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Protokół Nr VIII/2011
z odbytej w dniu 25 maja  2011 roku VIII  sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.





























Protokół Nr VIII/2011
z odbytej w dniu 25 maja 2011 roku  VIII  sesji  Rady Miejskiej 
w Korfantowie.

Obrady sesji prowadził Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk.
Sesja odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Korfantowie w godzinach:10.08-13.55.

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 RM przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:
	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
	 Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 roku:

	wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
	pytania i dyskusja radnych;
	 podjęcie uchwały w sprawie  oceny i aktualizacji Strategii  Rozwoju Gminy Korfantów  do 2015 .

	Podjęcie uchwał:

	w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów;
	zmieniającą uchwałę w sprawie  zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Korfantów;
	w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
	w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.

	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z  obrad VII sesji Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  sesji, gdyż uczestniczyło w niej 13  radnych (nieobecny uspr. J.Oleś i W. Pater).
Następnie zaproponował, aby  na wniosek Burmistrza Korfantowa wnieść  do porządku obrad do punktu 5 podpunktu c) podjęcie uchwały w sprawie zmian
 w wieloletniej prognozie finansowej. Rada jednogłośnie, 13 głosami  ,,za” rozszerzyła porządek obrad i kolejne podpunkty uległy przesunięciu zgodnie
 z  kolejnością alfabetyczną.
Przewodniczący, na wniosek Burmistrza Korfantowa wniósł  o rozszerzenie porządku obrad o dodanie do punktu 5) podjęcie uchwał) podpunktu f) opinia w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. 
Rada jednogłośnie, 13 głosami ,,za”  rozszerzyła  porządek.
Przewodniczący RM ponownie zapoznał radnych ze zmienionym porządkiem  obrad, który przedstawiał się następująco:
 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.Interpelacje i wnioski radnych.
4. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Korfantów
 do 2015 roku:
           a)wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b) pytania i dyskusja radnych;
c) podjęcie uchwały w sprawie oceny i aktualizacji Strategii  Rozwoju Gminy Korfantów  do 2015 .
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów;
b) zmieniającą uchwałę w sprawie  zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Korfantów;
c) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
d) w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
e) w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;
f) opinia w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
8.Przyjęcie protokołu z  obrad VII sesji Rady Miejskiej.
9.Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Ad. 2 Przewodniczący RM udzielił głosu  Panu Jarosławowi Szewczykowi- Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy Burmistrza Korfantowa 
w okresie międzysesyjnym tj. od 28 kwietnia  2011 roku do 25 maja  2011 roku. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do przedstawionej informacji pytania zadali:
-radny R. Huzar, który zapytał: czy poręczenie jakie udzieliła gmina w grudniu 2010r. dla stowarzyszenia LGD Wspólne Źródła Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin: Korfantów, Prudnik i Biała zostało spłacone czy też nie.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy, która powiedziała, że kredyt zaciągnięty 
w ubiegłym roku został już prawie w całości zapłacony, gdyż do spłaty  zostało stowarzyszeniu ok. 5 tys. zł plus odsetki. Skarbnik wyjaśniła przy tym, że na ostatniej –kwietniowej sesji zwiększone były przychody i rozchody o kwotę 6 tys. zł , zatem na mocy uchwały Rady burmistrz mógł  teraz dokonać pożyczki stowarzyszeniu  
na kwotę 6 tys. zł, która zostanie zapłacona do końca czerwca br.
Do obrad sesji dołączył radny W. Pater.
Ad. 3. Wnioski i interpelacje zgłosili:
- radny H. Iżykowski zapytał o to kiedy rozpocznie się budowa oczyszczalni ścieków 
w Przydrożu Małym?
- radny H. Iżykowski udzielił wyjaśnień dotyczących pozbawienia  dzieci 
z Pleśnicy dojazdu autobusami do Zespołu Szkół w Ścinawie Małej i powiedział, że chciałby zdementować pogłoskę mówiącą o tym, że działanie takie zostało dokonane za jego decyzją. Wyjaśnił, że tak nigdy nie twierdził.  Radny powiedział ponadto, że nigdy nie działał na niekorzyść dzieci, zatem pomówienie to jest krzywdzące dla niego i niezgodne z prawdą.
- radny A. Kruczkiewicz prosił o zagospodarowanie terenu działki  znajdującej się 
w centrum wsi oraz poprosił o udrożnienie rowu w centrum wsi Przechód;
- radny Henryk Kierpal- w sprawie złego stanu dróg powiatowych w miejscowości Włostowa zwłaszcza w kierunku drogi nr 407 Korfantów- Niemodlin;
- radny Henryk Kierpal w sprawie usuwania obumarłych drzew stwarzających niebezpieczeństwo przy drogach;
-radny H. Kierpal-poprosił o przedstawienie szerszej informacji dotyczącej spotkania miast partnerskich;
- radny Henryk Kierpal- poprosił o wykonanie obudowy kominka w  świetlicy wiejskiej w Starej Jamce;
- radny Henryk Kierpal w sprawie problemu smrodu we Włostowej, zapytał czy można z tym walczyć i jakie środki można zastosować w celu ograniczenia emisji nieprzyjemnego zapachu na wieś.
Radny zapytał również o obecność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie odnośnie w związku z planowanym zamknięciem filii Powiatowego Urzędu Pracy 
w  Korfantowie z dniem 1 lipca 2011 roku.
 W punkcie tym głos  zabrał radny Ryszard Huzar, który odniósł się do opozycji 
w Radzie. Radny powiedział, że działania takie jak: występowanie w imieniu mieszkańców, interpelacje, zgłaszanie uwag, wątpliwości dotyczących niektórych działań w gminie, dopytywanie o szczegóły niektórych wydatków, udział 
w zebraniach organizowanych przez mieszkańców nie należą do działań wykonywanych przez opozycję, a jeśli takie działania nazywa się opozycją to radny stwierdził, że do takiej opozycji w Radzie  się  zalicza.
Radny odniósł się również do nieinformowania radnych np. o :
-wynagrodzeniu dla autora monografii przyrodniczej Gminy Korfantów;
-problemie  płatności podatku VAT w związku z budową  gimnazjum- radny powiedział, że uchwalając  budżet temat ten już był znany (przypuszczenie radnego), a radni o sprawie dowiedzieli się z pogłosek i gazet;
-podatku od nieruchomości naliczonego za 5 lat wstecz wobec  podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w lokalach będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Korfantowie, dlaczego podatek ten nie był naliczany skoro podmioty te płaciły  czynsz za swoje lokale. Radny powiedział, że 
 temat ten powinien zostać przedyskutowany.
- dostarczania materiałów dla radnych-dostarczane zbyt późno, radni nie nadążają 
z analizowaniem niektórych danych.
Radny powiedział, że są pogłoski, że w zakładzie komunalnym wśród pracowników mówione jest, że  będą zwolnienia spowodowane przez opozycję w Radzie. Radny poprosił o wyjaśnienia dotyczące tego tematu.
