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Protokół Nr XIV/2011
z odbytej w dniu 26 października   2011 roku  XIV  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:10.35-14.50.

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.
Uchwalenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015:
wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 dyskusja i pytania radnych;
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na  lata 2012-2015 .
Raport z realizacji   Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
 i Gminy Korfantów na lata 2004-2015 w tym Gminnego Planu Gospodarki Odpadami:
wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
dyskusja i pytania radnych;
podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Raportu z realizacji   Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Korfantów na lata 2004-2015 w tym Gminnego Planu Gospodarki Odpadami;
podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Korfantów w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania  zadania własnego Gminy Korfantów w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów.
Podjęcie uchwał:
	zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej 
w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
	zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;
	w sprawie podatku od środków transportowych;
	zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

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 XIII  sesji  Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.


Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  obrad sesji, gdyż uczestniczyło w niej 14  radnych (nieobecny  usprawiedliwiony radny J.Oleś).
Przewodniczący zapoznał następnie z pismem Burmistrza Korfantowie w sprawie wniosku o wycofanie z porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie punktu 4 porządku obrad i wprowadzenie na jego miejsce punktu w następującym brzmieniu:
4. Dyskusja nad problemem ochrony zabytków  w Gminie Korfantów:
a) wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b) dyskusja i pytania radnych. 
Rada jednogłośnie, 14 głosami ,,za” zmieniła porządek XIV sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.
Pismo Burmistrza Korfantowa do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Nr IKI.I.4123.1.2011  w Korfantowie stanowi załącznik nr 4  do protokołu.

Ad. 2 Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi-Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa  w okresie od 27 września do dnia 26 października 2011 roku.
Informacja powyższa stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
3.1. Radna Anna Bardoń-Łaszczewska w sprawie utworzenia polderów przeciwpowodziowych na terenie gminy;
3.2 Radny Ryszard Huzar w sprawie dalszego funkcjonowania Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie- prośba o organizację sesji;
3.3. Radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie otrzymanej odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 28.09.2011r. dotyczącej organizacji  dowozu uczniów do szkół gminnych, prośba o ponowne przeanalizowanie problemu dowozu uczniów
 i stworzenie  dogodnej ,,siatki” dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę oraz taboru autobusowego  jakim dysponuje ZGKiM w Korfantowie i zabezpieczenia dojazdu uczniów do szkół na wypadek awarii, któregoś z autobusów.
3.4. Radny Mariusz Żabiński w sprawie podania informacji dotyczącej likwidacji kursów połączeń autobusowych realizowanych przez PKS Nysa w ostatnim czasie;
3.5. Radny Mariusz Żabiński w sprawie utwardzenia parkingu  przy ul. Parkowej 
w Korfantowie;
3.6 Radny Henryk Kierpal w sprawie usunięcia topól rosnących wzdłuż drogi powiatowej Korfantów-Włostowa;
3.7 Radny Henryk Kierpal w sprawie dalszych losów zabytkowej remizy OSP 
w Korfantowie;
3.8 Radny  Henryk Kierpal  w sprawie problemu młyna we Włostowej;
3.9 Radny Henryk Kierpal  w  sprawie planów dotyczących mieszkania będącego własnością gminy znajdującego się na ul. Sienkiewicza w Korfantowie;
3.10 Radny Henryk Kierpal w sprawie  dalszych planów zagospodarowania przystanku komunikacji  zbiorowej  w Korfantowie.
Ad.  4a).  Przewodniczący RM  Pan Kazimierz Didyk udzielił głosu Panu Gracjanowi Kurzeji naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, który przedstawił radnym problem ochrony  zabytków w Gminie Korfantów. 
Naczelnik powiedział:
,,Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności człowieka. Zabytki są nie tylko materialnym śladem przeszłości, lecz także cennym elementem kultury, przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego otoczenia człowieka. Bogactwo
i różnorodność dziedzictwa kultury może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, a tym samym do poprawy jakości życia jej mieszkańców.
Na krajobraz kulturowy składają się zarówno elementy przyrodnicze, jak i wytwory i osiągnięcia cywilizacyjne człowieka. Są to pojedyncze obiekty i zespoły budowli, dzieła sztuki, elementy zagospodarowania przestrzeni, krajobraz miejski i wiejski, obszary kształtujące świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców.
