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Obrady Sesji odbyły się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, w godz. od 1700
do 2000.
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Oleksów.
Porządek Sesji przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie obrad.
2.Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Korfantowa.
3. Wręczenie tytułów:
    1/” Honorowy Obywatel Miasta Korfantów.”
    2/”  Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Występ artystyczny.
6. Zamknięcie Sesji.

Ad. 1 Po otwarciu obrad LV Sesji Rady Miejskiej jej Przewodniczący Jan Oleksów przywitał przybyłych na Sesję Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Korfantowa Zdzisława Martynę , Sołtysów Gminy Korfantów
i zaproszonych Gości:
Honorowych Obywateli Miasta Korfantów:
1. Pana Józefa Bednarskiego, 
2. Pana Janusza Honkowicza,
3. Pana Tadeusza Nowackiego,

Przywitał także Panie i Panów wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Gminy Korfantów.
W uroczystej Sesji z okazji 17 rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów udział wzięli :
1. Pani Teresa Karol – Wicemarszałek Województwa Opolskiego,
2. Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty,
3. Pan Czesław Biłobran- Wicestarosta Powiatu Nyskiego,
4. Pan Janusz Wójcik  - Radny Powiatu Nyskiego,
5. Pan Włodzimierz Figiel – Radny Powiatu Nyskiego
6. Pan Tadeusz Dziubandowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych            
                                                       w Nysie, 
7. Pan Roman Sambor – Wiceburmistrz Głuchołazów,
8. Pani Alina Baran        – Wójt Gminy Skoroszyce.
9. Pan August Kostecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 
                                         Łambinowice.
Ponadto udział w Sesji wzięli :
- Księża z parafii Gminy Korfantów,
- przedstawiciele instytucji, firm i podmiotów gospodarczych z terenu Gminy,
- kierownictwo jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów
- pracownicy Urzędu Miejskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
  i Rekreacji, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy z terenu 
  całej Gminy Korfantów, którzy zostali szczególnie serdecznie przywitani
  przez Przewodniczącego Rady Jana Oleksowa.
Po przywitaniu wszystkich Gości Przewodniczący Rady stwierdził, że w roku bieżącym 17 rocznica odzyskania praw miejskich przez Korfantów zbiega się z dwudziestoleciem istnienia samorządów gminnych, podstawowych jednostek samorządu terytorialnego kraju.