Radny powiedział, że ze szkolenia zorganizowanego dla radnych wyniósł to, że pomiędzy   Radą, a burmistrzem powinna być zgoda. Radni nie są tylko od głosowania, ale ponoszą odpowiedzialność za uchwały jakie uchwalają. Radny powiedział, że ma jeszcze trochę woli w sobie, aby współpracować dla dobra gminy, ale kurczą się jego możliwości.
- radny Mariusz Żabiński – zapytał w imieniu mieszkańców ulicy Parkowej 
w Korfantowie czy są planowane w bieżącym roku jakiekolwiek remonty na osiedlu oraz czy zostanie poprawiony stan drogi dojazdowej do parkingu. Radny powiedział, że nawiezienie 1 przyczepy gruzu załatwiłoby problem wjazdu.
Ad. 4. Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Adamowi Ziole- naczelnikowi Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości, który przedstawił  Radzie wypisy ze Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 rok.
- Strategia Rozwoju Gminy Korfantów do 2015  Uchwała Nr XL/257/05 Rady Miejskiej w Korfantowie roku oraz Wypisy ze Strategii  i kierunki proponowanych zmian stanowią załączniki nr 5 i 6  do niniejszego protokołu.
 Naczelnik przedstawił założenia strategii oraz misję i wizję gminy. Ponadto poinformował, że burmistrz swoim zarządzeniem powołał Zespół ds. aktualizacji tego dokumentu, który w najbliższym czasie opracuje nową Strategię Rozwoju Gminy Korfantów.
Do przedstawionych informacji pytania zadali:
- radna A. Bardoń-Łaszczewska, która zapytała o to czy nie lepiej byłoby nie ograniczać się zapisem,, zbiornik rekreacyjny w Przechodzie” a umieścić zapis  ,,zbiornik regeneracyjno-rekreacyjny” tak aby móc w przyszłości pozyskiwać środki  zewnętrzne na  budowę tego zbiornika. Radna zasugerowała, aby zgodnie 
z postanowieniami ustalonymi na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej terminy dotyczące organizowania  debat  oraz oceny realizacji strategii  i przedkładania raportów z realizacji celów strategicznych i operacyjnych zamieszczonych w strategii odbywały się co 2 lata, a nie jak jest obecnie co 4 lata.
-radny Andrzej Kruczkiewicz powiedział, że zgadza się z uwagami zgłoszonymi przez radną  i proponuje zapis ,,zbiornik rekreacyjno-retencyjny w Przechodzie” zwłaszcza, że zaledwie 20% gruntów pod jakimi znajdować się ma zbiornik jest własnością prywatną, pozostała część stanowią grunty Agencji Nieruchomości Rolnych. Radny zwrócił uwagę na konieczność kontynuowania promocji Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie wspomniał, że  jednak należy pamiętać o tym, iż jest to samodzielna, niezależna jednostka i gmina do tego ,,nie ma nic”, może jedynie pomóc otoczce OCR-u. Podobnie sytuacja ma się np. z Borami Niemodlińskimi, gdzie zarządza nimi nadleśnictwo, a gmina może z nim współpracować, ale to nadleśnictwo decyduje o tym jakie kierunki rozwoju należy przyjąć. Tworząc strategię należy wziąć więc pod uwagę co inne ośrodki planują, bo to ich własność i oni decydują sami o sobie, a my  nie możemy wchodzić w ich kompetencje-mówił radny.
Radny powiedział, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego docenił starania i aktywność społeczną Przechodu i Włodar nadając im status Lidera programu Odnowa wsi w województwie opolskim.   Poinformował, że na 679 wsi zaledwie 29 miejscowości uzyskało miano lidera, w tym dwie z Gminy Korfantów 
i zaledwie 4 w całym powiecie nyskim.
Wyróżnienie nagrodzono brawami.
-radny Mariusz Żabiński, który ponowił swoją prośbę dotyczącą zakupu dwóch dodatkowych mikrofonów na stół dla radnych.  Radny powiedział, że chciałby aby dokument ten był szerzej opracowany, gdyż obecnie jest zapis mówiący o tworzeniu:
	Rad Mieszkańców, aczkolwiek nie określono tego czemu to miałoby służyć, czym będą pomocni dla gminy, 

powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej, ale czemu miałoby to służyć-pytał  radny. 
Jednym z celów jest utrzymanie wykształconej młodzieży w gminie- tylko w jaki sposób ją tutaj  utrzymać, utrzymamy jak będą stanowiska pracy, w jaki sposób tworzyć stanowiska pracy, jak ściągać inwestorów- pytał radny. 
Pan M. Żabiński zapytał czy istniałaby możliwość rozszerzenia dokumentu Strategii
o to w jaki sposób  cele  te można  osiągnąć.
 Radny poprosił sołtysów o to, aby wszystkie zapytania, pomysły dotyczące strategii przekazywać radnym w tym jemu, tak aby później znalazły się one w nowym dokumencie.
- Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna, który docenił to, że są osoby, które nad opracowaniem strategii  chcą dyskutować i nowy dokument opracować. Podkreślił, że zapisy jakie się tam znalazły  muszą być zgodne z np. z planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zapisy strategii zostaną skonsultowane  z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Burmistrz powiedział, że w powołanym zespole ds. aktualizacji znalazły się osoby zarówno z organizacji pozarządowych, sołtysi, przedsiębiorcy, oraz  osoby z różnych środowisk społecznych. Burmistrz powiedział, że jego zdaniem w dokumencie tym nie powinny się znaleźć zapisy szczegółowe, a wyłącznie kierunki danych zagadnień. Burmistrz podkreślił, że strategia rozwoju gminy, jest dokumentem wszystkich mieszkańców gminy. Burmistrz poinformował radnych o tym, że rady osiedla zostały unormowane już w zapisach ustawowych podobna sytuacja dotyczy Młodzieżowej Rady Miejskiej, a ich powstanie uzależnione jest wyłącznie od woli i chęci osób, które w takiej radzie chciałyby pracować. Burmistrz powiedział, że jest również zwolennikiem konsultacji  z mieszkańcami  dokumentów strategii.  Ze względu na ważność tego dokumentu należy dołożyć wszelkich starań, aby uwzględniała ona wszystkie kierunki jakie dla rozwoju gminy i jej  powodzenia są potrzebne- tymi słowami  kończył swoją wypowiedź burmistrz.
- Pan Adam Zioło przeprosił radnych za to, że powiedział, że aktualizacja dokumentów ma odbywać się co 4 lata, a nie tak jak zostało to opracowane na komisjach rady co 2 lata.
Wobec braku pytań  Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 roku.
Rada, jednogłośnie 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie oceny i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 roku stanowi  załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący ogłosił 20 minutową przerwę w obradach  sesji.
Po przerwie.
Przewodniczący wznowił obrady VIII sesji RM w Korfantowie.
Ad.5 a) Przewodniczący RM na wniosek Burmistrza Korfantowa wycofał projekt uchwały w sprawie ustalenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania  odpadów komunalnych 
i  nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów. Poinformował przy tym, że projekt ten zostanie powtórnie przekazany do Komisji RM celem jego szczegółowego 
omówienia.
