

1

RM . 0052- II/2010











Protokół Nr II/2010
z odbytej w dniu 14 grudnia 2010 roku II  sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.































Protokół Nr II/2010
z odbytej w dniu 14 grudnia  2010 roku  II  sesji  Rady Miejskiej 
w Korfantowie.

Obrady sesji prowadził Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk.
 Sesja odbywała się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Korfantowie w godzinach. 10.10-11.45.

Ad. 1 Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Kazimierz Didyk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie, który na wstępie przywitał wszystkich przybyłych na sesję w tym radnych RM, Burmistrza Korfantowa, kandydatów na Burmistrza Korfantowa i ich pełnomocników wyborczych, Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, sołtysów  oraz gości uczestniczących w obradach sesji. 
Listy obecności radnych, sołtysów i gości  stanowią załączniki nr 1,2 i  3 do protokołu.
Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność  sesji, gdyż uczestniczyło w niej 13 z  15  radnych (nieobecny uspr. radny Wojciech Pater i Krzysztof Bernacki)
i przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:

	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wręczenie Burmistrzowi Korfantowa zaświadczenia o wyborze  przez Pana Ryszarda Szczepańskiego – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Korfantowie. 
Ślubowanie Burmistrza.
Wystąpienie Burmistrza Korfantowa.
Interpelacje i wnioski radnych.
Podjecie uchwał w sprawie:
	stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z LIX  i I sesji Rady Miejskiej.
Zamkniecie obrad II sesji Rady Miejskiej.  


Ad. 2   Pan Kazimierz Didyk udzielił głosu Panu Ryszardowi Szczepańskiemu-Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie, który to przedstawił informację dotyczącą przebiegu  przeprowadzonego w dniu 5 grudnia 2010r. ponownego głosowania na Burmistrza Korfantowa oraz poinformował, że w wyniku odbytych wyborów  Burmistrzem Korfantowa wybrany został Pan Zdzisław Martyna. Przewodniczący MKW złożył Burmistrzowi przygotowane na tę okazję życzenia
 i gratulacje oraz wręczył  mu zaświadczenie o wyborze.
Wystąpienie Przewodniczącego MKW stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Zaświadczenia o wyborze Burmistrza Korfantowa  stanowi załączniki nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Przewodniczący RM Pan K. Didyk poprosił  nowo wybranego Burmistrza Korfantowa o  powtarzanie po nim słów  roty ślubowania. W momencie składania ślubowania przez Burmistrz a Korfantowa wszyscy na sali stali. Burmistrz Korfantowa złożył ślubowanie następującej treści:
„ Obejmując urząd Burmistrza Korfantowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców  Gminy Korfantów”.
 Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza, Przewodniczący RM złożył mu z tej okazji gratulacje.

Ad. 4 a ) Przewodniczący RM udzielił głosu dla Pana Zdzisława Martyny Burmistrza Korfantowa, który omówił główne  planowane kierunki rozwoju gminy w latach 2010-2014.
 Burmistrz Korfantowa  w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim tym, którzy wspierali go podczas kampanii wyborczej, tym którzy na niego  zagłosowali  oraz całej Radzie Miejskiej w  Korfantowie poprzedniej kadencji, Przewodniczącemu RM Panu Janowi Oleksowi, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Miejskiego w Korfantowie – z którymi realizowane były zadania ujęte w  budżecie, konkurentom wyborczym którzy w programach wyborczych ukazali ,,luki’’, które należałoby w gminie poprawić. Burmistrz podziękował swoim wyborcom, za to, że go wybrali, dziękując  tym samym, mu za to co dla gminy zrobił pełniąc  dotychczas służbę na stanowisku Burmistrza Korfantowa. Burmistrz podkreślił, że służba ta wymaga wielu poświęceń i ciężkiej pracy, która  dotyka czasem rodziny. Burmistrz  wyjaśnił, aby móc wykonywać swoje zadania należycie trzeba poświęcać na to sporą ilość swojego wolnego czasu. Burmistrz powiedział, że jest otwarty na wszelkie przejawy inicjatyw, od osób sprzyjających jemu jak i jego przeciwników, które będą służyły  dobru gminy i jej pomyślności. 
W swoim wystąpieniu Burmistrz Korfantowa powiedział, że w sprawowaniu Urzędu Burmistrza Korfantowa, będzie kierował się przede wszystkim prawem i normami 
w nim zawartymi. Normami, które nie zawsze cieszą się publiczna aprobatą, jednak w stosowaniu prawa będzie on  bezkompromisowy.  W swoich działaniach burmistrz będzie stosował się do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Korfantów opracowanej do roku 2015. Burmistrz zacytował zapisy tego dokumentu:
,,Ziemia Korfantowska w 2015 roku to obszar zrównoważonego rozwoju gospodarczego, otwarty na współpracę, zamieszkały przez zdrowe, wykształcone, nowoczesne, aktywne, gospodarne i kulturalne społeczeństwo, żyjące 
w bezpiecznym, czystym i bogatym środowisku.
	Urzeczywistnienie wizji następować będzie poprzez konsekwentne realizowanie przyjętych celów strategicznych, a w szczególności przez działania na rzecz:
	kreowania gminy aktywnej, mobilnej i samorządnej,

