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Protokół Nr III/2010
z odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku III  sesji Rady Miejskiej 
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Protokół Nr III/2010
z odbytej w dniu 29 grudnia  2010 roku  III  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. 10.10-12.05.

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, sołtysów, naczelników wydziału Urzędu Miejskiego w Korfantowie, kierowników jednostek organizacyjnych  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  14  radnych  i przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:

	 Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Projekt budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok:
	wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Korfantów na  2011 rok;
dyskusja i pytania radnych;
podjecie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
	Podjecie uchwał w sprawie:

	zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok;

zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok;
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010;
wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 389/12 
w Korfantowie za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową;
wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 390/2 
w  Korfantowie za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową;
zmieniająca uchwałę w sprawie 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 II  sesji Rady Miejskiej.
 Zamknięcie   obrad III  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
	
Ad. 2   Pan Kazimierz Didyk udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi, który przedstawił informację o pracy Burmistrza Korfantowa w okresie międzysesyjnym 
 tj. od 14 grudnia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku.
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 3. W punkcie tym radni nie zgłosili żadnych wniosków ani interpelacji.
Ad. 4a)  Rada przystąpiła do głównej tematyki sesji tj. przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2011 rok. 
 Główne założenia budżetu w tym dochody i wydatki przedstawiła radnym w imieniu Burmistrza Korfantowa Skarbnik Gminy Pani Joanna Szkudlarska, która zapoznała wszystkich z treścią uchwały budżetowej na 2011 rok.
Ad. 4b) Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk przedstawił obecnym na sali Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu :
- Nr 522/2010 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2011 rok;
- Nr 523/2010 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego 
w projekcie uchwały budżetowej  Gminy Korfantów;
- Nr 524/2010 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korfantów,
które stanowią odpowiednio załączniki nr 5,6 i 7  do niniejszego protokołu.
 Przewodniczący RM udzielił głosu dla Pana Ryszarda Huzara- Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i  Finansów, który przedstawił opinię Komisji dotyczącą projektu budżetu Gminy Korfantów  na 2011 rok, która to opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 4 c) W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2011 rok głos zabrali:
-Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk- powiedział, że przedłożony projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu  jak i Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów  choć nie jest on ,,idealny” jednak najlepszy jaki na tę chwilę można było opracować- stwierdził Przewodniczący. Pan K. Didyk powiedział, że wg ekspertów z zakresu finansów, mając na uwadze byłą Skarbnik Gminy Panią Marię Zawadzką-  budżet przyszłoroczny jest możliwie najlepszy dla gminy, gdyż żadnego z zadań- inwestycji jakie zostały uwzględnione w  projekcie budżetu gmina nie może zaniechać wykonywania, gdyż szanse na pozyskanie środków unijnych na zadanie 
tj. modernizacja systemu wodociągowego, adaptacja starej remizy strażackiej
 w Korfantowie, budowa świetlicy wiejskiej w Rynarcicach i rozbudowa świetlicy 
w Starej Jamce mogą się nie powtórzyć. Przewodniczący powiedział, że w trakcie roku budżetowego zapewne będą zmiany wprowadzane  do budżetu polegające na zwiększeniu, bądź też zmniejszeniu wydatków. Podkreślił, że wprawdzie budżet ten nie był opracowywany przez obecną Radę Miejską, jednak będzie on realizowany przez tą Radę i to do tej Rady będzie należało podejmowanie decyzji mających jak najlepsze wykorzystanie tego budżetu i mądre gospodarowanie środkami w nim się znajdującymi. Przewodniczący wyjaśnił jak dokładnie wygląda zasada refinansowania w przypadku realizacji zadań z udziałem środków unijnych, że najpierw gmina musi wyłożyć własne środki na realizację zadania, a następnie może ubiegać się o zwrot części środków poniesionych na jego wykonanie. Przewodniczący RM podkreślił, że w większości opinii radnych jest to ,,bardzo ciężki do realizacji budżet, jednak nie niemożliwy do wykonania.” Na koniec swojej wypowiedzi Pan K. Didyk powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że można 