Ad. 5b) Przewodniczący RM wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Korfantów .
Rada, 11 głosami ,,za”, przy 3 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
 Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w Gminie Korfantów  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 5c) Przewodniczący RM wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Rada, 11 głosami ,,za”, przy 3 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 5d) Przewodniczący RM zapytał o pytania lub uwagi do  projektu uchwały 
w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok. 
 Głos zabrał radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że trzy uchwały dotyczące budżetu spowodują duże zmiany w gminie. Radny powiedział,  że w pierwszej uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej  usunięto część zadania dotyczącego modernizacji systemu wodociągowego, które to zadanie miało zostać zrealizowane dzięki funduszom europejskim. Natomiast  w projekcie uchwały 
w sprawie zmian budżetu występuje kwota 624 tys. zł. i jest to suma kolosalna , w projekcie był zapis tylko budowa gimnazjum. Na wskutek prośby skierowanej na komisjach rady uzyskaliśmy  dokładne wyjaśnienia na co środki te mają być wydatkowane. Radny powiedział, że ,,radni traktowani są gorzej niż po macoszemu, gdyż o pewnych rzeczach dowiadują się jako ostatni i szkoda, że z innych źródeł niż urząd gminy”. Radny zapytał czy suma w/w będzie brana z kredytu, bo nie wie. Ponadto  powiedział, że wyszczególniono  w wyjaśnieniu  niektóre wydatki poniesione na budowę gimnazjum w Korfantowie w tym m.in. na obsługę przez osoby pełniące funkcje techniczne, a  z tego co sobie radny przypomina to w roku ubiegłym roku na ten cel wydatkowano  kwotę ok. 120 tys. zł.  
Radny powiedział, że ostatnie zdanie wyjaśnień brzmi:
,,Łącznie do końca kwietnia br. wydatkowano 8.928.240 zł w tym podstawowy zakres robót budowlanych realizowanych przez ZGKIM w kwocie 7.442.903 zł” a jak teraz dodamy tą kwotę to przekroczyliśmy 8 milionów, a dokładnie 8 mln. 680 tys. zł. Radny powiedział, że suma wydatkowana na budowę gimnazjum zaczyna wzrastać, zwłaszcza, jak się doda do tego ten nieszczęsny VAT- nie wiem kto go zapłaci- mówił radny i pytał dlaczego mają go płacić podatnicy.
Radny powiedział: ,,Mówił Pan kiedyś, że Tusk nie dodał do inwestycji i słusznie, że nie dodał, chociaż nie jestem zwolennikiem Tuska i jego polityki, tylko 3 lata temu jak zaczynaliśmy budowę gimnazjum Panie Dyrektorze, że dobrze wiedzieliśmy, że nikt do budowy gimnazjum nam nie doda i Pan też o tym wiedział- to jest po pierwsze. Po drugie jeżeli założymy, że ten VAT który może spać na podatników, znowu zapłacą ci biedni podatnicy to chciałem zapytać: nikt tych biednych podatników nie pytał się przed rozpoczęciem budowy, czy oni chcą , aby było to budowane. Przypominam, że obowiązuje uchwała o konsultacjach publicznych w ważnych i istotnych sprawach na rzecz gminy i budowa gimnazjum powinna się zacząć od tego: czy budujemy gimnazjum czy też nie. Jest mi przykro, bo zaczyna się taka sama historia jak z halą, że te pieniądze zaczyna się skądś wyciągać. Już zaczyna być mi przykro, wcale nie jestem z tego dumny, ale prześlę wszystkim radnym swoje wszystkie wypowiedzi, zgłoszone na sesji, a które dotyczyły budowy gimnazjum. Jak to wszystko ładnie,
 a kolega Bernacki i kolega Kruczkiewicz to be, po co się oni w ogóle odzywają, mniejsze, przyjemniejsze wypowiedzi na ten temat stanowiące : nie dyskutujcie, bo
 i tak decyzja zapadła. (..) Najgorsze jest to, że te pieniądze  obciążyły oświatę, 
w tym roku jest mniej o 1 mln. zł mniej na oświatę, na pierwszy rzut oka widać, że wszystkiemu winni są nauczyciele i ich podwyżki, a tu widać, że na gimnazjum  
w Zespole Szkół, różnica ta wyniosła właśnie 600 tysięcy, czy te pieniądze to są te pieniądze, które obciążają budżety szkół. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami na gimnazjum w ub. roku było 200 tys. zł, a teraz jest 800 tys. zł jeżeli to odejmiemy to jest 600 tys. zł- czy to są te pieniądze, bo skądś się te pieniądze biorą. Skąd bierze się ten milion dopłaty do zadań subwencjonowanych- czy było to zaplanowane czy to są te dodatkowe pieniądze, które podwyższają funkcjonowanie szkół. Do zamknięcia gimnazjum nam trochę jest, czasowo blisko, jeśli chodzi o finansowe zakończenie tych rzeczy, bo przypomnę, że kosztorys, który tu został podany 11 mln 216 tys. zł obejmował np. takie prace jak łącznik jak inne rzeczy, czyli ta różnica faktycznie jest(..) podejmujemy tą decyzję nie tyle z bólem serca,  bo będziemy musieli głosować, bo tak trzeba, przy takich inwestycjach tak było. Przypomnę halę sportową, nie raz próbowaliśmy dogłosowywać jakieś elementy, żeby skończyć tą halę. Konsekwencją tej  uchwały będzie  wycofanie się z dużego projektu, może nie do końca, ale sprawy wodociągowania, po prostu gminy nie stać na dokończenia tych wszystkich elementów, to świadczy, że chyba zagalopowaliśmy się w tym wszystkim i jest mi przykro, bo do końca nie rozumiałem istoty robót wodociągowych, bo nie jestem tego znawcą (…) bo te pieniądze trzeba będzie przerzucić na gimnazjum i to stwarza pewne jakieś niebezpieczeństwo, które  będzie wisiało nad nami i mówię jeśli dojdzie faktycznie sprawa VAT-u, a ja przypomnę, że dyrektor mówił o kwocie ok. 1 mln 200 tys. zł oszczędności jakie uzyskamy tytułem oszczędności za niepłacenie VAT- u to jest w protokole, ja ten protokół mam, jeżeli przyjdzie nam to zapłacić to resztę zostawiam Państwu ” – skończył swoją wypowiedź radny.
 - Burmistrz Korfantowa , który powiedział, że spróbuje wytłumaczyć wszystkie zawiłości jak tylko będzie umiał. Powiedział, że każdy powinien zabierać głoś 
w sprawach na których zna się najlepiej i  że również nie wypowiada się w sprawach na których nie ma pełnej wiedzy. 