wykształcenia, nowoczesności, kultury i zdrowia społeczności gminnej,
dobrze zabezpieczonego, czystego środowiska naturalnego i ochrony dziedzictwa kulturowego,
aktywizacji gospodarczej z wykorzystaniem rozwiniętego potencjału usług zdrowotnych, wytwórczości i nowoczesnego rolnictwa,
nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury technicznej i gospodarczej,
kreowania funkcji turystycznej i rekreacyjnej gminy.”
Burmistrz przypomniał cele jakie zostały tam zapisane:
- dalsza aktywizacja społeczności i samorządu gminy w działaniach prorozwojowych;
- zabezpieczenie środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego ;
- wykształcona, nowoczesna, kulturalna i zdrowa społeczność gminy;
- aktywizacja gospodarcza gminy z wykorzystaniem rozwiniętego potencjału usług zdrowotnych, miejscowej wytwórczości przemysłowej, rzemieślniczej 
i nowoczesnego rolnictwa;
- budowa nowoczesnej infrastruktury technicznej i gospodarczej;
- kreowanie funkcji turystycznej i rekreacyjnej gminy.”
Realizując zadania gminy należy punkty w/w mieć na uwadze- stwierdził burmistrz. Powiedział, że w najbliższym czasie zaproponuje Radzie aktualizację tego dokumentu i dostosowanie go do bieżących potrzeb gminy.  Burmistrz 
w swojej wypowiedzi  wymienił także zadania  jakie będą wykonywane w najbliższym czasie dzięki pozyskanym środkom unijnym, a należą do nich m.in.:
-modernizacja systemu wodociągowego gminy;
- budowa kanalizacji sanitarnej w Korfantowie- ul. Fredry, Spacerowa 
i Mickiewicza;
-budowa dróg gminnych ul. Mickiewicza i Fredry w Korfantowie;
-podniesienie standardu ZS w Korfantowie poprzez modernizację placówki
 i wyposażenie gimnazjum w nowoczesny sprzęt naukowy;
-adaptacja starej remizy w Korfantowie na centrum czyteleniczo-edukacyjne;
- projekt e-szkoła- mający na celu zakup sprzętu informatycznego do gimnazjum.
 Burmistrz wyjaśnił, że przez te zadania nie będzie środków w budżecie na przyszły rok na inne duże zadania. Burmistrz poinformował wszystkich, że  do roku 2013  poza 1 naborem nie ma naboru wniosków unijnych  w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie corocznie ogłaszany 1 nabór skierowany do sołectw, a mający na celu ich aktywizację. Pan Zdzisław Martyna powiedział, że razem z pozyskaniem środków przez gminę wiąże się przestrzeganie zasady refinansowania, czyli najpierw gmina wydatkuje środki własne, a następnie uzyskuje zwrot części należnej.
Burmistrz poinformował o tym, że od 1 stycznia 2010 roku zlikwidowany  został Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a od 1 stycznia 2011 roku nastąpi likwidacja Funduszu Ochrony  Gruntów Rolnych i Leśnych z których można było uzyskać wsparcie na remonty dróg. 
Burmistrz w swoim wystąpieniu poruszył także problem oświaty, który pochłania największą ilość środków budżetowych, bo ponad 50%. Powiedział, że od 1999 roku  - czyli od kiedy podjęto decyzję o reorganizacji sieci szkół w gminie, wszystkie uchwały Rady Miejskiej poza jedną dotyczące reorganizacji sieci szkół w tym budowy gimnazjum były podejmowane przez Radę Miejska w Korfantowie jednogłośnie. W związku z tym burmistrz miał wsparcie Rady przy budowie gimnazjum. Pomysł budowy gimnazjum  nie jest też wymysłem, który powstał 
z dnia na dzień- wyjaśnił burmistrz. Poinformował, że uroczyste otwarcie gimnazjum nastąpi 1 września 2010 roku i obiekt ten najnowocześniejszym budynkiem w gminie, w którym będą uczyć się dzieci dla swojego dobra i w którym nauczać będzie bardzo dobra kadra nauczycielska.
Burmistrz poprosił, wszystkich obecnych,  aby dołożyli starań, aby obiekt ten mógł służyć jak największej ilości dzieci z naszej gminy.
Burmistrz wspomniał także o otrzymanym podziękowaniu od dzieci z nowo otwartego Przedszkola w Rzymkowicach, oraz wyraził  nadzieję na  to, że do placówki tej będzie uczęszczało w przyszłości nawet 20 dzieci.
 Burmistrz omówił także sprawy demograficzne i finansowe związane z tematem oświaty.
 Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz poruszył sprawy  związane z:
	współpracą  międzynarodową gminy;
	 ochroną przeciwpowodziową- działanie jednostek OSP jak również starań związanych z budową zbiornika retencyjnego w Ścinawie Małej 
i Nyskiej;
	 problemu kanalizacji sanitarnej w gminie;
	 modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w gminie;
	 realizacji  funduszu sołeckiego.

