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                                                Protokół Nr LIII/2010
                                    z odbytej w dniu 30 czerwca 2010 roku 
                                    LIII Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Obrady LIII Sesji Rady Miejskiej odbyły się  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji dnia 30 czerwca 2010 roku ,
w godzinach 1000 – 1415.
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Oleksów, który przywitał wszystkich uczestników Sesji: Radnych, Sołtysów , Burmistrza Korfantowa oraz Gości zaproszonych na Sesję Rady. 
Poinformował także , że  autorzy projektu Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów ze względów zawodowych mogą dotrzeć na Sesję w późniejszych godzinach zatem konieczna jest zmiana porządku obrad.
Radni dokonali jednogłośnie zmiany porządku obrad – 14 Radnych głosowało za zmianą porządku Sesji.

Porządek Sesji przedstawiał się następująco:

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.
2/ w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury.
3/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2009 rok.
4/ w sprawie udzielenia przez Burmistrza Korfantowa poręczenia wekslowego.
5/ w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.
6/ w sprawie przyśpieszenia działań Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz budowy w Ścinawie Nyskiej zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska.

5. Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków               zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów :                        
a) przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza Korfantowa,
b) dyskusja nad projektem uchwały,
c) rozpatrzenie uwag mieszkańców zgłoszonych do projektu zmiany Studium nie uwzględnionych przez Burmistrza,
d) głosowanie nad projektem uchwały.

6. Odpowiedzi na zgłoszone przez Radnych  interpelacje i wnioski.
7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8. Przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 27 maja 2010 roku LII Sesji Rady
    Miejskiej.  
9. Zamknięcie obrad LIII  Sesji Rady Miejskiej.                     

Ad.1 Przewodniczący Rady Jan Oleksów stwierdził prawomocność Sesji, gdyż w obradach uczestniczy 14 Radnych, Radny nieobecny Pan Andrzej Kruczkiewicz. /listy obecności: Radnych, Sołtysów i Gości są załącznikami do niniejszego protokołu/.

Ad.2 Informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza przedłożył Radzie
Sekretarz Gminy Jarosław Szewczyk. 
W/w informacja jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Radny Stanisław Kopaczuk zapytał o działkę nr 526/2  przy ulicy Spacerowej, o części jej wykupu, do jakich celów jest to potrzebne.
Burmistrz Zdzisław Martyna odpowiedział, że jeśli chodzi o działkę przy ul. Spacerowej, to jest to ta sama działka, o której mówimy już od kilku lat i chcemy ją wykupić pod drogę. Jest to powierzchnia 1 ar i 81 m2
Właściciel tej działki zwodzi nas dość skutecznie , no i w tej chwili poprzez adwokata zaproponował nam cenę jaka jest konieczna do wykupu i ta cena jeśli dobrze pamiętam w porównaniu do wykupionych już działek jest cztery razy większa. Oprócz ceny za grunt, chce jeszcze środki na odtworzeniu płotu. Gdybyśmy na te warunki przystali, to byłoby niepoważne, gdyż możemy negocjować wykup za cenę sporządzoną przez biegłego lub niewiele wyższą. Natomiast ta kwota to ponad 10 tys. złotych.
Ad.3  Interpelacje i wnioski zgłosili:
1/ Radny Stanisław Kopaczuk w sprawie budynku przy ul. Kościuszki nr 28 w Korfantowie, który jest zalewany przy opadach deszczu, gdyż woda ścieka z ulicy na tą posesję. Trzeba by wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych, gdyż to jest ich droga i muszą zmienić sposób ściekania tej wody, najgorzej to wygląda nie tylko przy intensywnych opadach, ale       też przy roztopach wiosennych.                                                              
2/ Radny Stanisław Kopaczuk w sprawie mieszkańców przy ulicy Kwiatowej o naprawienie tej ulicy w obrębie ich posesji, oni nie żądają nie wiadomo czego, tylko chcą utwardzenia kawałka tego odcinka ulicy, żeby oni mogli spokojnie, a zwłaszcza dzieci dojść do szkoły przy opadach lub roztopach.
3/ Radny Stanisław Kopaczuk w sprawie mieszkańców ulicy Konopnickiej i ulicy Słowackiego, którzy są zdania, że budowa nowej nawierzchni przy ul. Słowackiego idzie bardzo powoli, co utrudnia im dojazd do posesji.
4/ Radna Maria Figura stwierdziła, że ma dwa pytania od mieszkańców Przydroża Wielkiego w sprawie drogi dojazdowej do posesji prywatnych, tam gdzie mieszkają Państwo Kamińscy i Kolesko, ta droga jest w bardzo złym stanie technicznym.
5/ Radna Maria Figura w sprawie wymiany rynny na budynku świetlicy w  Przydrożu Małym, która jest już po prostu sitkowata, a woda ścieka po elewacji.
6/ Radna Maria Figura w sprawie planowanej oczyszczalni dla mieszkańców bloków w Przydrożu Małym, kiedy jest termin rozpoczęcia robót?
7/ Radny Henryk Kierpal stwierdził, że chyba znowu powróci sprawa nieszczęsnego młyna we Włostowej, która ciągnie się już prawie od czternastu lat, w związku z tym, że wyburzyliśmy w trybie ekspresowym  stodołę, która zagrażała tym mieszkańcom i nie tylko, myślę, że zagrożenie w ogóle nie minęło z tego względu, że ta ściana szczytowa od tego strasznego młyna, chyli się i w każdej chwili może się zawalić.
Wtedy będzie zagrożone życie tych lokatorów.
8/ Radny Henryk Kierpal w sprawie stanu dróg powiatowych Włostowa-Wojtstrasz, są tam straszne dziury, ma jako Rada Sołecka wystąpiliśmy z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg, reakcja była natychmiastowa- postawiono znak ograniczający prędkość do 3o km/godz. Tą drogą jest dojazd do fermy drobiu, duże samochody tamtędy jeżdżą a duże kamienie lecą i ludzie uciekają, bo mogą zostać okaleczeni, właściciel drogi musi coś z tym zrobić. Tak dalej być nie może.
9/ Radny Henryk Kierpal w sprawie pomocy ze strony Burmistrza o wycięcie dwóch lip przy drodze powiatowej, które rosną obok sklepu.
Lipy te powodują, że jest bardzo ciężki wyjazd ze strony Wojtstrasza w stronę Korfantowa i Kuźnicy Ligockiej. Na nasze pisma nie ma odpowiedzi. Zgłaszamy jako OSP, że wykonamy te ścięcia sami, ale potrzebujemy decyzji.                                                       
                                                                                                                 
10/ Radny Henryk Kierpal stwierdził, że dużo mówimy i czynimy dobrego w naszych szkołach w zakresie remontów, ale czy coś się myśli 
o dziedzińcu szkoły w Korfantowie, szkoła nabiera ładnego wyglądu, ale dziedziniec też należy do szkoły i wymaga remontu.
11/ Radny Krzysztof Bernacki to ,o czym chcę powiedzieć to stara sprawa, ale opowiem genezę mojego pytania, bo to nie jest do końca proste. 16 maja mieliśmy Walne Zgromadzenie członków naszego
„ Stowarzyszenia wsi Włodary” na które przybyli również mieszkańcy, sympatycy i zwolennicy tej działalności itd. Powiem szczerze, że jako radni i Pani sołtys no nie powiem, że zostaliśmy zaatakowani, ale była dość ostra dyskusja na temat sensu remontów społecznych, które wykonujemy własnym staraniem, kosztem również Gminy i własnym kosztem też pomieszczeń przyległych do budynku świetlicy wiejskiej.
Dlaczego, ponieważ stoją one puste , niewykorzystywane, brak etatów
 a wakacje się zbliżają. Co potrafiliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. Powiedziałem również o uchwale, która została podjęta, że w miejscowościach powyżej 400 mieszkańców, będą czynione starania 
o cały etat w świetlicach, ale powiem szczerze, że brakuje nam argumentów, ażeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego to stoi puste i każdy twierdzi, że szkoda było pieniędzy na ten cel. W zasadzie podpisuję się pod tym jeśli chodzi o świetlicę. W czasie ostatnich wizytacji gościnnych 
W Rudziczce odbyłem  rozmowy z sołtysami z  innych gmin i dla przykładu powiem, że sołtys jest na etacie świetlicowej i do pomocy ma jeszcze dwóch pracowników z prac interwencyjnych, którzy dbają o wnętrze i na zewnątrz tego pięknego centrum w Rudziczce. W Wilamowicach jest również stały etat, a wioska w sumie mała, w dyspo9zycji jeszcze drugi etat z prac interwencyjnych. Tak jak słucham, 
I mówię jak jest u nas we Włodarach, no to żal jest i myślę, że najwyższy już czas jest, ażeby zmienić tę świadomość, że o wszystko trzeba prosić i błagać. To już chyba nie te czasy są, ludzie jeżdżą po świecie, jeżdżą po innych gminach i widzą, Panie Burmistrzu faktycznie szkoda tych pieniędzy, szkoda tych remontów, szkoda tych starań i tych nerwów, jeżeli to ma stać i straszyć. Jak to powiedział jeden Pan w Urzędzie Marszałkowskim i pachnieć świeżą emulsją. Szkoda, dlatego po raz kolejny zgłaszam interpelację w związku z tym, żeby przyczynić się 
do utworzenia etatu w naszej świetlicy i nie tylko w naszej, bo inne miejscowości również na to czekają.
12/ Radny Krzysztof Bernacki, druga sprawa również związana jest również z tym naszym centrum, to  kwestia własności tego budynku, niestety dobrze Pan zna jaki jest problem ze współwłaścicielem             
parteru, ja wiem tylko tyle, że w tej chwili odciął nawet energię, bo nie chce płacić, dach rozpiera mury, które pękają. Przy okazji remontów, które realizujemy w ramach odnowy wsi.  Mam porobione zdjęcia, gdzie widać jak na dłoni pęknięte mury, obawiam się o przyszłość tego budynku, a czekanie to nie jest załatwienie sprawy. Po prostu coś trzeba robić, ja wiem, że to nie jest proste, jest to trudne, z tym właścicielem również samorząd wiejski ma problem, jeżeli chodzi o wykaszanie swoich granic, ale powtarzam po raz kolejny, wykaszanie w porównaniu do własności budynku to jest  mały problem, tym bardziej, że w funduszu sołeckim mamy przewidziane pozycje, które chcemy zrealizować na tym terenie przyległym do świetlicy i w tej chwili, no jest problem, bo jest to wspólność działki 30 % właściciel, 70 % gmina, co postawimy na tych  
30 % to w zasadzie jest nie nasze. Naprawdę, gdzie nie popatrzeć na to otoczenie, to się robi jakiś problem.  To samo dotyczy również tych działek przyległych do świetlicy, dzisiaj jesteśmy umówieni z Naczelnikiem Adamem Zioło na rozmowę, mamy pewne sugestie, prośby, propozycje, aby ustrzec się kolejnego problemu , z którym w tej chwili mamy do czynienia jeśli chodzi o ten budynek świetlicy wiejskiej. 
Naprawdę trzeba to zabezpieczyć, wiem, że pracownicy Dyrektora Wójcika kilkakrotnie już jeździli na uszczelnianie tego dachu, ciekło tak, że były dwa wiadra wody w świetlicy. Nie robimy nic ażeby temu zapobiec.
13/ Radny Jan Oleś w sprawie napraw studzienek w Gryżowie, które są uszkodzone i jest niebezpiecznie dla chodzących tam dzieci.
14/ Radny Jan Oleś w sprawie remontu drogi powiatowej między Piorunkowicami  i Gryżowem oraz przez wieś Gryżów, dziury są bardzo duże i niebezpieczne dla kierowców, taka sama jest sytuacja także na drogach powiatowych Ścinawa – Węża i Węża – Włodary.
15/ Przewodniczący Jan Oleksów zapytał w imieniu sołtysów z Węży
i Gryżowa o środek transportu dla starszych osób na wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ze względu na stan zdrowia nie są 
w stanie dotrzeć do lokalu wyborczego w Ścinawie Nyskiej. Można wykorzystać autobus z ZGKiM oraz uzgodnić termin z księdzem, o której ci ludzie mogliby dojechać do lokalu wyborczego.
16/ Przewodniczący Jan Oleksów stwierdził, że na ulicy Niemodlińskiej
w Ścinawie Małej naprzeciwko Pana Gerusa jest głęboki uskok, droga się zapada, przypuszczam, że pękła rura pod studzienką kanalizacyjną ze względu na dość duży tonaż samochodów, które tamtędy się poruszają istniej duże niebezpieczeństwo, jest to droga powiatowa, należy interweniować jak najszybciej.                                                      
ad. 4/1Przewodniczący Rady Jan Oleksów 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 na 2010 rok stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
4/2 Przewodniczący Rady Jan Oleksów pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem. 
Uchwała w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
4/3 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów 
za 2009 rok.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2009 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
4/4 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie udzielenia przez Burmistrza Korfantowa poręczenia wekslowego.
Rada podjęła w/w  uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem. 
Uchwała w sprawie udzielenia przez Burmistrza Korfantowa poręczenia wekslowego stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
4/5  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów. 
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
                                                                                                                  