Burmistrz powiedział, że chciałby wypowiedzieć się na temat inwestycji budowa gimnazjum, bo po wypowiedzi radnego można by domyślać się jakby było jakieś drugie dno tej inwestycji. Burmistrz powiedział, że ,,wygląda to tak jakby ktoś, gdzieś coś zabrał, gdzieś coś zrobił. To tak niedawno przyszło pismo z prokuratury mówiące o umorzeniu postępowania ze względu brak przesłanek zaistnienia przestępstwa, 
a poza tym pisarz Jan Kowalski, który podpisuje się pod wszystkimi tymi wystąpieniami z ul. 1   maja w Korfantowie, który dopatruje się  sensacji: jakoby Martyna i jego spółka popełnili ważne malwersacje na budowie hali sportowej, ja tak słucham  o czym to kolega mówi o tej hali sportowej i włosy mi stają, bo nie wiem 
o czy on mówi. Nigdy nie robimy tajemnicy z budżetu, nie wiem skądś się wzięło twierdzenie, że niby coś chcielibyśmy tam przepchać. Każdy, który się otarł 
o realizację inwestycji wie, że do każdej inwestycji potrzebny jest projekt, potrzebne jest pozwolenie, ktoś musi kierować budową, ktoś musi nadzorować tą inwestycję, bo niepilnowanie to jest brak troski o mienie inwestycyjne, że ktoś to musi rozliczać. Tak słucham tych sensacji i tak naprawdę nie wiem, co by jeszcze musiało zaistnieć, albo inaczej : czy jest coś w gminie z czego bylibyśmy zadowoleni. O co tu chodzi? Nie wiedziałem, że my mamy tutaj jakiegoś ojca chrzestnego, który te dane, jako orędownik chce głosić: a nie mówiłem! Przecież cytowana przez radnego ustawa 
o konsultacjach społecznych jest używana, bo w Strategii Rozwoju Gminy Korfantów już dawno znalazł się zapis mówiący m.in. o gminnym centrum edukacyjnym
 i budowie gimnazjum Korfantowie- to było w 2002 roku, we wszystkich planach jakie były przez gminę opracowywane istnieją zapisy o budowie gimnazjum, dlatego bardziej istotne jest zapoznanie się z tymi dokumentami, a nie odnajdywanie  protokołów (…) Koszty jakie zostały podane w tej chwili obejmują: jak się kredyt bierze to się płaci odsetki, chyba, że ktoś zna taki kredyt, gdzie się odsetek nie płaci, w każdej inwestycji płaci się normalny VAT, do niedawna wszystkie zadania wykonywane przez zakład nie obciążały nas Vatem, jednak na wskutek kontroli VAT ten jest płacony. Odnośnie Vatu, to wyjaśnień udzielałem na komisjach odpowiadając na pytanie radnego R. Huzara, oczywiście. Wiadomo, że wszyscy, którzy realizują inwestycję płacą VAT. Według naszych interpretacji prawnych gmina nie powinna płacić i jesteśmy przy tym stanowisku do dzisiaj. Skoro jest w obiegu finansowym co najmniej połowa interpretacji, że gmina nie powinna płacić i połowa, że gmina powinna płacić – to mówi to o tym, że nie tylko my mieliśmy wątpliwości. Mam nadzieję, że te wątpliwości zostaną rozpatrzone po naszej myśli, pomimo tego, że już od stycznia 2011 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nas(gminę) tym VAT-em obciąża i płacimy ten VAT. Przystępując do inwestycji nie tylko tej, ale również wcześniejsze pozbawione były VAT-u. Nie można w żaden sposób łączyć sprawy kosztów funkcjonowania oświaty w gminie, o tym co radny Andrzej mówił, 
z uchwałą dotyczącą inwestycji, bo są to dwie różne rzeczy i nie należy tego łączyć. Podjęte w 2009 roku działania związane z racjonalizacją sieci spowodowały to, że jeśli w 2009 roku dofinansowanie z budżetu gminy do zadań subwencjonowanych, jeśli dobrze pamiętam ok. 1 mln. 400 tys. zł, to w wyniku podjętych działań, trudnych
 i odważnych zmniejszyła się ta kwota do 752 tys. zł.  za 2010 rok. I rzeczywiście sam się zastanawiam  skąd w projekcie budżetu na 2011 roku wzięła się kwota najpierw kwota  1 mln. 732 tys. zł., a później 1 mln. 615 tys. zł. – zbieżnością sum kwota ponad 600 tys. w projekcie uchwały dotyczącej zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok i 1 mln. 615  tys. zł, że o tyle zwiększył się budżet Zespołu Szkół w Korfantowie, a to zupełnie inne zagadnienia, które nie mają ze sobą nic wspólnego i nie należy łączyć ich. A to, że od czasu, do czasu mówię o kosztach oświaty, bo jak nie mówić o tych kwestiach, skoro zabierają one ponad połowę budżetu gminy.  Koszty płac nauczycieli to ok. 80-85% kosztów funkcjonowania danej placówki  zależny od stopnia awansu nauczycielskiego to koszty funkcjonowania placówki. Minister Edukacji wcale się nas nie pyta czy nam wystarczy środków na podwyżki tylko wprowadza nowe wyższe płace i nakazuje płacić, a że u nas struktura szkolnictwa jest inna niż obliczona przez ministerstwo to nie ma możliwości, aby gmina do tego nie dopłaciła. My zdajemy sobie sprawę, że roboty dodatkowe podnoszą wartość obiektów, ale nie są one tajemnicą-to po pierwsze, byliśmy już niejednokrotnie na budowie i pokazujemy co jest wykonane. Wówczas gdy był wykonany projekt nie było mowy o tym , że w obiekcie musi być monitoring, dlatego ten monitoring  musiał teraz zostać uwzględniony, służy to zwiększeniu bezpieczeństwa uczniów- jednak są to koszty dodatkowe(...). To samo dotyczy urządzeń do ćwiczeń- i nie jest to przestępstwem jeśli chce się zwiększać atrakcyjność szkół itd. Jeśli jest kierownik budowy  z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem to trzeba mu zapłacić, bo dzisiaj fachowców na ulicy nie ma. Ja nie znam budowy, która od a do z w każdym momencie  była zrealizowana w takich samych kwotach nawet jeśli chodzi o realizowane przetargi (…) Dobrze się dzieje, jeśli w trakcie budowy trzeba coś zrobić co służy tej szkole: ludziom, nauczycielom i młodzieży niż, by potem się okazało, że trzeba coś burzyć i robić coś innego. 
