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                                          Protokół Nr LIV/2010
z odbytej w dniu 28 lipca 2010 roku LIV Sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie. / kadencja 2006-2010/
Obrady Sesji odbyły się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 
w Korfantowie, w godz. 1000 – 1400. 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Oleksów.,
który przedstawił porządek Sesji, jak następuje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie qworum.
2. Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski Radnych.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów:
    1/ wystąpienie Burmistrza
    2/ wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie
    3/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Nysie
    4/ wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
        Pożarnej w Nysie
    5/ dyskusja i pytania Radnych
    6/ podjęcie uchwały w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów.
5. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Korfantów
i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Burmistrza Korfantowa poręczenia wekslowego.
5/ w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
6/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
7/ w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Korfantów.
8/ w sprawie powołania Skarbnika Gminy Korfantów.
9/ w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach ich działalności statutowej.
10/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
11/ w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2010 – 2016.
12/ w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Korfantów”.
13/ w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
14/ w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
15/ w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych.
7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8. Przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 30 czerwca 2010 roku LIII Sesji 
    Rady Miejskiej.
9. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.


Ad.1 Przewodniczący Rady Jan Oleksów dokonał otwarcia LIV Sesji Rady Miejskiej i przywitał przybyłych na Sesję Radnych, Burmistrza Korfantowa Zdzisława Martynę, Sołtysów Gminy Korfantów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady przywitał także przybyłych na Sesję:
Pana Komendanta Powiatowego Policji w Nysie insp. Józefa Barcika,
Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Nysie mł, bryg. Arkadiusza Kuśnierskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie Jerzego Bracichowicza, Gminnego Komendanta OSP Piotra Bugaja i Prezesów oraz Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Korfantów.
Przewodniczący Rady przywitał także redaktora Tygodnika Prudnickiego
Ryszarda Nowaka oraz wszystkich Gości przybyłych na Sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność Sesji / 14 Radnych obecnych, Radny nieobecny,  usprawiedliwiony Pan Mariusz Żabiński/.

Listy obecności Radnych, Sołtysów i zaproszonych Gości stanowią załączniki  do niniejszego protokołu.
Ad.2  Przewodniczący Jan Oleksów udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi, który przedstawił Radzie informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa. 
W/w informacja stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Stanisław Kopaczuk zapytał o powód podjęcia zarządzeń 
o odwołaniu członków obwodowych komisji wyborczych?
1/Odpowiedzi Radnemu udzielił Burmistrz, który stwierdził, że dokładnie to przedstawień urzędnik wyborczy Krystyna Przystawska, ale komentarz Burmistrza musi być także Radzie przedstawiony. Otóż osoby podające w imieniu podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych często zatraciły swój ważny obowiązek z tego względu, że po części zgłasza się osoby, które jak się później okazuje nie mogą lub nie chcą brać udziału w pracach komisji z różnych względów, a w ogóle to trzeba powiedzieć, że w dużej mierze 
w komisjach nepotyzm króluje ze wszech miar, ponieważ całe stada rodzinne się pozgłaszały i jest problem, z tym że z odpowiedzialnością też mamy kłopoty, co  też zauważył Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, że stopień przygotowania i odpowiedzialności w komisjach jest bardzo różny, od znakomitego do takiego co nie licuje ze członkowstwem w komisji. Ale to nie naszą sprawą jest, choć z drugiej strony to Burmistrz odpowiada za pracę komisji. Stąd też w każdej komisji jest przedstawiciel Burmistrza.
2/ Krystyna Przystawska poinformowała Radę, że Zarządzenia Burmistrza dotyczyły odwołania czterech członków  w następujących Obwodowych Komisjach Wyborczych Nr 1 w Korfantowie, Nr 2 
w Korfantowie, Nr 7 w Ścinawie Małej i Nr 8 w Ścinawie Nyskiej. Po odwołaniu tych czterech osób komisje pracowały w składach ośmioosobowych bez konieczności uzupełniania ich składów osobowych  zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Problem braku odpowiedzialności wśród niektórych osób będących 
w składach komisji został zauważony, gdyż według Wytycznych Państwowej Komisji Wyborczych wszyscy dyrektorzy Delegatur Krajowego Biura Wyborczego,  między innymi opolski też wszczęli działania przygotowawcze dla Policji i Prokuratury, gdyż osoby pracujące w komisjach są z mocy prawa funkcjonariuszami publicznymi, którzy mają swoje prawa ale i przede wszystkim obowiązki też i być może kara będzie jakimś sposobem na potraktowanie pracy w komisjach jako wyróżnienia i honoru spełnienia obywatelskiego obowiązku. Wycofanie tych osób z członkostwa w komisji jest obwarowane wieloma przepisami, trzeba też, te osoby wycofać z zapisu w Centralnym Programie Elektronicznym Państwowej Komisji Wyborczej itd. Takie lekceważenie obowiązków przez jednych bardzo utrudnia pracę pozostałym członkom Komisji. W naszym województwie z tego  powodu do organów ścigania skierowano dziewięć osób.