w wyniku realizacji tego ,,szalonego”  budżetu wykonać pożądane i konieczne 
w gminie inwestycje.
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że zabierając głos zgłosi kilka uwag i spostrzeżeń do projektu budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok. W swojej wypowiedzi radny nawiązał do nowego wymogu ustawowego dotyczącego uchwalenia przez budżetem gminy na dany rok, wieloletniej prognozy finansowej gminy, której zadaniem zapewne jest- domniemywa radny dbałość o kontrolę wydatków ujmowanych w budżetach w latach następnych,
 a podyktowane jest to ,,galopem” gmin w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację zadań własnych przy użyciu często mechanizmów kredytowych, z których gmina korzystać może, jednak zadłużenie  to nie może obciążać znacząco przyszłych budżetów. Wieloletnia prognoza  finansowa (WPF) gminy jest także dobrą informacją dla mieszkańców gminy, którzy widzą dzięki niej w jakim kierunku zmierza gmina. Radny powiedział, że analizując po raz pierwszy budżet, zląkł się kwot ujętych w WPF, gdyż powoli gmina zbliża się do zadłużenia sięgającego 60% dochodów własnych, jednak radny zdaje sobie sprawę z tego, że zapewne Burmistrz Korfantowa jak i Skarbnik Gminy nie dopuszczą do tego, aby granica ta- 60% została przekroczona. Jednak pocieszające jest w budżecie gminy na 2011 rok jest  to, że po zrealizowaniu zadań ujętych  w budżecie z dofinansowaniem unijnym zadłużenie gminy nie przekroczy 43%, czyli nie jest aż tak źle, pomimo, że  wśród gmin województwa opolskiego zajmujemy 8 miejsce pod względem zadłużenia-powiedział radny. Radny podzielił się swoimi wątpliwościami (jak również członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów RM w Korfantowie) dotyczącymi obaw w stosunku do prognozowanych dużych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego i ewentualnie ryzyka ich niewykonania. Wiceprzewodniczący Rady odniósł się także do dochodów własnych gminy oraz realizacji dwóch dużych w gminie inwestycji tj. modernizacji systemu wodociągowego w gminie jak i budowy gimnazjum 
w Korfantowie. Na koniec radny powiedział, że będzie głosował ,,za” przyjęciem tego budżetu. Radny zwrócił także uwagę na konieczność zastanowienia się nad pozyskaniem większych dochodów własnych, gdyż w przypadku braku subwencji wyrównawczej dla gmin, sytuacja finansowa  gminy będzie bardzo zła. Złożył także życzenia dla Burmistrza Korfantowa oraz radnych, którzy będą realizować budżet.
- Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna, który w swojej wypowiedzi nawiązał do tematów takich jak:
-  wydatków bieżących budżetu;
- zaciągniętych kredytów. Burmistrz wyjaśnił, że kredyty te  dotyczyły realizacji zadań na jakie żadna gmina o podobnej sytuacji finansowej nie jest w stanie realizować bez udziału środków unijnych;
-dochodów własnych gminy, które wynoszą 28%  wyrażając nadzieję, że 
w przyszłych latach kwota ta ulegnie zwiększeniu;
- sprzedaży mienia komunalnego w tym wyceny nieruchomości gminnych 
i  sprzedaży nieruchomości atrakcyjnych dla mieszkańców z uwzględnieniem 60% bonifikaty dla ich najemców oraz problemu wartości nieruchomości na wolnym rynku- konieczna będzie dyskusja nad tematem sprzedaży mienia komunalnego- stwierdził burmistrz;
- wydatków na realizację zadań z dofinansowaniem  unijnym i naborów wniosków o dofinansowanie w zakresie kultury, wodociągów itd. i pomniejszenia kosztów realizacji zadań ujętych w budżecie na wskutek przeprowadzenia przetargów na ich wykonanie;
- pozyskaniu przez gminę w ostatnim tygodniu kwoty 300 tys. zł na zadania już realizowane- kotłowania w ZS w Korfantowie i oczyszczalnia w Przydrożu Małym.
Burmistrz powiedział, że należy dołożyć wszelkiej staranności, aby pozyskiwać  
i zabiegać o środki zewnętrzne, żeby zminimalizować wydatki- podzielając opinię przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji Pana Ryszarda Huzara w tym zakresie.
Burmistrz nawiązał także do realizacji Funduszu Sołeckiego w naszej gminie, oraz aktywności środowiska wiejskiego przy realizacji tego funduszu  podkreślając to, że dwa sołectwa nie złożyły wniosków o podział środków jakie zostały im przeznaczone, tym samym wobec braku uchwał Zebrań Wiejskich zrezygnowania z otrzymania kwot przydzielonych. Burmistrz prosił także o racjonalne wydatkowanie kwot  z funduszu sołeckiego wobec miejscowości, które takie  środki posiadają.
