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Protokół Nr XII/2011
z odbytej w dniu 31 sierpnia   2011 roku  XII  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:10.25-11.50.

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.
Podjecie uchwał:
	w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie i w Opolskim Centrum Rehabilitacji 
w Korfantowie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku;

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Korfantów;
	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok wraz 
z autopoprawką;
w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów;
w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Korfantowie.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z  obrad X i XI  sesji  Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  obrad sesji, gdyż uczestniczyło w niej 14  radnych ( nieobecny uspr. radny Wojciech Pater).
Następnie zaproponował, aby  na wniosek Burmistrza Korfantowa wnieść  do porządku obrad do punktu 4 (podjecie uchwał) podpunktu g) podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.
Rada jednogłośnie, 14 głosami  ,,za” postanowiła dodać do porządku obrad przedstawiony powyżej projekt uchwały.

Ad. 2  Przewodniczący RM udzielił głosu  Panu Jarosławowi Szewczykowi- Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy Burmistrza Korfantowa 
w okresie międzysesyjnym tj. od 27 lipca 2011 roku do 31 sierpnia  2011 roku. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
- radny Henryk Iżykowski- w sprawie uciążliwości sąsiedztwa farmy tchórzofretek
 w Pleśnicy i problemu nieprzyjemnych zapachów w miejscowości z tego tytułu;
- radny Kazimierz Didyk w sprawie podziału działki mieszkańca Korfantowa na kilka działek budowlanych i zapewnienie dojazdu do tych działek przez wykonanie drogi gminnej;
-  radny Kazimierz Didyk w sprawie stwarzających niebezpieczeństwo drzew rosnących przy przedszkolu (klonów) w Ścinawie Nyskiej-prośba o przycięcie zagrażających gałęzi oraz na ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej pomiędzy posesją Pana Słowika i Martyny;
- radna Anna Bardoń-Łaszczewska poprosiła o dokonanie remontu dróg gminnych w sołectwach gminy. Radna w związku z uchwałami jakie Rada będzie w dniu dzisiejszym  podejmowała poprosiła o sprawiedliwe dokonywanie podziału środków budżetowych, a nie skupianie się wyłącznie na Korfantowie;
- radny Ryszard Huzar zapytał o to w jaki sposób zostanie zagospodarowany lokal na przystanku autobusowym w Korfantowie, gdyż obecnie nie jest on wynajmowany przez nikogo. Radny zapytał jakie plany wobec tego obiektu ma gmina i czy zostanie lokal ten przeznaczony do przetargu w najbliższym czasie;
-radny Kazimierz Didyk odniósł się do problemu odbioru śmieci segregowanych, 
a zwłaszcza ich nieodbierania  z powodu niewłaściwego segregowania śmieci przez mieszkańców. Przewodniczący RM poprosił o sprawdzenie tego faktu i podjecie interwencji w firmie zabierającej tego typu  odpady.
Ad. 4 Rada Miejska w Korfantowie przystąpiła do podejmowania uchwał.
Ad.4a) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” 
w Korfantowie i w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
Rada jednogłośnie14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XII/81/2011 w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie i w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.4b) Przewodniczący RM zwrócił się do radnych o zgłaszanie pytań do projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania  Statutów Sołectwom Gminy Korfantów.
Głos zabrał radny Andrzej Kruczkiewicz, który poprosił o dokonanie zaktualizowania statutów sołectw gminy. Zaproponował, aby przy okazji organizowania zebrań wiejskich zaproponować sołectwom dokonanie zmian w statutach, tak aby były one dostosowane do rzeczywistości.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada jednogłośnie, 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XII/82/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania  Statutów Sołectwom Gminy Korfantów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 4c) Przewodniczący RM poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie, 14 radnych głosowało za jej podjeciem.
Uchwała Nr XII/83/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.4 d) Przewodniczący RM zwrócił się do radnych o zgłaszanie pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok wraz 
z autopoprawką.
Głos zabrał radny Ryszard Huzar, który poprosił o rozważenie realizacji placu zabaw w Korfantowie w późniejszym terminie lub też zmianę zakresu prac jakie  miałyby zostać wykonane w ramach tego zadania, tak aby zaoszczędzić teraz środki, 
a w przyszłości mniejszą kwotę przeznaczyć na ten cel. Radny zaproponował, aby 