4/6  Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie przyśpieszenia działań Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz budowy w Ścinawie Nyskiej zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska.
Rada podjęła  w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem. 
Uchwała w sprawie przyśpieszenia działań Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz budowy w Ścinawie Nyskiej zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
Z powodu wyjazdu na zawody sportowe obrady Rady opuścił Pan Mariusz Żabiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował Radzie za podjęcie uchwał oraz ogłosił 20 minutową przerwę w obradach Rady.

Ad.5 Po przerwie Przewodniczący Rady Jan Oleksów wznowił obrady
i przywitał  przybyłą na Sesję Panią mgr inż. arch. Marię Oleszczuk
autorkę opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
a/ Pani Maria Oleszczuk autorka projektu zmian Studium zapoznała wszystkich uczestników Sesji Rady Miejskiej z wymogami prawa 
i związanych z w/w opracowaniem procedur. Stwierdziła między innymi, że projekt jest opracowywany na mapie topograficznej terenu i jest on sporządzany jako polityka społeczna w pewnych sferach życia. Mapa jest sporządzona w skali 1:20.000. Studium nie może zawierać rozwiązań szczegółowych, np. przeznaczenia poszczególnych działek.
Od tego jest szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego. Można powiedzieć, że Studium jest to nadbudowa dla bazy jako planu przestrzennego zagospodarowania, który jest sporządzany bardziej szczegółowo i w skali  1:1000. Biorąc wszystkie wnioski, uwagi i rozwiązania pod uwagę, to chcę powiedzieć, że macie Państwo w niektórych wsiach rozwój zaplanowany na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. W Studium nie da się wszystkiego wychwycić, wszystkie szczegółowe sprawy np. jeśli ja wskazuję, że tu w Studium planujemy budowę cmentarza, to dopiero na etapie planu powinno być bardziej uszczegółowione, bo wskazałam, że kierunkiem jest rozbudowa cmentarza, ale w którym miejscu to nastąpi, to jest to kwestia szczegółowych rozwiązań: dojazdów, parkingów i wpływu tego cmentarza i jego strefy sanitarnej na bezpośrednio już istniejącą zabudowę. Jest to już wiedza, która znajduje się już w planie miejscowym, a nie w Studium. To są za drobne rzeczy. Stąd też nasz   
 zapis w realizacji Studium, że można wiele rzeczy dostosować mając przed sobą mapę w skali 1:1000.                                                            
Jedno w Studium jest pewne, że ustalone zostały tzw, granice dopuszczalnego inwestowania, czyli te wszystkie kolorowe tereny na mapie, które my wskazujemy pod poszczególne sposoby użytkowania, pod zabudowę mieszkaniową, pod zabudowę gospodarczą które nie mogą wyjść poza tę granicę. Mało tego niewątpliwie, bo Gmina jest w sytuacji takiej, że ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i on jest konsumowany, jest realizowany i on czasami jest inny niż nasze Studium. My wskazujemy, że pewne rzeczy należy przekształcać, ale ja się muszę liczyć z tym, że prawo stanowi Plan a nie Studium, w którym są tylko propozycje, kierunek polityki przestrzennej, tam musimy dążyć, musicie iść tą drogą, dążyć do celu, ale czy się uda, to już jest inna sprawa. Są jeszcze takie sprawy, które muszą być chronione mimo Studium czy też planu przestrzennego. Są to sprawy nakazane 
prawem wyższego rzędu , ustaw np. ochrona ptaków, roślin itd.
b/  W dyskusji nad projektem Studium głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej, który stwierdził, że Radni na wszystkich stałych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej dokładnie przeanalizowali przy pomocy sprzętu audiowizualnego cały projekt Studium oraz w sposób wyczerpujący zapoznali się z uwagami wniesionymi przez mieszkańców.
c/ Szanowni Radni ! 
Przechodzimy do rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia jedenastu nieuwzględnionych przez Burmistrza Korfantowa uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu, a także w terminie 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia: / Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr 1/. 
1). Pan Radosław Grzyb oraz Pan Paweł Jaśkowiec 
Uwaga wniesiona pismem z dnia 22 lutego 2010 roku dotycząca likwidacji planowanej obwodnicy na działce Nr 602 położonej w Korfantowie oraz przeznaczenia jej pod budownictwo mieszkaniowe.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia  wniesionej uwagi.
 Za podtrzymaniem nieuwzględnionej przez Burmistrza uwagi głosowało
„0” Radnych.  13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu  wniesionej uwagi. „O” Radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada  jednogłośnie nie uwzględniła uwagi wniesionej przez  Panów Radosława Grzyba i Pawła Jaśkowca. 

2) Pan Bartłomiej Dreszer
Uwaga wniesiona pismem dnia 05 marca 2010 roku dotycząca przeznaczenia działki Nr 210/1 położonej w Piechocicach pod zabudowę zagrodową z możliwością chowu trzody chlewnej w ilości 2.000 sztuk.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia wniesionej uwagi.
Za podtrzymaniem nieuwzględnionej przez Burmistrza uwagi głosowało 
„0” Radnych. 13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. „0” Radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada jednogłośnie nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Pana Bartłomieja Dreszera. 
 
3) Pan Adam Zaleski
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 15 marca 2010 roku 
o przeznaczenie działek Nr 196 i 197 położonych w Korfantowie pod budownictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia wniesionej  uwagi.
 Za podtrzymaniem nieuwzględnionej przez Burmistrza Korfantowa uwagi głosowało „0” Radnych. 13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. „0” Radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada jednogłośnie nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Pana Adama Zaleskiego.

4) Firma Blenheim Energy Limited, Aldermary Mouse
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 15 marca 2010 roku 
o przeznaczenie 3 obszarów, stanowiących grunty rolne (R2), usytuowanych w rejonie Korfantów-Rączka-Puszyna-Stara Jamka- Korfantów oraz Stara Jamka- Korfantów-Włostowa pod farmy wiatrowe.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia wniesionej uwagi.
Za podtrzymaniem  nie uwzględnionej przez Burmistrza Korfantowa uwagi głosowało „0” Radnych. 13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi, „0” Radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada jednogłośnie nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Firmę Blenheim Energy Limited, Aldermary Mouse. 

5) Kancelaria Radców Prawnych MORYTO Spółka partnerska
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 25 marca 2010 roku o przeznaczenie działki Nr 363/1 położonej we wsi Włostowa pod zabudowę gastronomiczno-hotelarską.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia przez Burmistrza Korfantowa  wniesionej uwagi.
Za podtrzymaniem nie uwzględnionej przez Burmistrza Korfantowa uwagi głosowało „0” Radnych. 12 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. 1 Radny wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Kancelarię Radców Prawnych Moryto Spółka partnerska przy jednym głosie wstrzymującym się.

