę zastanowić się za co my odpowiadamy i do czego
zostaliśmy zobowiązani. 
Najmłodsze dziecko tej twórczości, o której dzisiaj mówimy to jest artykuł
zeszytów samorządowych Polskiej Agencji Prasowej, który mówi tak:
„obowiązek tworzenia w gminach zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zakłada rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Sejm zajmie się tym na najbliższym posiedzeniu, zgodnie z tym projektem gminy mają opracować gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzić poradnictwo, interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy, opracować program ochrony ofiar, zespół
Interdyscyplinarny ma powołać ośrodek pomocy społecznej. W jego skład będą wchodzić pracownicy socjalni, członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, przedstawiciele różnych służb, w tym policji, ochrony zdrowia, oświaty. Zadaniem tego zespołu będzie diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji, opracowania i realizacji planów itd.
W/w projekcie ustawy wzmocniono zadania kontrolne Wojewody, monitoring zjawiska. Określony minister ma dodatkowo wesprzeć program przeciwdziałania, to jest właśnie radość duża, na najbliższym posiedzeniu zajmie się tym wszystkim Sejm, który wprowadza między
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innymi zakaz karania dzieci w sposób naruszający ich prawo nietykalności i ich godność. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że ofiarami przemocy stało się ponad 47 tysięcy ludzi poniżej 18 roku życia. Z diagnozy przeprowadzonej w 2007 roku dotyczącej skali zjawiska przemocy w rodzinie wynika, że problem przemocy dotyka średnio połowy rodzin , 64 % Polaków zna w swoim otoczeniu, sąsiedztwie takie rodziny, o których słyszeli lub też wiedzą, że dochodzi
w nich do różnych form przemocy itp. Więc przytoczyłem przepisy, 
przepraszam, że dość chaotycznie, ale odsyłam do ustaw, to nie jest moja twórczość, myślę, że skoro my wszyscy tu siedzący wiemy jak to 
wszystko trzeba zrobić, skoro się wszyscy znamy na problemie, to tylko
w zasadzie należy podczepić te zadania i iść do domu, bo wszystko zostało zrobione, ale na pewno tak nie jest. My sami patrząc na problem 
i ewentualnie na nasze obowiązki kombinujemy jakby to obejść. Zastanawialiśmy się z Panią Skarbnik ile to jest w naszych miejscowościach uroczystości, rocznic bez alkoholu, ale wiele imprez jest organizowanych za pieniądze, albo przy udziale pieniędzy publicznych, nie daj Boże przy udziale środków przeznaczonych na profilaktykę. Rodzice zwalają winę na nauczycieli, że ich dzieci mają taki dość dynamiczny okres w rozwoju, nauczyciele mówią, że to rodzice
zaniechali jakiejkolwiek pracy wychowawczej dla swoich dzieci, ksiądz
mówi, że to szkoła i rodzina jest winna, a więc problem jest taki, że my 
wszyscy wiemy, że jest źle, ale jak to poprawić. Każdy z nas jakby trochę
próbował w inny sposób popatrzeć na problem lub  też wskazać, że on istnieje, ale nie wskazuje jak go rozwiązać, bo materia jest bardzo trudna. Nie oszukujmy się, gdybyśmy wszyscy wiedzieli, albo gdybyśmy mogli skorzystać z jakiejś nauki w tym zakresie, to pewnie by problemu nie było. Dobrze, że jest taki Rząd, na którego wszystko można zwalić.
To tak jak i na burmistrza, że on jest za wszystko odpowiedzialny, to tak samo i Rząd. Ale uderzmy się w piersi porządnie i czy my wszystko zrobiliśmy, co do nas należy, jako sołtysi, radni, dyrektorzy, burmistrz itd.
Nie będę tu mówił o indywidualnych przykładach, ale ilu  z nas zareagowało na sytuację, w której należałoby zareagować? Jest problem, ostatnio miałem dylemat, przyszło dwóch dresiarzy, którzy usiedli na ławce pod Urzędem z piwkiem, policjanci przyszli ale oni już nie pili, gdybym chciał wyciągnąć konsekwencje, to musiałbym być świadkiem, ale ja już przerabiałem ten temat. Świadkowanie to nie tylko 
ten problem związany z lampami, ale z alkoholem itd. Okazuje się jednak, że instytucja prawa w tym względzie jest nieskuteczna, musi być
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zdecydowanie. Powtórzę tylko jedną rzecz, uczestniczę w imprezach sportowych i pewnie już przestanę, bo  przecież wszędzie tam jest                                  
alkohol, nasi obywatele, którzy lubią oglądać zmagania sportowe i życzą naszym sportowcom jak najlepiej, nie stać ich na bilet za trzy złote, ale stać ich na pół litra, i tylko mówią Panie Burmistrzu, Pan nic nie widzi.
