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                                         Protokół Nr LII/2010
                           z odbytej w dniu 27 maja 2010 roku 
                           LII Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Obradom Sesji przewodniczył jej Przewodniczący mgr Jan Oleksów, który przywitał wszystkich uczestników Sesji oraz przedstawił porządek obrad, jak następuje:
Część I.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie qworum.
2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski Radnych.
4. Podjęcie uchwał:
    1/ w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok wraz z autopoprawką Burmistrza przedstawioną Radnym na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej,
    2/ w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Korfantów
na lata 2010 – 2020.
    3/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
5. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje Radnych.
6. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
7. Przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku LI Sesji 
Rady Miejskiej.
8. Zamknięcie obrad I części LII Sesji Rady Miejskiej.
Część II.
1. XX lecie korfantowskiego samorządu terytorialnego:
    1/ Otwarcie obrad i przywitanie Gości ,
    2/ Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
    3/ Wystąpienie Burmistrza Korfantowa,
    4/ Wystąpienia zaproszonych Gości,
    5/ Występ artystyczny.

Ad.I.1  Przewodniczący Rady Jan Oleksów stwierdził prawomocność
Sesji, ponieważ na Sesję przybyło 15 Radnych, czyli 100 % ustawowego
składu Rady Miejskiej.
Listy obecności Radnych, sołtysów i Gości są załącznikami do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady przyjęcie autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza Zdzisława Martynę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok. Rada przyjęła wniesioną poprawkę jednogłośnie. 15 Radnych głosowało za jej przyjęciem.                                                                     2                                                                                      Ad.I.2  Informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa przedstawił Sekretarz Gminy Jarosław Szewczyk.
Radni przyjęli informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza bez uwag.
W/w informacja jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.I.3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
1) Radna Małgorzata Misiewicz z Kuźnicy Ligockiej w sprawie udzielenia informacji, gdzie rolnicy mogą zgłaszać fakt podtopień pól w związku z dużymi opadami deszczu.
2) Radny Henryk Kierpal z Włostowej w sprawie wyjaśnienia o podjętych działaniach w zakresie obniżenia przykrego zapachu , wręcz smrodu w miejscowościach Pleśnica i Włostowa w związku ze składowaniem odpadów komunalnych.

Ad.I.4/1 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok wraz z autopoprawką wniesioną przez Burmistrza Korfantowa
w trakcie posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej.
Radni podjęli w/w uchwałę jednogłośnie. 15 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.I.4/2 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Korfantów na lata 2010-2020.
Radni podjęli w/w uchwałę jednogłośnie. 15 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Korfantów stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.I.4/3 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok. 14 Radnych głosowało za podjęciem uchwały. Głosów przeciwnych 
Podjęciu uchwały nie było, 1 Radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował Radnym za podjęcie uchwał przygotowanych na Sesję przez Burmistrza Korfantowa.
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Ad.5 Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Panu Burmistrzowi Korfantowa Zdzisławowi Martynie, który odpowiadając na zgłoszone przez Radnych interpelacje i zapytania powiedział między innymi, że w oczekiwaniu na pismo, które zostało do Państwa wczoraj skierowane, a także w ramach spraw powodziowych, to za moment o tym będę mówił, o wszystkich naszych działaniach i mam nadzieję, że wspólnie z sołtysami, gdzie czeka nas ogromna robota , jeśli się nic nie zmieni w sposobie załatwienia tych problemów w zakresie podtopień. To mogę powiedzieć, że czeka nas kilka tygodni ogromnej roboty i to takiej, że jak mówię, to z ostatniej powodzi jeszcze do końca nie wyszliśmy. Wcześniej już o tym sygnalizowałem, że w działalności, ewentualnie odszkodowawczej można liczyć na kredyty priorytetowe o niskim oprocentowaniu lub też, jak pisze w tym piśmie z  innych form pomocy, dla osób, które po pierwsze napiszą wniosek, zostaną zwizytowane przez Komisję Wojewody powołaną na wniosek Burmistrza i muszą to być specjaliści od rolnictwa i gdy straty oszacowane będą na nie mniej niż 30 % w stosunku do przewidywanych plonów. Będzie kłopot, ażeby zebrać taką komisję, gdyż biorąc pod uwagę doświadczenia wcześniejsze, to nikt dobrowolnie nie zechce w takiej komisji pracować. Uważam, że te informacje, które poszły w eter, i niestety media przekazują nam od strony rządzących nie jak się mają do istniejącej rzeczywistości.