w chwili obecnej zmniejszyć zakres prac lub też zorganizować przetarg na wykonanie tego placu dopiero na jesień, ponieważ w tym roku i tak dzieci nie zdążyłyby z niego skorzystać. 
Przewodniczący RM udzielił głosu dla Burmistrza Korfantowa, który powiedział, że plac zabaw realizowany w ramach programu Radosna Szkoła, ma określone ministerialne wymogi m.in. jednym z wymogów jest określona nawierzchnia. Obecnie koszt zakupu urządzeń na plac zabaw to 70 tys. zł, natomiast 150 tys. zł to koszt nawierzchni- niespełnienie wymogu nawierzchni w tym zakresie spowoduje nieotrzymanie dotacji na ten cel w kwocie 80 tys. zł. Dlatego na dzień dzisiejszy nie ma możliwości realizacji tego projektu z udziałem środków  z ministerstwa w przyszłym roku, ponieważ zadanie to musi zostać zrealizowane do końca października br. Burmistrz zdaje sobie sprawę z tego, ze inwestycja ta jest droga, jednak zadanie to ma służyć dzieciom, a w związku z tym muszą zostać spełnione wszystkie wymogi bezpieczeństwa dla takich obiektów. Burmistrz wyjaśnił, że jeśli byśmy teraz zrezygnowali z tego zadania to oznaczałoby całkowitą rezygnację z tego zadania.
Rada 13 głosami ,,za” przy 1 głosie przeciwnym podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XII/84/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 4e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Korfantów.
Rada 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XII/85/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.4f) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Korfantowie.
Rada 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę. 
Uchwała Nr XII/86/2011 w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Korfantowie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 4 g) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.
 Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie  przeciw i 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwalę.
Uchwała Nr XII/87/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady XII sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.
Ad. 5 Przewodniczący Pan Kazimierz Didyk udzielił głosu Burmistrzowi Korfantowa, który udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
Burmistrz powiedział, że problem nieprzyjemnych zapachów nie jest mu problemem nowym i  obcym jednak na chwilę obecną nie ma uregulowań prawnych umożliwiających dokonanie pomiaru uciążliwości danej  substancji. Burmistrz wspomniał również o tym, że do gminy już kilkakrotnie składane były wnioski 
o umożliwienie tworzenia ferm  tuczu trzody chlewnej na skalę przemysłową. Poinformował także o tym, że jeżeli  na gminę zostaną nałożone obowiązki  ustawowe dotyczące eliminowania takich zapachów to gmina obowiązki te będzie realizowała, jednak o tym czy one przyniosą oczekiwany, pozytywny skutek burmistrz nie jest w stanie tego zapewnić.
Odpowiadając  na pytanie Przewodniczącego RM burmistrz powiedział, że w kwestii zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, bo o ten plan chodzi 
i indywidualną, prywatną sprawę mieszkańca Korfantowa to niebawem ogłoszony zostanie w mediach termin przyjmowania uwag co do propozycji projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  części miejscowości Korfantów, wówczas zostanie w informacji tej podany oficjalny termin w którym wszyscy zainteresowani posiadający interes prawny będą mogli zgłaszać uwagi do tego projektu. Burmistrz powiedział, że każdy chce, aby jego tereny były jak najlepiej zagospodarowane jednak należy przy tym pamiętać, że plan musi się kierować określonymi ustawowymi wymogami np. w zakresie wjazdów na drogi  publiczne itd.
Burmistrz odpowiadając na drugie pytanie Przewodniczącego RM wyjaśnił, że sprawy przycięcia drzew na moście są obecnie załatwiane i niebawem przycięcie to zostanie wykonane. Wyjaśnił przy tym, że sprawy przycięcia drzew sposobem gospodarskim przez np. jednostki OSP nie mogą mieć miejsca ponieważ,  zadanie takie należy zlecić specjalistycznej firmie, która bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników zwłaszcza, że często zdarza się, iż drzewa takie znajdują się w sąsiedztwie linii energetycznych co powoduje dodatkowe niebezpieczeństwo dla osób wykonujących takie zadania.
Odpowiadając na pytanie radnego Ryszarda Huzara dotyczące zagospodarowania lokalu znajdującego się na przystanku autobusowym w Korfantowie, burmistrz powiedział, że lokal ten został odebrany od dotychczasowej najemczyni w dniu 31 lipca br. ( z powodów osobistych najemcy) zatem teraz nastąpi ogłoszenie przetargu na jego najem, a w konsekwencji  wybranie najkorzystniejszej oferty przy założeniu dostępności pasażerów do toalet  tam się znajdujących.
Burmistrz powiedział, że w najbliższym czasie Komisja Rady wspólnie z burmistrzem będzie musiała zastanowić się nad kilkoma lokalami w Korfantowie będącymi własnością gminy, a dotychczas nie zagospodarowanymi nad ich wykorzystaniem. Przy tym temacie, burmistrz odniósł się do niepłacenia czynszu za wynajmowane lokale użytkowe i mieszkalne.