6) Kancelaria Radców Prawnych MORYTO Spółka partnerska
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 25 marca 2010 roku 
o przeznaczenie działki Nr 360 położonej we wsi Włostowa pod zabudowę gastronomiczno-hotelarską.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie  sposób rozstrzygnięcia przez Burmistrza Korfantowa wniesionej uwagi.
Za podtrzymaniem nie uwzględnionej przez Burmistrza uwagi głosowało „0” Radnych. 13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. „0” Radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada jednogłośnie nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Kancelarię Radców 
Prawnych MORYTO Spółka partnerska.       

7) Pani Maria Figura
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 29 marca 2010 roku o przeznaczenie działki Nr 172 położonej we wsi Pleśnica pod zabudowę garaży na samochody osobowe i ciężarowe
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał  pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia przez Burmistrza Korfantowa wniesionej uwagi.
Za podtrzymaniem nie uwzględnionej przez Burmistrza Korfantowa uwagi głosowało „0” Radnych. 12 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej  uwagi. 1 Radna wstrzymała się od głosowania.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował  za głosowanie 
i stwierdził, że Rada  nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Panią Marię Figurę przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania.
    
8 a) Pan Bogdan Bieda sołtys wsi Pleśnica
Uwagi do zapisów Studium i do prognozy wniesione pismem z dnia 14 kwietnia 2010 roku:
W rozdziale 1.4 „Ludność Gminy”, w tabeli nr 2 podano liczbę mieszkańców w poszczególnych wsiach gminy. Wskazano, iż w Przydrożu Małym w 2009 r. liczba ludności wynosiła 360 osób. Prognoza 
liczby ludności dla Przydroża Małego, zakłada, że w 2020 r. będzie tam mieszkało 360 osób. Natomiast w rozdziale 2.2.5. „wychowanie, oświata i nauka” wskazano, że we wsiach (lub ich zespołach) liczących ponad 400 mieszkańców, takich jak: Kuźnica Ligocka, Przydroże Małe, Węża, Rzymkowice pożądane są prywatne przedszkola niepubliczne. Stąd też konieczne jest wyjaśnienie,  czy pożądane w Przydrożu Małym przedszkole niepubliczne obsługiwać ma okoliczne wsie między innymi Pleśnicę. W takim przypadku proponuje się, aby przedmiotowy zapis brzmiał przykładowo „…Przydroże Małe z Pleśnicą”. Wówczas liczba mieszkańców przekracza 400. Natomiast jeśli wieś Pleśnica nie miała być uwzględniona w/w analizie konieczna jest zmiana zapisu na np. 
„…liczących ponad 350 mieszkańców, takich jak: …”.

Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał  pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia przez Burmistrza Korfantowa  wniesionej uwagi (a).
Za podtrzymaniem nie uwzględnionej przez Burmistrza Korfantowa wniesionej uwagi głosowało „0” Radnych, 12 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. 1 Radny wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Pana Bogdana Biedę 
b)
Konieczne jest wyjaśnienie o , jakich branżach rzemiosła usługowego 
i produkcyjnego jest mowa w rozdziale 2.4.1. „ Przemysł i rzemiosło” na stronie  40.
Pani arch. Maria Oleszczuk wyjaśniła, że ta uwaga jest negatywna, gdyż Studium nie jest od pilnowania, kto, gdzie i kiedy jaką działalność będzie mógł tworzyć. Wszystkie dokładne parametry wynikać powinny 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od pilnowania tego, kto i gdzie jaką działalność prowadzi są odpowiednie przepisy, które je regulują i odpowiedni ludzie, którzy powinni kontrolować czy one są przestrzegane. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia przez Burmistrza Korfantowa uwagi wniesionej przez Pana Bogdana Biedę (b) .            
Za podtrzymaniem nie uwzględnionej przez Burmistrza Korfantowa uwagi głosowało „0” Radnych.  13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi, „0” Radnych  wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada jednogłośnie nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Pana Bogdana Biedę.
c)
W projekcie zawarto zapis dotyczący możliwości wewnętrznego
i zewnętrznego korygowania granic terenów otwartych, wyznaczonych 
w niniejszym studium orientacyjnie, w celu dostosowywania ich do rzeczywistego zagospodarowania oraz podziałów geodezyjnych, 
w stopniu nie naruszającym przyjętych celów i kierunków polityki przestrzennej. Z powyższego zatem wynika, że można na przykład na etapie sporządzania planu miejscowego, przesunąć granice obszarów działalności gospodarczej. W studium był np. wyznaczony niewielki obszar (np. część działki geodezyjnej), a plan miejscowy, zgodnie 
z powyższym zapisem będzie obejmował obszar dużo większy (np. całą działkę geodezyjną, która może mieć przecież kilka hektarów). Nie ulega wątpliwości, że ustalenia w studium muszą być dla wszystkich, nie tylko urzędników, urbanistów, ale także mieszkańców jednoznaczne. Powyższy zapis tę jednoznaczność odczytu ustaleń  studium narusza, ponieważ nie wiadomo, kto i na jakich zasadach będzie dokonywał korekty linii rozgraniczających. Zapis powinien zostać wykreślony, jako niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Pani arch. Maria Oleszczuk stwierdziła, że Gmina jest w komfortowej sytuacji, gdyż posiada aktualny plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego i on czasami jest inny niż obecne Studium, my Wam wskazujemy, że pewne rzeczy należy przekształcać, ale trzeba się liczyć z tym, że prawo stanowi plan, a Studium zawiera tylko propozycje, to jest tylko kierunek polityki przestrzennej, tzn, że tam będziemy dążyć. Musicie zatem iść tą drogą, dążyć do celu, ale czy  wam się uda osiągnąć ten cel, to już jest inna sprawa.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady sposób rozstrzygnięcia  wniesionej uwagi (c).
Za podtrzymaniem nieuwzględnionej przez Burmistrza Korfantowa uwagi głosował 1 Radny. 10 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. 2 Radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada nie uwzględniła uwagi wniesionej przez Pana Bogdana Biedę.         
d). 
W ustaleniach dotyczących aktywności gospodarczej ( strona 96 
i następne) konieczne jest  umieszczenie zapisu, iż jakakolwiek aktywność gospodarcza, szczególnie ta sąsiadująca z terenami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, nie może pogorszyć warunków zamieszkania ze względu na hałas, emisję substancji (odory) i energii do powietrza, gleby i wody.

Pani arch. Maria Oleszczuk pokazała na mapie Studium granice rozwoju działalności gospodarczej i to jest istotne, że później Studium ma być zgodne z Planem i jest kwestia badania zgodności. W rzeczywistości uchwalając plan Rada Miejska stwierdza, czy Studium jest zgodne z Planem. Pan Wojewoda może uchylić uchwałę i stwierdzić, że Plan nie jest zgodny ze Studium.  W związku z czym, ponieważ Studium robi się na mapie zgodnie z ustawą 1:20000, albo 1 :10000, na mapie topograficznej, która nie zawiera podziałów własnościowych , w związku z czym jako autorka Studium nie mogę rozstrzygać, gdzie się kończy działka i gdzie się zaczyna i nie wiem do jakiego stopnia sensownie nawet z drugą mapą ewidencji gruntów wyznaczyliśmy to zgodnie 
z podziałami, bo nie mamy na mapie po prostu podziałów.  W związku 
z czym należy to modyfikować rozsądnie i sensownie. Ten zapis jest nie po to ażeby dokładać możliwość terenów rozwojowych, ale korygować 
w granicach rozsądku problemów, które się pojawią na etapie sporządzania Planu.  Wszystkie kolorowe tereny, które my wskazujemy pod poszczególne sposoby użytkowania, pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę gospodarczą nie mogą wyjść poza te granice. Czyli w ramach tych granic dopuszczalnego zainwestowania my możemy korygować.
Jeżeli są w Studium słowa, należy, należy zapewnić, należy chronić, należy wyłączyć, uznaje się nakazuje się, zakazuje się to znaczy, że to Was zobowiązuje bezwzględnie i te zapisy są tylko z tego względu, że wymaga tego prawo, obowiązujące ustawy i obowiązujące rozporządzenia. Nie ma w Polsce przepisów, które określałyby granice dopuszczalności odorów. 
Głos zabrał Radny Krzysztof Bernacki, zadał pytanie konkretne, bo bardzo go zaciekawiło, to co przed chwilą Pani powiedziała, że nie ma co do odorów przepisów u nas normujących jego poziom, a z kolei 
w uzasadnieniu rozpatrzenia uwagi, o której w tej chwili Pani mówi, jest napisane bardzo wyraźnie, że każda działalność gospodarcza musi spełniać warunki zawarte w ustawie o ochronie środowiska, które regulują w wystarczający sposób ochronę terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Pani mówi, że ich nie ma, to czy to jest wystarczające, czy też nie?

