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                                     Protokół Nr LI/2010

         z odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku LI Sesji Rady Miejskiej
                                           w Korfantowie.
Obrady Sesji Rady Miejskiej odbyły się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, w godzinach 1010 – 1335.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Oleksów.
Wszyscy uczestnicy uczcili chwilą ciszy pamięć 96 Rodaków tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku oraz pamięć zmarłego Honorowego Obywatela Miasta Korfantowa
ś.p Henryka Rzepskiego.
          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 wykonania budżetu Gminy Korfantów
    za 2009 rok:
    a) wystąpienie Burmistrza Korfantowa,
    b) wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
    c) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
    d) dyskusja i pytania Radnych
    e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
        Korfantowa.
5. Podjęcie uchwał:
    1/ w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok,
    2/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok,
    3/ w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
        udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
        charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej 
        jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy
        publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
        publiczną.
    4/ w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
        Opolskiego,
    5/ uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
         Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007-2013.  
    6/ w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy
        Społecznej „Maria” w Korfantowie i w Opolskim Centrum 
        Rehabilitacji w Korfantowie, ustalenia ich numerów i granic oraz
        siedzib obwodowych komisji wyborczych dla  przeprowadzenia
        głosowania w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
        zarządzonego na dzień 20 czerwca 2010 roku.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych.                  2
7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8. Przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 31 marca L Sesji Rady Miejskiej.
9. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miejskiej.
   
Ad.1 Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Jan Oleksów, który przywitał wszystkich obecnych Radnych, Burmistrza Zdzisława Martynę,
Sołtysów i Gości. /Listy obecności są załącznikami do niniejszego protokołu/. Stwierdził także prawomocność obrad – 14 Radnych było obecnych na Sesji. / Radny nieobecny Pan Jan Oleś/.
Ad.2 Informację Burmistrza o pracy międzysesyjnej przedłożył Radzie Sekretarz Gminy Jarosław Szewczyk. /Informacja ta stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu/.
Radni przyjęli informację Burmistrza o pracy międzysesyjnej bez uwag
i wniosków.
Ad.3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
1/ Radna Maria Figura stwierdziła, że występuje w imieniu Pana Sołtysa z Pleśnicy oraz jej mieszkańców. Następnie przeczytała treść pisma:
„ w związku z interwencją mieszkańców Pleśnicy wniesionej pismem dnia 17 marca 2010 roku w zakresie dotyczącym niewłaściwej jakości wody, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie 
w dniu 07 kwietnia 2010 roku pobrał do badania próbki wody z sieci wodociągowej, jak również ze stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Korfantowie, który zaopatruje w/w miejscowość. Otrzymane wyniki z badań wody wykazały nieprawidłowości odnośnie obowiązujących wymogów badań jakości wody i w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie wszczął postępowanie administracyjne w stosunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śl. 8”
Jest pytanie mieszkańców Pleśnicy o to, co było w tej wodzie i następne, co było przyczyną tego stanu?
Następne pytanie również od mieszkańców Pleśnicy dotyczy powstania nowego wysypiska śmieci między wsiami Pleśnica i Przydroże Małe, na które wywożone są odpady z fermy norek  Pana Luchowskiego. To są wnioski Pana Sołtysa z Pleśnicy. 
Trzecia sprawa, którą przed chwilą wymieniłam, to kolektor wybudowany przez właściciela fermy norek , należy sprawdzić jego legalność.
 
2/ Radny Mariusz Żabiński stwierdził, że to pytanie również jest skierowane do Burmistrza. Od poniedziałku do dnia wczorajszego , drzwi w domu się nie zamykają. Mieszkańcy osiedla Parkowej i Rynku, nie wiem jak pozostali mieszkańcy lokali komunalnych, otrzymali ,powiem szczerze drastyczne podwyżki dotyczące centralnego ogrzewania 
i wywozu nieczystości stałych, czyli śmieci. Nasze wątpliwości budzą    3
podwyżki w granicach 10-15 złotych, natomiast to są podwyżki rzędu od 50 -70 złotych miesięcznie, co rocznie daje kwotę około 700 złotych.
Po prostu powiem, że jest to dosyć dużo. Dlatego mam takie trzy pytania:
-po pierwsze to prosiłbym o uzasadnienie tych podwyżek, po prostu przedstawienie mieszkańcom kalkulacji cenowej, zarówno na śmieci, jak i też na centralne ogrzewanie, bo nie wiem, czy wzrosły ceny gazu, czy są jakieś inne przyczyny tak wysokiej podwyżki.?
-drugie pytanie jest takie, co zamierza Pan zrobić z ludźmi, którzy od iluś lat uchylają się jednak od płacenia  czynszu, za centralne i w ogóle nie płacą za mieszkania. Tych ludzi my znamy, Pan zna i mieszkańcy również znają i wiedzą. Są to zaległości rzędu kilku i kilkunastu tysięcy złotych, i mieszkańcy, którzy byli wczoraj u mnie powiedzieli, że oni również przestaną płacić nowe stawki. Z kalkulacji, którą przesłał Dyrektor Wójcik wynika, że w tamtym roku dochody ZGKiM w zakresie centralnego ogrzewania były tylko na poziomie 75%, a 25 % to nie wiem,
czy ściągnięte, czy też po prostu umorzone. Jeżeli dojdzie do tego jeszcze więcej ludzi, którzy nie będą płacić, a nie będzie Pan miał narzędzia, ażeby ściągnąć te zaległości czynszowe to będzie po prostu niedobrze ponieważ opłaty przechodzą na mieszkańców, którzy regularnie płacą, koszty będą wzrastały, wielu mieszkańców nie będzie płacić, czyli ci, którzy będą płacić, będą ponosić coraz większe koszty.
-jeszcze jedno pytanie mam do Pana Burmistrza w związku z tym, że większość budynków nie jest ocieplona, ma stare okna nie wymienione, część lokatorów sama wymieniła okna za praktycznie własne pieniądze, a część niestety nie. Również są duże ubytki w dostawie ciepła, co widać po śniegu, w tych miejscach gdzie idą rury od kotłowni do bloków to nie ma praktycznie śniegu. Czy planuje się również w związku z tą podwyżką w jakiś sposób zmniejszyć ubytki ciepła zarówno
w mieszkaniach jak i w jego dostawie?  
                                                                                      
3/ Radny Jan Hauschild stwierdził, że dostał zgłoszenie o sprawdzenie
stanu  dachu na budynku byłej szkoły w Rzymkowicach, ponieważ przy opadach deszczu woda leje się do środka.
-Drugą sprawą, o której chcę powiedzieć, to stan drogi gminnej na Pasternik w Rzymkowicach, jest ona w fatalnym stanie, jest tam dziura na dziurze i nic się tam nie robi.
Ad.4 a) Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik Gminy Marii Zawadzkiej, która w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2009 rok.
Pani Skarbnik powiedziała w swoim wystąpieniu między innymi, że budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej 30 grudnia 2008 roku. Wielkości budżetu po stronie dochodów                   4
i wydatków jakie zostały wtedy uchwalone, w ciągu roku uległy zmianom. Zmiany te były podejmowane przez Radę Miejską i przez Burmistrza Korfantowa.