Jedyną platformą wymiany informacji pomiędzy burmistrzem, urzędem, a radą są Komisje i sesje i to powinno dotyczyć obu stron, a nie ktoś na własną rękę coś robi.(..) Hala sportowa już prawie spłacona jest , gmina jednocześnie spłaca kredyt na gimnazjum. Dzisiaj  wiele miejscowości, nie tylko Korfantów nie zrobi żadnej inwestycji bez posiłkowania się kredytem takiej sytuacji jak nasza znajduje się wiele gmin, tym bardziej, że zasady finansowania przy środkach unijnych są jednoznaczne- najpierw wykonanie, zapłacenie za to, a następnie zwrot – czyli dofinansowanie. W chwili obecnej zadanie dotyczące budowy remizy w Ścinawie oraz świetlicy w Gryżowie dawno już zostało wykonane, natomiast w urzędzie marszałkowskim dopiero sprawdzane są przetargi. Kolega z Paczkowa jeździł do Opola za wprowadzeniem aneksu do umowy dopiero z 2008 roku.(..) Gmina będzie dążyła do tego, aby modernizacja sieci wodociągowej, może nie w takim zakresie jaki był na początku, ale żeby została dokonana. Należy także pamiętać o tym, że dalej będzie brakowało nam środków na wyposażenie gimnazjum. My musimy kupić tam ok. 300 szafek do szatni, uruchomienie kuchni wg kosztorysu to ok. 152 tys. zł. Część zakupów została dokonana w ramach projektu unijnego, gdzie  gmina uzyskała maksymalne dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina otrzymała także  dofinansowanie w symbolicznej wysokości, bo zaledwie 10% do  zakupu kotłowni. Trzecie dofinansowanie dotyczy uzbrojenia dróg  wokół gimnazjum i zrobienie nowych dróg. Sama inwestycja budowy gimnazjum nie mogła być finansowana z programów unijnych i w tej sprawie  mamy nawet interpretację 
z Urzędu Marszałkowskiego. Nie będę odosobniony w twierdzeniu, że pieniądze wydawane na budowę gimnazjum, są najlepiej wydanymi pieniędzmi, gdyż wcześniej czy później owoce tworzenia nowoczesnych warunków nauczania dla uczniów jak i nauczycieli przyniosą pozytywne efekty. To nie jest tak, że my robimy coś bo nam się cos przyśniło  i o takie traktowanie proszę. Ciekawym jest to, że mentalność nasza nie pozwala popatrzeć tak Martyna- jako sprawujący urzęd- zrobił coś dobrego- bo byśmy się chyba tego wstydzili. Bo w tej chwili wygląda tak, jakby jeden miał rację, drugi się ciągle bronił, a do tego jest jeszcze wielu chętnych, którzy chcieliby mu dołożyć, bo to jest atrakcja dzisiaj. Dzisiaj nikt nie napisze o tym, co dobrego zrobiliśmy , nawet nie było stać na to, abyśmy brawami nagrodzili otrzymanie Dyplomu Europy, ale żeby dołożyć nam tutaj wszystkim to jest szansa. Dziękuję.’’
Skończył swoją wypowiedź Burmistrz Korfantowa.
Przewodniczący udzielił głosu dla radnego A. Kruczkiewicza, który powiedział, że ,,wiedzieliśmy, że tak będzie, bo nie rozmawiamy o 6 tys. zł tylko o 600 tys. zł. Ja powiem tak panie burmistrzu, czy  to się Panu podoba czy nie, ja głosowałem za tym budżetem i ja mam prawo wiedzieć jako radny, który dał panu akceptacje co się dzieje z tymi pieniędzmi. Bo czy Pan uważa, że to jest w porządku, że gmina płaci od stycznia VAT, a radni się tydzień temu dowiadują, że gmina płaci VAT- to jest w porządku?! (…) Nie uzyskałem odpowiedzi czy te 600 tys. zł to jest kredyt, czy skąd one są ? Bo nadal nie wiem.”
Burmistrz odpowiedział,  że są to środki własne.
Radny A. Kruczkiewicz  pytał dalej ,,z jakiego działu płacony jest VAT?” 
Burmistrz : ,,z inwestycji.”
A.Kruczkiewicz- ,,to w którym momencie była poprawka do zmian w budżecie? Bo skądś te pieniądze musieliśmy wziąć.
Burmistrz: ,,taka formuła dyskusji jest nie do przyjęcia, bo radny A. Kruczkiewicz nie ma uprawnień, aby tak rozliczać. Jednak chciałbym powiedział, że koszty VAT-u są kosztami inwestycji, w związku z tym, po kontroli płacimy VAT od  stycznia br. jak każdy inwestor. Tutaj nie ma nic innego. A gmina nadal podejmuje czynności odwoławcze, mające spowodować aby tego VAT-u nie płacić. Pomimo tego, aby nie wpaść w jeszcze większe kwoty to od stycznia VAT gmina płaci. W 2011 roku na budowę gimnazjum była kwota 1 mln. 500 tys. zł i w ramach tego płacony jest VAT. Zakład Gospodarki odlicza ten VAT. Gdybyśmy wiedzieli od początku, że mamy płacić VAT, to byśmy go płacili i żadnego problemu by nie było. Na chwilę obecną gmina zapłaciła VAT-u ok. 130 tys. zł i jest to pełna informacja w tym zakresie.”
- Przewodniczący RM ,,od tego są posiedzenia Komisji, Komisja Rewizyjna i jeśli ma pan pytania to proszę je kierować na komisje.”
- radny A. Kruczkiewicz- ,,ja zadałem konkretne pytanie z którego działu jest płacony VAT, to dlaczego Panie Przewodniczący Pan mi zabiera głos? Powtórzę, panie burmistrzu: ja panu zaufałem dając panu kredyt głosując za przyjęciem budżetu, w tej chwili to mam wątpliwości co do niektórych informacji, które płyną do Rady, o których nie są informowani radni, bo to, że podwyższa się koszt budowy gimnazjum będzie dotyczyło nas wszystkich, i to nie jest sprawa, ani Martyny- jako burmistrza, ani Kruczkiewicza- jako radnego, ale nas wszystkich ponieważ koszty tej inwestycji poniesiemy my wszyscy. (..) Pięć miesięcy płacony jest VAT, a do mnie pretensje, że ja o to pytam. Będę pierwszym, który Panu rękę poda, nie w 8 mln . zł, a w 8 mln. 500 i pogratuluję panu tej inwestycji, bo to jest nieprawda, że wszystko co złe to my panu życzymy, tylko jesteśmy też po to, żeby sprowadzić pana na ziemię i powiedzieć, że może coś jest nie tak. Czasami warto tych ludzi co się z nich wyśmiewa, z błotem miesza i nazywa wielką opozycją, czasami posłuchać. Dziękuję.”
-- radca prawny Urzędu Pani Zofia Cichoń udzieliła wyjaśnień dotyczących wydania przez nią opinii dotyczącej niepłaceniu przez gminę podatku VAT w związku z budową gimnazjum. Radca powiedziała, ze przepisy podatkowe rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych, gdyż nie są one jasne dla podatnika. Radca podkreśliła, że obecna sytuacja nie jest jednoznaczna, gdyż usługi świadczone przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe między sobą wzajemnie są zwolnione z podatku VAT- i na taką interpretację Urząd Skarbowy przyzwolenie daje- mówiła radca. ,, Natomiast organy podatkowe uważają, że takim zwolnieniem nie obejmuje usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy. Innymi słowy, sytuacja jest paradoksalna: gdyby np. któraś z pań dyrektor szkół zleciła dla zakładu wykonanie elewacji szkoły to taka praca zwolniona byłaby z podatku VAT. Jeśli zaś burmistrz zleci wykonanie temu samemu zakładowi elewacji budynku urzędu gminy, to w świetle interpretacji urzędu skarbowego taka usługa objęta jest podatkiem VAT. Jest jeden budżet, jedna gmina, są jednostki organizacyjne działające w ramach  tej samej osoby prawnej , w jednym wypadku koszt takiej usługi zdaniem Urzędu Skarbowego jest mniejszy o 23% o wartość podatku VAT, w drugim przypadku koszt takiej usługi jest wyższy o 23 podatku VAT. Wątpliwości powzięłam jakie są przyczyny takiego rozróżnienia, skoro jest to ta sama osoba prawna, z tego samego budżetu ponosi się wydatki. Sięgnęłam do zapisów ustawy o podatku VAT i przytoczę Państwu te przepisy, które legły u podstaw mojej interpretacji:
Art. 15 ust. 6  ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi:
,,Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.”