 Po pierwsze dlatego, że w naszej Gminie nie ma ani jednego gospodarstwa, które by zostało zalane przez rzekę, są tylko podtopienia, podciekania piwnic, spiżarni i stąd jest problem o uzyskanie tych 6.000 złotych, które obiecuje Rząd. Musi to mieć pokrycie w postaci dowodu,
a poszło w eter, że wszyscy dostaną po 6 tys. złotych, potem poszła informacja, że może to być kwota 20 tys. złotych, a nawet i 100 tys. złotych. My wiemy, że wszystkie nasze działania, a szczególnie działania naszych straży pożarnych , gdzie każdy ich wyjazd jak i też powrót jest rejestrowany w Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, jak i również są zarejestrowane powody tych wyjazdów. W związku z tym wszystko będzie można sprawdzić i udokumentować w odpowiednim momencie.
Wyliczyliśmy , że w naszej Gminie podtopionych jest około 500 hektarw500 hektarów gruntów, ale z powodzeniem może to być 700, ale może też być 300 ha.
Uznaliśmy, że w najbliższej okolicy Ścinawy Niemodlińskiej może być zalanych około 250 ha gruntów i to pismo, które otrzymaliśmy wczoraj od Wicewojewody Opolskiego dotyczy szacowania szkód w rolnictwie.
Następnie Burmistrz zapoznał wszystkich uczestników z w/w pismem.
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W/w pismo Wicewojewody Opolskiego zawierające opublikowane także na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zasady szacowania szkód powstałych w wyniku powodzi. Pismo IGIII.OW.5221-10/10 i Zarządzenie Nr 98/10 Wojewody Opolskiego z dnia 19 maja 2010-06-07 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tych skutkach na terenie województwa opolskiego stanowią kolejne załączniki do niniejszego protokołu.
         Biorąc pod uwagę określone zasady i tok postępowania, to można powiedzieć, że Gminę Korfantów ominęła klęska powodzi. Znaczące przypadki dotyczą wsi Jegielnica, gdzie w zasadzie pięć gospodarstw zostało zalanych z jednej strony przez rzekę,  dotyczy to jednego gospodarstwa, w pozostałych jest to woda podciekająca, gdyż podniesiono na własne życzenie drogę dojazdową do jednego gospodarstwa i zrobiła się tama. Natomiast drugi gospodarz postawił płot betonowy i mamy następną tamę, gdzie do dzisiaj ta woda stoi, bo nie ma gdzie zejść i musi wyparować. Byłem 
Z Dyrektorem WZMiUW  Panem Cybulką w Jegielnicy i potwierdził, że przystąpią w jak najbliższym terminie do pogłębienia rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w dolnej jej części w Jegielnicy. Czeka nas natomiast trudne zadanie do usunięcia wody z odcieków, gdyż tam nie dała rady nawet Policja, bo jeden odkopywał, a drugi sąsiad natychmiast zakopywał, według zasady, że tobie nie może być lepiej niż mnie i chciał, ażeby jemu też zalało, jeden z rolników nie pozwolił wejść na swoją łąkę, która nie jest łąką ale chaszczowiskiem. Wszystko to jest spowodowane nieprzemyślanym działaniem związanym z prawidłowym spływem wód.
Jeśli chodzi o Rynarcice, to tych budynków jest też pięć,  gdzie podwórza zostały zalane i dzisiaj trudno jest orzec jakie są przyczyny tego stanu rzeczy. Sołtys i dwóch mieszkańców, którzy u mnie byli i uznali, że podstawową przyczyną jest nie podniesienie w odpowiednim momencie śluzy, ci którzy tym zarządzają twierdzą, że to nie jest prawda, gdyż śluza była otwarta, ale był bardzo duży napór wody. Inni twierdzą, że winna jest w zasadzie ta pierwsza śluza, która już została zdemontowana, a  po części prowadzi wodę do młynówki. Gdyby w ubiegłym roku ta młynówka nie została wyczyszczona, to wówczas całe Rynarcice idąc od tej strony na Włodary byłyby zalane.                          5
Zgłosiliśmy już do Wojewódzkiego Związku Inwestycji i Urządzeń Wodnych O/ Prudnik wnioski o naprawienie śluzy.                                                  
Trzecią miejscowością, która częściowo została zalana w trakcie tej pierwszej powodzi to Włostowa- Wojtstrasz i tu w zasadzie możemy       mówić o dwóch gospodarstwach. Powodem tego zalania to jest po pierwsze zaoranie rowu przez rolnika, ażeby mu się lepiej uprawiało pole, jak i również niestety niedrożność rowu przy drodze powiatowej oraz destrukcyjna działalność samych mieszkańców.