Odpowiedzi Radnemu Krzysztofowi Bernackiemu udzieliła Pani arch. Maria Oleszczuk, która powiedziała, że są przepisy, które to formułują, pierwsza to jest ustawa - prawo ochrony środowiska, która określa globalne zasady ochrony poszczególnych elementów środowiska martwego, nie ożywionego, bo ustawa o ochronie przyrody dotyczy wszystkich żywych elementów środowiska czyli flory, fauny, zwierząt i roślin krótko mówiąc. Na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska jest wydanych szereg aktów prawnych w postaci rozporządzeń, które normują m.in. zasady odprowadzania ścieków do wód, zasady dopuszczalnych emisji dwutlenku węgla do powietrza atmosferycznego, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, gdzie dla każdego typu zabudowy jest określony dopuszczalny poziom hałasu, nie ma do odoru, nie ma , no bo jak Pan chce zapach zmierzyć. Jest to tworzone, ponieważ są dyrektywy unijne, które obligują nas do tego rodzaju działań, ale jest to szalenie skomplikowana sprawa. Jak Pan zacznie , że tak powiem kogoś nękać z powodu tego, że Panu śmierdzi, to każdy facet z Sanepidu powie Panu, że Panu śmierdzi, a jemu nie. Jeżeli ktoś jest np. oborowym i pracuje w oborze, to jemu nie śmierdzi, a jeżeli przyjdzie paniusia to jej będzie śmierdzieć. Nie ma przepisu prawnego, który mówi, że to śmierdzi. Są tylko i wyłącznie przepisy sanitarne, które regulują pewne rzeczy, ale pod względem sanitarnym.  Owszem zapach za każdym razem wiąże się z pewną emisją, jakichś związków do powietrza i to już jest normowane np. emisja azotu do powietrza
z kurnika. Organami w tych sprawach są: Sanepid, dyrektor ochrony środowiska, inspektor nadzoru budowlanego, są to często szalenie skomplikowane sprawy. Dlatego, że człowiek spełnia określone przepisy, a innym może to przeszkadzać.
Radny Krzysztof Bernacki zapytał o konkretne rozwiązania w zabudowie jednorodzinnej.
Pani arch. Maria Oleszczuk odpowiedziała, że np. jest określone natężenie hałasu dla zabudowy jednorodzinnej do 40 decybeli. I teraz niech mi Pan  pokaże, czy to jest wystarczające dla ludzi, którzy budują się przy drodze głównej.
Ja nie chodzę i nie mierzę, ale Gmina ma obowiązek wykonywać pewne opracowania, które stwierdzają rzeczywisty stan środowiska, n.p. program ochrony hałasu i wtedy się robi tzw. mapę akustyczną i wiemy, które tereny są zagrożone hałasem. Studium nie jest przepisem, są to akty prawne wyższego rzędu niż akt prawa miejscowego, a Studium
w ogóle nie jest prawem miejscowym, tylko opracowaniem planistycznym.
Ja chronię, bo ja wam piszę politykę przestrzenną, co należy robić, żeby chronić środowisko.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sposób rozstrzygnięcia wniesionej uwagi (d).
Za podtrzymaniem wniesionej uwagi nie uwzględnionej przez Burmistrza głosowało „0” Radnych, 12 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. 1 Radny wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował Radzie za głosowanie 
i stwierdził, że Rada nie uwzględniła wniesionej uwagi przez Pana Bogdana Biedę.
e).
Na wydanym w formie wyrysu rysunku Studium, na północ od drogi Przydroże Wielkie-Śmicz, na terenie wsi Pleśnica, wyznaczono obszary E-4 jako tereny, obszary korytarzy i sięgaczy ekologicznych o znaczeniu lokalnym – chronione. Na obszarach tych należy dążyć do utrzymania użytkowania łąkowego. Przywołany obszar na terenie wsi Pleśnica przylega bezpośrednio do cieku Potoku Piechocickiego i stąd jego funkcja. Jednakże obszar ten od kilku, jeśli nie od kilkunastu lat stanowi grunty orne. Spowodowane jest to między innymi spadkiem pogłowia bydła na terenie Pleśnicy: nie ma bydła, nie są potrzebne łąki. Dodatkowo, ukształtowanie terenu, powoduje, że ewentualne rozlewanie się rzeki występuje po drugiej stronie cieku na terenie wsi Śmicz, przysiółek Waldeka i tam faktycznie łąki zostały zachowane. Odpowiedzi wymaga również, czy taki zapis w studium: utrzymanie użytkowania łąkowego nie będzie stanowił przeszkody w pozyskiwaniu dofinansowania na te tereny przez właścicieli gruntów jako na grunty orne. Stąd też należy albo zmniejszyć obszar E-4 (przybliżyć do cieku),
albo wprowadzić zapisy, które umożliwią pozyskanie środków na grunty orne, mimo, że w studium jest wyznaczony kierunek zagospodarowania przestrzennego: łącznik ekologiczny: użytki łąkowe.

Pani Maria Oleszczuk stwierdziła, że tę uwagę także rozpatrzono negatywnie, obojętnie jak ten teren jest użytkowany, ale jest on położony w dolinie. Nie mamy wpływu na to, jak chłopi użytkują teren, bo generalnie, jeżeli coś jest położone w dolinie cieku wodnego, to jest to ewidentna dolina, co widać, to powinno  być korytarzem ekologicznym. W jaki m zakresie ten korytarz posiada ciągłość przestrzenną
i funkcjonalną czyli stanowi łąkę na całej długości doliny i  dzięki czemu posiada ciągłość funkcjonalną , czyli mogą się tam przemieszczać genetypy zwierząt i roślin. Gmina może to kształtować podatkami,
np. stosując ulgi.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie sposób rozpatrzenia wniesionej uwagi przez Pana Bogdana Biedę.
„O” Radnych głosowało za podtrzymaniem wniesionej uwagi. 13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada nie uwzględniła wniesionej uwagi jednogłośnie.(e)
f).
W ustaleniach Studium wprowadzono parametry architektoniczne: wysokość zabudowy do kalenicy. Co w sytuacji, gdy ze względów technologicznych trzeba będzie wybudować budynek z dachem płaskim?

Pani arch. stwierdziła, że zgodnie z ustawą w Studium jest obowiązek dla każdego terenu zabudowy podać pewne parametry urbanistyczne, 
te parametry to jest głównie wielkość działek proponowanych przez nas
w Studium i inne parametry  w postaci wysokości zabudowy  i wygląda 
to tak, że np. dla zabudowy usługowej 3 kondygnacje i wielkość działki 1500 metrw kwadratowych1500 metrów kwadratowych, te kondygnacje mogą być różnej wysokości.
W planach miejscowych należy preferować stosowanie następujących wskaźników urbanistycznych,  każdy teren jest indywidualny , znacie Państwo Gminę i nie da się , to nie jest planowanie płaskie, tylko to jest planowanie przestrzeni, czyli my mamy nie tylko funkcję ustaloną, ale 
w zespołach o podobnych cechach urbanistycznych i planistycznych. Tak te zespoły są w części opisowej Studium wskazywane. Nie da się wszystkich niuansów wychwycić, nie ma sensu na poziomie Studium stosować obostrzeń, generalnie sposób kształtowania zabudowy jest domeną Planu , a nie Studium. Ta uwaga może być wniesiona do planu 
a nie do Studium, czyli ta uwaga to jest etap Planu , a nie Studium. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sposób rozpatrzenia wniesionej uwagi przez Pana Bogdana Biedę.(f)
„0” Radnych głosowało za podtrzymaniem wniesionej uwagi. 
13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu  wniesionej uwagi.
„0” Radnych wstrzymało się od głosowania. 
Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował Radzie za głosowanie 
i stwierdził, że Rada nie uwzględniła wniesionej uwagi jednogłośnie.
g).
Na terenach R-1gleby są lepsze i tym samym produkcja zarówno roślinna jak i zwierzęca może być intensywniejsza niż na terenach 
R-2.Nie wiadomo-nie wynika to z tekstu studium, dlaczego dla terenów R-1 wielkość działki z produkcją roślinną może być max. 3,0 ha , a ze zwierzęcą max. 5,0 ha, a na terenach R-2 odwrotnie. Wyjaśnienia wymaga również, co w sytuacji gdy zabudowa związana jest i produkcją roślinną i zwierzęcą – jaka jest preferowana wielkość działki 5,0 czy 3,0 ha? Konieczne jest sprawdzenie i doprecyzowanie powyższych zapisów.

Pani arch. Maria Oleszczuk stwierdziła, że następna uwaga dotyczy  terenów R-1 i R-2 i zapytanie Pana Biedy dotyczy wskaźników urbanistycznych, gdzie na terenach R-1 czyli tych glebach o szczególnych walorach produkcyjnych wielkość działki z zabudową do produkcji roślinnej była określona na max. 3 ha , a zwierzęcej na max 5 ha, a z kolei na R-2, czyli tym, który ma słabe gleby te wielkości mają się składać odwrotnie.
W planach miejscowych należy preferować stosowanie określonych parametrów. My jako autorzy Studium chcielibyśmy, ażeby Wy na północnej i centralnej części Gminy , gdzie nabyć rozwój części rekreacji i wypoczynku rozwijali głównie produkcję roślinną, ponieważ zwierzęca ma odory nienormowane , i tam z kolei na północy generalnie cechy środowiska są takie, że ono jest mniej odporne na wszelkiego typu produkcję zwierzęcą.  Ma chronione wody, ma grunty przepuszczalne  
i sama produkcja jest jakby sprzeczna z rozwojem rekreacji 
i wypoczynku. Też wymaga specjalnej uwagi rozwój produkcji rolniczej , zwierzęcej na tego typu terenach.
Z kolei na południowej stronie i zachodzie  Gminy jest odwrotnie. Tam środowisko jest chłonne na wszelkie zanieczyszczenia, na ponadnormatywne dawki gnojowicy. Środowisko to umie się samo obronić. W związku z tym, ta produkcja jest dopuszczona dla większych działek, a szkoda z kolei na dobrych gruntach rozwijać produkcję roślinną w postaci szklarni, bo  mówimy o tego typu produkcji. Dlatego, że te grunty są dostosowane do normalnej produkcji roślinnej przeznaczone, a szklarnie można budować na północy Gminy, gdzie są grunty słabej klasy i gdzie ta produkcja dzięki temu może zyskać na znaczeniu. I tylko o to chodziło, stąd sposób rozpatrzenia w/w uwagi jest też negatywny.(g)
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady sposób rozpatrzenia wniesionej uwagi przez Pana Bogdana Biedę.
„0” Radnych głosowało za uwzględnieniem wniesionej uwagi. 13 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. „0” Radnych wstrzymało się od głosowania. 
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada nie uwzględniła wniesionej  uwagi jednogłośnie.