Ad. 3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
1/ Radny Stanisław Kopaczuk w sprawie dokonania przeglądu stanu chodników przy posesjach , szczególnie tych, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Te chodniki są bardzo zniszczone, krawężniki nadają się już w wielu przypadkach do wymiany całkowitej, trzeba ten przegląd zrobić w jak najbliższym czasie kiedy jeszcze jest ciepło, gdyż po kolejnych opadach śniegu i roztopach sytuacja będzie ulegała pogorszeniu.
Ad.4/1 Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie, który powiedział, że jest w części zwolniony z omawiania problemu w szczególności w zakresie działań w zakresie bezpieczeństwa należących do Policji i Straży Pożarnej. Są na dzisiejszej Sesji Panowi Komendanci, którzy z jednej strony poszerzą informację, którą na posiedzeniu dwóch Komisji Rady przedstawił Pan Komendant Komisariatu Policji Jerzy Bracichowicz, ale pewnie każdy
z nas ma jakąś wiedzę na te tematy i to co ja tu powiem, to będzie moje subiektywne zdanie, na które zwróciłbym uwagę przy okazji podejmowania  przez Radę treści uchwały w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
w Gminie Korfantów. 
    Każdy z nas lepiej, czy gorzej zna się na bezpieczeństwie i często ma okazję wyrażać swoje opinie, szczególnie jeśli to dotyczy kogoś innego, a nie własnego środowiska, czy też własnej ulicy, czy też własnej miejscowości. Dlatego też zawsze ta ocena będzie subiektywna z punktu widzenia i zachowania bezpieczeństwa, ale poczucia tego bezpieczeństwa do  jakiego niewątpliwie każdy obywatel mieszkający 
w naszym kraju ma prawo. Oczywiście to poczucie bezpieczeństwa, egzystencji o jakim mówię zależeć będzie od subiektywnych ocen w tej materii. Jeśli chodzi generalnie o poczucie bezpieczeństwa to jest ono bardzo szerokie, bo to nie tylko jest potrzeba bezpieczeństwa zamieszkiwania, życia, działalności, ale też kwestia zabezpieczenia swego mienia, mieszkania , zabezpieczenia swojej miejscowości, ale także i sposób reagowania na zdarzenia kryzysowe, które w niektórych sytuacjach w określonym czasie się pojawiają, a jesteśmy coraz częściej zagrożeni różnego rodzaju zdarzeniami, sposób reagowania na szereg różnego rodzaju spraw jest bardzo istotny. Oczywiście w pojęciu potocznym , zresztą będziemy mieli tu dzisiaj okazję o tym powiedzieć, 
to najważniejszym podmiotem, który oczywiście dba o nasze bezpieczeństwo to jeśli chodzi o mieszkańców, a w pojęciu gminnym cała odpowiedzialność sprowadza się w mentalności ludzi w związku 
z określoną działalnością na Gminę. Oczywiście społeczeństwo oceniając takie działania zdejmuje z siebie całą odpowiedzialność uważając, że to właśnie Gmina, całe Państwo jest odpowiedzialne za to, żeby było czysto, pięknie, ładnie, żeby nikt nie krzyczał, żeby każdy jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego, żeby wszystko pachniało itd. więc oczywiście nie ma co się temu dziwić ponieważ też takie to odczucie powszechnie występuje. Chciałoby się tak, żeby na każde zawołanie był policjant, w każdej miejscowości i w każdej chwili, żeby sam zobaczył co się dzieje, żeby na każde zagrożenie powodziowe, pożarowe i inne techniczne był strażak, który ma” zakichany obowiązek” to robić, mówię o tym tak jak w pojęciu dużej grupy obywateli.
Jest to spaczenie poglądów, gdyż z prawa wynika, że każdy obywatel, który jest świadkiem zdarzenia mającego charakter wykroczenia lub przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organy odpowiedzialne za porządek. Ale gdybyśmy zapytali Panów Komendantów, o takie rozumienie prawa i obowiązku obywatelskiego, 
to takich zgłoszeń mamy chyba nie za dużo.
Najczęściej, gdy  otrzymuję  jakieś informacje, to na takiej zasadzie, że proszę nie mówić, kto to powiedział. Ponieważ cała procedura jest tak skomplikowana i zbiurokratyzowana, że gdy obywatel coś zgłosi, to później nie chce uczestniczyć w tym wszystkim.  Nie tak dawno dostałem informację, że jeden z obywateli chce oblać gminę fekaliami, które rolnik z sąsiedniej wsi produkuje i po prostu śmierdzi w tej wsi. Więc zapytałem Panią czy może podać adres tego rolnika i jego może oblać , a nie Gminę. albo też kogoś z centrali, który  takie prawo tworzy, że nie można niczego wyegzekwować. Oczywiście poznałem tą Panią po głosie, ale dlaczego właśnie Gminę trzeba oblać? Mówię o tym, bo to jest taka tzw. sztampa, że za wszystko odpowiada Gmina i w szczególności Burmistrz. 
Bardzo często jest tak, że obywatel zdejmuje z siebie całkowitą odpowiedzialność z jakiegokolwiek działania w tym zakresie.
Podczas ostatniej ulewy w Ścinawie Małej też się na mnie szykowano, ale jak pamiętam , że woda zawsze w Ścinawie Małej zalewała, ale 
w latach 50-60 ubiegłego stulecia płynęła określonym szlakiem, a dzisiaj człowiek ma pretensje, że w łazience ma fontannę ścieków, wszyscy wiemy dlaczego, bo się nielegalnie podłączył. Dlatego o tym wszystkim mówię w zakresie bezpieczeństwa, bo jest i problem reakcji ludzi. Miałem okazję uczestniczyć w powodziach 2 i 3 czerwca br, gdzie były bardzo różne zachowania mieszkańców. Wiem, że w sytuacji groźby zniszczenia mienia, na które się pracowało przez wiele lat trudno spodziewać się, że będzie tam elokwencja i nazwijmy to spokój i rozsądek. Natomiast trzeba na patrzeć w sposób taki, że wszystkie działania wokół tego, to jest właśnie efekt nie pilnowania interesów całej społeczności przy tej ulicy, czy też miejscowości, lecz prywatny interes właściciela nieruchomości, bo okazuje się, że budujemy różnego rodzaju tamy, zasypujemy rowy. W jednej z naszych miejscowości praktycznie dochodziło do rękoczynów między działającymi w interwencji strażakami a mieszkańcami, w tym wszystkim dochodzi jeszcze efekt alkoholowy itd.
Ale zdarzają się również znakomite przypadki, gdzie dziękowano strażakom, czy też poczęstunki kawą i herbatą. Mówię o takich drobnych rzeczach, bo tutaj, oczywiście koledzy komendanci powiedzą 
o zagrożeniach, o wykroczeniach, jak to jest z narkotykami, jak to jest 
z rozbojami i w jakiej części młodzież w tym uczestniczy. Co nam najbardziej w naszej Gminie w jakiś sposób przeszkadza? Odpowiedź brzmi , to w zależności od tego, jak to ujmiemy, powiedziałbym, że w pierwszej kolejności marna ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi, świadomie o tym mówię, że ona jest marna, gdyż nie jest ani skuteczna, ani nie restrykcyjna, ażeby ją w całości przestrzegać, bo jedynym napojem na festynie to byłaby  tylko woda mineralna itd. Chyba, że uda załatwić zezwolenia , że to nie boisko, 
a łąka, wiedząc o tym wszystkim świadomie omijamy ustawę, na naszych festynach wiejskich, gdzie z jednej strony bawią się dzieci, 
z drugiej dorośli czasami spadają pod stolik. Wszystko to dzieje się dlatego, że każda organizacja potrzebuje środków  co z jednej strony jest zrozumiałe, a z drugiej komitety rodzicielskie organizują wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia oczywiście też z alkoholem. Oczywiście jedni piją normalnie, drudzy piją na umór. Druga rzecz, która jest niewątpliwie w naszym środowisku, to problem przestrzegania przepisów kodeksu drogowego i też jest problem, którego nie można pominąć, każdy zdawał prawo jazdy na podstawie takich samych przepisów , a jak jeździmy to przecież widać. Jeśli się nie zmieni zasad szkolenia i wydawania praw jazdy, to nic się nie zmieni, mandaty karne tego nie zmienią. Nikt się nie przejmuje tym, wszyscy jeżdżą jak chcą. Następna rzecz to problem jednośladów, robimy przy okazji remontu „schetynówki” czyli ul. Słowackiego, po jednej stronie będzie chodnik pieszorowerowy, gdzie będzie można jeździć na wrotkach. Tylko od razu nasuwa się pytanie ile osób będzie jeździło po chodniku, a ile po asfalcie. Problem motocykli, ja o tym mówiłem już i w zasadzie prawo tu po części jest bezsilne, chyba , że na każdym kroku będziemy montować video radary. Są już inteligentne radary, które nie tylko będą rejestrowały prędkość samochodu , jego markę, numery oraz  osobę prowadzącą pojazd.
Czwarta sprawa, to zagrożenie , które ja nazywam zagrożeniem odłożonym, a mianowicie bezpieczeństwo dzieci. Wzrasta totalna rezygnacja rodziców z odpowiedzialności za swoje dzieci, widzicie, 
o których godzinach nasze dzieci błąkają się na ulicach, działkach, 
w parkach, boiskach, przystankach autobusowych, dopiero później jest lament, gdy coś niedobrego się wydarzy. Oczywiście są zaraz pretensje do Gminy, że nie ma placu zabaw itd. Często jest tak w naszych miejscowościach, że w pogoni za sprawami dla dorosłych zapominają o małych dzieciach, ale haczyk jest też taki, że ja się boję, gdy sołtys mnie informuje, że otwierają plac zabaw dla dzieci, a moja bojaźń polega na tym, że kto będzie za ten plac odpowiedzialny, przepisy w tym zakresie są tak skonstruowane, że odpowiada właściciel placu, to samo jeśli chodzi o stare place zabaw, boiska, to każde musi mieć nadzór, regulamin, godziny otwarcia, utrzymane musi być w czystości itd.
Chciałbym jeszcze kilka zdań powiedzieć o powodzi, musimy powiedzieć taką rzecz, że oczywiście na powodzi i tych innych rzeczach wszyscy się znają, wszyscy wiedzą dlaczego ktoś się topi i w jaki sposób, każdy potrafi wskazać przyczyny zalewania i okazuje się, że to jest tylko w jakiś sposób usprawiedliwienie tego wszystkiego, bo jeśli od kilkudziesięciu lat jest wiele urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych, których nikt nie konserwuje, nie odbudowuje, to nie ma o czym gadać. Tutaj na nic tłumaczenie, że każdy ma u nas w Polsce, w Gminie też przypisany pewien zakres odpowiedzialności, że drogi to są tego, rowy tego, urządzenia kanalizacyjne każdy ma swoje, nie ty jesteś szefem Gminy 
i ty za wszystko odpowiadasz. Po części i prawda, ale nie do końca. Często jest tak właśnie, że każdy by chciał tą wodę jak  najszybciej przesunąć ze swojej posesji i swojej miejscowości, a w tym wszystkim trzeba powiedzieć, że są też różne postawy, postawy takie, że najlepiej, żeby tę wodę przesunąć do sąsiada i zdarzały się takie przypadki. Postawa taka, która mówi o tym, że najlepiej aby krzywda spotkała sąsiada, wszyscy chcą rządzić, krzyczą, straszą, a nam zostaje tylko Ochotnicza Straż Pożarna i na tym koniec. Dlaczego o tym mówię, bo nikt tak naprawdę tym się dalej i wyżej nie przejmuje. Jest grupa osób, grupa sołtysów, którzy do takich spraw podchodzą w sposób bardzo odpowiedzialny w organizacji pomocy i jej udzielaniu. Ostatnio dwa razy podlało Ścinawę i byłem usatysfakcjonowany postawą miejscowych mieszkańców. Niestety Ścinawa Mała leży w takim miejscu, że każda większa burza, to ich zalewa. Nie ma innego wyjścia i tak to się już dzieje. Sytuacja pogodowa jest taka, że zalewa często nie z tej strony, 
z której się spodziewamy zalania. Np. w maju została zalana Włostowa, ale od tej strony gdzie nie ma rzeki. Często wydziwiamy na strażaków, ale myślę, że jesteśmy wszyscy zobowiązani do tego , aby im ze wszech miar pomagać, nie tak jak dotychczas, ale ja wiem, że i gminna pomoc nie jest za duża, na zebraniach strażackich mówię, że miłość  do strażaków mierzymy odpisem 1 % podatku. Myślę, że te działania po powodzi, które podjęliśmy w ramach konferencji „Powódź i co dalej”. One będą służyły zdecydowanie jeśli chodzi o poprawę stanu bezpieczeństwa w naszej Gminie, wystąpiliśmy wszędzie tam, gdzie powinniśmy 
o pieniądze, opisaliśmy co trzeba zrobić, więc Jegielnica, Ścinawa, Rynarcice, Włostowa i miejsce, które ja nazywam na styku Rzymkowic, Borku i Kuźnicy Ligockiej. Wystąpiliśmy do wszystkich Zarządców Dróg,
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a jak mi powiedział ich szef z Prudnika, że nie dostali w tym roku jeszcze ani grosika. Skończyło się na propagandzie telewizyjnej. Interpretacja wewnętrzna była inna, że 6 tys. złotych należy się tylko tym, którym zalało mieszkanie. Następny problem do stosunek rolników do urządzeń melioracyjnych, popatrzcie jak zaorane są nasze drogi, rowy odprowadzające wodę są od wielu lat zapchane. Mamy takich ludzi, którzy zaorali kilkusetmetrowe rowy.
Następnie Burmistrz podziękował strażakom za ich bezinteresowną pomoc i ofiarność w chwili zagrożenia powodziowego Gminy, ale nie tylko, za ich gotowość do pomocy przez cały czas. 