W działaniach samorządów lokalnych, podobnie jak w polityce państwa, istotne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz powiązanie ochrony zabytków z ochroną środowiska naturalnego. Sprawny i skuteczny system ochrony i opieki nad zabytkami powinien odbywać się przy udziale samorządów, właścicieli i użytkowników zabytków oraz mieszkańców i wspólnot lokalnych.
Podstawowym aktem prawnym regulującym problem ochrony zabytków w Polsce jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa ta określa m.in. przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady finansowania prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku. Definiuje ona zabytek jako: nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Ustawa rozróżnia również pojęcia: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, a także ustala prawne formy ochrony zabytków którymi są:
	1)	wpis do rejestru zabytków;
	2)	uznanie za pomnik historii;
	3)	utworzenie parku kulturowego;
4)  	ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
Ustawa ta nakłada na władze administracji publicznej obowiązek prowadzenia odpowiednio wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (które stanowią podstawę do ustalenia zapisów o ochronie dziedzictwa kulturowego w studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) .
W gminnej ewidencji zabytków ujęte są: 
1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2. inne zabytki  nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3.inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
W chwili obecnej gmina posiada gminą ewidencję zabytków w której znajduje się ponad 600 obiektów z tego 46 wpisanych jest do rejestru zabytków.
Gminna ewidencja zabytków podlega aktualizacji bieżącej zarówno na wniosek zainteresowanych stron jak i wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Naczelnik poinformował, że w ostatnim czasie otrzymaliśmy pismo  o wprowadzenie do tej ewidencji  układu ruralistycznego dwóch miejscowości naszej gminy. 
Ponadto ustawa z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków
 i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw rozszerzyła formy ochrony zabytków, określone w art.7 pkt 4 o ustalenie ochrony także w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Rozszerzyła także zapisy Art. 19 o objecie ochroną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia i innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Prowadzi to do zmiany charakteru prawnego gminnej ewidencji zabytków traktowanej dotychczas jako materiał informacyjny 
i dokumentalny na instrument ochrony prawnej obiektów zabytkowych na danym terenie. Nowelizacja ustawy wprowadziła również zmiany m.in. w ustawie prawo budowlane polegające na rozszerzeniu ochrony o zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków i uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków planowanych przy nich działaniach inwestycyjnych.
Głównym odbiorcą programu jest społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców, gdyż zachowane i należycie pielęgnowane dziedzictwo kulturowe wyróżnia obszar gminy i przesądza o jej atrakcyjności. Przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Powinien służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwakulturowego.
Program może być wykorzystywany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, środowiska badawcze i naukowe, właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych oraz osoby zainteresowane kulturą i dziedzictwem kulturowym. Opracowanie i uchwalenie gminnego programu opieki nad zabytkami nie powinno być traktowane jedynie jako realizacja przez gminę zadania ustawowego.
Programy mają bowiem służyć rozwojowi gminy poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne.
Przed Radą oraz Burmistrzem stoi trudne zadanie, a jednocześnie wyzwanie  aby sprostać  wymogom ustawy przy ograniczonych środkach finansowych jakimi dysponuje gmina.
 Gmina dysponuje planem zagospodarowania przestrzennego w którym ustalne są strefy ochrony konserwatorskiej:
-strefa ochrony konserwatorskiej A i B w Korfantowie;
- strefa ochrony konserwatorskiej  Rynek Ścinawa Mała.” 
Ad.4b) W sprawie przedstawionych  informacji  głos zabrali:
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że przyjęty w 2007 roku Gminny Program Opieki nad Zabytkami, nigdy nie spełniał określonej roli, ponieważ  nie został wsparty środkami finansowymi ze strony gminy, ponieważ w budżecie gminy na kolejne lata nie zabezpieczano kwoty 200-300 tys. zł na  renowacje obiektów.  Ponadto w gminnej ewidencji zabytków znalazło się ponad 600 obiektów  zabytkowych-w większości nieruchomości prywatnych, którzy nie zostali powiadomieni o tym, że ich budynki będą wpisane do takiej ewidencji. Ponadto ze strony burmistrza  obiecane zostało, że coś z tym zostanie zrobione i ewidencja gminna zostanie zmodyfikowana w przyszłym roku, bo taka jest konieczność. Radny  powiedział, że jemu osobiście brakuje wyznaczenia w budżecie środków na ochronę zabytków tak, aby przeciętny mieszkaniec gminy miał możliwość remontowania swojej nieruchomości  przy wsparciu finansowym gminy. Na koniec swojej wypowiedzi radny powiedział, że należy dołożyć wszelkich starań, aby gminna ewidencja zabytków w najbliższym czasie została zaktualizowana, bo jesteśmy ewenementem na skalę krajową w zakresie umieszczenia ponad 600 obiektów 
w gminnej ewidencji. Radny powiedział, że jest po rozmowie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który uświadomił go co do obowiązków właścicieli nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i nie jest to tak jak się powszechnie mówi, że wpisanie  obiektu do ewidencji zabytków nie skutkuje żadnymi nowymi konsekwencjami. Radny zaproponował, aby powołać komisję, która dokona sprawdzenia obiektów jakie znalazły się w gminnej ewidencji zabytków.
