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                                          Protokół Nr LVII/2010
z odbytej w dniu 29 września 2010 roku LVII Sesji Rady Miejskiej
                                                 w Korfantowie

Obradom Rady Miejskiej przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Jan Oleksów, który przywitał uczestniczących w Sesji Radnych, Sołtysów, Burmistrza Korfantowa i Gości. 
Listy obecności Radnych, Sołtysów Gminy Korfantów i zaproszonych Gości są załącznikami do niniejszego protokołu.

Porządek LVII Sesji Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie qworum.
2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski Radnych.
4. Informacja Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 
I półrocze 2010 roku:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1/ wystąpienie Burmistrza,
2/ przedstawienie uchwały Nr 350/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji, o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,
3/ dyskusja i pytania Radnych.
5. Informacja na temat realizacji Programu uporządkowania stanu gospodarki wodociągowej Gminy Korfantów na lata 2007 – 2013:
1/ dyskusja i pytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Korfantowie
2/ w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3/w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
4/ w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu systemowego pod nazwą ”Program indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
5/ w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
7/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
8/ w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice
na lata 2010 – 2020.
9/ w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rynarcice na lata 2010-2020.
7. Odpowiedzi na zgłoszone przez Radnych interpelacje i wnioski.
8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej – 25 .08.2010.
10. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej.
       Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Korfantowa Zdzisławowi Martynie, który wniósł do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok autopoprawkę, której celem jest umożliwienie sfinansowania przez samorząd wsi Węża wydatków związanych z działaniem w ramach programu „Odnowy wsi” – sfinansowanie ogrzewania kominkowego świetlicy wiejskiej w Węży. 
W całości koszt inwestycyjny -14.900 złotych Sołectwo Węża złożyło propozycję przeniesienia środków z zakupu materiałów i wyposażenia  na zadanie inwestycyjne.
Natomiast jeśli chodzi o zmianę porządku obrad to Burmistrz uprzejmie poprosił Radę, aby wprowadzić następujące projekty uchwał, które zostały przekonsultowane na posiedzeniach Komisji, a wynikają one z zebrania wiejskiego na którym wybrano Sołtysa miejscowości Przydroże Małe. I tak projekt uchwały nr 10 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11/ zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
12/ w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Te projekty uchwał były zaprezentowane na posiedzeniach Komisji Rady.
       Burmistrz wniósł także pod obrady Rady projekt uchwały nr 13, a dotyczącą projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Opolska e-szkoła szkołą przyszłości w ramach regionalnego programu województwa opolskiego na lata 2007 -2013, druga oś priorytetowa- społeczeństwo informacyjne. Wiąże to się z projektem, który realizujemy w wielu gminach województwa opolskiego, a efektem tegoż projektu ma być przygotowanie warunków do realizacji tego wniosku, którego zabezpieczeniem i prawidłową realizacją jest weksel na kwotę 425 tys. złotych. Zadanie to zostało ujęte również w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy i realizowane przez Urząd Miejski w Korfantowie.
13/ w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zmian do porządku dziennego zgłoszonych przez Burmistrza. Za zmianą porządku obrad i przyjęciem pod obrady Rady projektów uchwał od nr 10 do nr 13 
Głosowali wszyscy Radni. ( 14 głosów „za” zmianą porządku obrad).

Ad.1    Przewodniczący Rady Jan Oleksów stwierdził prawomocność 
Sesji, gdyż w obradach uczestniczy 14 Radnych. Radny nieobecny – Jan Oleś z Gryżowa.

Ad.2   Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Sekretarzowi Gminy Jarosławowi Szewczykowi, który przedstawił Radzie informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa.
W/w informacja w formie pisemnej jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Rada przyjęła przedstawioną przez Sekretarza Gminy informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza bez uwag.