Ad.4/2 Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Komendantowi Komisariatu Policji w Korfantowie Panu Jerzemu Bracichowiczowi.
Wystąpienie statystyczne Komendanta Komisariatu Policji stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto Pan Komendant Jerzy Bracichowicz w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że chciałby się pochwalić jedną informacją, co świadczy, że społeczeństwo Gminy Korfantów również  dobrze odbiera naszą pracę, ponieważ 
w zorganizowanym, w ubiegłym roku  konkursie na dzielnicowego roku przez Komendę Powiatową Policji w Nysie oraz Starostwo Powiatowe
wygrał nasz dzielnicowy Pan Kazimierz Szkwarkowski, który zdystansował dość mocno pozostałych konkurentów. Konkurs polegał 
na tym, że to obywatele zgłaszali swój głos na dzielnicowego policjanta przez internet, nikt  z nas nie prowadził żadnej agitacji w tej sprawie.
Myślę, że jest to jeden z elementów, który dobrze świadczy o pracy Komisariatu, że społeczeństwo nas dobrze odbiera. 
Podsumowując osiągnięcia Komisariatu za ubiegły rok, to wydaje się, że  wyniki są zadawalające w służbie, że stopień wykorzystania policjantów do służby na rzecz społeczeństwa był dość wysoki, mimo dużej absencji w służbie policjantów. 
Jeżeli chodzi o wyniki, jakie osiągnęliśmy w wykrywaniu spraw kryminalnych, to nie są one złe, jak na warunki, które były w zeszłym roku, chodzi o to, że policjanci ogniwa kryminalnego mieli bardzo dużo absencji, związane to było przede wszystkim ze zwolnieniami lekarskimi, przede wszystkim chorowali policjanci doświadczeni, ci którzy mieli największy wpływ na stan bezpieczeństwa kryminalnego w wykrywaniu sprawców przestępstw. Ponadto nastąpiła mała zmiana pokoleniowa w ogniwie kryminalnym, gdzie od ubiegłego roku pracuje trzech młodych policjantów, którzy się dopiero uczą, byli najpierw zatrudnieni w pionie prewencji i w nagrodę awansowali . Są oni bardzo zaangażowani, starają się pracować dobrze, nie mniej jednak zanim nabiorą doświadczeń i umiejętności, to trochę czasu musi upłynąć. Myślę, że
z roku na rok w tej materii będzie widoczna poprawa i będziemy się mieli czym pochwalić. Komendant stwierdził, że stara się, ażeby policjanci, 
a przede wszystkim dzielnicowi byli jak najbliżej obywatela, żeby obywatele byli pouczeni jak należy postępować aby unikać wszelkiego rodzaju zagrożeń, by mogli uzyskać pomoc nie tylko z Policji, ale również z innych instytucji państwowych, które z nami współpracują. 