Uchwalony plan dochodów w roku 2009 zwiększył się w ciągu roku
0 968.024 złote, wydatki natomiast zwiększyły się o 821.409 złotych. Ogólnie plan dochodów na koniec roku 2009 zamknął się kwotą 22.032.348, 68 złotych, wydatki natomiast wyniosły 25.413.148,91 zł.
Wykonanie budżetu jeśli chodzi o dochody to jest 96,28 %, jeśli chodzi o wydatki to 93,57 %. Porównując nasze dochody to na przestrzeni ostatnich trzech lat, to zauważamy ich wzrost, jeżeli przyjąć rok 2007 za 100 %, to w 2008 jest 109,15 %, a w 2009 roku 112,52 %. Udział w poszczególnych źródłach dochodów w naszym budżecie, to dochody własne kształtują się na poziomie 30 %, dotacje celowe mniej więcej 
20 % i subwencja to 50 % naszego budżetu. Dochody te pochodzą z różnych źródeł. Ogólnie możemy je podzielić na dochody bieżące i dochody majątkowe. Źródła  dochodów bieżących są pogrupowane wg klasyfikacji budżetowej, i tak rolnictwo i łowiectwo, tj środki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, innym działem znaczącym dla naszego budżetu jest gospodarka mieszkaniowa, czy gospodarka gruntami i nieruchomościami, są tu zgromadzone wszystkie dochody, które dotyczą mienia Gminy i wyniosły  w roku ubiegłym 40.667,51 zł.
Administracja publiczna to głownie dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. 114.080,96 zł. Ważnym działem są wszystkie dochody podatkowe jakie Gmina ściąga, są to nasze dochody własne, należy tu wymienić podatek od działalności  gospodarczej wpłacany w formie karty podatkowej, od nieruchomości, rolny , leśny , od środków transportowych , o czynności cywilnoprawnych i inne opłaty.  
Skupiając się bardziej szczegółowo na tym dziale, gdzie są dochody   
własne, to trzeba zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w 100 %. Jest to duży ubytek dla naszego budżetu np. wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane w 92,6 %.
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 90,78%. Zwrócić należy także uwagę na skutki obniżenia górnych stawek w podatkach, które też spowodowały ubytek wpływu do budżetu kwoty 405.611.00 złotych. Z innych jeszcze działów, w których też jeszcze powstają dochody to subwencje, dział 758 Różne rozliczenia, gdzie tutaj otrzymujemy wszystkie subwencje, tj oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej. W dziale oświata i wychowanie mamy też pewne dochody np. z wynajmu hali sportowej, opłaty za przedszkole, za żywienie w stołówkach szkolnych.
Następny dział to pomoc społeczna, są tu też dochody, przeważnie dotacje celowe na zadania zlecone, bądź na zadania własne w sferze opieki społecznej na ogólną kwotę 2.991.158,99 złotych.                       5
Następny dział to opieka edukacyjno-wychowawcza czyli stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 183.671,62 złotych. Środki na odnowę wsi z powiatu nyskiego wyniosły 17.991,89 złotych.
Ogólnie dochody bieżące zostały wykonane w 96.8%, a dochody majątkowe w 58%, są to wpływy ze sprzedaży majątku, ich niski % wykonania zaniża nam  wykonanie budżetu w całości po stronie dochodów. Łącznie dochody zamknęły się kwotą po stronie planu
22.032.348,68 złotych, po stronie wykonania 21.212.865 złotych.
      Jeśli chodzi o wydatki budżetowe, to również podobnie jak dochody
dzielimy na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Bieżące zostały wykonane w 93,43 % a majątkowe w 94,10 %, które wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 349,76 %. Jest tu umieszczona inwestycja
„budowa gimnazjum w Korfantowie”. Wydatki też podobnie jak dochody skupione są w poszczególnych działach i do nich są przypisane nasze zadania. W dziale rolnictwo i łowiectwo kwota wypłaty podatku akcyzowego dla rolników 602.918,83 złotych, wpłaty na rzecz izby rolniczej 29.703,24 zł, w dziele leśnictwo zakupiono krzewy ozdobne za kwotę 3.759,50 zł i poniesiono koszy pielęgnacyjne drzew Aleja Lipowa
w Gryżowie na kwotę 38.875,26 złotych, w sumie na te dwa zadania wydatkowaliśmy 42.634,76 złotych.
Następny dział to transport i łączność: ogółem zrealizowane wydatki zamknęły się w kwocie 812.103,40 złotych.                                            
Wydatki bieżące tego działu to między innymi pomoc finansowa dla powiatu 50.000 złotych na  remonty chodników w Ścinawie Nyskiej
i  Niesiebędowicach, na zakup materiałów do remontu dróg gminnych
i zimowego utrzymania dróg -12.419.419,74 zł, odśnieżanie dróg gminnych, sprzątanie i remonty wiat przystankowych – 36.085,89 zł,
montaż i wykonanie słupów z nazwami ulic – 4.157,75 zł, zakup i montaż słupów z nazwami ulic – 4.157,75 zł, koszty opracowania map dokumentacji ul.Nyska Włodary- 8.669,60 zł,
Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 673.892,25 zł, w tym na:
- dotację celową dla powiatu na budowę drogi Rzymkowice – Stara Jamka – 50.000 złotych,
- dokumentację na budowę chodnika w Kuropasie – 9.479,40 zł,
- budowę drogi ul. Zapolskiej w Korfantowie – 49.999,09 zł,
- budowę drogi ul. Ogrodowej w Korfantowie – 139.486,07 zł,
- przebudowa drogi wiejskiej w Rynarcicach – 230.467,33 zł,
- przebudowa drogi ul. Wspólna – Ścinawa Nyska – 188.448,09 złotych.
W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 135.653,31 złotych, między innymi na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 66.934,63 zł i zakup nieruchomości we Włostowej na kwotę 61.120,00 złotych.
W dziale 710 działalność usługowa wydatkowano kwotę 88.088,99 zł    6
Są to wydatki przede wszystkim związane z opracowaniem inwentaryzacji urbanistycznej terenu, aktualizację opracowania 
ekofizjograficznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
W dziale 750 administracja publiczna wydatkowano kwotę 2.858.750,21 złotych, są one związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, komunikacji, filii Powiatowego Urzędu Pracy
W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Wydatkowano kwotę 343.291,33 zł w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 137.301,34 złote i wydatki majątkowe to budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w Ścinawie Małej-195.099 zł,
W dziale 756 zawarto wydatki na kwotę 57.478,59 złotych , są to wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, usługi pocztowe i komornicze.
W dziale757obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 87.584,92 zł
Na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 12.364.973,22 złote, z tego wydatki bieżące wyniosły 8.830.618,05 złotych i majątkowe 3.534.355,17 zł środki przeznaczono na utrzymanie szkół, gimnazjów, przedszkoli i remonty placówek oświatowo-wychowawczych.                
W dziale 851 ochrona zdrowia wydatki wyniosły 107.891,73 zł, na  bieżącą działalność i utrzymanie gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja w kwocie 40.000 zł
dla Caritas w Korfantowie.
W dziale 852 pomoc społeczna wydatki zamknęły się w kwocie 3.570.517,15 zł, w tym bieżące – 3.570.517,15 zł. Są to między innymi:
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, koszty prac społecznie użytecznych, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów, opłaty za pomoc w domu pomocy społecznej.