Ad.3  Interpelacje i wnioski zgłosili:
1/ Radny Andrzej Kruczkiewicz  stwierdził, że chodzą różne plotki i pyta, czy ta kwota jeśli chodzi o budowę gimnazjum 8.5 mln złotych, po licznych przetargach, które się odbyły może być zagrożona lub nie?
2/ Radny Andrzej Kruczkiewicz  w sprawie udzielenia informacji jeżeli chodzi o stan regulacji rzeki Ścinawa Niemodlińska, chodzi o informację jak sytuacja wygląda dzisiaj po przebytych powodziach i podtopieniach?
3/ Radny Andrzej Kruczkiewicz  w sprawie informacji czy został wykonany przegląd przystanków autobusowych na terenie naszej Gminy.
Są dziury, że gdy pada nie  ma jak stanąć na przystanku, a gdzie indziej autobus się nie zatrzyma.
4/ Radny Stanisław Kopaczuk zapytał, dlaczego w Korfantowie przy ul. Słowackiego, tej nowej po odbudowie nie są zabezpieczone studzienki przy których nastąpiły wykucia w celu poprawienia tych nieprawidłowości, które wystąpiły. Prawie każda studzienka jest wykuta jak również klatki kanalizacyjne, i tam są odstępy między obwodem studzienki a obwodem tego wykucia, różnica jest co najmniej na 10 -15 cm. Przychodzi noc, jest ciemno, bo lampy te nowe nie wszystkie jeszcze świecą. Nie ma tam żadnej informacji ani ograniczeń. Może dojść do wypadków, nie mówiąc już o uszkodzeniu samochodów. 
5/ Radny Henryk Kierpal w sprawie regulacji rzeki Ścinawy i nie tylko. Kiedyś właścicielem stawów wokół Włostowej była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Młynówka wokół tych stawów była czyszczona i nie była tak zarośnięta jak dzisiaj. Teraz wiadomo co się dzieje w przypadku gwałtownych opadów, mała rzeczka robi się dużą rzeką. Radny zadał pytanie o to, kto powinien ten rów czyścić i utrzymywać go w dobrym stanie.
6/ Radny Henryk Kierpal w sprawie przejazdu przez mostek we Włostowej, tam była kraksa i nie ma tej barierki, od tego czasu mięło już chyba ze dwa miesiące, konstrukcja leży w dole pod mostkiem i nic się w tej materii nie robi, a może dojść do wypadku kolejnego i ktoś się nadzieje na żelazo. Nic się w tej materii nie robi. Jest tłumaczenie, że toczy się sprawa wobec sprawcy wypadku, ale co to ma jedno do drugiego, jeżeli barierki nie ma, a o nieszczęście nie trudno, bo to jest na łuku drogi, to jest to samo miejsce, na które ja składałem zapotrzebowanie na lampę.
7/ Radny Henryk Kierpal w sprawie rozwalającego się zabytku czyli słynnego młyna we Włostowej. W wyburzonej przez Gminę stodole mieszkańcy trzymali opał, a teraz pozostały ruiny i coś trzeba z tym zrobić, ażeby uporządkować ten teren i zapewnić tym ludziom jakieś pomieszczenie na opał.
Jest to nasz teren, i gdy wyburzyło się to należy posprzątać. Trzeba tym się zainteresować i postawić szopki na opał.

Ad. 4/1     Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Korfantowa, który przedstawił Radzie informację o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów za I półrocze bieżącego roku.
Burmistrz Zdzisław Martyna w swoim wystąpieniu powiedział, że informację o wykonaniu budżetu podaliśmy Radnym i do publicznej wiadomości w miesiącu sierpniu tego roku. Komisje Rady na swoich posiedzeniach też się tematem zajmowały, poinformowałem także Państwa Sołtysów o tej sprawie na początku września bieżącego roku na comiesięcznej naradzie. Nie chciałby zatem sprawy wykonania budżetu Gminy za I półrocze ponownie powielać. Zgodnie z ustawą jestem zobowiązany jako Burmistrz  przedstawiać taką informację każdego roku do końca września na Sesji Rady i taką informację złożyliśmy Państwu Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Opinia jest pozytywna ponieważ ustawa o finansach publicznych nie zezwala nam na duże manewry w ramach budżetu. Dochody i wydatki muszą się 
w określony sposób równoważyć, nie jest dopuszczalna możliwość prowokowania sytuacji, w której mogłaby wystąpić nierównowaga między dochodami i wydatkami budżetowymi. Więc tak jak jednostki organizacyjne, budżet Gminy jest zrównoważony ponieważ dochody wykonane zostały w ponad 50 %, natomiast wydatki w około 44 %. 