Taki szef jednej czy drugiej organizacji, no bo on twierdzi, że on musi sprzedawać alkohol po to, ażeby zarobić pieniądze na funkcjonowanie. Podobno ma być teraz zmiana ustawy o sporcie, gdzie będzie się można legalnie podłączyć pod środki samorządowe w realizacji zadań sportowych. Ale jest problem, czy to chodzi o sport masowy, czy też tylko wyczynowy. Myślę tak, że pewnie przyjdzie do nas ta nowa ustawa o przemocy w rodzinie, żebyśmy jednak mimo wszystko zaczęli pozytywnie myśleć i działać, rewolucji od razu nie zrobimy, musimy mieć świadomość zagrożenia jakie w tym zakresie na nas czeka. Musi być stała praca z dziećmi, ich rodzicami, myślę, że to mamy zaniedbane w jakimś sensie, ale istnieje kwestia, czy ci rodzice zechcą do nas przyjść, bo to jest dylemat. Myślę, że atrakcyjna forma tematów byłaby taką obroną. Takich stałych dyżurnych naprawiaczy mamy w telewizji multum
we wszystkich dziedzinach, również wśród alkoholików i narkotyków. 
Jeśli coś organizujemy, to spróbujmy zorganizować coś bez alkoholu. 
Jak się ma nasza tradycja do prawa, które obowiązuje? Nic tak nie deprawuje jak prawo, które jest notorycznie nie przestrzegane .        
Jest wiele różnych rzeczy, które należy poprawić w tym zakresie.
W związku z tym kończąc, chciałbym z jednej strony zachęcić Państwa do tego, żeby tymi sprawami interesować się nie tylko raz w roku, ale żebyśmy wszyscy razem jak tu jesteśmy, od czasu do czasu jednak interesowali tymi problemami. Jest kwestia w pieniądzach, bez pieniędzy wiele rzeczy nie da się zrobić i to jest dylemat. Myślę, że gdyby nam się udało w jakiś sposób zapełnić ten czas wolny dzieci i młodzieży, to w dużej mierze moglibyśmy uznać to za sukces, nie jest to łatwe, gdyby nam się udało zachęcić rodziców odpowiedzialnych za rozwój intelektualny, za rozwój fizyczny dzieci do większej aktywności to byłoby
Łatwiej. My jako instytucja samorządowa jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie wszelkiego rodzaju działań, pokazywać, że są takie a nie inne rozwiązania, ale nie możemy za rodziców tego robić, bo nic tak nie deprawuje, że musimy kogoś innego angażować. Były badania mammograficzne, ale ile naszych mieszkanek na nie przyszło, zresztą dostałem upomnienie z fundacji nowotworowej z Opola, bo nie odpowiedziałem na pytanie i jest taki program ogłoszony przez
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tę fundację „ sam badam piersi swoich pracownic”. Poważnie, tak się nazywa ten program, nie żartuję.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie za udział w dyskusji.
Ad.5/b Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów 
na 2010 rok.
Radni podjęli w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej 
podjęciem. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2010 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego 
protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach Rady.          
Ad. 6/1 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady XLIX Sesji Rady 
Miejskiej i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za podjęciem uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok, która stanowi kolejny
załącznik do niniejszego protokołu.
2/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok. Rada podjęła
uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem. W/w uchwała stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
3/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 11 Radnych 
głosowało za jej podjęciem 2 Radnych głosowało przeciwko podjęciu
uchwały, 1 Radny wstrzymał się od głosowania. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
4/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady 
projekt uchwały Opinia w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotycząca przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup .W/w uchwała 
została przez Radę podjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie
 „wstrzymującym się” od głosowania i jest ona kolejnym załącznikiem 
do niniejszego protokołu.                                                                       20
Ad. 7 Następnie Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Panu 
Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie, który udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i stwierdził, ze na dzisiaj nie robimy jeszcze żadnych prac związanych z kontrolą jakości dróg po okresie zimowym,
Ponieważ jest jeszcze za dużo śniegu. Natomiast jestem pewny, że będziemy musieli na marcowej Sesji zwiększyć środki budżetowe, ponieważ koszty odśnieżania dróg tylko gminnych w stosunku do roku ubiegłego to jest jeszcze raz tyle, a pieniądze na odśnieżanie
i utrzymanie dróg gminnych się nie zwiększyły i w związku z tym będziemy się starać tak, że jeśli będzie potrzeba zwiększyć te środki na te rzeczy, które są niewątpliwie konieczne dla poprawy bezpieczeństwa. Dzisiaj jeszcze nic nie robimy w tej materii i czekamy aż wszystko się stopi, ażeby to zinwentaryzować. Z tego co widzę, co się dzieje na pozostałych drogach, to będzie dramat trochę dla naszego budżetu.
Ad.8 Nikt nie zgłosił wolnych wniosków ani komunikatów, a Pan Przewodniczący poprosił Sołtysów o pozostanie na Sali obrad po Sesji,
gdyż Pan Burmistrz ma kilka pilnych spraw do omówienia.
Ad.9 Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie Rady przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 27 stycznia 2010 roku XLVIII Sesji Rady
Miejskiej. Rada przyjęła protokół jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za
jego przyjęciem.
Ad.10 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom za 
aktywny udział w obradach XLIX Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie,
która trwała w godzinach od 1010 do 1255.  
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