Ad.4/3 Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Panu inspektorowi Jerzemu Barcikowi, przełożonemu korfantowskich policjantów w Komendzie Powiatowej w Nysie, który stwierdził, że ocenia pozytywnie pracę korfantowskiego Komisariatu Policji w takim okresie szczerze mówiąc stagnacji sprzed kilku lat. Sądzę, że ten Komisariat zaczyna pracować coraz lepiej. Świadczą o tym wyniki, wprawdzie są to suche fakty, można to różnie interpretować, ale oceniamy to jako efekty dobre i uważam, że teren miasta i całej Gminy Korfantów jest terenem bezpiecznym, tak zresztą uważam mówiąc także o całym powiecie nyskim. Nie doświadczają nas na szczęście żadne poważne przestępstwa, jakieś medialne duże sprawy, które by się odbijały nie tylko u nas, ale również w województwie. Owszem trzeba powiedzieć, 
że przestępczość była, jest i będzie. Jest to w zasadzie drobna przestępczość, która jest uciążliwa dla mieszkańców, z czego sobie doskonale zdajemy sprawę, ale nie mniej przyjąć należy, że tego się całkiem nie pozbędziemy. Możemy tylko je marginalizować, ograniczać, dążyć do jak najszybszego wykrycia sprawców, tak aby mogli za to , czego dokonali odpowiedzieć przed sądem. Ażeby ta kara była dla nich po prostu nieuchronna i szybka. Do tego przede wszystkim dążymy. Wkroczeń i przestępstw dokonują ludzie generalnie młodzi, bardzo rzadko się zdarza, że ktoś po trzydziestce, ale już prawie rzadko już po czterdziestce dopuszcza się takiego przestępstwa, które jest społecznie złe czyli kradzieży, włamań, spraw związanych z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi itd. Tego rodzaju przestępstw i wykroczeń dokonują ludzie generalnie młodzi, ludzie w wieku kilkunastu do dwudziestu kilku lat. Tutaj chciałem uwagę zwrócić, o czym zresztą Pan Burmistrz dosyć szeroko powiedział, odnośnie wychowania. Wprawdzie w ubiegłym roku na tle innych, na terenie Państwa Gminy było tylko dwóch nieletnich, którymi sąd rodzinny się zajął, ale to wcale nie oznacza, że jest dobrze, że tego problemu 
z młodzieżą u was nie ma. Ale też trzeba powiedzieć, że nie wszystko może zrobić Policja jeżeli społeczeństwo nam nie pomoże. Reakcja na niewłaściwe, złe zachowanie i młodzieży i osób dorosłych winna być społeczną powinnością i o tym już wielokrotnie u Państwa mówiłem, nie szukamy na siłę świadków, nie potrzebujemy danych personalnych czy też adresów. Wystarczy nam dobry sygnał, że gdzieś dzieje się coś złego, że ktoś zachowuje się w sposób niewłaściwy. Sądzę, że już wtedy potrafimy sobie z tym poradzić, zatrzymać sprawcę zdarzenia, potrafimy go doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości. Staramy się reagować szybko na wszelkie sygnały, no oczywiście może być tak, że tak czasami, że ta interwencja potrwa kilka minut dłużej, bo jest nas tylu, ilu nas jest, a ostatnio jest nas coraz mniej. Wszystko się wiąże z sytuacją ekonomiczną kraju. Proces naboru nowych policjantów praktycznie został wstrzymany, można powiedzieć, że na dzień 2 lipca zostało już tylko pięć osób do przyjęcia w całym województwie. Pozytywnie zaliczyło wymagane testy około sto osób, a wakatów jest więcej niż sto w skali województwa, bo w samym powiecie nyskim mamy już w tej chwili osiemnaście wakatów, a praktycznie pięć osób przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i już do służby praktycznie te osoby nie powrócą., czyli można powiedzieć, że brakuję nam obsady jednego komisariatu. To w pewien sposób ogranicza nasze możliwości, ale to też nie oznacza, że nie reagujemy i nie pracujemy. Musimy po prostu sobie radzić, ale wracając do początku ,czyli  do tej młodzieży, 
to chcę zwrócić taką oczywistą uwagę, że wszystko zaczyna się w domu rodzinnym, wszystko zaczyna się od właściwego wychowania naszych pociech, bo tak jak im do głów włożymy to, co jest dobre, a co nie jest dobre, to one tak będą postępowały. Na pewno część ich trochę z tej drogi właściwej zboczy, ale zawsze jest szansa, że tych osób będzie mniej. Trudno jest w tych czasach żyć, rodzice myślą o innych sprawach, myślą jak zapewnić byt swoim pociechom, pracują w kraju, za granicą, nie zawsze pracują w miejscu zamieszkania, a dzieci idą często samopas, dostają kasę do ręki, a później rodzic jest zaskoczony, że przecież on wszystko ma to , czego potrzebuje i nie potrafi tego docenić.
Zdajemy chyba sobie sprawę, że nie tylko kasa i zapewniony by™ służy właściwemu wychowaniu, a najważniejszy jest własny przykład 
i wczesna reakcja na zachowania, które mogą być naganne, a które w przyszłości mogą doprowadzić do nieszczęścia. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że konflikt z prawem w wieku kilkunastu lat  może później skutkować niemożnością znalezienia w okresie późniejszym pracy, bo doskonale Państwo wiedzą, że wiele firm żąda informacji o niekaralności
Sąd rodzinny stosuje jakieś środki wychowawcze zgodnie z ustawą 
o postępowaniu w sprawach nieletnich skutkować może tym, że ta droga kariery może być przed młodym człowiekiem zamknięta, z czego nie zawsze sobie on zdaje sprawę. Dlatego też wychowanie jest bardzo ważnym elementem, zapominamy często, ale też bardzo mało się mówi o wychowaniu patriotycznym, coraz rzadziej się spotyka, że organizacja nowego roku szkolnego łączy się z odegraniem hymnu, święta narodowe też przechodzą jakby bokiem. Warto wrócić do dobrych wzorców 
i przykładów. Należy też czas wolny dla młodzieży w jakiś sposób zapełnić, wiemy, że pieniędzy też na wszystko nie ma, ale w czynie społecznym, dziś tak mało już popularnym można też coś dobrego dla naszych dzieci zrobić. My też działamy profilaktycznie w takich akcjach jak „Policja dzieciom”, samorządy też się w takie sprawy coraz częściej angażują wspomagając nas środkami i zawsze coś dobrego się dzieje. Ale dziś trudniej jest znaleźć kogoś aby społecznie poświęcił trochę czasu dla innych, żeby im trochę inną rozrywkę pokazać, a nie tą, która rodzi często dużą agresję. Musimy wspólnie odpowiadać, o czym tak ładnie powiedział wcześniej Burmistrz, odpowiadać za bezpieczeństwo, bo jeżeli odpowiedzialność za to nasze bezpieczeństwo zrzucimy tylko
i wyłącznie na policję, na straż pożarną i na jeszcze kilka innych instytucji, które mają zapisane takie działania, a my o tym zapomnimy jako samorząd, jako sołtysi lub jakieś inne osoby lub inne instytucje jakie na terenie Gminy Korfantów działają, to faktycznie może to za jakiś czas wyglądać nie najlepiej. Bezpieczeństwo, jak to ktoś kiedyś określił jest wspólną sprawą i wspólnie powinniśmy o to dbać, ukierunkować te wszystkie działania i sądzę, że wtedy mentalność mieszkańców będzie się powoli zmieniać i będą oni czuli potrzebę podzielenia  się tą informacją, że jakiś motocyklista w tej wiosce jeździ z prędkością mało przepisową i jak mówiono, że nie tylko on sobie krzywdę zrobi, ale zrobi także krzywdę komuś niewinnemu. W roku bieżącym otrzymaliśmy 
z Waszej Gminy alkosensor za który dziękujemy oraz pomoc przy porządkowaniu terenu naszego Komisariatu. Komendant stwierdził, że chciałby , aby Komisariat był czynny przez całą dobę, bo to by pozwoliło policjantom z Nysy pracować na terenie miasta i gminy Nysa oraz 
w Pakosławicach i Skoroszycach. W ciągu ostatnich czterech lat doprowadziliśmy do tego, że w tej chwili jest już dziewiętnaście etatów 
w korfantowskim Komisariacie, brakuje nam jeszcze sześciu etatów. 
W zasadzie to będzie takie minimum, które zapewni tą całodobową obsługę obu gmin Korfantowa i Łambinowic. Nie ma w tej chwili możliwości, aby dostać te etaty z zewnątrz. Mam nadzieję, że dożyję tych czasów, że będzie tu całodobowy Komisariat. Sytuacja jest rudna, ale gdyby coś przyszło z góry, to pierwszy Korfantów dostanie. Trudna jest też sytuacja w pionie drogowym, pojazdów przybywa, a w powiecie mamy tylko szesnastu policjantów. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to faktycznie w mijającym okresie sprawozdawczych udało nam się zrealizować na terenie tych dwóch gmin, gdzie działa Komisariat, trzeba sobie jasno powiedzieć, że problem narkotykowy jest, jest łatwy dostęp do narkotyków różnego rodzaju i miękkich, i twardych. Nie zawsze zwraca się uwagę na to, że nasze kilkunastoletnie dziecko najczęściej, zachowuje się w trochę dziwny sposób. Jest pobudzone, uczy się całymi nocami, nie cieszmy się, że jest takie pilne, ale często jest tak, że dzieciak jest „na prochach”, które powodują wytrzymałość organizmu dłuższą, są to wszystko pozory, bo wprawdzie umysł jest podkręcony na najbliższy dzień, do jakiegoś egzaminu, po czym następuje regres. Są spotkania, dyskoteki, zabawy, gdzie narkotyki są obecne. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest zagrożenie i musimy szybko reagować.
Szczególnie działać powinni rodzice, koledzy, koleżanki, bo przecież oni wiedzą, na ale nie jest przyjęte, aby o tym fakcie kogoś informować, bo to jest jakiś szpan, to jest teraz modne itd. 
Jeżeli z tym nie będziemy walczyć skutecznie to ten problem będzie nam się powiększał , nie możemy twierdzić, że któraś gmina, czy też miasto jest wolne od narkotyków, i od tego typu przestępczości. 
Na zakończenie Pan Komendant Powiatowy Policji Jerzy Barcik podziękował Radzie i Burmistrzowi za dobrą politykę i zrozumienie
w sprawie bezpieczeństwa i stwierdził, że od wielu lat Policja spotyka się ze zrozumieniem i nawet naszych potrzeb.  Będziemy mogli po jakimś czasie spokojnie sobie popatrzeć w oczy i powiedzieć, że realizujemy nasze zadania w sposób prawidłowy. 
Ad.4/4 Przewodniczący Rady  udzielił głosu Panu Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, Panu mł. bryg. Arkadiuszowi Kuśnierskiemu. Który stwierdził, że w roli Zastępcy Komendanta chciałby przedstawić krótką informację o sytuacji przeciwpożarowej i nie tylko na terenie Waszej Gminy Korfantów:
Gmina Korfantów jako jedna z gmin powiatu nyskiego jest zabezpieczana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i podstawowym problemem tej Gminy z naszego punktu widzenia jest jej położenie, położenie w tym trójkącie  Prudnik-Niemodlin-Nysa, który nie gwarantuje szybkiego dojazdu  jednostek zawodowych. Bezpieczeństwo pożarowe na terenie powiatu realizowane jest w dwóch płaszczyznach, na płaszczyźnie straży zawodowej z Nysy, Głuchołaz i Paczkowa , bezpośrednio na teren Gminy Korfantów wyjeżdżają jednostki gaśniczo-ratownicze z PSP w Nysie, i trzeba tu podać taką informację, że tych strażaków zawodowych w Nysie, typowo wyjazdowych w każdym dniu jest tylko jedenastu.  Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tych ludzi jest bardzo mało, dlatego też  ta druga płaszczyzna, czyli zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców to jest to przede wszystkim Ochotnicza Straż Pożarna. My bez strażaków ochotników, to właściwie w wielu przypadkach nie mamy szans, ażeby podołać tym wszystkim zadaniom i zdarzeniom losowym, które na nas są nałożone. Żeby podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Korfantów Komendant  Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Nysie podpisał porozumienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
w Prudniku i z Komendą Miejską z Opola, chodzi tu o możliwość zadysponowania jednostek zawodowych z JRG Prudnik i Niemodlin. Wiąże się to z tym iż dojazd do niektórych sołectw z tych jednostek jest szybszy niż z Nysy. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że w pierwszej kolejności działania podejmuje jednostka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy. Na terenie Gminy znajduje się osiem jednostek, z czego dwie z nich korfantowska i ścinawska należą do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego. To znaczy, że te jednostki mają pewne udogodnienia, pewne zyski z tego, że tam należą w sensie środków przeznaczanych na te jednostki, ale obarczone są one jednocześnie większymi obowiązkami. Muszą  one mieć co najmniej dwudziestu strażaków w każdej chwili, i trzeba przyznać, że na te jednostki, których w powiecie jest szesnaście, z terenu Waszej Gminy możemy zawsze liczyć jako strażacy zawodowi, nie zawiedliśmy się do tej pory, i trzeba przyznać, że ich mobilność licząc czas od zgłoszenia do wyjazdu jest bardzo krótki. Powiem szczerze, że jest to jedna z przodujących gmin, 
a trzeba dodać, że tych wyjazdów mamy ponad osiemdziesiąt zdarzeń, interwencji na terenie Gminy Korfantów, wyjazdów jest ponad dziewięćdziesiąt biorąc pod uwagę wszystkie osiem jednostek ochotniczych. Trzeba powiedzieć, że praktycznie do każdego zdarzenia dyspozytor, który dysponuje jednostką interwencyjną, dysponuje jednostkę OSP z terenu Gminy Korfantów. Jest to spowodowane tym, że ta jednostka dotrze jak najszybciej, że jest na miejscu, wiadomo, że my jako strażacy zawodowi dojeżdżamy w odpowiednim czasie. Trzeba też tu zwrócić uwagę na to, że wyposażenie jednostek na terenie Gminy Korfantów zaczyna przypominać wyposażenie jednostek zawodowych. Należy dodać, że to , co się działo przez kilkanaście lat  patrząc wstecz, to rozwój tych jednostek i wyposażanie ich w odpowiedni sprzęt idzie
w dobrym kierunku. Znam Gminę od kilku już lat jeżdżąc na przeglądy operacyjno-techniczne miałem okazję zapoznać się z poszczególnymi jednostkami OSP , np. Rzymkowice miała się rozwiązać, ale życie kołem się toczy i te jednostki powstały, działają prężnie, trzeba tylko pochwalić tych ludzi i jak mówił mój przedmówca o wychowaniu naszych dzieci nasuwa się jeden wniosek, ażeby zapisać ich do straży, mamy braki 
i niech oni się tam rozwijają. Następnie Pan Komendant przedstawił Radzie informację statystyczną o stanie ochrony przeciwpożarowej 
w Gminie Korfantów i w powiecie nyskim. W/w informacja jest kolejnym załącznikiem do mniejszego protokołu. 
Komendant stwierdził, że strażacy nie tylko wyjeżdżają do pożarów, ale coraz częściej w 50 % są to inne miejscowe zagrożenia m.in. powódź, podtopienia, wyjazdy do wypadków drogowych itp. Biorąc to wszystko pod uwagę wyposażenie strażackie powinno być teraz także inne niż tylko woda i sikawki, ale też sprzęt hydrauliczny itp. Taki prawidłowo wyposażony samochód to kilkaset tysięcy złotych i trzeba tu pochwalić Burmistrza za tej rozwój w ciągu ostatnich lat, i trzeba przyznać, że jeżdżąc po tych przeglądach to należy dodać, że jednostki OSP mają już standard wyposażenia na pewnym poziomie, ale nie należy też ukrywać, że na tym można poprzestać. Przybywa nam obowiązków, są anomalie pogodowe powodują to , że ilość tych zdarzeń ciągle wzrasta. Ludzie często właśnie rozładowują swoją złość na tych naszych strażakach, infrastruktura ta jaka jest w tej chwili stosowana nie zawsze jest w stanie przyjąć takie ilości wody. Druga rzecz jest też i taka, że gdzieś talokalna głupota ludzka powoduje to, że sami sobie tę wodę gdzieś tam wpuszczamy. Bardzo cieszy nas strażaków to, że Pan Burmistrz, 
bo trzeba tu przyznać jedno, że w przypadku powodzi jesteśmy jako wiodący, ale prawda jest też taka, że wszelkie zgłoszenia i informacje na temat tych zdarzeń one spływają do nas i my jesteśmy właściwie tą główną siłą interwencyjną. Chcę tu pochwalić Pana Burmistrza, że te działania prewencyjne są tu czynione, bo są gminy, które nie podejmują tych tematów, a problemy są i będą, i z tego co widzimy na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, to tematy nie znikną, a raczej się pogłębia. Wiele tych urządzeń, które powinny nas zabezpieczać jest w stanie bardzo złym i trzeba jakieś formy wypracować, ażeby móc zapobiegać takim , czy innym zagrożeniom. Musi się na nowo w wielu przypadkach pojawić zdroworozsądkowe podejście samych mieszkańców do pewnych tematów, nie można zaorywać rowów, trzeba dbać o drożność przepustów itd.  Współpraca ze strażakami ochotnikami z Gminy Korfantów rozkłada się na kilka punktów , są szkolenia podstawowe strażaków ratowników, kierowców konserwatorów, szkolenia ratownictwa, praca na aparatach dróg oddechowych, które powinny być sprzętem podstawowego użytku, coraz częściej ze względu na wyposażenie naszych mieszkań różnymi przedmiotami, to w razie zagrożenia mamy bardzo toksyczny dym i mamy wchodzić w aparatach, musimy dbać przede wszystkim o zdrowie tego naszego ratownika, staje się on także już podstawowym narzędziem w rękach strażaka ochotnika.
Działania są skuteczne wtedy, gdy w pierwszej chwili są podejmowane zawodowo i z pełnym potrzebnym wyposażeniem. Chciałbym pochwalić też strażaków korfantowskiej Gminy, bo okazuje się, że Gmina, która gdzieś tam mieści się w średniej wielkości, ilości zaludnienia, to nagle się okazuje, że ma jednostkę we Włostowej, która potrafi wygrać zawody sportowo-gaśnicze na terenie powiatu, która bardzo dobrze reprezentuje powiat na zawodach wojewódzkich, trzeba przyznać, że kontrole gotowości OSP, też wypadają bardzo pozytywnie.  Myślę, że te pieniądze, które są przez Radę i Burmistrza lokowane dla strażaków
to nie idą na marne, że widać, że to skutkuje tym, że ten poziom bezpieczeństwa i wyszkolenia strażaków i że jest na terenie Gminy poziom bezpieczeństwa ze strony strażaków jest tu zachowany.
Informacja statystyczna Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie  jest kolejnym załącznikiem do protokołu.

