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Protokół nr LIX/10
z odbytej w dniu   10 listopada   2010 roku sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.





























Ad. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Oleksów o godzinie 10 10 otworzył  obrady LVIII  sesji Rady Miejskiej  w Korfantowie. 
Na początku sesji Przewodniczący RM poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego byłego  radnego RM w Korfantowie Śp. Stanisława Kulę.
Przewodniczący RM przywitał przybyłych  na sesję Burmistrza Korfantowa Pana Zdzisława Martynę, 15 radnych,18 sołtysów, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Korfantowie, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz radnego powiatowego Pana Janusza Wójcika.
 Sesja odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Korfantowie w godz.10.10-13.00.

 Listy obecności stanowią załączniki nr 1-3 do niniejszego protokołu.
 Przewodniczący zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco:
	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej:
	wystąpienie Przewodniczącego RM;

wystąpienie Burmistrza Korfantowa
wystąpienie Radnych Rady Miejskiej.
	Podjecie uchwał w sprawie:

	zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok

zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok;
 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów 
z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. 
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej.
	 Zamknięcie   obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Do przedstawionego porządku obrad  nikt z obecnych  nie wniósł pytań.
Pan J. Oleksów stwierdził prawomocność obrad, gdyż uczestniczyło w nich 15 z 15 radnych.
Na wniosek Burmistrza Korfantowa Przewodniczący RM wniósł  o dodanie do porządku obrad do punktu 5 podjecie uchwał-podpunktu d) podjęcie uchwały zmieniającej statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Rada, jednogłośnie, 15 głosami ,,za”  rozszerzyła porządek obrad o w/w podpunkt.

Ad. 2.  Przewodniczący RM  udzielił głosu dla Pana  Jarosława Szewczyka-Sekretarza Gminy, który  przedstawił informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa tj.28 października 2010r. do 10 listopada 2010r..
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 3  Interpelacje i wnioski zgłosili:
-radny Andrzej Chrobok, który zapytał o dalsze losy budynku po byłej szkole podstawowej w Puszynie oraz o to  czy są chętni na zakup budynków po byłych szkołach?
- radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie naprawy dróg jeszcze przed zimą- czy takie remonty zostaną wykonane?
-radny Wojciech Kłokosiński, który zapytał o to czy zostanie poprawiony stan drogi na ul. Pocztowej we Włodarach?

Ad. 4a)  Przewodniczący RM podsumował pracę Rady Miejskiej w Korfantowie 
w kadencji 2006-2010.
Informacja powyższa  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 Na koniec swojej wypowiedzi Przewodniczący RM złożył wszystkim radnym, Wiceprzewodniczącym RM, Burmistrzowi Korfantowa, pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych i pomocniczych za te 4 lata bardzo dobrej współpracy i działania na rzecz gminy.
Ad. 4b) Podsumowania kadencji dokonał także Burmistrz Korfantowa posiłkując się przygotowaną na tę okoliczność prezentacją multimedialną, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.4c) Głos zabrali także radni Rady Miejskiej w Korfantowie:
-radny Andrzej Kruczkiewicz, który podsumował kadencję 2006-2010. Zdaniem radnego kadencja ta nie była najlepsza dla gminy, gdyż np. nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami odnośnie budowy gimnazjum w Korfantowie, zapisów uchwały o ochronie Zabytków w gminie- ponad 600 budynków znajduje się 
w gminnej ewidencji, likwidacji szkoły w Rzymkowicach, niewłaściwe przeprowadzenie reorganizacji w oświacie, budynkach po zlikwidowanych szkołach w Puszynie i Gryżowie, niepotrzebnego remontu w szkole w Przechodzie-zaplecze kuchenne. Radny pogratulował dobrej współpracy gminy z powiatem w zakresie remontów dróg, remontu szkoły w Korfantowie, poprawy stanu budynków przedszkoli w gminie. Na koniec radny podziękował wszystkim za współprace.
-radna Małgorzata Misiewicz, która podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę w ciągu tych 4 lat kadencji.
-radny Stanisław Kopaczuk, który podziękował całej Radzie za współpracę 
i zadania jakie udało się zrealizować gminie w ciągu kadencji 2006-2010.
Radny powiedział, że budowa gimnazjum była najlepszą decyzją jaką podjęła Rada, jeśli zaś chodzi o zarzut braku konsultacji z mieszkańcami odnośnie reorganizacji sieci szkół - jest on bezpodstawny, gdyż takie konsultacje wielokrotnie były przeprowadzane. Zarzuty radnego A. Kruczkiewicza w większości są bezzasadne.
-radny Grzegorz Niewiadomski, który podziękował wszystkim za współpracę oraz, że żałuje w tej kadencji tylko jednego: tego, że wszystkie te działania jakie zostały zrealizowane, mogły zostać wykonane  dużo wcześnie. Na koniec swojej wypowiedzi radny poprosił o pomoc Urzędu w sprawie pisania wniosku o dofinansowanie do remontu dachu na  kościele  w Korfantowie
-radny Krzysztof Bernacki, który podziękował wszystkim tym, którzy musieli się z radnym ,,męczyć” oraz wszystkim tym osobom, do których zwracał się o pomoc i tą pomoc otrzymał. Radny dokonał podsumowania czteroletniej kadencji, która jego zdaniem nie należała do najlepszych. Na koniec swojej wypowiedzi radny stwierdził, że gmina zapewne wyglądała by znacznie lepiej, gdyby wybory te 4 lata temu wygrała inna osoba.
Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie. Przewodniczący wznowił obrady LIX sesji RM.
Rada przystąpiła do podejmowania zaproponowanych w porządku sesji projektów uchwał.

Ad. 5a) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt uchwały  zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
Rada jednogłośnie, 15 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr LIX/348/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 5b) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie 15 głosami ,,za”.
Uchwała Nr LIX/349/2010  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów   stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.5 c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy  Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
Rada, 15 głosami ,,za” jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr LIX/350/2010 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy  Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu. 

Ad.5 d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Rada podjęła uchwałę  jednogłośnie, 15 radnych było ,,za” jej podjęciem.
Uchwała  Nr LIX/351/2010 zmieniająca statut Zakładu  Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Korfantowie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że jeśli chodzi o budynki po zlikwidowanych szkołach w Puszynie i Gryżowie, gmina czyni wszelkie starania, aby budynki te sprzedać. 
 Jeśli zaś chodzi o remonty dróg w gminie oraz ul. Pocztowej we Włodarach, to nie zostaną one do końca roku wykonane.

Ad. 7 W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach  nikt z obecnych na sesji nie zabrał  głosu.

Ad. 8. Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
 z odbytej w dniu 27 października  2010 roku  LVIII  sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.
Rada jednogłośnie, przyjęła w/w protokół.

Ad. 9. Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad LIX sesji 
o godz. 13.00  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Oleksów zamknął jej obrady

						
Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk





Protokołowała:

 
mgr  Ewelina Siwek 
podinsp. ds. obsługi RM