Ad. 2 Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Korfantowa Zdzisławowi Martynie, który w swoim  wystąpieniu powiedział między innymi, że Korfantów ma dzisiaj 675 lat, w roku bieżącym obchodzimy
35 rocznicę funkcjonowania Gminy Korfantów w obecnych granicach administracyjnych, 20-lecie istnienia samorządu gminnego i 100 –lecie budynku remizy strażackiej w Korfantowie.
Następnie Burmistrz skupił się na przedsięwzięciach o charakterze samorządowym:
- poinformował, że 18 sołectw uczestniczy w Programie „ Odnowa wsi”,
- wszystkie wsie mogą korzystać z funduszu sołeckiego, w  roku 2010 wynosi on 249.000 zł, a planowany na rok 2011 wynosi -270.000 zł.
Korzystanie przez samorządy wiejskie z tych dwóch funduszy ma duże znaczenie, gdyż to wsie same stanowią na co swoje środki przeznaczają i w ten sposób społeczności lokalne konsolidują się na określonych zadaniach, co jest także elementem bardzo ważnym scalającym i dającym satysfakcję z rozwoju swoich miejsc zamieszkania.
Burmistrz poinformował także , że w Korfantowie działa Lokalna Grupa Działania „ Wspólne Źródła”, w której są także Gminy Prudnik i od niedawna Gmina Biała.
- coraz bardziej znane są duże imprezy o charakterze ponad lokalnym, takie jak Wasserball, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Samorządowy Konkurs Lepienia Pierogów, Wyścig Kolarski po Ziemi Korfantowskiej,
Jarmark Miejski Rękodzieła Artystycznego, Festyny, Dożynki, Dni Korfantowa – Dożynki Powiatu Nyskiego w Korfantowie.
Wszystkie te imprezy mają swoich zwolenników, nie tylko mieszkańców naszej Gminy, ale również ludzi z innych gmin.
Szczególnie serdeczne podziękowania złożył Burmistrz strażakom z 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy nie tylko gaszą pożary, ale również ofiarnie walczyli ze skutkami powodzi, która nie ominęła naszej Gminy.
Przy tej okazji Burmistrz wymienił, że w Ścinawie Małej na ukończeniu jest inwestycja , gdzie strażacy otrzymają remizę, a mieszkańcy także świetlicę, rozpoczęto remont i adaptację byłej szkoły w Rzymkowicach na garaże i pomieszczenia dla strażaków, czynione są starania o podjęcie jeszcze w roku bieżącym remontu remizy we Włodarach, dobrą wiadomością jest także i to, że dosłownie przedwczoraj otrzymaliśmy wiadomość od Marszałka Sejmiku, że otrzymaliśmy 1mln 100 tys. złotych na remont naszej stuletniej remizy przy ul. Kościuszki w Korfantowie z adaptacją na bibliotekę XXI wieku, jak jeszcze znajdziemy 300 tys. własnych środków na to zadanie, to możemy zacząć to zadanie.
Rok ubiegły i bieżący w naszej Gminie to także rozwój powolny, ale wyważony organizacji pozarządowych i współpraca z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej i organizacja szkoleń ułatwiających działanie „Rozwój ekonomii społecznej na Opolszczyźnie”.
Burmistrz stwierdził, że nadal rozwijane są różnego rodzaju działania mające na celu rozwój sportu i rekreacje, gdzie osiągamy dobre wyniki w tenisie stołowym, lekkiej atletyce, a ostatnio w piłce nożnej, gdzie awansowały drużyny ze Ścinawy Małej i Gryżowa.
Rok ubiegły to zmiany w edukacji gminnej; dalsza optymalizacja sieci szkolnej, rozwój bazy edukacyjnej, upowszechnianie opieki przedszkolnej oraz podnoszenie standardów wyposażenia w pomoce naukowe, wyrównywania szans edukacyjnych. Największą inwestycją, którą budujemy z własnych środków i kredytów pod kierownictwem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Janusza Wójcika, jest nowopowstające Gimnazjum na miarę XXI wieku. Chcemy dać naszej młodzieży jak najlepsze warunki i wyrównanie szans, gdyż inwestycje w oświatę naszych dzieci i wnuków to nasz wielki patriotyczny obowiązek. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkim to się podoba, ale bez reformy oświaty gminnej ze względu na istniejącą demografię nic nie robiąc, to dokładanie do funkcjonowania placówek szkolnych własnych środków w pewnym momencie zahamowałoby rozwój Gminy czy też remonty w innych ważnych dla naszej społeczności dziedzinach.
Następnie Burmistrz poinformował, że Gmina Korfantów korzysta w dużej mierze ze wsparcia środków unijnych np. na modernizację gminnej sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków mamy przyznane ponad 6 mln złotych na rok 2011.
Obecnie , czyli jeszcze w roku bieżącym otrzymamy wsparcie na takie zadania jak:
-budowa świetlicy wiejskiej w Gryżowie,
-budowa świetlicy wiejskiej w Ścinawie Małej,
-przebudowa ulicy Słowackiego w Korfantowie tzw. „schetynówka”, 
- remont w Zespole Szkół w Korfantowie,
Trzeba powiedzieć, że oceniając funkcjonowanie demokracji gminnej i działalność samorządu, który nie ma łatwego zadania przy , co tu mówić mizernych środkach własnych to udaje nam się co roku coś nowego zrobić, ale też trzeba przyznać, że należą się także podziękowania ludziom, którzy biorą sprawy w miejscu zamieszkania we własne ręce. Mając środki z funduszu sołeckiego potrafią dużo więcej zdziałać.
Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz złożył wszystkim mieszkańcom serdeczne życzenia i życzył dobrego wypoczynku na stadionie sportowym w Korfantowie, zaprosił też także kibiców piłki nożnej na mecze w Ścinawie i  w Gryżowie.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi, który przedstawił sylwetki osób wyróżnionych przez Radę Miejską tytułem :
1. „Honorowy Obywatel Miasta Korfantów”– Pana Damiana Jerzego Tomczyka.
2. tytułem „Zasłużony dla Gminy Korfantów”:
   1/ Pani Marii Zawadzkiej,
   2/ Pana Eugeniusza Tyczyńskiego,
   3/ Pana Henryka Podkalickiego.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał akty nadania tytułów i wspólnie z Burmistrzem Zdzisławem Martyną dokonali wręczenia w/w wyróżnień.
W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył Pan prof.nauk humanistycznych Damian Jerzy Tomczyk.

Ad. 4 Życzenia z okazji Dni Korfantowa przekazali uczestnikom Sesji:
- Pani Teresa Karol,  Pani Halina Bilik, Pani Alina Baran oraz Panowie:
Czesław Biłobran, Tadeusz Nowacki, i Pan Roman Sambor.
Ad.5  Następnie uczestnicy Sesji obejrzeli  ponadgodzinne  widowisko muzyczne  Musicalowe brzmienia, Operetka wczoraj i dziś oraz Retromania.

Ad.6 Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystej Sesji z okazji 17 rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów i dokonał zamknięcia LV Sesji Rady Miejskiej.


Protokolant							Przewodniczący
Halina Przystawska						Jan Oleksów