Ad.4/5  W dyskusji głos zabrali:
1/ Radny Jan Hauschild z Rzymkowic zabierając głos w dyskusji stwierdził m. in, że jako Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Rzymkowic chce nadmienić parę słów na temat ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów, gdyż wiadomo ile w tym roku ochotnicza straż pomogła w sprawie powodzi, a przede wszystkim to są ochotnicy tacy, że z tych działań niby są korzyści, ale te korzyści zostają  przeważnie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej i myślę, że tak jest w pozostałych jednostkach naszej Gminy. Ponadto Radny Jan Hauschild 
poinformował, że na obiekcie byłej szkoły w Rzymkowicach odbyły się ćwiczenia związane z ewakuacją osób poszkodowanych z użyciem aparatów dróg oddechowych, gdzie jak wiemy jest w każdym prawie mieszkaniu wiele rzeczy toksycznych, więc muszą być dziś aparaty tlenowe praktycznie w każdej jednostce, w naszej Gminie jeszcze dwie jednostki nie posiadają takiego wyposażenia. Mieliśmy też organizowane zawody strażackie i naszym zdaniem należny jest ukłon w stronę jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowej, bo godnie reprezentowali  na wojewódzkich zawodach strażackich naszą Gminę, gdzie o mały włos mieliby trzecie miejsce, ale myślę, że jak na pierwszy start to i tak było to rewelacyjne. Radny stwierdził, że Pan Komendant Gminny organizuje też różne szkolenia, ćwiczenia i już w tym roku odbyły się podstawowe ćwiczenia dla strażaków, a także dla kierowców
w Głuchołazach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Radny Jan Hauschild podziękował Panu Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie za sfinansowanie remontu strażackiej bryczki konnej OSP
w Rzymkowicach.