Następną miejscowością jest Kuźnica Ligocka, gdzie mamy klasyczny przykład beztroski rolnika, który zaorał około 500 mb rowu melioracyjnego i w części kilku budynków woda podeszła na podwórza, i nie ma innej możliwości na odprowadzenie wód od strony Rzymkowic jak odkopanie tego rowu. Decyzja wydana przez Starostę w tej sprawie nie została przez tego rolnika wykonana. Nagminna mania części rolników to wysypywanie gruzu w rowach i robienie w ten sposób wjazdów na swoje pola, mieliśmy okazję kilka takich wjazdów rozkopać nie pytając o zgodę.
Z tego powodu siedem  gospodarstw może być zalewane. Ważna jest też postawa ludzi w stosunku do siebie nawzajem i także do naszych strażaków przede wszystkim. Postawy są różne, ale rzadko usłyszeć można słowo dziękuję.
W Rzymkowicach duży hodowca trzody chlewnej składuje obornik na gołej ziemi i deszcz spowodował to, że jego sąsiada zalało na amen, drugiego też przy okazji, a on uważa, że wszystko jest w porządku. W tym przypadku rolnicy i sąsiedzi muszą się sami porozumieć.
Jest jakiś powstały feler po odwodnieniu drogi Stara Jamka – Rzymkowice, gdzie na przysiółku  Dobrzyków zebrana woda nie ma możliwości odejścia. Trzeba powiedzieć, że znakomicie sprawdziła się Młynowka we Włodarach, a także wykonanie naszej roboty na rowie
w kierunku leśniczówki.
Dnia 9 czerwca bieżącego roku o godz. 9 –tej organizuję spotkanie , gdzie zostali zaproszeni wszyscy najważniejsi ludzie od gospodarki wodnej, aby podyskutować nad sprawami, które powodują taką sytuację.
Zaprosiliśmy także dyrektorów dróg powiatowych i wojewódzkich na to spotkanie oraz naszych sołtysów i strażaków. Zapraszam także Radnych jeżeli dysponują wolnym czasem na to spotkanie.
2/ Jeśli chodzi o sprawy poruszone przez Radnego Henryka Kierpala, to informuję, że podjąłem decyzję o zburzeniu stodoły we Włostowej i powiem tak, że zostanie ona zlikwidowana już dzisiaj i śladu po niej nie będzie, miałem na to decyzję Powiatowego Nadzoru Budowlanego      
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w Nysie, ludzie tam mieszkający od czasów powojennych nie zrobili nic, ale przyczynili się do jej dewastacji usuwając różne drobniejsze elementy.
Również szopa wypełniona w dużej części była wypełniona  butelkami, musieliśmy ewakuować dzieci z matkami, starsi nie dali się ewakuować, nie mogła sobie poradzić straż z tym najemcą, nie poradziła sobie policja. Takiego słownictwa nie słyszałem jeszcze w życiu.
Problem był bardzo trudny, a prasa napisała, że Burmistrz zwalił stodołę, ale chcę poinformować, że zrobiłem to na absolutną decyzję inspektora budowlanego, gdybym tego nie zrobił, to miałbym mandat. Gapie stali za płotem i mieli ubaw. Chcę jeszcze raz podkreślić, że stodoła nie była wynajmującego, lecz nasza gminna. Dziękuję Panu z Piechocic, który podjął się tak trudnego zadania i dobrze wykonał swoją robotę.
Jeśli chodzi o sprawy smrodu, to rozmawiałem z inspektorem nadzoru w tej sprawie, ale powiedział mi, że trudno będzie coś osiągnąć, gdyż nie istnieje prawna definicja określenia smrodu, jego intensywności itp.
Jeśli chodzi o Pleśnicę, to sprawa jest w sądzie. Z Włostową jest inaczej, są to grunty indywidualne. Ale chciałbym powiedzieć, że obecna intensywna produkcja rolna i sprawy paszowe w dodatku, przy niespełnieniu wszystkich dotychczasowych obowiązków jakie w tej materii obowiązują będzie nosić zagrożenie, to jest pewnie nieuniknione.
Najtrudniej jest się dogadać, ja chciałbym, ażeby takie rzeczy u nas w Gminie były, bo z jednej strony jest to produkcja, ale z drugiej strony też chciałbym ażeby mieszkańcy danych wsi mieli odpowiednie warunki do życia w swoich domostwach. My ze swej strony podejmujemy działania 
na które mamy wpływ. Ostatnio zainteresowałem tymi sprawami Dyrektora Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska, ale chciałbym też ażeby emocje ustąpiły a pojawił się zdrowy rozsądek, wtedy można się jakoś porozumieć w wielu sprawach.