Pan Radny Krzysztof Bernacki opuścił obrady Rady . W dalszej części Sesji uczestniczyło 12 Radnych.
h).
W zakresie ustaleń dla obszarów P3 nakazano wykluczyć przedsięwzięcia mogące negatywnie oddziaływać na obszary Natura 
2000 i Park Krajobrazowy Góry Opawskie. Z prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że na terenie Gminy nie ma i nie planuje się żadnych obszarów Natura 2000, więc powyższy zapis jest zbędny.
Pani Arch. Maria Oleszczuk stwierdziła, że jest to o tyle istotne, że później Studium ma być zgodne z Planem i jest kwestia badania zgodności Studium z Planem. W rzeczywistości uchwalając plan Rada Miejska stwierdza, czy Studium jest zgodne z Planem. Te sprawy bada Wojewoda. To , że nie ma na obszarze Gminy w/w obszarów, to wcale nie znaczy, że Wasza Gmina na nie  oddziaływuje. Bada się nie tylko wpływ na obszar, ale też  np. dolina Ścinawy Niemodlińskiej łączy obszary Natura 2000. Więc jeśli narozrabiacie coś w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej, to być może okaże się, że oddziaływujecie na obszar Natura – 2000, który jest poza waszymi granicami. To stwierdzenie ze względów formalnych z naszej strony było po prostu potrzebne. (h)
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady sposób rozpatrzenia
uwagi wniesionej przez Pana Bogdana Biedę.
„0” Radnych głosowało za uwzględnieniem wniesionej uwagi. 12 Radnych głosowało przeciwko uwzględnieniu wniesionej uwagi. „0” Radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący Rady podziękował za głosowanie i stwierdził, że Rada nie uwzględniła wniesionej uwagi jednogłośnie.
i)
W jednostce P3 wymieniono istniejące tereny aktywności gospodarczej na terenie wsi Przydroże Małe w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Pleśnica.  Z rysunku Studium wynika jednak, że oprócz istniejących terenów aktywności gospodarczej są tam również  tereny planowanej aktywności gospodarczej. Tym samym jest niezgodność pomiędzy częścią tekstową Studium, a jego częścią graficzną. Na terenie wsi Przydroże Małe w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Pleśnica istniejące tereny aktywności gospodarczej to budynki : pozostałości PGR. Są to budynki parterowe, w większości obory i świniarnie w złym stanie technicznym, albo wyburzone. Szansa na to, że przyjdzie tam przemysł wysokich technologii jest znikoma. Najbardziej prawdopodobne jest ich wykorzystanie w produkcji rolnej. Jako istniejące tereny aktywności gospodarczej wskazano również tereny fermy norek. Podkreślenia wymaga, iż budynki fermy norek odbiegają pod względem gabarytów i architektury od istniejącej zabudowy wsi, burząc istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Dalsza rozbudowa tego terenu tj.wyznaczanie nowych terenów P3 wpłynie niekorzystnie na strukturę wsi- wprowadzi dysharmonię. Z ustaleń Studium wynika, że liczba ludności Pleśnicy spada. Może to być spowodowane z jednej strony odległością komunikacyjną od dużych ośrodków i dostępu do pracy,
z drugiej strony specjalizacją rolnictwa tj. zwiększaniem się średniej powierzchni gospodarstwa rolnego i spadkiem liczby osób zatrudnionych w rolnictwie. Jednakże na wyludnianie się Pleśnicy może mieć również wpływ sąsiedztwo tj. ferma norek pogarszająca, ze względu na warunki zapachowe (odory) warunki życia na terenach M1 i M2 i wykluczająca 
w ten sposób rozwój wsi z punktu widzenia agroturystyki i rekreacji.
W załączonej prognozie oddziaływania na środowisko nie przeanalizowano wpływu gatunków obcych: norek amerykańskich na środowisko przyrodnicze. Dalszy rozwój fermy norek spowoduje dalszą degradację terenów sąsiednich i w ten sposób wpłynie na  dobra materialne mieszkańców. W prognozie oddziaływania na środowisko nie został ten aspekt , jak i aspekt wpływu fermy norek na tereny M1 i M2 uwzględniony. Znajdująca się na tym terenie ferma norek jest dla mieszkańców Pleśnicy uciążliwa, a zwłaszcza w miesiącach letnich, jako źródło plagi much oraz ogromnego fetoru. Jak już zostało to podkreślone jej rozbudowa wpłynie niekorzystnie na sąsiednie nieruchomości i może doprowadzić do wyludnienia wsi. Być może wyludnienie wsi Pleśnica jest celem właściciela fermy. W związku z powyższym należy wykreślić planowane tereny działalności gospodarczej na terenie wsi Przydroże Małe w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Pleśnica zarówno 
z rysunku studium , jak i z jego części tekstowej oraz przedstawić 
w prognozie oddziaływania na środowisko wpływ gatunków obcych na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie należy ograniczyć poprzez odpowiednie zapisy działalność istniejącej fermy norek.

Pani arch. Maria Oleszczuk odniosła się do prośby Przewodniczącego Rady o wyjaśnienie sformułowania pojęcia „ obcy gatunek” i stwierdziła, że faktycznie norka amerykańska jest zaliczana do „obcych gatunków”
I stosunek do tych gatunków przyrodników jest taki, że należy je wytłuc. Hodowla norek amerykańskich i każdego obcego gatunku wymaga specjalnego pozwolenia i oczywiście jak Państwo z historii ostatniej zeszłego roku z telewizji nawet, nie tylko norki amerykańskie czasami uciekają, ale tak samo pumy i lamparty jak się okazało. Prawda jest taka, że te „gatunki obce” generalnie nie mają szans na przeżycie i bardzo rzadko się asymilują. Są to sprawy oczywiście jednostkowe, które jak mówię znowu są do uregulowania nie w Studium, ale za pomocą, że tak powiem innych rzeczy i podziwiam Pana Biedę, który kieruje swój cały wysiłek do niewłaściwej osoby, czyli do mnie. Cały wysiłek intelektualny, nie jest to droga do ewentualnego rozwiązania , że tak powiem konfliktu pomiędzy mieszkańcami wsi Pleśnica, których reprezentuje jak rozumiem sołtys, a właścicielem fermy norek. Nie tędy droga. Drogi te są inne określone przepisami prawnymi. Pan Bieda narobił nam biedy, tak, że musimy siedzieć nad każdą jego uwagą i nie możemy go tu w niczym wspomóc. Po prostu, bo Studium nie jest ani miejscem, ani nie może takimi rzeczami się zajmować, a z kolei mamy obowiązek prawny rozpatrzenia tych uwag, i taka jest prawda, i z tego powodu tu je czytamy 
I o tym w ogóle mówimy. Podziwiam faceta po prostu za upór, ale powtarzam, że każde działanie ma sens jak się je kieruje w odpowiednim kierunku, a nie pisarstwo, no niestety, na następny raz przeczytam Państwu swoje wiersze. W każdym bądź razie, no oczywiście częśćuwag, które Pan Bieda wniósł, rozpatrzyliśmy pozytywnie, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby na poziomie Studium móc powiedzmy ten konflikt rozwiązać. No ale ja niestety nie jestem Bogiem, tylko urbanistą
i mogę zrobić to i tylko to, na co mi prawo zezwala. Ja niestety nie mogę się w konflikty nawet mieszać, bo mi na to prawo nie zezwala. I tu niestety dla Pana Biedy nie mogę mieć dobrych wieści. Ale wracając do tematu, kolega specjalista od ochrony środowiska Pan Badora napisał, że norka amerykańska, bo Pan Bieda się żalił, że norki biegają tam po okolicy i jedzą te nasze biedne stworzonka, jest gatunkiem obcym i może spowodować straty naturalne w ekosystemach ze względu na żywienie się między innymi  gatunkami chronionych naszych zwierząt rodzimych czyli ptakami i jajami ptaków. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak, że norki hodowlane nie rozmnażają się w warunkach naturalnych, czyli w zasadzie każda norka, która tam temu Panu co je hoduje, zwieje , to po prostu w zasadzie skazana jest na śmierć. Absolutnie nie ma mowy, żeby one były w stanie samodzielnie się rozmnażać.  W związku z czym jako tako jedna norka nie jest w stanie zagrozić totalnie środowisku, że się tu stanie jakaś katastrofa ekologiczna. Ona po prostu ucieknie, nacieszy się wolnością, po czym padnie, te hodowlane, żywione, to one nie są w stanie same zadbać o pożywienie, no nie oszukujmy się, zwierzęta, które są hodowlane, to one są przyzwyczajone do podawania im papu i nie umieją tego pożywienia same zdobywać. Kataklizm ekologiczny po prostu nie grozi, nawet gdyby wszystkie norki temu Panu uciekły. I dalej Pan Badora pisze, że na terenach przyległych do fermy w Pleśnicy nie występują ekosystemy o bardzo wysokich walorach faunistycznych, które mogłyby ucierpieć ze strony uciekających z niewoli norek. Również prawdopodobieństwo masowej ucieczki norek i silnego okrucieństwa wobec lokalnej populacji można uznać za niewielkie i w zakresie innego rodzaju wpływu na środowisko przyrodnicze, to należy zauważyć, że zgodnie z przepisami prawa prognoza sporządzona do zmiany Studium odnosi się do aktualnego stanu wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, w tym jego zagrożeń, a dostępnych dokumentacji inwentaryzacyjnych i środowiskowych, które wykonaliśmy robiąc to Studium nie wynika by było stwierdzone ponadnormatywne oddziaływanie fermy norek na środowisko przyrodnicze, w tym zagrożenia związane z inwazją „gatunków obcych”. Jednocześnie polskie prawo nie normuje odorów, które są uciążliwością  o trudnym do określenia stopniu zagrożenia.
Jednych odór zabija, a inni świetnie się z tym czują, po prostu jest to kwestia indywidualnej odporności naszego organizmu. Jak to mówią, nie każdy smród oczy wypala.  Z dostępnych informacji nie wynika, ażeby ferma była zagrożeniem sanitarnym i epidemiologicznym. W przypadku takiego podejrzenia mieszkańcy mają prawo wystąpić do odpowiednich organów ochrony sanitarnej i epidemiologicznej o kontrolę, również 
w przypadku podejrzenia zagrożenia dla norm środowiskowych mają prawo wystąpić do odpowiedniego organu środowiska o przeprowadzenie kontroli oraz o sporządzenie przez inwestora tzw. przeglądu ekologicznego. Ustawa prawo o ochronie środowiska mówi, że jeżeli istnieje jakakolwiek przesłanka, albo podejrzenie, że ktoś oddziaływuje na środowisko, w sposób niekorzystny , to każdy obywatel obywatel ma prawo wystąpić do organu ochrony środowisko o dokonanie przeglądu i przychodzi wtedy specjalista i na koszt hodowcy mierzy mu hałas, ścieki , wszystko. Jeżeli nie ma zachowanych norm, to podejmuje się pewne czynności administracyjne, które oczywiście trwają , ale mogą one spowodować nawet zamknięcie danej hodowli. Nie ma litości, albo ograniczenie, albo zamknięcie, i to jest właściwa droga.
Pani arch. Maria Oleszczuk stwierdziła, że Studium nie zawiera dokładnych parametrów na różnego rodzaju działalność gospodarczą, lecz tylko wskazuje kierunek, czyli politykę przestrzenną w zakresie ochrony poszczególnych elementów środowiska, w tym przypadku nieożywionego, czyli wód, gleb, ziemi, powietrza i ochrony ludzi przed hałasem, czyli klimatu akustycznego, przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizującym oraz obszary szczególne, czyli obszary zagrożone poważnymi awariami i macie w tym zakresie ustaloną politykę przestrzenną. Od pilnowania poszczególnych ludzi, którzy prowadzą na terenie Gminy działalność gospodarczą są odpowiednie organy, a nie autorzy Studium. Przepisy te obligują każdego prowadzącego działalność gospodarczą do ich przestrzegania. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę zgłoszoną przez Pana Bogdana Biedę (i)  Za przyjęciem uwagi głosowało „0” Radnych, przeciwko 12 Radnych, nikt z Radnych nie wstrzymał się od głosowania.
Rada nie uwzględniła wniesionej uwagi jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Jan Oleksów ogłosił – 5 minutową przerwę w obradach. Po przerwie Rada powróciła do rozpatrzenia kolejnych uwag zgłoszonych do projektu Studium:
j) 
Istniejące i planowane tereny aktywności gospodarczej na terenie wsi Przydroże Małe w sąsiedztwie zabudowań wsi Pleśnica sąsiadują poprzez drogę ze strefą ochrony ekspozycji – ochrona widoku i punktu widokowego (prawdopodobnie Szwedzka Górka). Lokalizacja fermy norek i jej dalsza rozbudowa oraz związane z tym uciążliwości spowodują, że turyści nie będą zainteresowani oglądaniem panoramy od strony wsi Pleśnica. W konsekwencji  istniejąca i planowana aktywność
Gospodarcza ograniczy, jeśli nie uniemożliwi rozwój tego obszaru z punktu widzenia turystyki i rekreacji. Jednocześnie panorama jest nie tylko na Szwedzką Górkę, ale również ze Szwedzkiej Górki na okolicę. 
Z tego punktu widzenia dalsza rozbudowa istniejącej fermy norek wprowadzać będzie dysharmonię – obiekty negatywnie wyróżniające się architektonicznie z zabudowy wsi Pleśnica ( mimo iż leżą ewidencyjnie na terenie wsi Przydroże Małe) w panoramie widocznej ze Szwedzkiej Górki. Nie trzeba zaznaczać, iż plagi much i odory również odstraszać będą potencjalnych turystów. Stąd też konieczne jest wykluczenie, bądź
znaczne ograniczenie terenów działalności gospodarczej na terenie wsi Przydroże Małe w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Pleśnica.