W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano 433.433,61 złotych, z tego na funkcjonowanie świetlic szkolnych 249.761,99 zł i pomoc materialna  dla uczniów -183.671,62 zł.
W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 776.680,76 złotych, w tym bieżące 659.799,91 i majątkowe w kwocie 116.880,88 złotych, głownie na gospodarkę ściekową i ochronę wód i oświetlenie ulic, placów i dróg -543.060,22 złote.
W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 1.014.887,35 zł, z tego na wydatki bieżące 990.519,13 zł w tym na odnowę wsi 65.126,13 zł, dotację podmiotową dla ośrodka kultury i świetlic 696.087,00 złotych, dla bibliotek  229.306,00 złotych, na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano 24.368,22 złotych.
                                                                                                                  7
W dziale 926 kultura fizyczna i sport zrealizowano wydatki w kwocie 410.948,72 złotych, z tego dotacja podmiotowa na zadania kultury fizycznej i sportu -354.150,00 złotych i dla Zrzeszenia LZS -48.858,72 zł.
              Na koniec roku 2009 Gmina posiada zobowiązania finansowe
tj. kredyty i poręczenia, rata kapitałowa tych zobowiązań wynosi 4.755.839,77 złotych.

Ad.4b) Przewodniczący Rady Jan Oleksów odczytał Radzie uchwałę
Nr 113/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2009 rok.
W/w uchwała jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.4c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grzegorz Niewiadomski odczytał uchwałę Nr 200/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Korfantowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korfantowa
z wykonania budżetu za 2009 rok.
W/w uchwała oraz wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej są
kolejnymi załącznikami do niniejszego protokołu.

Ad.4 c) W dyskusji nad przedłożonym Radzie Miejskiej sprawozdaniem Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów w 2009 roku głos zabrali:
1/ Radny Mariusz Żabiński, który powiedział, że decyzją wiążącą dla Rady w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2009 rok jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz uchwała  Komisji Rewizyjnej naszej Rady w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Korfantowa absolutorium z wykonania budżetu Gminy Korfantów w 2009 roku, która jest jak najbardziej pozytywna. Dla mnie jako Radnego to również wystarcza, ażeby moja opinia była także pozytywna. 
Chciałbym powiedzieć parę zdań na temat budżetu po stronie dochodów, niestety jak każdego roku nie udało się wykonać dochodów 
w pełnym zaplanowanym wymiarze, na to składa się wiele przyczyn niezależnych od Burmistrza. W tym roku nie udało się niestety wykonać dochodów w kwocie praktycznie 820 tys. złotych. Jest to duża kwota zważywszy na to, że na wydatki inwestycyjne mieliśmy nie wiele więcej w 2009 roku, i tak praktycznie są to niezależne dochody od nikogo tu 
z nas na tej sali siedzących, mam tu na myśli podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, praktycznie nikt z nas nie ma na to wpływu, a winę ponosi prawdopodobnie dalej    8  istniejący kryzys, który jeszcze będzie nas dalej gnębił i mam nadzieję, że ten kryzys minie, winna temu jest zła polityka finansowa największych banków światowych.                                                                               
Martwi mnie trochę wpływ z podatku rolnego i od nieruchomości, jest to dość pokaźna kwota i podejrzewam, że to jest tak , jak z tymi czynszami za mieszkania, że jest grupa osób, których po prostu nie stać na płacenie podatku, które  proszą Burmistrza o różnego rodzaju umorzenia, ale jest też grupa osób, które notorycznie nie płacą podatków. Ja się proszę Państwa na tym nie znam, Wy na pewno  wiecie dużo więcej na ten temat i popieracie mnie w tej sprawie. Dobrą rzeczą jest to ,że zaistniała możliwość umieszczania przez Gminę tych osób w krajowym rejestrze dłużników i będzie to dosyć ciężka sytuacja dla tych ludzi, którzy tam zostaną umieszczeni, zero pożyczek, zero kredytów i to jest nieprzyjemne. Dziwi mnie także mały dochód ze sprzedaży mienia gminnego, który został wykonany tylko w 50 %.         
Dziwi mnie to, że niektórzy z naszych mieszkańców nie chcą wykupić mieszkań, w których zamieszkują, czy też nieruchomości, które dzierżawią, nie są one drogie, ale zainteresowanie jest niewielkie. Mimo tego, że dochody nie zostały wykonane w 100 % to warto podkreślić, że po stronie wydatków inwestycje, które były zaplanowane do wykonania, to zostały praktycznie wykonane w 100 % oraz , że kwota długu, który mieliśmy do spłacenia została spłacona. Wystarczy w tym momencie pogratulować Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik za wykonanie budżetu Gminy w 2009 roku.
2/ Radny Stanisław Kopaczuk stwierdził, że przysłuchując się , wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Grzegorza Niewiadomskiego oraz Pani Skarbnik Gminy Marii Zawadzkiej, to chcę
powiedzieć podobnie jak Kolega Żabiński, mój przedmówca, że sprawa  budżetu można powiedzieć , po stronie dochodów jak i wydatków się równoważy. Może po stronie wydatków jest trochę bardziej powściągliwa, ale jest to dobry sygnał, ponieważ te środki, którymi dysponujemy, to Burmistrz wydaje je rozsądnie, oczywiście za pozwoleniem nas Radnych i każda zmiana zadania, zmiana budżetu
podlegała dyskusji na komisjach Rady i była przedmiotem rozważań na 
sesjach. Chcę zwrócić uwagę na kwotę 405.000 złotych, to jest na skutek obniżenia podatków od nieruchomości. Jest to dość poważna kwota i gdybyśmy taką kwotę mieli w budżecie, to na pewno zadania budżetu po stronie wydatków byłoby dużo wyższe. Chcę zwrócić uwagę na zaległości podatkowe, które wynoszą 283.000 złotych i tutaj mam nadzieję, że ta możliwość korzystania z krajowego rejestru długów mobilizująco wpłynie na tych dłużników, bo są osoby, które nie chcą    
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z zasady płacić podatków i wykorzystują sytuację. Jeśli nie dostaną kredytu, to może sytuacja się zmieni na lepsze, gdyż zajęcie hipoteki to często proces wieloletni, gdy uda się odzyskać należności.
Generalnie mówiąc, opinia  Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie absolutorium jest pozytywna.

Ad.4 c) Burmistrz Zdzisław Martyna powiedział, że myśli, ażeby na jednej z najważniejszych Sesji Rady Miejskiej wypada, ażeby realizator budżetu również zabrał głos, tym bardziej, że jest szereg takich dziedzin, na które trzeba by było zwrócić uwagę, bo one miały zdecydowany wpływ na realizację budżetu w 2009 roku. Natomiast będą miały one także niewątpliwy  wpływ na realizację budżetu w roku bieżącym i być może dalej.                                                                                                      
Z jednej strony Państwo nakładając na samorząd zadania nie wywiązuje się z podstawowej części przypisanego zadania to znaczy nie przyznaje wystarczającej wielkości środków, ażeby powierzone Gminie zadania mogłyby być wykonane w sposób należyty i w całości. Z drugiej strony zakładam w ten sposób, że faktycznie przybliżając w ten sposób urząd do obywatela i nadawanie mu bardziej ludzkiej twarzy, ale dzieje się to też kosztem finansów samorządu; choćby ostatnie działania związane z pomniejszaniem wpływów z tytułu pobierania opłaty administracyjnej np. za wydawanie dowodów osobistych, gdzie zlikwidowano opłatę, która przynajmniej w części mogła zrekompensować nakłady pracy  jaka 
w tym zakresie jest wykonywana.