2/ Radny Henryk Kierpal z Włostowej stwierdził, że obecnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych to nie są tylko jednostki gaśnicze, uczestniczymy w różnego rodzaju zawodach sportowych, gdzie godnie prezentujemy naszą Gminę, szkoda, że nie wyszła nam sprawa ostatnio w Przechodzie, ale o tym porozmawiamy w swoim gronie. Straż pożarna to jest taka więź w każdej wsi, strażacy są wszędzie tam, gdzie się coś dzieje na wsi, są z pomocą, ochroną pracą społeczną, wszędzie jesteśmy, na festynach, w kościele, jesteśmy na każdej uroczystości na wsi, w Gminie. Pomogliśmy także przy zabezpieczaniu Wyścigu Kolarskiego po Ziemi Korfantowskiej, o powodzi nie wspomnę, albo wspomnę, dlatego, że to jest bardzo niewdzięczne, ja na własnej skórze przekonałem się o tym w Jegielnicy i przykro mi tu o tym mówić, ale i nas we Włostowie. Są takie słowa niewdzięczne za to, że my ładujemy piasek do worków,a właściciel opiera się o płot paląc papierosa lub ogląda telewizję , Boże w takiej sytuacji ratujemy wszyscy i wszystko. Musimy być całkowicie solidarni, bo inaczej nie z tej naszej pracy nie będzie. Są stwierdzenia takie jak np. u nas we Włostowej, gdzie wychodzi jedna pani i mówi, wy za to bierzecie pieniądze. To ja się pytam jakie pieniądze my za to bierzemy?  Pieniądze za to bierzemy, 
i zaraz będziemy głosować, ile to my bierzemy. Za godzinę tej naszej akcji, a gdzie te pieniądze zostają, w jednostkach, mało która jednostka się dzieli pieniędzmi na prywatne i służbowe. Jak tu już wcześniej Kolega Hauschild powiedział, wszystkie pieniądze zostają w OSP, wszystkie do złotówki. Proszę Kolegów Radnych, ażeby poparli wniosek Burmistrza 
o zakup tych trzech pomp szlamowych, naprawdę to jest potrzebne. My mamy takie pompy, jakie kiedyś były, ale chcemy mieć takiego typu jak już ma jednostka w Korfantowie, to są naprawdę dobrej jakości pompy.
Można przy ich udziale dobrze pracować i szybko zagrożenia likwidować. Mam jeszcze jedno pytanie do Szefa PSP w Nysie, czy Wy oprócz szkoleń jesteście w stanie przekazać dkla jednostek OSP w naszej Gminie jakikolwiek sprzęt, który jeszcze nadaje się do użytku, bo my złomu to mamy dosyć. Część naszych samochodów, to są „dziadki”.
My dbamy o to , co mamy, ale będzie on sprawny do czasu.
3/ Odpowiedzi Radnemu udzielił Zastępca Komendanta PSP w Nysie, który stwierdził, że podobnie jak jednostki OSP w całym powiecie, tak i jednostka powiatowa borykają się z takimi samymi problemami, brak środków, ale wierzę, że wspólnymi siłami przy pomocy burmistrzów, wójtów będzie tego sprzętu dalej przybywać, i z roku na rok praca strażaków będzie bardziej bezpieczna i szybsza. Komendant stwierdził, że nie może obiecać na 100 %, że OSP coś dostaną, ale mając na uwadze zaangażowanie korfantowskich strażaków będziemy mieć te sprawy na uwadze.
4/ Sekretarz Gminy – Jarosław Szewczyk w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że chce powiedzieć parę słów na temat ochrony przeciwpożarowej, z racji tej, że i zawodowo,  i  z sympatii, dlatego, że zajmuję się sprawami ochotniczych straży pożarnych. Sekretarz stwierdził, że swoją wypowiedź chciałby odnieść do kilku takich głównych tematów, a mianowicie: sprawa pierwsza, jak trwoga to do Boga, i jak się na terenie naszej Gminy coś się dzieje, to kręcimy numer 998 albo bezpośrednio dzwonimy do członków danej jednostki, 
że potrzebujemy pomocy w jakimś określonym zdarzeniu, w jakiejś określonej sytuacji i na szczęście te jednostki tej pomocy nam nie odmawiają. Są mobilne, są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo jak już powiedział Pan Komendant w tym podstawowym pierwszym okresie. Często ten okres jest najważniejszy, gdy  chodzi o ratowanie życia w wypadkach komunikacyjnych, gdzie jednostką wiodącą jest jednostka
z  Korfantowa, która jest sprzętowo wyposażona oraz posiadająca kadrę wykwalifikowaną, jak i też przy innych zdarzeniach, w najprostszych zdarzeniach pożarowych, gdy po prostu trzeba źródło ognia stłumić przynajmniej w tym początkowym okresie i myślę, że za to naszym strażakom trzeba podziękować. Zdaję sobie sprawę z tego, że sprzętowe wyposażenie OSP jest  różne i ono będzie takie jeszcze przez wiele lat, nie mniej jednak gdybyśmy chcieli troszeczkę powspominać jak kombatanci, to myślę, że bardzo dużo się zmieniło i to na dobre, 
bo przecież samochody, którymi dysponujemy w jakimś tam okresie czasu zostały całkowicie przekonstruowane, uzyskały nowe nadwozia pożarnicze, sprzęt, który posiadamy, choć też już jest wiekowy, ale to jest przecież sprzęt wysoce specjalistyczny, bo i agregaty prądotwórcze, różnego typu oświetlenia samochodów, sprzęt ratownictwa medycznego, itd. Tutaj można wymienić jeszcze i inny sprzęt przez dłuższy czas, ale my często o tym też nie wiemy, ale my ten sprzęt posiadamy. Mamy też ludzi, którzy potrafią ten sprzęt obsługiwać. Problem jedyny, jaki mamy w ostatnich latach, to jest problem związany z tematem poruszonym przez Radnego Jana Hauschild, to jest problem z aparatami powietrznymi , bo samo posiadanie sprzętu to jeszcze nie wszystko. Ten sprzęt trzeba jeszcze odpowiednio konserwować, trzeba o niego dbać, a używać go mogą tylko osoby, które posiadają odpowiednie szkolenia, a  oczywiście
To wszystko pociąga znaczne nakłady finansowe. Z jednej strony cieszę się, że Rada Miejska od wielu lat utrzymuje budżet OSP w miarę na jednakowym poziomie i on pozwala nam na drobne jeszcze jakieś manewry, że coś się w tych strażach pożarnych jeszcze się dzieje, 
a z drugiej strony on jest Szanowni Państwo w sposób wysoce jeszcze niewystarczający, bo przecież najprostszy samochód pożarniczy to w wersji takiej średniej, tj. 400 – 500 tys. złotych. Chcę nawiązać jeszcze do aparatów dróg oddechowych , to ostatnie zdarzenie jakie miało miejsce w korfantowskim domu pomocy społecznej, to pewnie, gdyby nie wyposażenie w naszej jednostce w Korfantowie, to strach pomyśleć, 
co by się mogło wydarzyć z tym obiektem, który jest piękny, w centrum 
i tragedia mogłaby być wielka. Na szczęście tak się nie stało.
Pracuję już dwadzieścia lat, ale nie było roku, w którym nie organizowalibyśmy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, i tutaj od wielu lat trzeba dziękować tym jednostkom OSP, które te zawody organizują i przy niewielkim budżecie taka formuła współzawodnictwa jest potrzebna, nasze jednostki jednak  wciąż muszą się integrować, 
a jednocześnie doskonalić swoją sztukę pożarniczą, a młodzież, no niestety ,aby przyciągnąć do remizy to trzeba mieć sprzęt i dodatkowe formy zajęć jakie w OSP mogą być prowadzone. Myślę, że tak ogólnie powiedziałem o tych najważniejszych działaniach na terenie Gminy Korfantów i jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował strażakom za to, że możemy na nich liczyć, dziękuje obecnym na Sesji Prezesom i Naczelnikom za to, że zechcieli poświęcić swój czas na problematykę związaną z ochroną przeciwpożarową , która jest tematem na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej.
5/ Radny Stanisław Kopaczuk z Korfantowa stwierdził, że jego przedmówca Pan Sekretarz powiedział, że trzeba podziękować naszym strażakom za ich działalność, jest to jak najbardziej wskazane i my jako Rada powinniśmy i ja jako zwykły obywatel, mieszkaniec Korfantowa czynię to oczywiście w imieniu swoim i myślę, że także w imieniu całej Rady, serdecznie dziękuję wszystkim strażakom za to co robią i życzę im dużo sukcesów, no i żeby te sukcesy spowodowały to, że do każdego zdarzenia, do którego się wyjeżdża, i żeby w takiej samej grupie się wróciło do jednostki. Z jednej strony chcę powiedzieć, że my jako Rada tej kadencji , po prostu na propozycje jeżeli chodzi o wydatki na straż, to nie robiliśmy jakichś trudności i wszystkie propozycje, które do tej pory były zgłaszane, oczywiście w ramach naszych możliwości i budżetu zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Dowodem tego jest choćby nowa remiza, która jest na ukończeniu w Ścinawie Małej. 
W dzisiejszych materiałach mamy wniosek o modernizację remizy w Rzymkowicach i w przyszłości . myślę, że to już nowa Rada będzie realizowała budowę remizy we Włodarach. Uważam, że my jako Rada do tej pory w kończącej się kadencji, ale jeśli będzie jeszcze taka możliwość to tą naszą straż wesprzemy i jeszcze raz Radny Stanisław Kopaczuk złożył życzenia wszystkiego dobrego.
6/ Burmistrz Zdzisław Martyna stwierdził, że o czym innym chce powiedzieć, bo w zasadzie Sekretarz powiedział już wszystko to, o czym mieliśmy powiedzieć. Rozważając problem patrząc na całą Gminę, to również nie zapomnijmy o podziękowaniu naszej Policji, Komendzie Powiatowej Policji w Nysie, Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ponieważ oni nas tutaj nadzorują i wspomagają. Nasi strażacy i tutaj jest normą, że wykonują to , co zostało przypisane ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Sądzę, że tutaj możemy się poszczycić, miałem okazję być w Kotorzu Małym na zawodach  i widziałem w zasadzie zacietrzewienie, że strażak nie stanął tam, gdzie miał stanąć o trzy centymetry w innym miejscu, chciałbym się cieszyć z obecności naszych strażaków w uniformach wyjściowych, gdzie będą prezentowali również
i swoje zaangażowanie do ochrony tego, co rolnicy wyprodukowali. Chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie należy to podkreślić, że obecnie realizujemy budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ścinawie Małej w ramach końca października będziemy świadkami odbioru uroczystego tego Centrum, w którym się zmieści również i remiza OSP ze wszelkimi szykanami, jakie daje nam dzisiejsze budownictwo. Druga rzecz, to chciałbym takie nadzieje wyrazić, że jeżeli wieś nam pomoże, bo strażaków to jestem pewny, to samochód, który niedawno został zakupiony dla Rzymkowic, to również znajdzie swoją siedzibę w godnych warunkach, bo pewnie gdyby coś nie daj Boże stało, to 
i Rzymkowiczanie pewnie by nam nie wybaczyli, gdyby ich straż nie mogła mieć właściwych warunków, tym bardziej, że ostatnio sprawiają się bardzo dobrze. Wygrali współzawodnictwo w Wasserball , 
w Przechodzie i w związku z tym, też im w jakiś sposób należałoby podziękować. Z drugiej strony chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o której się nie mówi, a mianowicie, my mamy w Gminie cztery zabytkowe pompy strażackie, w Przechodzie jest już wyremontowana, wczoraj widziałem zdjęcia jak wygląda rzymkowicka sikawka, no więc będzie na co popatrzeć i mam nadzieję, że do Włostowej się doczepimy, a Korfantów sam sobie poradzi, bo ma sikawkę z początku siedemnastego wieku, sikawkę, że nie tylko konie ją ciągnęły, ale i też sami ludzie ją nosili. Trzeba ludziom pokazywać te eksponaty, bowiem od tego to się wszystko zaczynało, no i nie możemy zapomnieć 
o Włodarach, mamy już również pozwolenie budowlane na przebudowę całkowitą remizy. Osobowo straż pożarna we Włodarach należy do jednych z najmocniejszych w Gminie i myślę, że dołożę wszelkich starań, aby zaproponować Radzie rozwiązanie, ażebyśmy mogli jeszcze nie czekając na przyszłą kadencję, ale przy Waszej pomocy rozpocząć to niewątpliwe ważne zadanie. Myślę, że wszystkie nasze jednostki 
i organizacje pozarządowe także będą wspomagać nasze działania 
w zakresie racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, co nam zagospodaruje na przyszłość.