Pani arch. Maria Oleszczuk stwierdziła, że wieś Pleśnica ma niewielką szansę rozwoju, co widać też po zachowaniach niektórych ludzi tam mieszkających, tam w zasadzie mało kto już mieszka, i mało kto chce mieszkać, oczywiście być może odory i plagi much się tdo tego też przyczyniają.  Wieś ta leży na uboczu, po prostu jak u Pana Boga za piecem, ma bardzo złe powiązania komunikacyjne i ma niski poziom obsługi w ogóle ludności, w związku z czym generalnie nie jest to wieś atrakcyjna do zamieszkania. Stąd jest to wieś jedyna na terenie Gminy, 
w której jest  stwierdzone postępujące tzw. zjawisko depopulacji, czyli wyludnianie się wsi i nie przypuszczam żeby Studium przyczyniło się do tego, że nagle zawieś stanie się jakąś wielką metropolią mającą możliwości rozwoju. Ona zostanie i będzie miała dalej taki charakter jaki ma, bo nie ma w okolicy żadnych atrakcji, które by mogły jej rozwój wspomóc. Jedyną atrakcją jest Szwedzka Górka, która jest obiektem rejestrowym, czyli podlega Wojewódzkiemu Konserwatorowi Ochrony Zabytków i z tego powodu my ją chronimy, ale z tego powodu większe szanse rozwoju ma Przydroże Małe będące na szlaku pielgrzymkowym. Ta ochrona między innymi bierze się z tego powodu, że były tu też zapędy na lokalizacje farm wiatrowych. Więc zniszczyłoby to po prostu krajobraz  i charakter tego regionu. Stąd ta szeroka ochrona mimo wszystko kultowego miejsca na mapie Gminy Korfantów. Stąd nasze negatywne rozpatrzenie w/w uwagi.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie wniesioną przez Pana Biedę uwagę. (j)  
„ 0” Radnych głosowało za przyjęciem w/w uwagi, przeciwko przyjęciu zgłoszonej uwagi głosowało 12 Radnych, nikt z Radnych nie wstrzymał się od głosowania. 
Rada Miejska nie uwzględniła wniesionej uwagi jednogłośnie.
k) 
Tabele 27 i 28 nie zostały opisane w tekście studium, albo nie zostały dołączone do wypisu i wyrysuj z projektu Studium.

Jeżeli chodzi o w/w uwagę Pani arch. Maria Oleszczuk stwierdziła, że 
w ogóle nie zrozumiała wniesionej uwagi ponieważ Pan Bieda stwierdził, że tabele nr 27 i 28 nie zostały w ogóle opisane w tekście Studium, albo nie zostały dołączone do wypisu lub wyrysuj projektu Studium. Pan Bieda otrzymał także wersję elektroniczną projektu Studium i tam wszystko po prostu jest. Te dwie tabele o nr 27 i 28 to jest po prostu wykaz zabytków architektury rejestrowej, czyli  tych, które podlegają Wojewódzkiemu  Konserwatorowi Zabytków i następny to wykaz zabytków będących w gminnej ewidencji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę zgłoszoną przez Pana Biedę (k).
„0” Radnych głosowało za przyjęciem uwagi, 12 Radnych głosowało przeciwko przyjęciu zgłoszonej uwagi, nikt z Radnych nie wstrzymał się od głosowania. Rada nie uwzględniła wniesionej uwagi jednogłośnie.     
9) Pan Henryk Iżykowski
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 14 kwietnia 2010 roku o przeznaczenie działki Nr 232/5 położonej we wsi Przydroże Wielkie pod zabudowę mieszkaniową.

Pani arch. Maria Oleszczuk poinformowała, że uwaga ta została załatwiona w sposób negatywny dlatego, że po pierwsze działka ta położona jest  przy drodze, która ma klasę „G”, czyli jest drogą główną.
Przepisy prawne z ustawy o drogach publicznych wyraźnie mówią, że dostępność do drogi głównej jest żadna, wyłącznie przez drogi wewnętrzne projektowane i muszą być powiązane z drogą główną w postaci skrzyżowań. Krótko mówiąc ten inwestor nie dostałby z Zarządu 
Dróg zjazdu z tej drogi na działkę własną, nie matu innej drogi, która by tę działkę obsługiwała. Drugi powód takiej decyzji jest bardziej merytoryczny, a mianowicie, że ten przysiółek Przydroża Wielkiego jest to dawny folwark z zachowanym jeszcze dworem itd. Są to obiekty ujęte w rejestrze lub w ewidencji zabytków, czyli zabytkowy chroniony zespół, tworzący jednorodną całość, on jest oczywiście zniszczony, o czym wszyscy wiedzą, ale to co się zachowało jest w dalszym ciągu piękne.
Ta zabudowa tych budynków to są domki pracowników folwarku i to jest historyczna całość. Nie należy tego zmieniać. Są tam niewłaściwe warunki geologiczno-gruntowe utrudniające realizację zabudowy, a po drugie tego typu doliny stanowią za każdym razem korytarze spływu mgieł i zimnego powietrza i źle się w tym po prostu mieszka.

Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie wniesioną przez Pana Henryka Iżykowskiego uwagę. (9)
„0” Radnych głosowało za przyjęciem wniesionej uwagi. 12 Radnych było przeciwko przyjęciu wniesionej uwagi. „0” Radnych wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada odrzuciła w/w uwagę jednogłośnie.
 
10) Firma Windprojekt spółka z o.o
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem dnia 15 kwietnia 2010 roku 
o przeznaczenie terenu położonego po wschodniej stronie wsi Ścinawa Mała pod fermę wiatrową ( 3 turbiny).