W związku z tym można byłoby powiedzieć najogólniej jak tylko można, że budżet w I półroczu był zrównoważony. Ale to tylko oczywiście takie stwierdzenie rachunkowe ponieważ, jeśli zagłębimy się w tą informację dalej , to można z niej wysnuć pewne uwarunkowania, które mogą być ważne z punktu widzenia realizacji budżetu w II półroczu, a szczególnie jeśli chodzi o ten cały dział dochodów, w których to widać, że nie wszystkie dochody planowane do uzyskania w całym 2010 roku są na takim stopniu procentowo zaawansowane, że możemy spokojnie czekać na koniec roku.  Burmistrz odniósł się do tego, że prawdopodobnie nie zostanie wykonany plan sprzedaży nieruchomości gminnych, dotyczy to głównie budynków po zlikwidowanych szkołach w Puszynie i Gryżowie, ze względu na brak zainteresowania takimi obiektami. Szczególnie jeśli chodzi o subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
 i prawnych, gdzie ten udział raczej nie będzie wykonany. Burmistrz powiedział, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to  ponad 180 tys. zł, zaś kwota zaległości podatkowych  wynosi ponad 365 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wysłano  ponad 834 upomnienia i 370 tytułów wykonawczych.  
 Rośnie także liczba osób zwracających się do burmistrza z prośbą 
o  umorzenie  płacenia podatku w związku ze skutkami powodzi. Jednak przepisy związane z umorzeniami i udokumentowaniem faktycznie złej sytuacji materialnej są przez nas respektowane i rygorystyczne. Burmistrz powiedział, że jest bardzo ostrożnym optymistą jeśli chodzi 
o wykonanie planu dochodów w tym półroczu, podkreślił, że budżet  gminy nie jest z ,,gumy” zatem nie wszystkie zadania zgłaszane przez radnych uda się zrealizować.  W chwili obecnej próbujemy 
,,wprowadzić” do budżetu nowe zadanie jakim jest wykonanie oczyszczalni ścieków w Przydrożu Małym. W pierwszej połowie października do użytkowania  zostanie oddana ul. Słowackiego 
w Korfantowie, zostanie uruchomione także  przedszkole 
w Rzymkowicach oraz informuję, że  bramy do remizy zostały już zamontowane. Zaplanowane w budżecie  zadania zostaną do końca roku wykonane. 
7 listopada br. odbędzie się otwarcie Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej. Obecnie realizowany jest projekt dotyczący unowocześnienia budynku Zespołu Szkół w Korfantowie. Burmistrz nawiązał także do ustawy o funduszu sołeckim, oraz zgłoszeniu przez 21 miejscowości wniosków o podział środków w ramach tego budżetu. Zainteresowanie zebraniami wśród mieszkańców było różne i  na zebrania przybywało  od 6 do ponad 70 osób. Burmistrz 
mówił, że nie ma żadnego zagrożenia, że kwota 8,5 mln. złotych na budowę gimnazjum zostanie zwiększona.
 Na tym swoje wystąpienie burmistrz zakończył.
Następnie Przewodniczący RM przeczytał wszystkim Uchwałę 
nr 350/2010 z dnia 6 września 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu. Uchwała powyższa stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.