Burmistrz powiedział, że czas kadencji 2010-2014 będzie  służył dobru gminy i jego mieszkańców.
Ad. 4b) Pytania do przedstawionego wystąpienia zadali:
- radna Anna Bardoń-Łaszczewska,  która stwierdziła, że w planach burmistrza nie widzi miejsca dla  siebie  i  pozostałych radnych, gdyż jako radna miała wiele pomysłów, głównie dotyczących remontu dróg gminnych jednak po wystąpieniu burmistrza, wie że nie ma raczej szans na ich wykonanie z powodu braku środków
 w budżecie. W związku z powyższym ma pytanie: czy ze środków funduszu sołeckiego można realizować takie zadania? Radna skierowała pytanie także do prezesa Stowarzyszenia Wspólne Źródła: czy istnieją możliwości wsparcia dla małych sołectw.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że obecnie w rządzie trwają prace związane ze zmianą ustawy o funduszy sołeckim, tak aby środki sołectw mogły być wkładem sołectwa w ubieganiu się o środki zewnętrzne.
-radny Andrzej Kruczkiewicz, który podziękował za wspólną kampanię wyborczą oraz zapytał o to jakie będą plany dotyczące stadionu w Korfantowie?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że w przyszłorocznym budżecie nie ma możliwości  na ogrodzenie terenu boiska sportowego 
w Korfantowie.
- radna Anna Bardoń-Łaszczewska, która zapytała o to kto przygotowuje projekty uchwał.
Odpowiedzi  udzielił Pan Kazimierz Didyk- Przewodniczący RM, który powiedział, że projekty przygotowuje biuro, a wnioskodawcą każdej uchwały jest Burmistrz Korfantowa.
Ad. 5.  Interpelacje i wnioski złożyli:
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który zapytał o to na jak długo wystarczą środki finansowe przewidziane na zimowe utrzymanie dróg.
-radny Ryszard Huzar stwierdził, że w gminie Korfantów śniegu na drogach wojewódzkich jest więcej niż w innych gminach, co świadczyć może o niewłaściwym oczyszczaniu dróg ze śniegu. Radny poprosił także  o zwrócenie uwagi osobom oczyszczającym chodniki ze śniegu o ich staranniejsze odśnieżanie, gdyż 
w niektórych miejscach nimi nie można przejść i wykonanie większych odstępów między zaspami przy przejściach dla pieszych, bo w niektórych miejscach przejście 
z sankami, wózkiem staje się niemożliwe.
- radny Mariusz Żabiński, który poprosił o zakup  stabilnych mikrofonów na stół dla radnych, gdyż czasami ciężko jest mówić i  jednocześnie przeglądać dokumenty o których się mówi.
- radny Jan Dawidowicz, który poprosił  o wyjaśnienia dotyczące tego, za co mają płacone osoby, które usuwają śnieg w miejscowościach, czy za kilometry jakie przejadą sprzętem swoim, czy  za wykonaną pracę?
Ad. 6a) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Radny H. Kierpal zapytał o to co było przyczyną zrzeknięcia się mandatu przez radnego K. Bernackiego, radny zapytał o  to czy mógłby zobaczyć takie pismo.