Pani arch. Maria Oleszczuk wskazała na mapie teren na którym wnosząca uwagę Firma Windprojekt spółka z o.o chciałaby usytuować fermę wiatrową, zostało to rozpatrzone negatywnie, głównie z powodów takich, ażeby usytuować jedną farmę i zobaczyć jak się będą z tym czuli mieszkańcy i nie należy szaleć po całej Gminie z wiatrakami, do tego potrzebny będzie roczny monitoring przelotu ptaków i nietoperzy nic z tego terenu nie wyjdzie. W Studium jest wskazanie o możliwości zainstalowania określonej farmy, a fizycznie odbywa się to tak, że zanim się zrobi miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego, to w tym momencie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wymaga pewnych tzw. opracowań planistycznych, w tym od inwestora ważnego monitoringu ornitologicznego, ekofizjografię terenową itp. to wszystko musi być zrobione przed Planem i dopiero na podstawie tych dokumentów jest wiadomo czy można zrobić Plan, czy jest to bez sensu
Planowanie nie polega na tym, że wciskamy te farmy wszędzie tam, gdzie tylko można, tylko po prostu planujemy tam, gdzie jest najlepiej, więc w naszej ocenie wskazaliśmy tylko te tereny, które naszym zdaniem są optymalne, chociaż mówię, że przy szczegółowych analizach może się okazać, że nie do końca, bo my nie robiliśmy do Studium monitoringu rocznego ornitologicznego. Wiadomości o lotach ptaków mamy 
z Internetu, bo są ogólnopolskie badania w tym zakresie.  W związku z czym powstanie tutaj następnego zespołu ferm wiatrowych uznaliśmy za mało korzystne. Być może inwestor po odrzuceniu jego pierwszych propozycji przez nas odrzuconych jeśli chodzi o Szwedzką Górkę i widok na Góry Opawskie, wcisnął się tu z propozycją trzech wiatraków. Nie warto psuć tej okolicy, gdyż jest to zabytkowa Ścinawa Mała i Nyska, Szwedzka Górka i te powiązania są turystyczno-rekreacyjne i trzeba się na tego typu rozwój się tam nastawiać niż na kolejne trzy wiatraki.
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę Firmy Windprojekt spółka z o.o (10)
„0” Radnych głosowało za przyjęciem wniesionej uwagi, 12 Radnych głosowało przeciwko przyjęciu wniesionej uwagi, „0” Radnych wstrzymało się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie odrzuciła uwagę wniesioną przez firmę Windprojekt spółka z o.o.
11) Pan Ernest Bogoń
Uwaga wniesiona w formie wniosku pismem z dnia 15 kwietnia 2010 roku o przeznaczenie działek Nr 882, 885 i 886 położonych we wsi Rzymkowice pod zabudowę rolniczą.
Pani arch. Maria Oleszczuk wskazała na mapie działki, na których Pan Bogoń chciałby rozbudowywać swoje gospodarstwo. Ta uwaga w części została załatwiona pozytywnie, i w części została załatwiona negatywnie 
Czyli krótko mówiąc , część oczywiście tej działki jednej i drugiej jest położona w granicach urbanizacji , więc od strony istniejącej drogi ten Pan może realizować swoje zamierzenia budowlane i jest to o tyle bezpieczne, że jest to położone na skraju korytarza ornitologicznego, czyli na skraju tych łąk. Negatywnie zaopiniowana została ta część działki, która leży poza granicami dopuszczalnej urbanizacji w poprzek cieku wodnego Potoku Rzymkowickiego przez środek korytarza lokalnego. Głównie z powodów przerwania korytarza ekologicznego, dróg wodnych oraz bliskość istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Krótko mówiąc temu Panu część wniesionych uwag załatwiliśmy pozytywnie i część negatywnie, przy czym w części negatywnie ponieważ na części tego terenu może usytuować tę planowaną zabudowę, bo się znajduje to w granicach dopuszczalnej 
urbanizacji.

Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady uwagę wniesioną przez Pana Ernesta Bogonia. (11) 
1 Radny głosował za przyjęciem wniesionej uwagi. 11 Radnych głosowało przeciwko przyjęciu wniesionej uwagi, nikt z Radnych nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący Rady stwierdził, że uwaga wniesiona przez Pana Ernesta Bogonia nie została przez Radę uwzględniona.

Ad.5 d) Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał   pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
Po głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził,  że uchwała w sprawie  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów została przez Radę podjęta jednogłośnie. 12 Radnych głosowało za jej podjęciem. W/w uchwała jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.

Burmistrz Zdzisław Martyna serdecznie podziękował Pani architekt Marii Oleszczuk za przekonywującą interpretację rozstrzygnięć jaką wspólnie dokonaliśmy jeśli chodzi o uwagi zgłoszone do projektu Studium. Chcę tylko powiedzieć, że głosowaliście Państwo Radni tylko nad tymi, których rozstrzygnięcie było negatywne. Natomiast w sumie zgłoszonych uwag było 45, z czego 8 nie wymagało rozstrzygnięć, bowiem te rozstrzygnięcia znajdowały się w projekcie Studium, 14 uwag załatwiono pozytywnie na etapie projektowania Studium, nie wszystkie uwagi zgłoszone przez Pana Sołtysa Bogdana Biedę zostały negatywnie rozstrzygnięte, i 23 uwagi zostały przez Radę rozstrzygnięte negatywnie. W sumie razem było 45 uwag. Za te wszystkie uwagi Burmistrz serdecznie podziękował, bowiem one wzbogaciły Studium, z drugiej strony wzbogaciły naszą wiedzę na ten temat czyli określenia polityki gminnej w zakresie gospodarki przestrzennej. Następnym krokiem, który będzie musiał być podjęty, to jest dostosowanie Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego do Studium, bowiem Gmina Korfantów taki Plan posiada, on jest przez cały czas ważny, tylko w stosunku do tych obszarów, który jest sprzeczny z dzisiaj przyjętym Studium. Będzie wymagał on nowelizacji, ale to jest oczywiste, że zmiany wszystkiego jednocześnie nie rozpoczniemy, będziemy starać się aby zaproponować zmiany Planu do tych obszarów, który jest niezbędny do realizacji ważnych zadań z punktu widzenia gospodarki 
i rozwoju Gminy w przestrzeni. Mamy już wstępne rozmowy w tej materii i chcielibyśmy, aby to się dokonało być może jeszcze w tym roku lub na przestrzeni pierwszego półrocza  przyszłego roku. Bowiem obojętnie czy zmiana dotyczy jednej czy dwóch działek, czy całej Gminy to proces legislacyjny jest taki sam. Czyli Studium to jest zakończony jeden etap, ten wstępny i z zapisów Studium wynikają pewne zalecenia i obowiązki, które będziemy realizować w miarę posiadanych środków i w miarę możliwości.
Ad.6.1 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych udzielił Burmistrz Zdzisław Martyna, który powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłby chyba napad na bank, ponieważ realizacja tych wszystkich wniosków wymaga dodatkowych pieniędzy , a jedynym sposobem jest nabycie ich w sposób dość gwałtowny. Proszę to traktować jako żart, ale tak to wygląda. Przypominam Radnym, że my mamy budżet zamknięty od grudnia ubiegłego roku i mamy w tej chwili problem aby go domknąć, planowana sprzedaż mienia gminnego to 75o tys. złotych, a nie mamy 50 % sprzedaży za pierwsze półrocze. Jeśli nie domkniemy dochodów, to nie będziemy rozszerzać zadań, ale trzeba  będzie je ciąć dla zbilansowania budżetu.
Wszystkie Państwa Radnych interwencje, interpelacje i wnioski zostaną przekazane Powiatowemu Zarządowi Dróg, bo taki jest nasz obowiązek, choć wiem doskonale, że szef ZPD chodzi ażeby zmniejszyć zakres prac już z nami zaplanowanych  zakresie chodników ponieważ też nie ma pieniędzy. To dotyczy również i likwidacji dziur jakie powstały w drogach, jak Państwo wiecie jest tego ogromna masa, i chcę tu zapewnić, że te wszystkie Państwa Radnych interpelacje, jak zwykle prześlemy do tych jednostek, których one dotyczą.
Natomiast jeśli chodzi o problem dróg gminnych, dróg gruntowych to poza kwotą 30 tys. złotych, którą Państwo uchwalili, nie widzę na razie szans  ponieważ  w sytuacji jak mówiłem polepszenia w zakresie sprzedaży mienia, bo jak mówiłem wcześniej, to moglibyśmy na drogi przekazać. Również nie ma szans, ażebyśmy realizowali drogi transportu do jednego czy też dwóch budynków, one mogą w ramach naszych środków w jakiś sposób sytuację poprawić, ale ul. Kwiatowa jest drogą często używaną przez ciągniki i tutaj właściciele pól przy każdej okazji je rozorują i nie wiem co my tam możemy zrobić, gdyż będą to pieniądze stracone. Zdaję sobie sprawę z tego, że ci ludzie też muszą jakoś chodzić. Ale to jest problem, który Pani arch. we wcześniejszej naszej dyskusji podnosiła, że właśnie zgoda na budowanie daleko od centrum, od jakiejś zurbanizowanej części powoduje to, że np. przekazaliśmy działkę na ulicy, która nie ma drogi, i mamy wniosek o budowę ponad 100m wodociągu. Problem sytuowania tych różnych zespołów budynków właśnie w oddali powoduje to, że koszty uzbrojenia terenu są wyższe niż korzyści jakie z tegoż tytułu mamy. 
Burmistrz zapewnił, że proces inwestycyjny ul. Słowackiego w Korfantowie jest zgodny z harmonogramem i pilnujemy tego, ze względu na to, że skorzystamy ze środków tzw. „schetynówki” i musimy wszelkie procedury zachować w tym zakresie. Do końca sierpnia jest termin realizacji.
Jeśli chodzi o budowę drogi w kierunku Pana Kolesko w Przydrożu, to szansa jest taka sama jak ul. Kwiatowej w Korfantowie, czyli na stałą naprawę nie ma szans, mówię o tym patrząc na obecną sytuację w naszym budżecie Gminy. Natomiast drobne naprawy będą mogły być zrobione, jak tylko będziemy mieli możliwości.
Burmistrz poinformował, że dzisiaj rozpoczęto realizację zaleceń pokontrolnych inspekcji budowlanej byłego młyna we Włostowej. Ponosimy tam koszty, których wcześniej nie zaplanowaliśmy, np. rozbiórka stodoły, zabezpieczenie tych budynków, będziemy budować ogrodzenie wykluczające wejście na te tereny, czy będzie ono skuteczne to nie wiem, ponieważ dotychczasowi użytkownicy i najemcy tegoż obiektu prze ponad pięćdziesiąt lat nie zrobili nic aby jego stan był używalny, a przeciwnie dewastowali go.
Jeżeli chodzi o lipy we Włostowej, to jest także sprawa Zarządcy Dróg Powiatowych i oni muszą mieć zgodę na wycięcie drzew. W tej chwili będziemy też załatwiać taką zgodę dla WZIR Prudnik ponieważ rzeka Ścinawa Niemodlińska w wyniku naszych wniosków związanych z powodzią będzie regulowana od rozwidlenia z Potokiem Orzechowskim aż do mostu w Ścinawie. 
Jeśli chodzi o Zespół Szkół w Korfantowie, to realizujemy jeden z największych wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Pt. „podniesienie standardu szkół” w Korfantowie, i zadania budowlane, na które został przeprowadzony przetarg i są one w toku i one załatwią docelowo stan ścian, ciągów komunikacyjnych , wjazd dla osób niepełnosprawnych i zakupu wymiany sprzętu na sprzęt nowoczesny, w sumie razem to prawie 1 mln 87 tys. złotych, z tego 75 % to dotacja unijna.
Drugi projekt, który czeka na merytoryczną ocenę dotyczy dwóch szkół, czyli korfantowskiej i ścinawskiej czyli termomodernizacja. W sumie 2,5 mln zł, co załatwi nam problem zewnętrznej strony, czyli ocieplenia ścian, wymiana okien, drzwi oraz wymiana kotłowni. W roku bieżącym nie mamy pomysłu na to skąd wziąć pieniądze na realizację dziedzińca. On musi jeszcze w sumie poczekać. Choć gdyby Gmina podjęła połączenie przedszkola ze szkołą, to w tym działaniu znalazłoby się program jeśli chodzi o modernizację dziedzińca szkoły.
Jeżeli chodzi o interpelację zgłoszoną przez Radnego Krzysztofa Bernackiego, to jedna z Pań mnie poprosiła, ażebym odpowiedź na zgłoszoną interpelację zaczął od słów, a nie mówiłem. Wynika to z tego, że myśmy w początkowym okresie, w ogóle inicjatywy załatwienia problemu świetlicy we Włodarach zderzyliśmy z projektem budowy nowej świetlicy, rzecz można powiedzieć historycznej. Koledzy pamiętają, że rozstrzygaliśmy, czy budujemy nową świetlicę razem z zapleczem dla boiska sportowego i nową remizą strażacką w środku Włodar i wtedy niestety nasza koncepcja padła, a szkoda żeśmy się nie uparli przy swoim zdaniu, bo stworzyliśmy sobie łącznie z mieszkańcami Włodar wrzoda, który ciężko w tej chwili załatwić. Ze współwłaścicielem tego obiektu nie ma w tej chwili rozmowy, gdyż on operuje takimi kwotami, że nie są one do przyjęcia. Już kilka razy proponowaliśmy wykup tego budynku, zniesienie współwłasności. Te wszystkie prace, które teraz wykonujemy, to są na nasz własny koszt, ten człowiek jest trudny w relacjach jeśli chodzi o pozwolenie np. wejścia na dach itp. Szanując wysiłek włodarski jeśli chodzi o wszystkie działania zagospodarowania tej góry, jednak problem jest dość istotny z punktu widzenia możliwości finansowych w tym względzie. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania Pana Krzysztofa Bernackiego, to w trakcie Sesji wykonaliśmy z Panem Dyrektorem Szkolnym parę telefonów, ponieważ Pan Radny zasugerował taką sytuację, że wszędzie w gminach jest zatrudnienie w świetlicach, a tylko u nas nie. Okazuje się, że w Gminie Prudnik , którą dał za przykład, to tylko Rudziczka ma wyjątkową sytuację, ponieważ Pani jest bibliotekarką, a wieś Rudziczka jest największą wsią w Gminie Prudnik, to dołożono ½ etatu, tak jak np.. myśmy dołożyli ½ etatu do Przechodu. W innych miejscowościach nie ma takich faktów. Również w Gminie Skoroszyce nie ma, w Białej też nie ma. Uchwała w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji mówi wprost, że w zakresie rozwoju bibliotek i czytelnictwa w miarę możliwośći tworzyć punkty biblioteczne w miejscowościach powyżej 500 mieszkańców.
Natomiast jeśli chodzi o etaty to stworzenie systemu opiekunów świetlic wiejskich w miejscowościach mających powyżej 500 mieszkańców, czyli 
Czyli takie dwie miejscowości, które jeszcze nie mają etatu to Rzymkowice i Włodary. Nie ustaliśmy , że to będzie już zaraz, tylko wtedy, gdy MGOKSiR dostanie od Rady środki budżetowe. Nie ma możliwości , żeby w sytuacji kiedy mamy środki trzeba byłoby nas poganiać, ale budżet jest budżetem, który Rada daje nam do dyspozycji 
i wskazuje w większości kierunki  jego wydatkowania.
Jeżeli chodzi o wybory to nie ma możliwości , ażeby do głosowania wozić mieszkańców autobusem, gdyż nie ma na to środków, a po drugie trzeba byłoby wówczas rozszerzyć tę sprawę na całą Gminę, a nie tylko dla Węży. Pozostaje pomoc rodzinna, albo sąsiedzka. 
Ad.6,2 Naczelnik Wydziału Adam Zioło poinformował Radę, że w dniu wczorajszym został podpisany aneks do umowy z firmą, która sporządza szczegółową dokumentację techniczną. Dokumentacja miała być gotowa do dnia 30 czerwca br., nie z ich winy przesunęliśmy ten termin do 30 lipca ponieważ muszą uzgodnić z wieloma firmami i instytucjami m. in. 
Z telekomunikacją, energetyką itd. Tak, że wszystko Pani Przewodnicząca jest na dobrej drodze, a gdy mówimy o poślizgu to tylko jedno miesięcznym, nie spowodowanym przez nich. Mam nadzieję, że zgodnie z ustaleniami rozpoczniemy w tym roku to zadanie. 
Pan Naczelnik poinformował, że Sołtysi otrzymali informację 
Ze Związku Młodych rolników – Zarząd Krajowy informuję również Radnych, że istniej możliwość uczestnictwa dzieci rolników w koloniach letnich.