 Informacja  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów oraz 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W dyskusji nad informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku głos zabrali:
-radny A. Kruczkiewicz, kóry powiedział, że po analizie tej informacji należy faktycznie stwierdzić, że budżet jest zrównoważony. Największe różnice występują w małym kwotach . Chwała należy się rolnikom, którzy regularnie płacą podatki. Radny najwięcej uwagi poświęcił dochodom 
z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności sprzedaży budynku po byłej szkole w Puszynie poniżej kosztów. Radny uważa, ze 400 tys. zł za tern budynek jest to kwota maksymalnie najniższa. Nie należy sprzedawać tego budynku za cenę niższą. Po pierwsze ze względu na lokalizację-bardzo dobrze usytuowany, a ponadto dobrze, że jest to budynek gminny, nie należy sprzedawać go tylko dlatego, aby się go pozbyć. Radny zaapelował do Burmistrza o twardą rękę 
w negocjacjach.
-radny K. Bernacki, który odniósł się  do zagrożenia niewykonania  planu dochodów z tytułu udziału gmin  w podatkach stanowiących  dochód państwa, chodzi o kwotę ok. 200 tys. Czy tendencja będzie nadal spadkowa, czy też się zmieni zapytał radny.
- radny S. Kopaczuk odniósł się do planu wykonania zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca br.- niski stopień wykonania, jednak z informacji przedstawionej przez burmistrza, wynika, że takiego zagrożenia nie ma i wszystkie zadania ujęte w budżecie zostaną zrealizowane w 100%. Przedstawił zwiększenie środków na zadanie w ZS w Przechodzie, co świadczy o tym, ze koszy wzrosły. Radny podkreślił, że informacja z wykonania budżetu była szczegółowo omawiana podczas prac Komisji RM, a wszystkie zadania ujęte w budżecie mają na celu poprawę jakości   życia  w gminie i służą jej mieszkańcom. 
- radny M. Żabiński, który odniósł się do mniejszego wykonania wydatków w porównaniu z dochodami, jednak wydatki zawsze wzrastają w II półroczu.   Dochody zostały zrealizowane w połowie, co dobrze wpływa na budżet, jednak jest ryzyko, iż skutki kryzysu gospodarczego będą nadal rzutował na nasz budżet, gdyż wpływy z tytułu podatku dochodowego  od osób fizycznych  nie są, aż tak wysokie jak być powinny. Radny nawiązał także do zaległości podatkowych i wysokiej liczby wysłanych upomnień i wystawionych tytułów wykonawczych. Radny jest zdziwiony, tym, iż nie znaleźli się chętni na zakup 2 dużych budynków oferowanych do sprzedaży przez gminę, a to w znacznym stopniu zaniża plan dochodów, gdyż wpływy ze sprzedaży mienia wynosić mają ok. 700 tys. zł, a w chwili obecnej sprzedaż wyniosła zaledwie 200 tys. zł. Radny zaproponował, aby  przerobić budynek 
w Puszynie na mieszkania i zaspokoić deficyt mieszkaniowy.
Radny powiedział, że obecna analiza budżetu jest ostatnią  w tej Radzie. W związku z tym radny  złożył gratulacje na ręce Burmistrza Korfantowa jak i Skarbnik Gminy – Pani Marii Zawadzkiej i Pani Joanny Szkudlarskiej, za to, że pomimo niezbyt dobrej kondycji finansowej 
w państwie, u nas udaje się inwestować w rzeczy, które mieszkańcom służą wiele lat. 
 - Burmistrz  Korfantowa podziękował, za gratulacje zarówno  w swoim imieniu jak i grona urzędniczego. Burmistrz powiedział, że sam jest zdziwiony brakiem zainteresowania sprzedażą dwóch atrakcyjnych nieruchomości w Gryżowie i Puszynie. Póki co zainteresowanie nieruchomością w Puszynie jest wyższe niż w Gryżowie. Jednak gmina podejmuje wszelkie działania, aby budynki te sprzedać w atrakcyjnej dla gminy  cenie.  Burmistrz powiedział, że wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat administracyjnych, skarbowych są wpływami od gminy niezależnymi  i zależą od koniunktury   na rynku. Burmistrz wyraził swoja nadzieję, na to, że wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych wzrosną. 