 Burmistrz poruszył sprawy jakie w swojej wypowiedzi podniosła radna Anna Bardoń- Łaszczewska i powiedział, że podobnie jak radna uważa, że gmina to nie tylko Korfantów, ale również wszystkie sołectwa. Pan Z. Martyna powiedział, że gmina  
w swoim  zasobie posiada ponad 680 km dróg gruntowych, które wymagają remontów i utwardzenia. Problem ten dotyczy także  dróg w całym powiecie nyskim 
 i  w związku z tym, każdy wybór drogi do remontu będzie wyborem  subiektywnym jednak przesłanką decydującą o wyborze danej drogi do remontu jest jednak ilość użytkowników danej drogi.
Burmistrz odniósł się do problemu śmieci w gminie i  nowych obowiązków gmin nałożonych nowelizacją przepisów ustawy o odpadach. Burmistrz powiedział, że  sprawa niezabierania wszystkich śmieci  segregowanych zostanie zgłoszona do firmy zbierającej je. Burmistrz przypomniał, że każdego mieszkańca gminy z firmą wiąże umowa na wywóz śmieci, która reguluje sprawy odbioru śmieci.
Ad. 6 W wolnych wnioskach komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
-radny Henryk Kierpal, który powiedział, że firma zbierająca śmieci powinna zabierać je z gniazd w Korfantowie częściej  niż to wykonuje obecnie. Radny odniósł się także do uciążliwości smrodu we Włostowej zwłaszcza przy organizacji imprez wiejskich oraz  życia codziennego mieszkańców w tej miejscowości.
Radny odniósł się także do konieczności usuwania drzew  i konarów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.
-radna Anna Bardoń-Łaszczewska, która poprosiła o zabezpieczenie budynków gminnych znajdujących się w złym stanie technicznym na terenie całej gminy, 
a zwłaszcza w jej okręgu wyborczym.
-radny Andrzej Kruczkiewicz złożył na ręce Burmistrza Korfantowa  podziękowania  za wszelką udzieloną  pomoc przy organizacji imprezy Wasserball w Przechodzie. Radny swoje podziękowania złożył również dla nowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechodzie, która po raz pierwszy organizowała taki turniej i zdaniem radnego bardzo sprawnie go przeprowadziła.
- Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk, który zapoznał radnych z wezwaniem do usunięcia naruszenia przepisów Konstytucji RP skierowanych przez grupę 15 mieszkańców ul. Parkowej w Korfantowie, a reprezentowanych przez Pana Ryszarda Nowaka.
 Przewodniczący RM powiedział, że każda uchwała przygotowywana jest pod względem formalnym i prawnym, zatem jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie ma wobec podjętej uchwały zastrzeżeń ze strony Wydziału Kontroli 
i Nadzoru Wojewody Opolskiego. Przewodniczący RM poinformował, że na poniższe wezwanie  Rada Miejska udzieli odpowiedzi pisemnie.
Wezwanie do usunięcia naruszenia przepisów Konstytucji RP stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 Głos zabrał także Pan Ryszard Nowak, który odniósł się do pisma jakie wystosował do Rady Miejskiej  i powiedział, że jeżeli naruszenia te nie zostaną usunięte to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami podjęta na sesji w dniu 27 lipca 2011r. zostanie zaskarżona.
-Burmistrz Korfantowa zaprosił wszystkich na oficjalne otwarcie gimnazjum 
w Korfantowie, które odbędzie się w dniu 2 września br. oraz na dożynki gminne, które odbędą się w dniu 11 września br. w Gryżowie.
Burmistrz podziękował radnemu A. Kruczkiewiczowi za wystąpienie i za organizacje imprezy międzynarodowej Wasserball.
-  Przewodniczący RM zaprosił wszystkich w imieniu mieszkańców Przydroża Małego na imprezę pn. ,,Pożegnanie Lata”, które odbędzie się w dniu 3 września 
o godzinie 13.00 na plebani w Przydrożu Małym. Organizatorem spotkania jest Rada Sołecka, Parafialny Zespół Caritas przy kościele w Przydrożu Małym, Ochotnicza Straż Pożarna w Korfantowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodniczący RM przedstawił program tej imprezy skierowanej głównie do młodzieży.
Przewodniczący RM powiedział, że w ostatnim czasie do Rady Miejskiej trafia dużo anonimów, których Rada nie będzie rozpatrywała ponieważ nikt się pod tymi wystąpieniami nie podpisuje. Przewodniczący zaapelował, aby osoby, które piszą takie pisma miały odwagę się pod nimi podpisać.
Ad.7 Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu   27  lipca 2011 roku  X sesji Rady Miejskiej w Korfantowie oraz z odbytej w dniu 13 sierpnia 2011 roku XI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie przyjęła w/w protokoły.

Ad. 8 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem XII sesji RM jej Przewodniczący o godz. 11. 50 zamknął  obrady sesji.
		

Przewodniczący
                                                             			   /-/ Kazimierz Didyk





Protokołowała:
mgr Ewelina Siwek
inspektor . ds. obsługi RM
            