Ad. 4/6  Po zamknięciu dyskusji  Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
w Gminie Korfantów. 
Radni podjęli w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Następnie Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nsie Pan Arkadiusz Kuśmierski wręczyli Panu Stanisławowi Śmiałkowi sołtysowi Kuźnicy Ligockiej Brązową Odznakę  „ Za zasługi dla pożarnictwa”. 
Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach Rady.
Po zakończonej przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i Rada przystąpiła do podjęcia uchwał, których projekty były przedmiotem analizy na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej.

Ad.5/ 1 Burmistrz Zdzisław Martyna postawił wniosek o wycofanie 
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie Rady wniosek Burmistrza 
o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. Rada przyjęła w/w wniosek jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad Rady.

2/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

3/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Korfantów 
i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Korfantów
i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu. 

4/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Burmistrza Korfantowa poręczenia wekslowego.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za podjęciem w/w uchwały, która jest także załącznikiem do niniejszego protokołu.

5/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok. 
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.

6/1 Przed głosowaniem na projektem uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok,  głos zabrał Radny Krzysztof Bernacki z Włodar, który stwierdził, że nie był na posiedzeniu Komisji stąd ma pytanie, które w zasadzie wynika częściowo z relacji, które przedstawiał Pan Burmistrz w sprawie stanu bezpieczeństwa , porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów, a dotyczy to 70.000 złotych, które są przekazywane na modernizację budynku byłej szkoły w Rzymkowicach, było 50.000 , dziś jest 70.000. Burmistrz mówił coś o braku zgody mieszkańców, w zasadzie mam dwa pytania. 
Po pierwsze czy plany otwarcia przedszkola nie będą w jakiś sposób kolidowały z przeniesieniem remizy OSP, i jest sprawa może bardziej mentalna, czy to w jakiś sposób nie podzieli mieszkańców, bo ja jednak osobiście jestem zdania, że zgoda buduje, chociaż ta zgoda mieszkańców nie zawsze jest wygodna dla władz i ja sobie zdaję z tego sprawę, no i co z tego wynika, straż pożarna w Rzymkowicach nie za bardzo by istniała, gdyby nie Rzymkowice, a z kolei Rzymkowice, przepraszam za wyrażenie mogą istnieć bez straży. Tak wydaje mi się, że zgoda jest najważniejsza i stąd bym prosił o wyjaśnienie tego tematu.
2/ Odpowiedzi Radnemu udzielił Burmistrz Zdzisław Martyna, który stwierdził, że nadszedł moment kiedy już należy podejmować decyzje, a dywagować już , jak to się dzieje od iluś tam miesięcy, czy już od ponad roku i taką decyzję, którą ogłaszałem wszem i wobec Pani Sołtys jest, że realizujemy koncepcję adaptacji byłej szkoły na obiekt użyteczności publicznej w Rzymkowicach. Zrobiliśmy dokumentację, która uzyskała wszelkie potrzebne opinie jakie są potrzebne. Nie wiem czy w tej chwili, czyli dzisiaj już uzyskamy pozwolenie budowlane, które kompetentne organy sprawdzały, czy dokumentacja jest pełna, czy może być przedszkole razem ze strażą pożarną w jednym budynku, ale takie myśli też przychodzą do głowy niektórym mieszkańcom. A do tej pory przez kilkanaście lat ta straż funkcjonowała w takim układzie, ale w innym miejscu i nikt się niczego złego nie obawiał, łącznie z mieszkańcami. Dlatego też budynek nie stał pusty, tylko zrobiliśmy projekt techniczny, który spełnia wszystkie wymogi jak już powiedziałem, plan zagospodarowania jest taki, że jedno pomieszczenie przekazujemy  na garaż OSP, cała część pozostałego parteru będzie przedszkolem łącznie z ogrodem owocowym, który będzie pięknym placem zabaw. Zaczynamy w przyszłym tygodniu realizować to zadanie. Zgadza się, że nie w całości akceptowany jest pomysł adaptacji tegoż budynku, ponieważ no częśćosób, a szczególnie mamy, które mają dzieci i są w jakiś sposób zainteresowane własnymi dziećmi, uważają, że ta szkoła powinna tam funkcjonować. Z tym, że ja wykonując decyzję Rady Miejskiej ten budynek tak zagospodarowuję, jak tutaj ogłosiłem, no i chyba już nie ma o czym dyskutować, tym bardziej, że odpowiedzieliśmy na wszystkie wątpliwości jakie zgłosiły nam i Rzecznik Praw Obywatelskich, 
i Rzecznik Praw Dziecka, w tej chwili ustała korespondencja między potencjalnymi organizacjami ,. Które mogłyby tam chcieć mieć szkołę i ja myślę, że to już jest czas na to, że działać, bo gdybym się musiał ze wszystkimi decyzjami konsultować, to nic bym w Gminie nie zrobił, ponieważ zawsze w każdym momencie jest inne zdanie. Ja je szanuję, ale i też realizuję to, do czego mnie zobowiązano i dlatego też z dużym pożytkiem.  Pani Sołtys ostatnio mnie zapytała, czy będziemy mieli dzieci. To tak wygląda,  jakbym to ja dla  swoich  dzieci przedszkole 
w Rzymkowicach chciał zrobić. Jeśli chodzi o mnie, to w jakiś sposób mógłbym coś postanowić ewentualnie, natomiast ja uważam, że byłoby to śmieszne, gdyby działało przedszkole w Rzymkowicach 
z nauczycielką, którą już z Korfantowa żeśmy umówili i która będzie tam pracowała, żeby dla dzieci było przedszkole w Rzymkowicach, a druga część jeździła do Grabiny. Więc dla mnie to byłoby kuriozum, jak zresztą niektóre argumenty, które do tej pory występują. Szanując wszystko, w przyszłym tygodniu przystępujemy do adaptacji budynku na przedszkole w pierwszej kolejności. W tej chwili zleciliśmy kosztorys wszystkich naszych działań, czy wystarczy 120 tysięcy złotych. Nie mogę tego jeszcze dzisiaj potwierdzić. Natomiast przygotowanie dokumentacji, inwentaryzacja obiektu, opinie, które tu kosztowały 29 tysięcy złotych. Pozostała część będzie na przeróbki tych pomieszczeń, które tam będą dla jeszcze innych organizacji. Pani Sołtys powiedziała wprawdzie, że strażacy mają „ przechlapane” w Rzymkowicach, ale myślę, że oni sobie dadzą radę ponieważ to ich żony właśnie są tym nurtem, który w jakichś sposób dewaluuje ich prawo do tego, żeby mieli ten garaż strażacki. Sądzę, że czas na dyskusję już minął. Jestem skłonny jeszcze przy ogłoszeniu naboru do programu rozwoju obszarów wiejskich zgłosić to zadanie, aby ten obiekt jeszcze piękniej wyglądał, żeby był jeszcze bardziej kompletnie wyposażony i cieszyłbym  się  z tego tytułu, kiedy wspólnie razem, również z Rzymkowicami otwieralibyśmy znakomicie funkcjonujący, czy też pięknie wyglądające przedszkole. Jestem pełen świadomości, co się w tym zakresie dzieje, i zamiast się boczyć, kłócić, jednak wspólnie razem do tego przedsięwzięcia przystąpić, dla dobra przede wszystkim dzieci i dla dobra w szczególności mieszkańców Rzymkowic.