Burmistrz nawiązał także do tego, że realizacja wydatków najbardziej wzrasta w III kwartale, a jest to związane z warunkami atmosferycznymi i rozstrzygniętymi przetargami. Burmistrz powiedział, że postęp prac na budowie budynku gimnazjum w Korfantowie jest bardzo daleko posunięty i nie grozi mu żadne niewykonania. Podobnie jest z budynkiem Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej, opóźnienie jest na budowie świetlicy wiejskiej w Gryżowie. Wykonano także wymianę nowego parkietu na hali sportowej  w Korfantowie i uzyskała ona 5-letnią  gwarancję.  
Burmistrz odniósł się także do ściągalności podatków i egzekwowania go od komornika. Przypomniał, że wystawienie tytułu wykonawczego jest ostatecznością i występuje wówczas, gdy podatnik nie wyraża żadnej chęci uregulowania powyższych należności.
 Na konie swojej wypowiedzi Burmistrz powiedział, że jutro zostanie podpisana umowa na odrestaurowanie i przebudowę budynku byłej-starej remizy w Korfantowie.
Przewodniczący ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji. 
Po przerwie  Pan J. Oleksów wznowił obrady LVII sesji RM 
w Korfantowie.
Ad. 5 Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Gracjanowi Kurzeja- naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, który przedstawił w imieniu Burmistrza Korfantowa informację z realizacji zadań określonych w ,,Programie uporządkowania gospodarki wodociągowej  i przyjęcia kierunków modernizacji  systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013”.
 Informacja ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionej informacji pytanie zadał:
- radny K. Bernacki, który zapytał o to co daję  wpięcie bezpośrednio do sieci tranzytowej kierunek Jegielnica?
Odpowiedzi udzielił Pan G. Kurzeja, który powiedział, że czynność ta umożliwi obejście zbiornika przepompowni Włodary, a w przypadku awarii np. we Włodarach  zapewnieni dostawy wody do miejscowości Węża.
 Ad. 6a) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 14  radnych głosowało za jej podjęciem. 
Uchwała Nr LVII/328/2010 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie  stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.
Ad.6b. Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
Rada podjęła w/w projekt uchwały jednogłośnie.
Uchwała Nr LVII/329/2010 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.6c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.
 Uchwała Nr LVII/330/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.6d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt  uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu systemowego pod nazwą ”Program indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
14 radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała Nr LVII/331/2010  w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu systemowego pod nazwą ”Program indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia
 i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.6e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Rada podjęła w/w projekt jednogłośnie.
Uchwała Nr LVII/332/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 Ad.6f) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok wraz z autopoprawką.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr LVII/333/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.6g) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Uchwała  Nr LVII/334/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.6h) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice na lata 2010-2020.
Do przedstawionego projektu pytanie zadał radny A. Kruczkiewicz, który zapytał o to czy wieś będzie ubiegała się o środki tylko dla 1/3  części tego budynku
 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że faktycznie gmina będzie ubiegała się o środki unijne dla utworzenia biblioteki w Rzymkowicach na piętrze budynku.
Po wyjaśnieniach burmistrza, przewodniczący ponownie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
 Uchwała powyższa została przez Radę podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr LVII/335/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice na lata 2010-2020 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 6i) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rynarcice na lata 2010-2020. 
 Rada jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
 Uchwała Nr LVII/336/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rynarcice na lata 2010-2020 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.6j) PrzewodniczącyRM poddał pod głosowanie projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr LVII/337/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad.6k) Przewodniczący RMpoddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr LVII/338/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.
Ad. 6l) Pan J. Oleksów poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr LVII/339/2010 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad.6k) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
W/w projek został przez Radę podjęty jednogłośnie. 
Uchwała Nr LVII/340/2010 w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz 
z deklaracją wekslową stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad.7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Burmistrz Korfantowa.