Czyli my realizowaliśmy we własnym zakresie zadanie własne gminy. Nawet nie powinno się obejmować zwolnieniem , bo nie rozpatruje się tego w kategoriach obowiązku podatku VAT. 
Dalej jest rozporządzenie:
W  myśl  § 8  ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:
,,Zwalnia się: czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.”
Przytoczyłam dwa przepisy jeden ustawy, a drugi z rozporządzenia czyli już jest konflikt bo skoro ustawa nie uznaje za podatnika, to rozporządzenie nie powinno  zwalniać. Trwa dyskusja pomiędzy specjalistami w podatkach VAT, bo minister nie powinien zwalniać podmiotu, który zwolniony został ustawą (…). Część gmin płaci taki podatek, a część gmin nie. Część podmiotów, która nie została jeszcze skontrolowana to podatku nie płaci”. Mówiła radca prawny. 
Radca przytoczyła także zapisy artykułu dotyczącego płacenia podatku VAT 
z miesięcznika Finanse Komunalne, który potwierdza, to że gmina nie powinna płacić podatku VAT.  Radczyni powiedziała, że zaproponowała, aby tego podatku nie płacić, bo jakby gmina wyglądała, jakby zapłaciła, a takiego obowiązku nie miała. 
W chwili obecnej gmina nie straciła, gdyż od początku jakby płaciła podatek VAT od początku, to obciążałoby to inwestycję, w obecnej chwili uzyskaliśmy decyzję 
o rozłożeniu tego podatku na raty, to tak jakby płacenie tego podatku rozłożyło się w czasie, a inwestycja jest kończona. Jeśli wyjdzie na to, że powinniśmy płacić, to płacilibyśmy cały czas, a teraz uzyskaliśmy  tylko odroczenie płatności tego podatku”.- tłumaczyła radca.
 Radczyni wyraziła także nadzieję na to, że ostatecznie gmina nie będzie musiała płacić podatku VAT.
- dyrektor ZGKiM w Korfantowie Pan Janusz Wójcik, który powiedział, że kontrola się kończy za kilka dni, naliczony podatek VAT wynosi 309 tys. zł., zakład odliczył część Vatu w związku z realizowanymi przez Zakład zakupami.
Dyrektor powiedział, ,,ja budując gimnazjum, budowaliśmy to świadomie. Ja chciałem budować kanalizacje, sam burmistrz do mnie mówił: Wójcik hamulcowy -gimnazjum, ale to nie dlatego, że nie chciałem budować gimnazjum, a jako dyrektor zakładu komunalnego moim priorytetem było budowanie kanalizacji. Racje mieli i Rada i burmistrz, że budując gimnazjum możemy pozyskać środki. Oczywiście korzyści pieniężne związane z oświatą jeżeli zamykamy kilka szkół- to jest przykre zamykanie szkół, ale są pieniądze. Przy kanalizacji, jeśli ją zrobimy to są tylko koszty, nie będzie m3 ścieków kosztował 4,30zł, a 7 zł, 9zł (…).
Dyrektor powiedział, że gimnazjum jest kończone w terminie  i w kosztach o których była mowa, czyli kwota 8,5 mln zł nie jest ,,z księżyca wzięta”.
Decyzja o budowie gimnazjum była trudną decyzją i dobrze przemyślaną.” 
Dyrektor powiedział, że w ramach swojej pensji buduje gimnazjum przez dwa i pół roku  i nie otrzymał w związku z tą budową  jakiegoś dodatku. Dyrektor powiedział, budowa odbywała się kosztem rodziny oraz jego samego, gdyż  stracił on  zdrowie na tej budowie. Ponadto w trakcie budowy spotykał się z różnymi zdarzeniami np. pijaństwem niektórych pracowników i obowiązkiem zwolnienia ich dyscyplinarnie. Ponadto podkreślił, że na budowie pracowało łącznie 50 pracowników i gmina zyskała na tej inwestycji, gdyż zapewnił tym osobom pracę, a Ośrodek Pomocy Społecznej nie musiał osobom tym wypłacać zasiłków. Osoby te nauczyły się bardzo dobrej pracy. Dyrektor powiedział, że ostatnio zwolnionych zostało  20 pracowników , z czego 16 osób ma załatwioną już pracę za granicą. Dyrektor powiedział, że nie żałuje tego, że zakład buduje gimnazjum, tylko ,, jak się dostaję kopniaki za darmo to troszkę boli, bo jeżeli ktoś przychodzi na budowę i wytyka jaką wadę to mam pytanie: a kto zbudował cokolwiek, nawet zrobił zwykłe malowanie i był tak do końca happy. To potężna budowa, ani ja jej nie prowadziłem, ani nikt. Dziękuje Panu Bogu, że nikt na tej budowie nie spadł, nie zginął, bo to jednak jest odpowiedzialność za 50 ludzi niektóre z nich nie pracowały latami. 18 pracowników zwolnionych zostało dyscyplinarnie   z powodu nadużywania alkoholu.  
 Dyrektor powiedział, że w  zakładzie od początku budowy miał już kilka kontroli
 w związku z budową i spowodowane jest to działalnością osób, które nie sprzyjają tej budowie jednak powoduje to duże zaangażowanie pracowników w związku 
z przygotowaniem materiałów dla kontrolujących. Dyrektor powiedział, że wszystkie przetargi jakie zakład przeprowadził były trzykrotnie kontrolowane. Po kontroli Urzędu Skarbowego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i znowu  Urząd Skarbowy, który znalazł niepłacenie podatku VAT, którego gmina nie powinna płacić według niektórych interpretacji. Pan J. Wójcik powiedział, że nie podda się w walce 
o niepłaceniu VAT-u. VAT ten został w chwili obecnej rozłożony na raty, ale pomimo tego podejmowane są czynności związane z walką o niepłacenie  podatku VAT, jeśli gmina wygra sprawę to wówczas ten wpłacony zostanie zaliczony jako nadpłacony 
i gmina będzie mogła go odzyskać. Dyrektor powiedział, że chciał iść na ,,wojnę”
 z Urzędem Skarbowym, jednak to burmistrz i radca prawny go powstrzymali, a dziś tej decyzji żałuje, jednak wówczas ryzykowałby własnym domem. Radca przekonywała, że honor jest ważny, ale sprawy rodzinne ważniejsze, bo jeżeli przegrałby sprawę skarbową to wówczas, urząd skarbowy mógłby  pozbawić dyrektora domu i skończyłby na  bruku w imię interesu gminy korfantowskiej. Dyrektor powiedział, że żałuje tej decyzji, bo dla niego ważniejszy jest honor aniżeli pieniądze.