Ad.6/1W wolnych wnioskach głos zabrał Radny Grzegorz Niewiadomski,
który stwierdził między innymi, że ludzie sami często dopuszczają do takich sytuacji, gdzie potem są groźne skutki. Najwyższy czas, ażeby skończyć z tym, że wszystko musi robić Gmina. Niestety często trzeba chwycić za łopatę i pilnować drożności przepustów w obrębie własnej posesji, bo inaczej może być zalanie. Ale należy też mieć nieco pretensji do zarządców dróg, gdyż nie za bardzo kontrolują swoje rowy, które są wykaszane byle jak, często z jednej strony, to samo dotyczy obcinania drzew, często gałęzie porasta trawa itd. Ludzie też mają niski poziom inteligencji, wyrzucone do rowu butelki, śmieci , worki po nawozach itd.
to wszystko później zapycha istniejące przepusty i mamy zalanie.         7
Radny zapytał także, czy Gmina ze swej strony pomoże w jakiś sposób poszkodowanym rolnikom.
2/Odpowiedzi udzielił Burmistrz Zdzisław Martyna, który powiedział, że jest to działanie w nieco późniejszym czasie po zakończeniu szacunku powstałych szkód. W dniu dzisiejszym mogą to być tylko deklaracje o pomocy w indywidualnych przypadkach, np. pomoc w odroczeniu lub umorzeniu opłacania składki KRUS, podatku rolnego itp.

Ad.7 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku LI Sesji Rady Miejskiej. Rada przyjęła protokół jednogłośnie bez odczytywania, gdyż jest on do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz dostępny w wersji elektronicznej. 15 Radnych głosowało za przyjęciem w/w protokołu.

Ad.8 Przed zamknięciem części I Sesji Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich do sali widowiskowej na część II po pięciominutowej przerwie
w obradach.

Część II  LII Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Oleksów, który poinformował zebranych, że ta część Sesji poświęcona jest obchodom 20-lecia korfantowskiego samorządu terytorialnego. Następnie serdecznie przywitał Wysoką Radę obecnej kadencji i Burmistrza Korfantowa Zdzisława Martynę, Honorowych Obywateli Miasta Korfantowa Panów Tadeusza Nowackiego i Ryszarda Sztangiera, Radnego Powiatu Nyskiego Pana Janusza Wójcika oraz byłych Radnych gminnych i powiatowych minionych kadencji z lat 
1990-2006, byłych sołtysów kadencji 1991-2007 oraz sołtysów obecnej kadencji. 
Szczególnie serdecznie przywitał byłych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektorów firm i instytucji oraz Księży funkcjonujących na terenie Gminy.
Społeczność lokalna naszej Gminy w minionym XX leciu  w wyborach do Rady Miejskiej wybrała 66 Radnych i 62 sołtysów.  
Niestety odeszli od nas Radni : Józef Bednarski, Stanisław Błaszczuk, Józef Iwach. Ulrich Lisson, Engelbert Raczek  i Włodzimierz Sozański;
Sołtysi: Narcyz Galla, Józef Tekiela, Kazimierz Niewiadomski, Janina Bugno, Ludwik Trojak, Julian Bednarski i Irena Stępień;
Pracownicy Urzędu Miejskiego: Agnieszka Zawada, Barbara Zawadzka, Bronisław Raczek i Bronisław Radom; Księża Wilhelm Kudelka
i Mirosław Hołuj.                                                                                       8
Wszyscy obecni uczcili chwilą ciszy zmarłych samorządowców i księży.
         W swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady powiedział, że jednym z najważniejszych źródeł prawa regulującym działania samorządu gminnego w Polsce jest ustawa o samorządzie gminnym  uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 08 marca 1990 roku. 
Gmina stała się podstawową jednostką samorządu terytorialnego w naszym kraju. Dzięki tej ustawie otrzymaliśmy możliwość tworzenia nowej jakości życia na poziomie lokalnym . Samorządność stworzyła podwaliny społeczeństwa obywatelskiego, tak niezbędne do zmieniania
Naszego kraju, szczególnie na terenach wiejskich i małych miast.         
Decentralizacja władzy i przekazanie kompetencji społeczności lokalnej to ogromny sukces, który pozwala na dynamiczny rozwój gminy i racjonalne gospodarowanie. Umożliwia skupienie się na sprawach społeczności lokalnej i rozwiązywanie ich potrzeb w ramach posiadanego budżetu. 