Z drugiej strony wszyscy znają nasz odwieczny ból związany 
z niedoszacowaniem subwencji oświatowej, której efektem są konieczne działania dla optymalizacji wydatków  tak, aby doprowadzić do sytuacji, gdzie przydzielona subwencja oświatowa pokrywałaby wydatki jakie 
w oświacie ponosimy. 
Trzecia rzecz, to są działania, które mają mieć wpływ na to, aby przypisane Gminie zadania mogłyby być wykonywane i ostatnio odbyty w Poznaniu kongres wszystkich ogólnopolskich organizacji samorządowych, gdzie między innymi jednym z wniosków było to, aby opracować standardy kosztów edukacji w gminach, ale i również opracować standardy kosztów działań wychowawczych prowadzonych 
w przedszkolach tak, aby gminy mogły uzyskać wsparcie w tym zakresie. Czy to się uda, nie wiadomo.? 
Następnym problemem, o którym my dziś mówimy, to Związek Gmin Śląska Opolskiego mocno się w to  zaangażował, to problem kosztów ponoszonych za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń energetycznych w tym zakresie. Teoretyczna szansa, albo też konieczność, z jednej strony przepisów prawnych nakazujących jakby 10 wybrania najkorzystniejszej oferty, ponieważ kwoty na ten cel przeznaczane wymagają ogłoszenia przetargu, a z drugiej strony realne możliwości zlecania innym podmiotom, niż temu kto jest właścicielem  urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego. Jest też  problem, kto ma tak naprawdę odpowiadać za oświetlenie ulic powiatowych, wojewódzkich i krajowych , jak to teraz jest, że za całość tych spraw odpowiada teraz gmina.                                                                                                  
Tendencja spychania na samorządy zadań i niepełne ich pokrycie w finansach jest tendencją stałą. Nie umiem powiedzieć dzisiaj, co jeszcze w bieżącym roku 2010 przejmie samorząd, albo zostanie zmuszony do przejęcia bez gwarancji zabezpieczenia środków finansowych. Problem istnieje i takie pytanie można sobie zadać, w którym momencie Gmina Korfantów może odczuć polepszenie sytuacji finansowej jeśli chodzi 
o dochody z tytułu własnych opłat, albo dochodów podatkowych, czy spodziewane w latach przyszłych inwestycje w postaci wiatraków, albo elektrowni wiatrowych mogą w jakiś sposób przyczynić się do tego, aby finanse Gminy radykalnie się poprawiły, to chcę powiedzieć, że przy dzisiejszej obowiązującej ustawie o finansach publicznych, takiej możliwości nie ma. Gmina Korfantów korzysta z prawie 5 mln subwencji wyrównawczej, więc mówiąc najprościej, należałoby w tym względzie najpierw poszukać podatników, którym przypisany podatek wyrównałby subwencję wyrównawczą, a potem dopiero można by mówić 
o zwiększonych dochodach w budżecie Gminy. Generalnie jest  to na dzisiejszy dzień niemożliwe, nawet gdybyśmy całą Gminę obstawili wiatrakami, tak jak chcą rolnicy, którzy by chcieli żyć z dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe. W nowoopracowywanym planie głównych kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy proponujemy w jej części te wiatraki zaplanować. Pozornie mówiąc 
o wiatrakach, gdyż one nie mają nic wspólnego z budżetem, ale mogą 
w przyszłości mieć i dlatego też o nich wspominam. 
Jeśli chodzi o zaległości podatkowe, to chcę powiedzieć, że mało jest takich rolników, którzy nie płacą, bo nie mają z czego. Sytuacja 
w rolnictwie jest różna, są rolnicy, którzy mają duże dochody, ale musimy wiedzieć także, że są też rolnicy drobni, których gospodarstwo nie jest ich jedynym źródłem utrzymania, ale i też sobie z tym wszystkim nie radzą. Często można zauważyć, że męczą się sami i ich rodzina, i też mamy takich w naszej Gminie. W wyszczególnionej tabeli zaległości, w poszczególnych sołectwach, to jest ich kilku. Są wsie, gdzie w zasadzie jest tylko jeden.
Wszystkim, którzy się opóźnili w opłacie podatków wystawiamy tytuły 
wykonawcze, w ramach współpracy często też wykonujemy telefony, bo ktoś zapomniał, albo mu coś wypadło itp. Nawarstwienie się zaległości podatkowych to praktycznie to już jest koniec gospodarstwa,                11                          
ale mamy na kwotę ponad 170 tys. złotych obciążonych hipotek i w kilku przypadkach ta metoda okazała się skuteczna.  
Jeśli chodzi o problem zaległości czynszowych, to odpowiedzi udzieli Pan Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dalszej części Sesji, no to jest jakaś taka moda, która może zwalniać lokatorów 
z konieczności opłacania czynszu.       
Musimy w najbliższym czasie jasno określić, które zasoby mieszkaniowe
będą wykazane do sprzedaży, a które pozostaną pod zarządem ZGKiM.
Koszty za wywóz śmieci spoczywają na lokatorach, Zakład nie może na tym zarabiać. Jeżeli śmieci będzie mniej, to opłata za ich wywóz będzie niższa. 
Jeżeli chodzi o opłaty za centralne ogrzewanie, to Gmina w jakiś sposób kredytuje lokatorów, gdyż za pobrany gaz płaci się co miesiąc.
Natomiast lokator płaci 1/12 przez cały rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby mieszkańcy ul. Parkowej płacili na bieżąco tyle, ile wykorzystali np. w miesiącach zimowych, a latem płacili tylko za ogrzanie wody.
            Chciałbym w obecności Państwa podziękować Pani Skarbnik za wykonanie budżetu w roku 2009, bo to ona jest takim naszym gminnym ministrem finansów, i po raz kolejny ten budżet został tak wykonany, że nie mamy dyscypliny budżetowej, to jest taki układ, w którym od wielu już lat funkcjonujemy i z tego tytułu chciałbym jej serdecznie podziękować, bowiem na to zasługuje.
Tak się składa, że na dzisiejszej Sesji jesteśmy obecni prawie wszyscy, którzy po części odpowiadamy za budżet i jego realizację i chcę tu podziękować  za uwagi  i wnioski oraz postulaty. Wszyscy chcemy, ażeby ten nasz budżet się jakoś rozszerzał, ale póki co tak nie jest. Wchodzące przepisy oprócz kontroli finansowej wprowadzają też kontrolę zarządczą, więc musi być jeszcze jeden etat.
Dziękuję przede wszystkim Państwu Sołtysom i Radnym, że zrobiono 
w 2009 roku „kawał” dobrej roboty. Nie ze wszystkim się zgadzaliśmy, ale kwestia wyboru jest zawsze sprawą subiektywną i nie ma takiej możliwości, ażeby wszystkich zadowolić. Sądzę, że każdy z nas ma tu swoją cząstkę w tym „kawale” dobrej roboty.