6/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok. Rada podjęła w/w uchwałę. 11 Radnych głosowało za podjęciem uchwały, 1 Radny głosował przeciwko podjęciu uchwały, 2 Radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu. 

7/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Panu Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie, który przedstawił Radzie wniosek o odwołanie Skarbnika Gminy Korfantów, który stwierdził, że w/w wniosek był przedstawiony na wszystkich posiedzeniach Komisji, ale Państwo Sołtysi i Goście o tym nie wiedzą i w związku z tym, że Pani Skarbnik Maria Zawadzka złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia bieżącego roku. W uzasadnieniu Pani Maria podała, nazwijmy to 
czynniki rodzaju rodzinnego, które zadecydowały o tym, że prosi o rozwiązanie umowy, to po pierwsze. Pani Maria nabyła uprawnienia emerytalne w 2006 roku. Rozumiem sytuację i stąd też wnoszę do Rady projekt uchwały w  którym proponuję odwołanie Pani Marii Zawadzkiej ze stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 31 sierpnia 2010 roku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Korfantów. Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za podjęciem uchwały.
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Korfantów Pani Marii Zawadzkiej jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.

8/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Panu Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie, który podziękował Pani Marii Zawadzkiej i powiedział, że mieliśmy niewątpliwą przyjemność pracowania przez prawie trzydzieści lat w służbie Gminie, w służbie finansów publicznych. Za te trzydzieści lat nie dotknęła nas żądna kara nadzoru finansowego,
i  to też jest chyba wyjątkowa sprawa w skali nie tylko województwa, ale też i kraju. Pani Maria trzymała ten budżet jak tylko mogła, racjonalnie wydając środki. Przez te trzydzieści lat nie mieliśmy żadnej wpadki, nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Powinniśmy wrócić do historii, jak ta nasza Gmina wyglądała 30 lat temu, a jak wygląda dzisiaj i przy każdym tym dziele Pani Maria ma dzisiaj swoje własne miejsce, to trzeba powiedzieć, że dokonaliśmy pewnej rewolucji w sytuacji Gminy, która ma jedne z najsłabszych w województwie dochody na jednego mieszkańca.
Chciałem jeszcze powiedzieć, że gospodarowanie pieniędzmi, kiedy jest ich dużo, to nie jest sztuka, ale gospodarzyć pieniędzmi kiedy ich stale brakuje, to jest już wielka sztuka. Sami zresztą prowadząc własne gospodarstwa domowe często tego doświadczamy, dlatego też stwierdził Burmistrz, że jest ogromnie wdzięczny Pani Skarbnik, że miał przyjemność właśnie przez tyle lat wspólnie dzierżyć dzieło publicznego rozwoju Gminy Korfantów, że nie pamiętam, lub nie chcę pamiętać ani jednej chwili, gdzie moglibyśmy się różnić w sposób dynamiczny. Jakoś nam się udawało i życzę wszystkim Państwu, aby na swojej drodze zawodowej mieli właśnie samych takich kolegów, czy też koleżanki. Zawsze mogłem na nią liczyć, nawet wtedy, kiedy miała już wszystkiego dość. 
Dynamiczna zmiana systemu finansowania, jaka w tej chwili następuje wymaga coraz większych poświęceń i tutaj nie ma żartów, w związku z tym , tym bardziej jestem dumny z tego, że miałem okazję z Panią Marysią współpracować i serdecznie jej za to dziękuję. Przy owacji wszystkich uczestników Sesji Burmistrz wręczył Pani Skarbnik wiązankę kwiatów.

Następnie Burmistrz Zdzisław Martyna powiedział, że działalność publiczna nie toleruje pustki i w związku z tym wnosi projekt uchwały 
o powołaniu z dniem 01 września 2010 roku Skarbnika Gminy Korfantów
i zaproponował Szanownej Radzie powołanie Pani Joanny Szkudlarskiej na to stanowisko. Burmistrz poinformował Radę, że Pani Joanna Szkudlarka posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Spełnia warunki objęcia stanowiska z wymogami ustawy o finansach publicznych. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej, w 2005 roku ukończyła podyplomowe studium samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miejskim. Od 2007 roku pracuje jako inspektor ds. planowania i rozwoju budżetu. W okresie pracy w Urzędzie Miejskim dała się poznać jako osoba rzetelna i cechuję ją zawsze fachowość i solidność oraz terminowość. Proponując Pani Joannie Szkudlarskiej tę funkcję mam przekonanie, że będzie sprawowała ją 
w sposób zgodny z prawem i regułami gry finansowej. Burmistrz stwierdził, że kandydaturę tę uzgodnił z Panią Marią Zawadzką u której w Wydziale Pani Joanna pracuje.  Kandydatura Pani Joanny Szkudlarskiej jest efektem awansu w naszym Urzędzie. Nie pierwsza zresztą i daje to gwarancje, że osoby, które u nas pracują i starają się o podnoszenie kwalifikacji zawodowych mają szanse awansować, co też jest ważne z punktu widzenia planów życiowych i planów zawodowych.
Tam gdzie nie musimy organizować konkursu, gdzie nie musimy czekać na zewnętrzne posiłki, mamy własne osoby, które spełniają warunki i czynimy to w sposób ochoczy i w związku z tym, z taką ochotą zaproponowałem Pani Joannie objęcie funkcji Skarbnika i jednocześnie gratuluję jej odwagi i zaproponowałem jednocześnie Pani Marii Zawadzkiej takie rozwiązanie, że do końca kadencji będzie nas wspomagała ze względu na to, że nikt nas nie zwolnił z tego, aby do 15 listopada nie złożyć Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok. Także sołtysi zobowiązani są zorganizować zebrania wiejskie do dnia 20 września, aby podjąć uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na określone zadania. Chcę powiedzieć, że jesteśmy na finiszu kontroli kompleksowej i będzie to takie jakby nowe otwarcie na nowy start.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Korfantów.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za podjęciem uchwały.
Uchwała w sprawie powołania Pani Joanny Szkudlarskiej na Skarbnika Gminy Korfantów stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
Po powołaniu przez Radę  Skarbnika Gminy Korfantów Burmistrz Zdzisław Martyna złożył Pani Joannie serdeczne życzenia i gratulacje związane z przyjęciem w/w funkcji.

9/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach ich działalności statutowej.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem. 
Uchwała w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach ich działalności statutowej stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

10/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały zmieniającej uchwałę sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów. 
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów  jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

11/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2010 – 2016.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jego podjęciem.
Uchwała w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2010 – 2016 stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

12/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Sekretarzowi Gminy Jarosławowi Szewczykowi, który w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawił Radzie wnioski wraz z uzasadnieniem o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Korfantów” i „ Zasłużony dla Gminy 
Korfantów”. 
W/w wnioski są kolejnymi załącznikami do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały 
w sprawie nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta Korfantów” Panu 
Damianowi Jerzemu Tomczykowi. 
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem i jest ona kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.\
13/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie nadania tytułu ”Zasłużony dla Gminy Korfantów” Pani Marii Zawadzkiej. Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem, uchwała ta jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.

14/ Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Korfantów” Panu Henrykowi Podkalickiemu”. Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem, uchwała ta stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

15/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów Panu Eugeniuszowi Tyczyńskiemu. Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie nadania tytułu” Zasłużony dla Gminy Korfantów” Panu Eugeniuszowi Tyczyńskiemu jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował Radnym za podjęcie 
wszystkich projektów uchwał przygotowanych na Sesję Rady Miejskiej.

Ad.6 Odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana Radnego Stanisława Kopaczuka interpelację udzielił Burmistrz Zdzisław Martyna, który stwierdził, że Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji dokona przeglądu chodników i powiadomi Pana Radnego o podjętych działaniach.
Ad.7 W wolnych wnioskach głos zabrał Burmistrz Zdzisław Martyna,
który poinformował, że wszyscy Sołtysi otrzymali informację o wysokości środków przyznanych sołectwom na fundusz sołecki w 2011 roku. Zebrania wiejskie powinny się odbyć najpóźniej do dnia 20 września bieżącego roku, i jest prośba do Państwa Sołtysów o zwołanie tych zebrań i powiadomienie Urzędu o ich  terminach. 
Ad.8 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 30 czerwca 2010 roku LIII Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. 
Radni przyjęli protokół jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jego przyjęciem.

Ad.9  Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował za aktywne uczestnictwo w obradach i dokonał zamknięcia LIV Sesji Rady Miejskiej.

protokolant:                                                       Przewodniczący

Halina Przystawska                                       mgr Jan Oleksów