Z perspektywy czasu oceniam, że była to jedna z najbardziej udanych reform, która w istotny sposób poprawiła jakość życia lokalnych społeczności. Moim zdaniem reforma samorządowa zdała egzamin z demokracji na szczeblu lokalnym. Wyraźnie widać, że mieszkańcy skutecznie korzystają ze swoich praw i mają świadomość współuczestnictwa w tworzeniu swoich „Małych Ojczyzn”, i to jest najważniejszy sukces samorządu terytorialnego. 
     W życiu naszej Gminy ważną rolę odgrywają sołtysi i sołectwa. Nasza Rada uchwaliła fundusz sołecki. Przez to umocniły się te najmniejsze ogniwa samorządowe. Potrzeb na wsi jest dużo i wiadomo, że skromny fundusz sołecki wszystkiego nie załatwi. Ale dobrym pomysłem jest to, że ludzie sami mogą podjąć decyzję na co mogą wydać przyznane pieniądze.
Przy okazji należy wspomnieć o dalszej reformie administracji publicznej
Administracji publicznej, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 1999 roku, która wykreowała dwa nowe podmioty publiczno-prawne oraz nowy podział administracyjny kraju. W miejsce 49 województw powstało 16,
i są one największymi jednostkami podziału terytorialnego. W ich obrębie działa 208 powiatów ziemskich i 64 powiaty grodzkie. Natomiast najmniejszą jednostką podziału terytorialnego jest gmina, których mamy w naszym kraju 2.489.
            Następnie Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu
Burmistrzowi Korfantowa Zdzisławowi Martynie, który w swoim wystąpieniu przy pomocy prezentacji  multimedialnej przedstawił osiągnięcia Gminy Korfantów w minionym  dwudziestoleciu.                   9                  
Burmistrz Zdzisław Martyna skupił się przede wszystkim na przedstawieniu osiągnięć Gminy Korfantów, która w obecnym kształcie terytorialnym funkcjonuje od dnia 01 stycznia 1976 roku i powstała 
z połączenia części gmin Ścinawa Nyska i Jasienica Dolna. W takim układzie trwamy już 35 lat, ponadto odzyskaliśmy dla Korfantowa prawa miejskie. Burmistrz stwierdził, że integracja lokalna mieszkańców wychodzi powoli na zewnątrz poprzez udział 18 sołectw naszej Gminy 
w programie „Odnowa wsi”. Dużym wsparciem dla Gminy są możliwości pozyskiwania środków z różnego rodzaju funduszy, w dużej mierze ze środków unijnych. Burmistrz stwierdził, że obecna kadra Urzędu Miejskiego to wysokiej klasy specjaliści w pozyskiwaniu środków dla Gminy, np. w tym roku pozyskaliśmy już ponad 6 mln złotych.                                                
 Pokaz multimedialny przedstawiał się jak następuje według fotografii
umieszczonych na następnych stronach niniejszego protokołu.
W/w wymieniony pokaz składał się z części historycznej , dorobku Gminy, w tym wybranych przykładów w zakresie prowadzenia oświaty, budowy hali sportowej w Korfantowie i budowy gimnazjum także w Korfantowie, rozbudowy Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacji, utworzenia Stacji Opieki Caritas, punktu pielęgniarskiego we Włodarach,
Telefonizacji i informatyzacji Gminy, poprawę standardu Świetlic wiejskich i obiektów sportowych, infrastruktury komunikacyjnej, zwodociągowania Gminy ( 208 km sieci wodociągowej), wprowadzenia 
infrastruktury gazowej, współpracy partnerskiej Gminy, strażaków i młodzieży, rozwoju kultury i powrotu do tradycji, rozwoju sportu 
i rekreacji oraz udziału samorządów wiejskich w Programie Odnowa Wsi.
Burmistrz przedstawiła także Certyfikat dla Urzędu Miejskiego za udział w akcji „Przejrzysta Polska”, Certyfikat ISO 9001:2000, wyróżnienie w konkursie Opolska Nagroda Jakości oraz Srebrny Laur Umiejętności
I Kompetencji w kategorii Menedżer, lider społeczno – gospodarczy.
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Po prezentacji osiągnięć przez Burmistrza Zdzisława Martyny, uczestnicy Sesji obejrzeli  przygotowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Stanisława Szkolnego program artystyczny, który wykonała młodzież gimnazjalna z Korfantowa i Ścinawy Małej oraz Pani Żaneta Wójcik z Kuźnicy Ligockiej.
Zamknięcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Jan Oleksów, który serdecznie podziękował za przybycie na obrady i podziękował też za przygotowanie i przypomnienie osiągnięć Gminy w mijającym dwudziestoleciu istnienia samorządu.

protokolant:                                                                     Przewodniczący
Halina Przystawska							Jan Oleksów
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