- radny Ryszard Huzar, który powiedział, że straciliśmy sedno problemu, bo chodziło nie o to, że gmina VAT płaci, chociaż szkoda byłoby zapłacić- mówił radny. 
Pan R. Huzar powiedział, że jest całym sercem za organami gminy, radcą prawnym i wszystkimi osobami, które będą walczyć o to, aby VAT ten gmina odzyskała. Radny powiedział, że jeśli gmina przegra, to będzie musiała nie tylko zapłacić VAT, ale również odsetki . Radny powiedział, że chodziło mu głównie o to, że Rada nie została o problemie tym powiadomiona. 
Radny odniósł się także do słów dyrektora mówiących o wynagrodzeniu i powiedział, że z oświadczeń majątkowych wynika, że wcześniej  miał pan 70 tys. zł zarobku, a obecnie 112 tys. zł to jednak jest to chyba dodatek za budowę gimnazjum- tak myślał radny.
 Radny powiedział, że odnośnie  projektu uchwały mówiącej o przekazaniu środków na publikację przyrodniczą gminy, to on się będzie wstrzymywał od głosowania. ponieważ, rada  nie otrzymała prawdziwej odpowiedzi dotyczącej kosztów całościowych publikacji, które wynoszą ok. 60 tys. zł i są to koszty zdecydowanie na chwile obecną dla gminy  za wysokie.
- Burmistrz Korfantowa, powiedział, że odnośnie publikacji  przyrodniczej nie zostało dopowiedziane, że prawa autorskie wyniosły 16 300 zł netto -w ubiegłym roku zostało zapłacone profesorowi Kopijowi, natomiast w tym roku gmina chce wydatkować 16 tys. zł – ,,Gmina otrzymała również dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16 300 zł. Gmina uzyskała bezpłatny nadzór nad produkcją książki. Burmistrz uważa, że wydanie monografii przyrodniczej  na wysokim poziomie w takiej cenie ,,nie jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto”. Poinformował również o tym, że gmina obecnie przygotowuje się do publikacji również książki Pana M. Misztala oraz  albumu prezentującego zbiór starych widokówek gminy, dlatego zdaniem burmistrza wydanie jednej publikacji książkowej w ciągu roku wyjdzie z pożytkiem zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.
 Burmistrz powiedział, że jego zdaniem wydanie kwoty 16 tys. zł nawet przy równoczesnym budowaniu gimnazjum nie spowoduje, że ,,gmina się zawali”.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 7 głosami ,,za” przy 6 głosach wstrzymujących się podjęła w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 5e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 10 głosami ,,za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu.
Ad. 5f) Wobec braku pytań do projektu uchwały Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały opinia  w sprawie  projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. 
Poinformował jednocześnie, że rada wyraziła chęć negatywnego zaopiniowania w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku.
Ponownie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada 13 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/53/2011 opinia  w sprawie  projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa, jednak wcześniej głos zabrał Pan Janusz Wójcik- dyrektor ZGKiM, który odniósł się do niedomówień związanych z planowanymi zwolnieniami pracowników zatrudnionych przy dowożeniu uczniów i powiedział, że już prosił zarówno radę i komisje o to, aby podjąć dyskusję dotyczącą dalszego funkcjonowania zakładu w związku z zakazami ustawowymi skierowanymi do  zakładów budżetowych i znacznym ograniczeniem działalności zakładu. Dyrektor powiedział, że sprawę tę należy wspólnie przedyskutować i obrać kierunki działania.  Dyrektor powiedział, że decyzja o kierunkach nie zależy od jego osoby, a od radnych i burmistrza. 
Odpowiadając na pytanie radnego M. Żabińskiego dyrektor powiedział, że na osiedlu na ul. Parkowej nie przewiduje przeprowadzania żadnych remontów w związku  
z trwającymi pracami związanymi z możliwością sprzedaży tych mieszkań.
 Dyrektor odpowiedział również na interpelacje radnego H. Iżykowskiego 
i powiedział, że do końca sierpnia 2011 roku inwestycja budowy oczyszczalni 
w Przydrożu Małym zostanie wykonana. 
Dyrektor powiedział dodatkowo, że on nie narzekał na swoje wynagrodzenie, ale powiedział, że w związku z budową nie otrzymuje żadnego dodatku do wynagrodzenia, zaś w kwocie znajdującej się w oświadczeniu majątkowym mieści się również 12 tys. zł brutto -otrzymane tytułem nagrody jubileuszowej. Wyjaśnił, że zarobek otrzymywany przez niego mu wystarcza.
- Głos zabrał radny R. Huzar, który  i powiedział, że ,,nikt głowy nie chowa w piasek  i na wspólnym posiedzeniu komisji rady wyszła taka inicjatywa, aby na temat zakładu podyskutować, jednak pan mówił, że nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu jak będzie miał Pan opracowane stosowne materiały- tak wiec nikt głowy w piasek nie chowa. Proszę o sprostowanie stwierdzenia, że w związku z działalnością opozycji zwalniani będą pracownicy w ZGKiM”- mówił radny.
- Dyrektor ZGKiM powiedział, że takich informacji on nie słyszał. Dodał, że 
o podatku VAT, nie mówił dlatego ponieważ nie zakończyła się jeszcze kontrola, 
a w związku z tym nie ma opracowanego jeszcze protokołu pokontrolnego zatem nikt nie będzie ,,wychodzić  przed szereg”  i nie będzie  informować o czymś co się jeszcze nie skończyło- mówił dyrektor.
Burmistrz Korfantowa  odniósł się do wypowiedzi radnego R. Huzara dotyczącej braku opozycji i powiedział, że od kilku sesji trwa dyskusja- wojna pomiędzy grupą kilku radnych, a burmistrzem i nie jest ważne co kto mówi, byle tylko ,,dołożyć facetowi”- takie odczucie ma burmistrz.
Powiedział również, że nie wie w którym momencie ma informować i o czym, gdyż przepisy ustawowe w tej materii stosują pewne ograniczenia. Ponadto szeroka informacja dotycząca działalności burmistrza podawana jest na każdej sesji przez Sekretarza Gminy. Ponadto zarzut nieinformowania o wszystkim dotyczy również radnych, którzy również o wszystkim nie informują, a podejmują jakieś działania- stwierdził burmistrz- i nikt sobie z tego tytułu pretensji nie  robi.
Burmistrz powiedział, że dobrze byłoby ustalić jakąś politykę informacyjną pomiędzy Radą , a burmistrzem, aby nie było takiej sytuacji, żeby każdy działał na władną rękę i bez wiedzy drugiej strony. Burmistrz nawiązał także do płatności podatku VAT-u. Burmistrz powiedział, że po otwarciu gimnazjum nie będzie II zmiany i transport będzie można lepiej zorganizować, jednak dzieci na dwie zmiany będą uczęszczały do gimnazjum w Ścinawie Małej.

 Odpowiadając na pytanie radnego A. Kruczkiewicza  dotyczące remontu rowu
 w Przechodzie w centrum wsi burmistrz powiedział, że postara się, aby zadanie to zostało wykonane.