Burmistrz podzielił się wątpliwościami dotyczącymi wspierania aktywnych form przeciwdziałania  bezrobocia w powiecie nyskim i zmniejszenia kwot na ten program. Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz powiedział, że należy dołożyć wszelkich starań, aby z tych z inwestycji uwzględnionych w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców podkreślając jednocześnie, że wniosek Komisji dotyczący racjonalizacji wydatków jest jak najbardziej słuszny.
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że jeśli chodzi o kredyty jakie gmina zaciąga, to nie jest ta sytuacja zła, gdyż problem byłby wtedy, gdyby kredyty  brane były  na zaspokojenie bieżących wydatków gminy– stwierdził radny. Odnosząc się do Funduszu Sołeckiego, radny powiedział, że zgłosił na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów propozycję modernizacji realizacji funduszu sołeckiego i służy swoją pomocą  przy tworzeniu nowych rozwiązań w tym temacie. Na koniec wypowiedzi radny powiedział, że realizując budżet nie należy zapominać o tych małych, lecz bardzo uciążliwych niejednokrotnie dla mieszkańców  problemów, których rozwiązanie kosztuje budżet niewiele środków, nawiązując do remontu ul. Pocztowej we Włodarach, gdzie koszt  inwestycji wyniósł 206,72zł, a prośba o wykonanie drogi trwała ponad rok.
Wobec powyższego radny ma nadzieję, że małe- tanie  inwestycje będą załatwiane szybciej i z większą korzyścią dla mieszkańców, uwzględniając to, że niebawem skończy się zima i konieczność naprawy dróg po niej, będzie  obowiązkowa.
 Na tym dyskusję zakończono.
Ad.4d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
 Rada, jednogłośnie, 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała  Nr III/11/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Korfantowa o odrzucenie wniosku sołectwa Przydroże Małe  dotyczącego sfinansowania wykonania chodnika przy drodze powiatowej w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok.
Rada odrzuciła wniosek sołectwa Przydroże Małe 12  głosami ,,za” przy 2 głosach wstrzymujących się.
Ad. 4 e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów  na 2011 rok.
Rada 11 głosami ,,za, przy 3 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie, Przewodniczący RM wznowił obrady sesji.
Ad. 5a) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
W trakcie głosowania nieobecni byli radny H. Kierpal i R. Huzar.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie, 12 radnych głosowało za jej podjęciem.
 Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.
Do obrad dołączył radny H. Kierpal.
Ad. 5b) Pan K. Didyk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
Rada, 13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.
Ad. 5c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.
Rada jednogłośnie, 13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.
Do obrad dołączył radny Ryszard Huzar.
Ad. 5d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie działki  Nr 389/12 w Korfantowie za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową.
Rada podjęła uchwałę 13  głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie wyrażania zgody na nabycie  działki Nr 389/12 w Korfantowie za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.
Ad. 5e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 390/2 w  Korfantowie za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową.
Uchwała została przyjęta 13 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie wyrażania zgody na  nabycie działki Nr 390/2 
w Korfantowie za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu .
Ad. 5 f) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów 
z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
 Głos zabrał Wiceprzewodniczący RM Pan  A. Kruczkiewicz, który powiedział, że
 w związku z rosnącymi wydatkami  na LZS-y należy zastanowić się nad zwiększeniem środków dla Ludowych Zespołów Sportowych .
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie, 14  radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała Nr III/18/2010 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.6 W związku z brakiem zgłoszonych wniosków i interpelacji punkt ten został pominięty.
Ad. 7.Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 14 grudnia 2010 roku II sesji RM.
Rada, jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęła w/w protokół.
Ad. 8 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem III sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie oraz w związku z tym, że była to  ostatnia sesja w 2010 roku  
Pan Kazimierz Didyk złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne, a następnie
 o godz. 12.05 zamknął obrady III sesji.
							Przewodniczący:
							Kazimierz Didyk

Protokołowała:
mgr Ewelina Siwek