 Odpowiadając na pytanie radnego A. Kruczkiewicza, Burmistrz powiedział, że kwota wskazana przez radnego nie ulegnie zmianie i jest kwotą bezpieczną. 
Odpowiadając na pytanie związane z zabezpieczeniem rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, to Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Prudniku nie otrzymał żadnych dodatkowych środków na zabezpieczenie tej rzeki. Gmina nie uzyskała odpowiedzi na pisma skierowane do WZMiUW dotyczące uregulowania rzeki. Ponadto burmistrz poinformował, że od ostatniej powodzi WZMiUW wykonał regulację 250m. regulacji rzeki Ścinawy Niemodlińskiej na wysokości Ośrodka Sportowego w Ścinawie- rzeka wiec w tamtym rejonie nie wylewa. WZMiUW wykonał odmulenie na wysokości miejscowości Jegielnica i Rynarcice i ją uregulował. Na dzień dzisiejszy gmina wystąpiła o pogłębienie rzeki na tym odcinku, jednak odpowiedzi na pismo to nie mamy. 
Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz powiedział, że stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego głównie na rowach i rzekach jest niezadowalający.
Odpowiadając na pytanie radnego S. Kopaczuka to wykonawca jak na razie odpowiada za wszystkie sprawy związane z użytkowaniem tej drogi  (ul. Słowackiego) czyli: oznakowanie, blokowanie tej drogi.
Odpowiadając na pytanie radnego H. Kierpal to sprawy te zostały przekazane dla Starosty  Nyskiego i to on za to opowiada.
Jeśli zaś chodzi o problem młyna to gmina zwaliła na własny koszt stodołę oraz wykonana została dokumentacja budowlana młyna 
i stodoły. W chwili rozstrzyga się sprawa czy zabytek ten może zostać skreślony z rejestru zabytków, gdy uzyska pozytywną opinie Ministra Kultury.
Ad.8 W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
- radny A. Kruczkiewicz, który powiedział, że jest zwolennikiem sprzedaży mieszkań na ul. Parkowej w Korfantowie. Radny powiedział, ze zainteresowanie  zakupem mieszkaniami jest znacznie większe, niż został on poinformowany i to jest bardzo negatywne. Radny powiedział, że warto czasami posłuchać społeczeństwa, zamiast podejmować zbyt pochopne decyzje.
- radny M. Żabiński poprosił o przycięcia drzew przy drodze wojewódzkiej w okolicach cmentarza oraz  przedstawił zadania jakie należy wykonać w placówkach oświatowych- w związku z wizytacją członków Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych.
Radny powiedział, że szerszego omówienia dokona podczas obrad kolejnej sesji.
Radny M. Żabiński odniósł się także do kwestii wykupu mieszkań na ul. Parkowej i powiedział, że  jak dotąd to do  niego zgłosiła się jedna osoba, i to osiem lat temu, która zapytała o możliwość wykupu tych mieszkań. Jednak decyzja o sprzedaży należy do Burmistrza Korfantowa. Radny powiedział, że niedawno, w połowie sierpnia przyszedł do niego inny mieszkaniec tej ulicy i powiedział, że większość osób jest zainteresowana wykupem mieszkań. Jako radny Pan 
M. Żabiński zaproponował, aby zorganizować spotkanie z burmistrzem i dyrektorem ZGKiM i omówić z tym wszystkie kwestie związane 
z wykupem. Radny powiedział, że lokatorzy sami wprowadzili się  
w błąd, gdyż w budżetach z lat ubiegłych zobaczyli, że mieszkania sprzedawane są za 5 tys.zł, ale nie doczytali, że chodzi o mieszkania socjalne i budowane w latach 20-stych ubiegłego stulecia. Radny wyraził swoją nadzieję, że jak zostanie przeprowadzona wycena, to większość mieszkańców odstąpi od wykupu. Radny powiedział, że jako radny przedłoży projekt uchwały zmieniającej  uchwałę o gminnym zasobie mieszkaniowym w której umożliwi się sprzedaż mieszkań położonych na ul. Parkowej, gdyż obecna uchwała nie przewiduje sprzedaży mieszkań tam położonych.