Odpowiadając na interpelację dotyczącą dziur w drodze powiatowej burmistrz powiedział, że będzie wnioskował do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, aby drogi te zostały naprawione jednak z informacji przekazanych przez dyrektora ZDP wynika, że ZDP również nie dysponuje środkami finansowymi na takie remonty. Podobna sprawa dotyczy wnioskowania o ścięcie zagrażających bezpieczeństwu publicznemu drzew znajdujących się przy tych drogach.
Burmistrz powiedział, że kominki w Starej Jamce gmina nie będzie kończyć, gdyż nie gmina rozpoczynała tej inwestycji. Burmistrz powiedział, że pieniądze  jakie są przeznaczone na sołectwo, a które w trakcie roku nie zostaną wykorzystane przechodzą na nadwyżkę budżetową i są w dyspozycji Rady Miejskiej, a nie jak mówił radny ,,przepadają”.
Burmistrz powiedział również, że na koniec kwietnia br. 26 lokatorów z ul. Parkowej 
w Korfantowie  ma zaległości w płaceniu czynszu. Zaległości te wahają się od kilkunastu zł do kilkudziesięciu tysięcy. Gmina jednak poprzez drogę egzekucyjną stara się odzyskać i tym samym zmniejszyć kwotę  zaległości w opłatach czynszu nieopłaconych przez najemców. Burmistrz powiedział, że z tytułu czynszu najemcy zalegają gminie 243 tys. zł i jest to kwota główna bez odsetek.
Burmistrz odpowiadając  na pytanie dotyczące zagospodarowania terenów 
w Przechodzie powiedział, że duża ich cześć jest własnością radnego
 A. Kruczkiewicza.
Burmistrz powiedział, że stan dróg w naszej gminie - wszystkich jest fatalny. 
Burmistrz powiedział, że jeżeli młodzież chciałaby pracować w Młodzieżowej Radzie Miejskiej to ma takie prawo ustawowe i może z niego skorzystać.
Burmistrz zachęcił także mieszkańców Korfantowa do tworzenia Rad Osiedli lub też innych formacji, które miałyby działać na rzecz Korfantowa, gdyż Korfantów 
w przeciwieństwie do sołectw nie ma swojej  reprezentacji.
Burmistrz odniósł się także do opozycji w radzie i powiedział, że należy przyjąć, że wszystkie uwagi i sugestie stawiane przez radnych nie należy nazywać opozycją, 
a działaniem dla dobra gminy. Burmistrz powiedział, że przy ocenie wykonywania jakichś działań dla dobra gminy nie  należy dostrzegać tylko złych rzeczy- jakiś niedociągnięć, ale trzeba to wszystko wyważyć. Powiedział, że nie ma tak, że wszędzie jest dobrze, ale nie ma też tak, że wszystko jest źle. Burmistrz powiedział, że w naszej gminie jest tak dużo pracy, że każdy znajdzie w niej choć cząstkę
 w której sam mógłby się wykazać.  Burmistrz powiedział, że szereg zadań jakie zostały w gminie wykonane w trakcie budowy gimnazjum nie wzięły się znikąd i ktoś za tym ,,chodził”, aby np. powstały dwa obiekty w Gryżowie i Ścinawie Małej, wykonano drogi, chodniki, zamontowano piece w szkołach i w ośrodku rekreacji 
w Ścinawie (boisko) oraz podjęto działania zmierzające do budowy oczyszczalni ścieków w Przydrożu Małym. Dodatkowo realizowano projekty w szkołach. Podkreślił, że gmina zrealizowała największy na Opolszczyźnie projekt oświatowy, który zajął I miejsce w rankingu projektów – projekt ten służy poprawie warunków nauczania w szkołach.
Ad. 7 W wolnych wnioskach komunikatach i ogłoszeniach głos zabrał Pan Ł.  Borsuk, który odniósł się do organizowanego w dniach 17-20.06 2011r. spotkania miast partnerskich gminy. Nawiązał do genezy tych spotkań oraz przedstawił ramowy program wizyty gości w naszej gminie. Naczelnik poinformował, że na organizacje spotkania gmina pozyskała środki w wysokości 8599 euro z Euroregionu Pradziad
 i z budżetu państwa kwotę ponad 1000 euro, czyli 95% kosztów jakie chcemy przeznaczyć na organizację spotkania, 5% będą wynosiły środki przeznaczone
 z budżetu gminy. Całość zadania to koszt ok. 48 -50 tys. zł.  
Głos zabrał  Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że gmina zachce uczestniczyć w uroczystym wręczeniu Dyplomu Europy w Strasburgu, który zostanie wręczony podczas posiedzenia plenarnego Rady Europy w dniu 23 czerwca 2011r.
Przewodniczący RM złożył na ręce Burmistrza Korfantowa w związku ze zbliżającym się Dniem Samorządowca najserdeczniejsze życzenia pomyślności dla wszystkich pracowników. 
 Przewodniczący złożył życzenia wszystkim matkom z okazji przypadającego w dniu 26 maja ich święta. 
Przewodniczący RM udzielił głosu dla radnego Pana H. Kierpal, który odniósł się do sprawy podatku VAT i powiedział, że dobrze się dzieje, że ktoś walczy o to, aby gmina nie musiała tego podatku płacić. Radny powiedział, że budynki takie jak  szkoły nie powinny być obciążone podatkiem VAT przy budowie, ponadto budowa takich obiektów powinna być dofinansowana przez państwo.
Przewodniczący RM udzielił głosu dla Pana Stanisława Skowrońskiego- Sołtysa Gryżowa, który zgłosił chęć zorganizowania w swojej miejscowości Dożynek Gminnych.
Przewodniczący RM udzielił głosu Panu J. Dawidowiczowi, który poprosił 
o wyjaśnienia dotyczące gwarancji na wykonaną drogę w miejscowości Rynarcice, zgłosił awarię zaworu przy byłym sklepie w Rynarcicach, konieczność wykonania miejsca parkingowego we Włodarach przy sklepie spożywczym oraz wzruszonych słupów na zakręcie w Rynarcicach i zalewania posesji Pani Szelwach w Rynarcicach.
Wyjaśnień w tej materii dokonał Pan G. Kurzeja, który  powiedział, że odnośnie drogi  wojewódzkiej biegnącej przez Rynarcice sprawa została zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Grodkowie jednak nie mamy do dzisiaj odpowiedzi na te pytania. Natomiast firma, która wykonywała drogę w Rynarcicach jest w chwili obecnej 
w  upadłości, aczkolwiek reklamacja ta została zgłoszona. Droga przy posesji Pani Szelwach zostanie wykonana wówczas, gdy gmina będzie dysponowała jakimiś wolnymi środkami z przetargów, gdyż w chwili  obecnej pula środków na remonty dróg została już wyczerpana, gmina dysponuje jedynie środkami na naprawy 
w przypadku awarii.
Ad. 8. Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej 
w dniu   27 kwietnia  2011 roku  VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół.
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem VIII sesji RM jej Przewodniczący o godz. 13.55 zamknął jej obrady.
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