                 Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie za wystąpienie i zamknął dyskusję nad przedłożonym Radzie sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2009 rok.

Ad.4 e) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Korfantowa.
Radni podjęli w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.                                                                                              12 
Uchwała w sprawie absolutorium Burmistrzowi Korfantowa stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach Rady.
    Po przerwie Przewodniczący Rady Jan Oleksów wznowił obrady 
i Rada przystąpiła do punktu 5 porządku dziennego, czyli do podejmowania uchwał.
Ad.5/1 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok. 
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
2/ Przewodniczący Rady poddał pod losowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok. 
Rada podjęła w/w  uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok
Jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
3/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną jest 
kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
4/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej
podjęciem.
Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska
Opolskiego stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
5/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007-2013.     
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Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej 
podjęciem.
Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa na lata 2007-2013 jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
6/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów poinformował, że do Rady wpłynął pisemny wniosek Burmistrza Zdzisława Martyny o utworzenie obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej i Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.
Następnie poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria”
w Korfantowie i w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonego na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej
podjęciem.
Uchwała w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie i w Opolskim Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonego na dzień 
20 czerwca 2010 roku stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
      Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Oleksów podziękował za podjęcie uchwał przygotowanych na Sesję.

Ad.6 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych udzielili:
1/ Pan Burmistrz Zdzisław Martyna stwierdził, że adresatem interpelacji jest Burmistrz, a Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Janusz Wójcik powie o szczegółach szczególnie dwóch, a mianowicie dotyczących jakości wody oraz uzasadnienia podwyżki cen za centralne ogrzewanie i wywóz śmieci, szczególnie jeśli chodzi 
o osiedle Parkowa. Chcę powiedzieć taką rzecz, że w ostatnim czasie
w naszej Gminie mamy kilka nazwijmy to problemów natury zapachowej, które niestety z doświadczenia wiem, że nie będą malały, a będą się pogłębiały. Jednym z nich jest problem fermy norek w Pleśnicy, to jest hodowla trzody chlewnej w Korfantowie, hodowla trzody chlewnej w Węży, nazwijmy to produkcją nawozów płynnych we Włostowej. Staram się tu wykorzystać swoją wiedzę agrotechniczną z młodości. Problem używania nazwijmy to osadów oczyszczalni ścieków z Nysy na naszych polach, dotyczy to Włostowej i pól między Rynarcicami a Włodarami.  14
Jest to dylemat, który również wynika na przyszłość naszej Gminy ponieważ już dzisiaj mam parę pytań, gdzie można w naszej Gminie                   
posadowić chlewnie np. na trzy tysiące sztuk i więcej. To są dylematy wynikające np. z zupełnie zmieniającej się struktury obszarowej gospodarstw rolnych, jak i również ze skali produkcji. Każdy z nas chce jeść dobre mięso wieprzowe i parę innych rzeczy, które lubimy. Każdy z rolników chce osiągać wysokie plony. Szef oczyszczalni ścieków w Nysie chce się pozbyć osadów, itd. Wszystkie te sprawy dotyczą środowiska 
i jakości z jego korzystania. Nie ma dzisiaj sposobu na to, żeby w 100% ograniczyć rozprzestrzenianie się smrodu, tak naprawdę, czy efektów fermentacji, bo każda fermentacja organiczna niesie za sobą jakiś tam posmak zapachu itd., w sytuacji takiej, że do tej pory w Polsce nie określono czym jest i co to jest smród. Mówię o tym tak ogólnie, żebyśmy mieli pewną świadomość, że to jest nieunikniona sprawa na dzisiaj i dobrze się stało z jednej strony, a z drugiej nie, że tylko dlatego, że zmniejszył się radykalnie poziom hodowli, a tym samym poziom produkcji pasz typu kiszonka, to mamy w jakiś sposób to środowisko
w miarę czyste. Musimy też o tym powiedzieć, że sami gdy analizujemy zużycie wody do gospodarstw domowych, to  zużycie jej będzie jednostkowo wzrastać. Więc my jako mieszkańcy tej Gminy będziemy też produkować coraz więcej ścieków przy dużej koncentracji detergentów i różnych innych rzeczy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko Korfantów ma oczyszczalnię ścieków, to czy chcemy, czy też nie, 
to i tak będziemy produkować coraz więcej ścieków, które w ramach fermentacji będą oddziaływać negatywnie na nasze środowisko. Problem polega na tym, że chciałbym, aby tak się stało, że te fermenty i dosłownie, i w przenośni nie stały się areną bitwy między tymi, które je tworzą i tymi, którzy muszą je wdychać czy też wąchać ponieważ mi się wydaje, że na dzisiaj do niczego dobrego to nie prowadzi, gdzie by się dało to jakoś pogodzić. W warunkach wzajemnego zrozumienia, wzajemnej rozmowy, wzajemnych kontaktów w tym zakresie, bo tego się nie da wyeliminować. Nie tak dawno ktoś mnie zapytał, bo szukał miejsca na utylizację padłych zwierząt ponieważ między Włodarami 
a Jasienicą Dolną jeden z największych hodowców w Polsce chciał wybudować chlewnię na 10.000 sztuk trzody chlewnej, nie wszystkiego można skutecznie zabronić, no i teraz do rzeczy, działania, które są wymuszane, albo też te potencjalne, które my jako Gmina musimy wykonać mają dwie strony oddziaływania, czyli  z jednej strony my sprawdzimy tego, który tworzy, ale też sprawdzimy tego, który jest po drugiej stronie, bo ta pierwsza strona nie będzie patrzyła polubownie na to, że ta druga też nie jest w porządku. Wtedy okaże się, że jeśli o ścieki chodzi, to tak liczę, że w 95 % nie wszystko jest w porządku. 95 % naszych gospodarstw domowych ma na dzisiaj nie uregulowany          15
problem ścieków z wyłączeniem Korfantowa. Nie tak dawno zrobiliśmy dość     ścisłą kontrolę w Przydrożu Małym i to jest początek naszego              
działania w stosunku do wszystkich miejscowości. Z jednej strony chcemy sprawdzić wszystkie umowy na wywóz śmieci, ale chcę tu powiedzieć, że takie same umowy i kwity trzeba mieć na wywóz ścieków.
Takiego działania wymaga od nas ustawa o porządku i czystości
w gminach i uchwała naszej Rady, która mówi o tych wszystkich regulacjach tzw. niebieska książeczka, którą wszyscy mieszkańcy naszej Gminy przed kilkoma laty otrzymali. Jeśli chodzi o śmieci, to teoretycznie nie jest źle, dlatego, że lepiej czy gorzej, już nie będę się na ten temat wypowiadał, jeśli chodzi o ten jeden dyżurny kubeł itd. Nie jest źle, a to nie znaczy wcale, że jest dobrze. Świadczy o tym ilość wysypisk śmieci,
które albo rosną, albo się tworzą dopiero. Patrzę tu na naszych Sołtysów, bo jak wiecie wystarczy się tylko przejechać dookoła naszych wsi, bo niby wszyscy mają kubły, to te nasze wsie są otoczone śmieciami, no i niestety tam nie ma adresu tych, którzy te śmietniska tworzą. Dlatego o tym mówię, ponieważ chciałbym w sposób dość ogólny powiedzieć, ażeby w tej materii mieć jakieś rozsądne wyjście.