- radny Ryszard Huzar w sprawie potrzeby zaktualizowania gminnej ewidencji zabytków, bo radny jest pewien tego, że część obiektów tam ujętych nie powinna
 w tej  ewidencji znaleźć się w ogóle. 
Radny odniósł się także do problemu młyna we Włostowej i tego, że obiekt ten nadal zagraża bezpieczeństwu ludzi. Radny zastanawia się nad tym, czy samorząd nie może działać szybciej i  czy nie można procedur administracyjnych przyśpieszyć  
w momencie, gdy zauważa się jakieś niebezpieczeństwo. Radny powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że to nie zależy od gminy (zmiana ustawodawstwa), ale od tworzących prawo, jednak jest zdania, że w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu publicznemu należałoby stosować prostsze, skuteczniejsze procedury postępowania, aby w konsekwencji zapobiec katastrofie.
-radny Jan Dawidowicz w sprawie  konieczności zaktualizowania gminnej ewidencji zabytków pod kątem tego, czy dany budynek jeszcze faktycznie istnieje, bo 
z informacji jakie posiada część budynków uległa zawaleniu - dlatego należy je 
z ewidencji takiej wykreślić. Podobnie należy postąpić zdaniem radnego w przypadku nieruchomości mieszkalnych, które zmieniły swoja bryłę i ingerencja samych mieszkańców w nich była dalece posunięta. 
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że ochrona zabytków to nie jest żadna łaska,
 a obowiązek nadany ustawą o ochronie zabytków. Kwestia odczucia jest więc 
w tym wypadku sprawą drugorzędną-mówił. Każdy zabytek ma być chroniony. Chronić powinien przede wszystkim właściciel samego zabytku.
Burmistrz powiedział, że ocenianie tego: czy dany budynek nadaje się do wpisania do ewidencji zabytków uzależnione jest od posiadania właściwej wiedzy 
w zakresie procedury, kryteriów jakie obiekty te muszą spełniać przed wpisaniem 
w takiej ewidencji, a on jako politolog takiej wiedzy nie posiada. Burmistrz przyznał, że gmina ma prawo dotować inwestycje na zabytkach w tym także na tych prywatnych o ile sama posiada środki finansowe na ten cel i posiada uchwałę, która określa sposób i zasady dotowania takich inwestycji. Burmistrz powiedział, że osobiście jest zwolennikiem odrestaurowywania budynków choć wie, że podraża to koszty danego remontu. Burmistrz powiedział, że po uzyskaniu opinii konserwatora zabytków do tematu uchwalenia programu  opieki nad zabytkami na kolejne lata trzeba będzie powrócić. 
Burmistrz przypomniał, że gminna ewidencja zabytków utworzona została przez specjalistów z Opola, zatem nie można powiedzieć, że specjaliści pracę tę wykonali niewłaściwie, jest to wyłącznie kwestia odczucia, jednak ustawa odczuciami się nie kieruje. Burmistrz powiedział przy tym, że przy tworzeniu gminnej ewidencji zabytków osoby dokonujące spisania takich obiektów kierowały się walorami danego obiektu i kryteriami jakie są brane przy ocenie tego, czy dany obiekt zabytkiem jest czy też nie. Burmistrz zastanawia się nad tym, czy aby koniecznym staje się uzyskanie zgody właściciela zabytku do wpisania danego obiektu do ewidencji zabytków. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że niektóre budynki utraciły już na wskutek przebudowy swój zabytkowy charakter i walory. Wyjaśnił przy tym, że dwie miejscowości tzn. Ścinawa Nyska i Przechód (w części) wpisane są rejestru zabytków ze względu na swój ruralistyczny układ sołectw.
 Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz powiedział, że istnieje konieczność weryfikacji gminnej ewidencji zabytków po konsultacji oczywiście ze specjalistami od zabytków, tak aby docelowo zmniejszyć liczbę obiektów tam ujętych, a następnie urealnić zapisy odnośnie pomocy finansowej dla właścicieli budynków dokonujących  remontów.
Burmistrz powiedział, że w przyszłym roku rozpocznie się remont zabytkowej  remizy strażackiej w Korfantowie ponadto nie należy zapominać o pomnikach przyrody jakie znajdują się na terenie gminy.
Uzyskanie konsensusu w zakresie dbałości o zabytki jest raczej niemożliwe ponieważ każdy chroni swojego interesu jednak jeśli uda się wszystkim stronom powiedzieć, że o zabytki należy dbać to będzie już sukces- stwierdził kończąc swoją wypowiedź  burmistrz.
Ad. 5 a)  Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie udzielił głosu Panu Adamowi Ziole-Naczelnikowi Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości, który przedstawił raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Korfantów na lata 2004-2015 w tym Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
i Gminy Korfantów na lata 2004-2015 w tym Gminnego Planu Gospodarki Odpadami stanowi załącznik do uchwały Nr XIV/92/2011.
Naczelnik po przeczytaniu raportu powiedział, że raport ten jest podsumowaniem tego co ostatnich w latach zostało  wykonane w zakresie ochrony środowiska. 
Naczelnik wspomniał, że w najbliższym czasie szykuje się wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami, ponieważ w życie wejdą nowe przepisy o porządku i czystości w gminie, które nałożą na gminę nowe obowiązki w tym zobowiążą do utworzenia nowych planów gospodarki odpadami. Jednak na chwilę  obecną nie zostały wydane wszystkie rozporządzenia do zmienionej  ustawy, które uszczegółowią zakres nowych zadań dla samorządów.
 Naczelnik przedstawił także radnym projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Korfantów 
w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Korfantów z zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów.  Naczelnik powiedział, że gmina Korfantów nie wnosi do centrum Gospodarki Odpadami w Domaszowicach żadnego wkładu członkowskiego, będzie natomiast zobowiązana do ponoszenia w przyszłości kosztów deponowania odpadów komunalnych na tym składowisku. Gmina Korfantów mogła wybrać  przynależność do innego z centrum gospodarki odpadami np. w Kędzierzynie- Koźlu bądź Opolu, jednak do Nysy dla Gminy Korfantów jest najbliżej, ponadto dotychczasowa współpraca pomiędzy gminami była dobra. Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszowicach jest jednym z najnowocześniejszych  składowisk 
w regionie. Obecnie spółka EKOM, która administruje składowiskiem buduje przy składowisku kompostownie w której miałyby zmieści się odpady biodegradowalne od ok.300 tys. mieszkańców najbliższego terenu. Centrum Gospodarki Odpadami  
w Domaszowicach nie będzie jednak posiadało własnej spalarni śmieci. W wyniku tego projektu uchwały burmistrz zostanie zobowiązany do spisania umowy pomiędzy Gmina Korfantów, a Gminą Nysa. W chwili obecnej nie są jeszcze rozstrzygnięte sprawy dotyczące opłaty za kompost oraz na jakich zasadach będzie odbywała się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i np. gruzu, sprzętu elektronicznego. Naczelnik wyjaśnił przy tym, że w nowym projekcie ustawy o odpadach pojawiły się zapisy mówiące o tym, że opłata śmieciowa będzie nakładana na każdą osobę zameldowaną w danym gospodarstwie domowym lub też naliczana według zużycia wody. Jednak  na chwilę obecną nikt nie jest w stanie powiedzieć ile dokładnie będzie ona wynosiła, choć mówi się o kwotach z przedziału 15-20 zł miesięcznie od mieszkańca. Naczelnik zastanawia się nad samą egzekucją tej opłaty i  kosztów, które będzie musiała ponieść gmina, aby skutecznie egzekwować opłacanie przez mieszkańców rachunków za odbiór odpadów.