-radny W. Kłokosiński, który odniósł się do zebrania wiejskiego odbytego we Włodarach i prośby mieszkańców o wykonanie drogi na 
ul. Pocztowej we Włodarach. Zaproponował wykorzystanie odpadów
 z remontowanej  obecnie drogi wojewódzkiej i utwardzenie tym 
ul. Pocztowej we Włodarach.
- radny H. Kierpal, który odniósł się do propozycji  sprzedaży mieszkań  w Korfantowie i zaapelował, aby sprawą tą zajęła się przyszła Rada. 
A mieszkania te nie były  tzw. kiełbasą wyborczą.
- Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że w chwili podejmowania uchwały radni  nie zostali wprowadzeni w błąd -co dużej ilości chętnych zakupem mieszkań na Parkowej- w chwili podejmowania uchwały nikt nie złożył oficjalnego wniosku o wykup mieszkań na ul. Parkowej. Zarzut radnego A. Kruczkiewicza, jest zatem bezpodstawny. Rada podejmując uchwałę nie była wprowadzona w błąd. 
 Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego W. Kłokosińskiego powiedział, że być może uda się tą drogę wykonać.
Głos zabrał także radny Krzysztof Bernacki, który powiedział, że spotkanie z dyrektorem ZGKIM i Burmistrzem Korfantowa dotyczące sprzedaży mieszkań na ul. Parkowej należało odbyć w momencie kiedy ceny za wywóz śmieci znacząco wzrosły, a nie teraz kiedy może to być związane z polityką.
 Radny Mariusz Żabiński powiedział, że nie należy łączyć podwyżek za śmieci ze sprzedażą mieszkań, gdyż są dwie odrębne kwestie.
Nie należy także sugerować się tym co pisze na ten temat lokalna prasa.
 Radny Andrzej Kruczkiewicz pogratulował dla sołtys Przechodu i Przechód za otrzymanie wyróżnień w konkursie ,,Piękna Wieś Opolska”.
 Głos zabrał także Burmistrz Korfantowa, który pogratulował Paniom sołtys, podtrzymał swoje stanowisko co do uchwały w sprawie mieszkaniowego zasobu Gminy Korfantów i nie ingerencji w treść tej uchwały.
 Przewodniczący RM przedstawił dwa pisma skierowane przez Kancelarię Radców Prawnych – dotyczące wezwania do usunięcia naruszenia skierowane przez Kancelarię tą w imieniu Państwa Przybyszewskich i Ziółkowskich, a dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
 Przewodniczący poinformował, iż wszyscy radni otrzymali kserokopię  szczegółowej ekspertyzy terenowej oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenów objętych działkami 360 i 363/3 we Włostowej, zapoznali się z wnioskami w niej zawartymi.
W związku z pytaniami i wątpliwościami radnego A. Kruczkiewicza wyjaśnień w tym zakresie dokonała Radca Prawny.
 Przewodniczący poddał pod głosowanie przystąpienie do prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów w związku 
z pismami Pana Przybyszewskiego i Państwa Ziółkowskich- uwzględniającymi ich wnioski. 
Rada przy 0 głosach ,,za”, 12 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się zadecydowała o nieprzystępowaniu do prac  zmian 
w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów, tym samym podtrzymała swoją dotychczasową decyzje w tej sprawie.
Ad. 9 Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 
z odbytej w 25 sierpnia 2010 r. LVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad.10 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad 
o godz.13.50  Pan J. Oleksów zamknął jej obrady.
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Halina Przystawska
Inspektor ds. obsługi RM







                                                                                                                        

Do sporządzenia protokołu z sesji 57 posłużyły zapisy z trzech płyt CD opisanych jako 57 sesja RM- 27.09.2010r.