Dlatego, że koszty naszego działania będą dotyczyć i jednej i drugiej strony. Dlatego też myślę, że my będziemy interweniować i reagować na każde zgłoszenie nieprawidłowości, a zgłaszać problem może każdy. Tak samo pryncypialnie będziemy załatwiać te sprawy, które zostały nam zgłoszone dzisiaj i na takie, które będą zgłoszone kiedy indziej. To jest ogólny pogląd na te wysypiska, które powstają, dzikie. nie takie, na różne inne nieprawidłowości, które są w tym względzie. Chciałem uprzejmie przypomnieć tylko o tym ile kary dostał mieszkaniec Gryżowa za wybudowanie nielegalnego ganku – 50 tys. złotych, czy on tyle zapłaci to nie wiem, bo jest przecież system odwoławczy.
          Wiecie o tym doskonale jakie są konsekwencje w  wyniku łączenia wody wodociągowej z hydroforami. My wiemy o tym,  że w niektórych gospodarstwach dzieje się tak, że dla siebie jest woda z wodociągu, natomiast dla gospodarstwa z hydroforu. W zasadzie powinno być tak, że nie dopuszcza się możliwości łączenia, bo labo jedna woda, albo druga. Wtedy jest pewność, że ewentualna wina pod względem jakości jest po stronie dostawcy wody. 
          Jeśli chodzi o centralne ogrzewanie, to przecież wszyscy wiemy, że dłużej palimy w tym roku, natomiast w ubiegłym były zwroty za nadpłaty. Ten ostatni sezon grzewczy był rekordowo długi.
        Mamy problem w stosunku do tych lokatorów, którzy nie płacą czynszu. Najlepiej na ten temat odpowiedziałaby Pani mecenas Zofia Cichoń, która uczestniczy w postępowaniach sądowych w tym względzie. Myśmy sądzili, że w zimie sąd jest tak uczuciowy, 
że nie chce                                                                                            16
pozbawiać ludzi dachu nad głową i ciepłego kąta, ale też mamy nadzieję, że teraz kiedy zrobiło się cieplej, sąd intensywnie przystąpi do
rozpatrywania naszych spraw. Mamy ich multum, o eksmisje z tytułu niepłacenia czynszu, może się to uda, ale wszystkie sprawy, które są w toku, zresztą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej postępuje tutaj w sposób wyjątkowo elegancki. Natomiast ludzie w jakiś sposób uważają, że dla nich to nich to nie jest problem – akurat mieszkanie, bo przecież można mieszkać, nic nam nie zrobią, nie wyrzucą, bo zima, 
a jak wyrzucą, to nie mają gdzie dać itd.
     Zgłoszoną przez Radnego Jana Haushilda interwencję w sprawie zalewania dachu na budynku byłej szkoły, to jutro już tę sprawę podejmiemy. 
Natomiast jeśli chodzi o drogę, to w tej chwili jesteśmy w trakcie łatania dziur po ostatniej zimie. W pierwszej kolejności są łatane dziury na drogach powiatowych, mamy pożytek z tego, że będzie przez część Gminy jechał wyścig kolarski, to mamy szanse nasze drogi poprawić.
Natomiast jeśli chodzi o generalne naprawy dróg, to bez inwestycji nic się nie odbędzie. Dziury zostaną zaklejone na pewno. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to musimy spojrzeć na całość zagadnienia, na tych kilkadziesiąt kilometrów dróg, które mamy. Być może będzie szansa wykonania jakiejś inwestycji drogowej w ramach jakiegoś projektu, który można by wykonać, ale o tym nie mogę powiedzieć dzisiaj nic konkretnego, ale mogę powiedzieć, że dziury zostaną załatane.
                  
2/ Dyrektor Janusz Wójcik stwierdził, że cieszy się z tego, że obecnych jest wielu sołtysów na dzisiejszej Sesji, gdyż może się podzielić bardzo ważnymi rzeczami, które mogą naprawdę spowodować katastrofę na terenie Gminy, bo jeżeli trafia się na  16 szczepów bakterii coli w próbce w Pleśnicy, a ja mam wyniki na poszczególnych stacjach uzdatniania wody idealne, bo my naprawdę mamy dobrą wodę, i tu dla Państwa Radnych, ale przede wszystkim dla Pana Radnego Wojciecha Kłokosińskiego dostarczyliśmy ostatnie wyniki badania wody. Nie wiem czy będziemy dalej zmiękczać wodę, gdzie norma jest od 170- 500 , a my mamy 240. To zadanie jest bardzo kosztowne. Będziemy uczestniczyć w targach w Bydgoszczy i tam się rozejrzymy, może nam ktoś wykona to badanie  w ramach promocji i da nam propozycję, co z tym dalej mamy robić i czy robić cokolwiek, bo ja uważam, że nic. Eksperci mówią, że nic nie trzeba zmieniać gdyż woda musi mieć pewną twardość. Wrócę jeszcze do tej bakterii coli, która pojawiła się w Pleśnicy, już Pan Burmistrz powiedział o pewnych rzeczach, to jest właśnie łączenie sieci, ja wiedziałem, że tal będzie i tak jest, druga sprawa jest taka, że każdy z Państwa wie, że Zakład odpowiada za    17 jakość wody do wodomierza, czyli do miejsca poboru wody. I co się praktycznie dzieje? Reszta sieci jest podłączona, w tej sieci są bojlery,       
wężownice i różnego rodzaju urządzenia grzewcze, ich się nie płucze i tam powstają bakterie. I one są, jest zawór, który odcina możliwość powrotu do sieci, ale ten zawór jest plastikowy, jest to kółeczko o szerokości 2 cm i może on być zawodny w momencie kiedy ciśnienie w domu jest wyższe niż w sieci, to wówczas woda się cofa. Ja się obawiałem, że mamy colę w sieci, bo wówczas sytuacja byłaby taka, że cała Gmina byłaby bez wody. Mają już takie doświadczenia np. duże miasta, gdzie tysiące ludzi było bez wody. Czyszczenie naszej instalacji 200 kilometrowej to praktycznie przez tydzień, gmina byłaby bez wody, później badania, po kolei. Mam badanie z 7 kwietnia badanie idealne, z 13 kwietnia badanie idealne, a później mają badanie z Pleśnicy i są bakterie coli, ja byłem pewny w 99,99 %, że to jest związane z indywidualną rzeczą, trudno, ażebym chodził po każdym mieszkaniu i szukał i robił zdjęcia wewnętrznych sieci, chociaż mamy takie prawo. Rozmawiamy o tym, na każdym zebraniu o tym powtarzam, że jeżeli ktoś ma swój hydrofor, to nie łączcie go z tą wodą, niech to będzie woda do mycia samochodu, do czegokolwiek, ale z osobnym kranem, ale żeby tego nie łączyć z naszą siecią wodociągową, bo to naprawdę może się źle skończyć i koszty będą niesamowite. Wiemy, gdzie to się stało, pobór wody z tego mieszkania to 1 kubik miesięcznie. Jest to ostatni praktycznie dom w Pleśnicy i tak się zdarzyło, ale jeszcze raz powtarzam, że bakterie coli są bardzo groźne. Powiem jeszcze o tym, że miesięcznie płacimy za badanie jakości wody 800 złotych. W ubiegłym miesiącu zapłaciłem 2.800 złotych, czyli każda interwencja mieszkańców
o badanie wody jest wykonywana. Miałem kontrpróby i wyszły one idealnie, łącznie z Pleśnicą. Swego czasu też była wykryta bakteriologia w korfantowskim ośrodku zdrowia, okazało się, że z podgrzewaczy wody
wynikło skażenie, to są wewnętrzne rzeczy. Bakterie coli, to nie są sprawy miękkości wody, zawartości wapnia itd., ale cola to są bakterie
groźne dla  życia. Dlaczego nie mamy już stacji w Przydrożu, bo myśmy w porę to zauważyliśmy, przecież wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie kto wylewa szamba wokół Przydroża i Pleśnicy, te miejsca i zagajniki są znane, każdy tylko mówi, ja wiem, ale nie powiem kto. My dziękujemy za taką lojalność i za taką współpracę. Musimy wszyscy dbać o takie fakty, bo to jest nasza wspólna sprawa, a jak jest to widać. To samo dotyczy dzikich wysypisk śmieci np. Węża-Włodary, gdzie też wiadomo, kto sypał śmieci, a nic z tego nie wyniknęło.