Ad.7/1  W wolnych wnioskach głos zabrał Burmistrz Zdzisław Martyna, który przekazał trzy komunikaty uczestnikom Sesji:
- pogratulował Zarządowi Ludowego Zespołu Sportowego w Gryżowie za awans do Klasy A
oraz Zarządowi Ludowego Zespołu Sportowego w Ścinawie Nyskiej za awans do Ligi Okręgowej.
Z jednej strony im gratuluję i nie zazdroszczę ponieważ wymogi jakie są w tej materii do spełnienia daleko przekraczają możliwości Gminy, a co dopiero możliwości sportowców. Ale gratulując zobowiązuję się do zorganizowania spotkania obu Zarządów i będziemy chcieli zastanowić się wspólnie, co jest potrzebne koniecznie, co może poczekać, co może zrobić sam LZS, a co może zrobić z pomocą Gminy i do czego jest Gmina zobowiązana, ale to nie umniejsza faktom, że serdecznie gratulujemy.

- Burmistrz poinformował, że z dniem 31 sierpnia bieżącego roku Pania Skarbnik Gminy Maria Zawadzka rezygnuje z pełnienia funkcji. Życie jest życiem, smutno jest, będziemy dziękować za 30 letnią pracę Pani Marysi, ja też prawie przez 29 lat współpracowałem. Jest to kawał historii finansów Gminy i historii samej Gminy i mi również jest , nie tylko jak Wam smutno i w miesiącu lipcu przedstawię Radzie projekt uchwały w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy.

- Stowarzyszenie „Odnowy wsi” w Graczach zaprosiła  prezentację Gminy Korfantów  na dwa dni 20 i 21 sierpnia , w tych dniach Gminy sąsiadujące z Borami Niemodlińskimi będą walczyć w konkurencjach zbierania grzybów i łowieniem ryb.
 
7.2/  Pan Naczelnik Adam Zioło poinformował, że Sołtysi otrzymali informację ze Związku Młodych rolników – Zarząd Krajowy o czym  informuję również Radnych, że istniej możliwość uczestnictwa dzieci rolników w koloniach letnich. /7-16 lat/ Warunek opłacanie składki KRUS.

7.3/ Radny Wojciech Kłokosiński stwierdził, że Burmistrz w swoich odpowiedziach na interpelacje nie odpowiedział jeszcze na jedno pytanie odnośnie rozchodzącego się budynku świetlicy wiejskiej we Włodarach

7.4/ Radny Andrzej Chrobok zaprosił na Dni Puszyny, będzie to 75o –lecie Puszyny.

7.5/ Burmistrz stwierdził, że sprawa rozchodzącego się budynku świetlicy jest efektem tego wszystkiego, o czym mówił we wcześniejszej wypowiedzi. Jest on w stanie technicznym złym, jak on będzie zagrażał bezpieczeństwu , to znów będziemy szukać pieniędzy i pewnie coś będziemy robić, oczywiście w sytuacji takiej, czyli przekażemy Panu Dyrektorowi ZGKiM pieniądze i będziemy robić. Oczywiście jest to związane z przebudową części szczytu tego budynku, bo mi się wydaje, że o to pęknięcie chodzi, jak i również z wymianą dachu. Tak więc te słowa, a nie mówiłem nie były żartem, natomiast problem jest taki, że gdybyśmy jeszcze szczegółowo na to popatrzyli, na stan murów jakie tam są obudowane i inne rzeczy. To zobaczymy, że tak naprawdę ten budynek jest w rozsypce, tak naprawdę. Przykro mi jest z tego powodu, ale jeszcze bardziej przykro będzie budżetowi niż mnie. Cała strona, o czym Radny wie, ta szczytowa od strony transformatora, to praktycznie grozi zawaleniem cały szczyt. Pan Dyrektor wyśle swego inspektora, ażeby to zobaczył, jeśli trzeba będzie, to zabezpieczyć musimy, ale mówię jaka sytuacja nam grozi.
7.6/ Radny Henryk Kierpal poprosił, że w związku z Wasserballem należy zorganizować spotkanie z prezesami jednostek OSP z terenu Gminy Korfantów, gdyż jest kilka problemów, które musimy wspólnie 
z Prezesami rozwiązać.

Ad.8 Radni przyjęli jednogłośnie protokół z odbytej w dniu 27 maja 2010 roku  LII  Sesji Rady Miejskiej.

Ad.9 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo i aktywny udział w obradach i dokonał zamknięcia LIII Sesji Rady Miejskiej.
 
protokolant:							Przewodniczący
Halina Przystawska						Jan Oleksów