Odpowiedzi udzielił  Przewodniczący RM, który powiedział, że radny nie wskazał przyczyny dla której zrezygnował.
Przewodniczący ponownie poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami ,,za” przy 1 głosie sprzeciwu.
Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 6b) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa.
 Przewodniczący RM przedstawił jakie są dolne i górne granice wynagrodzenia zasadniczego burmistrza, dodatku funkcyjnego i  dodatku specjalnego.
Pytanie do projektu uchwały zadał radny J. Dawidowicz, który zapytał o to co to jest dodatek funkcyjny i co to jest dodatek specjalny?
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący RM, który powiedział, że dodatek funkcyjny przyznawany jest w związku z pełnieniem funkcji kierowniczej np. dla naczelników, kierowników jednostek organizacyjnych i burmistrzów natomiast dodatek specjalny przysługuje tylko wójtom, burmistrzom i prezydentom.
 Rada podjęła uchwałę 12 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Pan Zdzisław Martyna.
 Burmistrz powiedział, że w przyszłości ustalimy zasady odpowiedzi na interpelacje dla radnych, aby interwencje były wykonywane natychmiast- jeśli dotyczy to np. śniegu, w pozostałych przypadkach, wymagających konsultacji zasady odpowiedzi będą inne.
Odpowiadając na pytanie radnego R.Huzara burmistrz wyjaśnił zasady odśnieżania na terenie Gminy Korfantów. 
Odpowiadając  na pytanie radnego A.Kruczkiewicza burmistrz powiedział, że jak będzie taka pogoda nadal się utrzymywała to gmina ,,nie da rady” na systematyczne  ich odśnieżanie.
Głos ponownie zabrał radny R.Huzar, który poprosił o wyjaśnienie dlaczego droga wojewódzka  w Gminie Korfantów, nie jest tak utrzymywana- tzn. asfalt nie jest czarny jak w innych, sąsiednich gminach.
Szczegółowych wyjaśnień dotyczących zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Korfantów udzielił Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Pan Gracjan Kurzeja.
Ad.8. W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach żaden z  obecnych radnych nie zabrał głosu.
Ad.9 Przewodniczący poddał pod głosowanie Rady przyjęcie protokołu z odbytej 
w dniu 10 listopada 2010 roku LIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie, 13  głosami ,,za” przyjęła w/w protokół.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Rady przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 
2 grudnia 2010 roku II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada ,,jednogłośnie”, 13 głosami ,,za” przyjęła w/w protokół.
Ad. 10. Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad o godz. 11.45 Przewodniczący po  złożeniu  wszystkim życzeń świątecznych zamknął obrady
 II sesji RM.
Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk



Protokołowała:

mgr Ewelina Siwek
podinsp. ds. obsługi RM