Chciałbym teraz powiedzieć o ulicy Parkowej w Korfantowie, o sprawach poruszonych przez Pana Radnego Żabińskiego.
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Jeżeli chodzi o śmieci,  to  wykonałem wszystkie rzeczy, które należą                                                                                       do ZGKiM, ażeby śmieci z ul. Parkowej były jak najtańsze. Problem zaczął się w 2008 roku, od kiedy weszła opłata środowiskowa i wywóz jednego kontenera wzrósł do 500 zł z 250 zł. Nie reagowałem wtedy, bo uważałem, że stawiając  gniazda  do selektywnej segregacji śmieci / papier, plastyki, szkło/. Te gniazda są bezpłatne, to śmieci powinny zmaleć w kontenerach i oczywiście się oszukałem, mieszkańcy powiedzieli, że do naszych kontenerów śmieci wysypują obcy ludzie, to wówczas zrobiliśmy boks i każdy najemca lokalu otrzymał klucz, boks jest ogrodzony, oświetlony. 
W miesiącu grudniu 2009 roku wywieźliśmy 6 kontenerów za 3.000 złotych. Opłaty za śmieci pobierane były od mieszkania, a nie od mieszkańca, więc jeśli było ośmiu mieszkańców w danym mieszkaniu, czy tylko jeden to opłata za śmieci wynosiła 4,90 zł. To jeżeli od 65 mieszkań mam około 380 złotych miesięcznie , a płacę 3.000 złotych, to co ja mam zrobić. Wszystko to , co należy do ZGKiM zostało wykonane, więc zaproponowałem podwyżkę 6,20 zł od jednej osoby i tu jest wielki bunt, współczuję, bo ta podwyżka w niektórych przypadkach jest duża,
Ale gdyby wszystkie elementy podwyżek niezależnych od Zakładu zagrały, to podwyżka byłaby mniejsza, mam tu na myśli ścisłą segregację śmieci, a wiemy jak ona wygląda. Zwracałem się kiedyś do mieszkańców ażeby utworzyli radę osiedlową, mieszka tam 250 osób, spraw jest dużo, miejsca parkingowe, psy, koty itp, a nie ma z kim rozmawiać. Jestem trochę rozżalony, bo uważam, że dla Parkowej zrobiłem dużo rzeczy, jedni protestują, że dokarmia się na dziko psy 
i koty, a drudzy, że my działamy w tej sprawie. Jeszcze mi się tu mówi, że to jest rok wyborczy, to takie straszenie, ja wiem, że jest rok wyborczy, to już jest polityka, a te inne sprawy to są ekonomiczne i tu trzeba się uczciwie napracować. Jeżeli chodzi o grzanie to od 5 września telefony i naciski, dlaczego nie palimy, inni dzwonią ażeby nie palić, bo będą większe koszty. W sumie mamy osiem miesięcy palenia, co miesiąc to 25.000 złotych. Ale dlaczego nie palimy, bo ja za to płacę, takie były telefony, i żądam. Przyszła laurka negatywna, a dlaczego nikt nie wspomniał, że od pięciu lat, co roku po rozliczeniu grzewczym oddawaliśmy nadpłatę po 300 do 500 złotych. Żadna spółdzielnia nie oddaje, ale rozumiem, u mnie też byli mieszkańcy, ja to rozumiem, bo ja też w tym roku spaliłem już ponad 6 ton opału zamiast 4 ton. Jeżeli chodzi o ocieplenie mieszkań. To w zeszłym roku wydałem 45 tysięcy złotych na termostaty odcinające plus robocizna to prawie 100 tys. złotych, ale są takie przypadki, że okno jest otwarte, a kaloryfer działa na szóstce. To taki mamy efekt. W dniu dzisiejszym z Parkowej jestem na minusie o 100 tys. złotych. To nie jest tak, że my jako Zakład nic nie robimy, a tylko podwyżki, a to nie jest tak. Następnym krokiem mogą 19 podzielniki ciepła, bo skoro termostaty nie dały efektu. Koszt ciepłej     wody za 1 kubik to 14 złotych na Parkowej, a na Targowej w spółdzielni 27 zł. Koszt ogrzewania na Targowej 5,30 zł a na Parkowej było 3,59 brutto, zaproponowałem prognozę podwyżki 50 gr od 1 m2, to na mieszkaniu 6o metrowym będzie 30 złotych, to może się nazbiera w ciągu roku i trochę inaczej będzie to wyglądało. Proszę Pana Radnego o to, ażeby pomyśleć o stworzeniu na osiedlu grupy lokalnej do rozwiązywania wszystkich problemów na waszym osiedlu. Wszystko można załatwić, ale nie wszystkim się podoba, a to, że jest parking itd.
3/ Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Radnemu Mariuszowi Żabińskiemu, który stwierdził, że nie wie dlaczego Pan Dyrektor tak się zdenerwował, gdyż on poprosił o pewne wyjaśnienia, a Pan tak się zdenerwował, że myślałem, że po relanium skoczę, ale spokojnie, iluś mieszkańców wybrało mnie na radnego i ja muszę chcąc nie chcąc reprezentować ich interesy. Jeżeli są to pojedyncze sprawy obywateli, to ja tego raczej na Sesji nie poruszam, jeżeli widzę , że mogę pomóc w sprawie indywidualnie, to rozmawiam z osobą kompetentną, która może w jakiejś sprawie pomóc. Ale skoro mieszkańców na Parkowej jest ponad 60 rodzin, wczoraj u mnie było 14, czyli to jest duża grupa, więc uważam, że temat jest do poruszenia na Sesji, a głównie chodzi mi o to, że ludzie muszą uzyskać informacje. Przyznam szczerze, że ja dokumentów nie widziałem na oczy, gdyż żona tymi sprawami się zajmuje, ale ludzie przychodzili do mnie z pismami, i jest tam podwyżka z 3 zł na 20 zł i nie ma uzasadnienia, ludzie mają do mnie pretensje, że to ja te podwyżki robię, i dlatego poruszyłem ten temat na dzisiejszej Sesji, głównie chodzi mi o to, żeby ludziom wytłumaczyć, skąd się wzięła taka podwyżka, musi być informacja, dlaczego ta podwyżka jest taka, a nie inna. Rozmawialiśmy w przerwie i Dyrektor Wójcik zaproponował 
spotkanie z mieszkańcami, ja nie mam nic przeciwko temu, będę na nim pierwszy, jeśli do tego spotkania dojdzie, jest to ważna sprawa, dla mnie uzasadnienie Dyrektora jest jasne, ale wszyscy tego nie zrozumieją, ponieważ podwyżki podatków, czynszu itd. są niepopularne, które się mieszkańcom nie podobają.
4/ Radny Krzysztof Bernacki stwierdził, że nie wierzy w to , co słyszy i jest w szoku, dlaczego, bo po pierwsze nie wydaje się to wcale śmieszne
i współczuje całkowicie Panu Dyrektorowi, nachodzą takie dziwne myśli, kto mieszka na tej Parkowej, dlaczego są tak traktowani, i czy nie warto, ażeby się tym Komisja Rewizyjna zajęła, to po pierwsze, a po drugie my to jako społeczność Włodar przechodziliśmy w sprawie Ośrodka zdrowia, gdzie były pewne też nieuregulowane należności względem najemcy a ZGKiM, ale gdy tak się lepiej zastanowić nad tym, o czym słyszę, to wydaje mi się, że mieszkańcy Parkowej są dotowani i nie wiem jakim prawem. To jest takie dość ciekawe, jak o tym usłyszałem                    20
to współczuję Panu Dyrektorowi.
5/ Dyrektor Janusz Wójcik stwierdził, że chyba Radny Żabiński nie znalazł wszystkich dokumentów jakie zostały w tej sprawie wysłane, ponieważ zostało wysłane pismo odnośnie podwyżki za wywóz śmieci, 
W którym piszę o co chodzi, i w tym piśmie jest dokładnie napisane, że w momencie kiedy, mieszkańcy będą je segregować i będzie mniej kontenerów, to ta kwota się zmniejszy. Z mojej strony zostało to zrobione uczciwie.
Druga sprawa, jeżeli chodzi o wystąpienie Pana Radnego Krzysztofa Bernackiego, to właśnie jest idealne nasze działanie bazujące na tym, jaka jest różnica, ja mam kilka wspólnot w zarządzanych obiektach, gdzie na przykład na Placu Wolności mieszkańcy płacą 4,30 zł za śmieci od jednej osoby, na ul. Kilińskiego 100 metrw100 metrów dalej płacą 5, 30 zł. Każde kontenery są osobno rozliczane i dlatego mówię, że dopóki tu starczało, to ja nie reagowałem, la problemy się zaczęły pod koniec ubiegłego roku, zareagowałem od razu, myśląc, że grudzień to jest wyjątkowy miesiąc, bo mieszkańcy robią porządki. Ja mam na reakcję rok, bo to jest istotne, ale w styczniu się zmniejszyło, ale nie wiele, dlatego podjęto działania. Nie ma możliwości, ażebym ja traktował inaczej jedno osiedle niż drugie, ale gdy coś się dzieje i są tzw. „tyły finansowe”, to ja muszę reagować. Taka sama była sytuacja z Ośrodkiem we Włodarach. Zapraszam, Komisja Rewizyjna może się zająć moim Zakładem, kontrolą, nie boję się tego, dlatego, bo  wiem, 
że robimy to uczciwie i rzetelnie. Nie da się wszystkiego wykryć, ale jeśli mieszkańcy wożą śmieci z innych budynków, ale tak się dzieje nie tylko na Parkowej. Nie ma możliwości, ażeby ktoś inny płacił za nie swoje śmieci, gdyż kontenery są znaczone, my jako Zakład też mamy dwa kontenery i za swoje śmieci też płacimy.
Ad.7 W wolnych wnioskach głos zabrali : 
1/ Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Stanisław Szkolny, który poinformował o organizowanych imprezach
w miesiącu maju m. in. na XIX festiwal piosenki z udziałem około 300 wykonawców z całego województwa, na imprezę z okazji Dnia Strażaka, na Dzień  Europejski w Hali Sportowej, 16 maja w GOK na koncert Zespołu „Solczanie”  polskiego zespołu z Litwy, 23 maja przejedzie XXII Wyścig Kolarski – Memoriał im. Erwina Chmiela.  
2/ Burmistrz Zdzisław Martyna poinformował, że Dyrektor w swoim wystąpieniu zapomniał poinformować, że 6 maja br. otwieramy bibliotekę 
w Przechodzie.
Burmistrz odniósł się także do wypowiedzi Radnego Krzysztofa Bernackiego i poinformował, że są inne przepisy odnośnie lokali użytkowych i mieszkalnych. Czynsze w lokalach mieszkalnych mogą być dotowane w niektórych wskazanych prawem sytuacjach i Gmina jest   21
zmuszona działać zgodnie z prawem, jest taka teoretyczna możliwość
w tym względzie, natomiast lokale użytkowe muszą się rozliczać na zasadach rynkowych.
3/ Radny Mariusz Żabiński stwierdził, że wyjdziemy jednak z tej Sesji
w trochę minorowych nastrojach, jak Państwo pamiętają mówiłem o podpisaniu umowy przez Dyrektora Szkolnego z jednym z największych światowych biegaczy, no niestety umowa nie została podpisana, gdyż to był tylko taki żart primaaprilisowy. Jego umowa to koło 2mln euro rocznie.
Jeśli chodzi o wypowiedź Radnego Krzysztofa Bernackiego, to jestem trochę zaskoczony, gdyż zaległości czynszowe są podawane w każdym corocznym sprawozdaniu i tam dokładnie pisze jakie są zaległości czynszowe i tam nie trzeba posyłać specjalnie Komisji Rewizyjnej.
4/ Radny Andrzej Kruczkiewicz serdecznie podziękował za naprawę dróg
w miejscowości Przechód, koszty będą potężne, ilość materiału była potężna.
Radny Andrzej Kruczkiewicz poinformował, że w sobotę w dwóch miejscowościach gościliśmy tj. we Włodarach i Przechodzie przedstawicieli grup sołtysów z całej Polski. Zostaliśmy wyróżnieni przez Urząd Marszałkowski, gdyż na cztery wsie wizytowane, dwie były 
z naszej Gminy. Myślę, że promocja Gminy mówi sama za siebie 
i podziękował za wszelką pomoc ze strony Gminy w organizacji tych spotkań.
5/ Burmistrz Zdzisław Martyna poinformował Radę, że dnia 27 maja bieżącego roku jest dzień pracownika samorządowego oraz jest obchodzona XX rocznica samorządu terytorialnego.
Ad.8 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 31 marca 2010 roku.
Rada przyjęła protokół bez uwag. 14 Radnych głosowało za jego podjęciem.
Ad.9 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za aktywny udział w obradach Rady i dokonał zamknięcia L Sesji Rady
Miejskiej.

Protokolant:                                                           Przewodniczył:
Halina Przystawska					        Jan Oleksów
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