Ad.5b) W sprawie przedstawionego raportu głos zabrali:
-radny Mariusz Żabiński powiedział, że wprawdzie nie zna nowych zapisów ustawy odnoszących się do  odpadów jednak na wskutek informacji jaką przedstawił naczelnik domniemywa, że obowiązków dla gminy będzie więcej, choć na chwilę obecną jest bardzo dużo niewiadomych, ponieważ brakuje do nich aktów wykonawczych. Radny powiedział, że zmiany w ustawie o porządku i czystości
 w gminie nie idą jednak w złym kierunku. Niewiadomą dla naszej gminy jest wysokość opłaty za składowanie świeci w Domaszkowicach i obowiązek odprowadzenia 50% kompostu z ogółu dostarczonych śmieci przez gminę. Radny odniósł się także do braku świadomości ekologicznej przez mieszkańców 
i zaśmiecania kraju przez samych mieszkańców oraz funkcjonowaniu dzikich wysypisk śmieci, które miałyby zniknąć w wyniku zmian wprowadzonych ustawą. Radny wyraził nadzieję na to, że nowe regulacje oraz zwiększenie opłaty za odbiór odpadów nie przyczynią się do  dalszego wyrzucanie śmieci do rowów lub na dzikie wysypiska śmieci.
-radna Anna Bardoń-Łaszczewska w sprawie środków finansowych jakie będą musiały zostać wydatkowane z związku ze zmianami przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Radna zapytała: czy Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Korfantowie będzie mógł zająć się wywożeniem śmieci i czy te pieniądze nie mogłyby zatem zostać w gminie. Radna zapytała o to czy jeżeli będzie rozpisany przetarg dla firm, które będą zabierały śmieci  to w specyfikacji przetargu nie będzie można zastrzec, aby  firmy te dodatkowo zapewniły w miejscowościach gminy  gniazda do segregacji śmieci.
- radny Henryk Kierpal powiedział, że jego zdaniem w mentalności Polaków  zachodzą pozytywne zmiany. Radnego zastanawia to czy firma w Domaszowicach ma tylko przyjmować śmieci na swoje wysypisko, czy też być transporterem tych śmieci? Radny powiedział, że w zakresie gospodarki  odpadami, to zdaniem radnego należałoby brać przykład z Niemiec (radny kilka lat tam spędził) i doprowadzić do tego, że firma, która wyprodukowała np. plastik powinna go także skupić.
-radna Urszula Budynek w sprawie wymiany pokryć dachowych –eternitowych na inny  przez mieszkańców i faktycznej utylizacji niebezpiecznego materiału jakim jest azbest. Radna uważa, że osoby takie powinny zostać rozliczone z tego: co zrobiły
 z azbestem i w jaki sposób go zutylizowały.
-radny Ryszard Huzar w sprawie zastanowienia się pod względem finansowym czy wysypisko śmieci w  Domaszowicach jest najkorzystniejszą ofertą dla naszej gminy, choć za nimi (Domaszowicami)-mówi radny  przemawia niewielka odległość, ale niepokojącą informacją jest nieposiadanie spalarni przez to składowisko. Opole nie jest dużo dalej-mówił, zwłaszcza, że firma która obecnie zabiera śmieci jest 
z Krapkowic. Radny pyta również o to gdzie można składować świetlówki 
i energooszczędne żarówki?
-radny Andrzej Kruczkiewicz powiedział, że jeśli nie wiadomo o  co chodzi 
w nowych przepisach ustawy, to zapewne chodzi o pieniądze. Dla radnego jest to sytuacja mafijna, bo na śmieciach można zarobić największe dochody, bo na gminach będzie ciążył obowiązek płacenia dla firm, a z niepłaceniem przez niektórych mieszkańców będzie  borykała się jednak gmina. 
Radny powiedział, że warto było z burmistrzem kłócić się o worki do segregacji śmieci, bo z każdym rokiem coraz więcej osób wystawia napełnione worki i  ilość ta jest zdumiewająca zwłaszcza w północnej części gminy-mówił.
Radny powiedział, że ubolewa nad tym, że zaprzestało się w naszej gminie kontynuacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, bo problem  dużych odpadów istnieje. Należy przy tym zabiegać, aby podmiot w przyszłości zabierający śmieci 
z terenu danej gminy przynajmniej raz w roku zorganizował  na swój koszt taka zbiórkę.
Radny odniósł się także do problemu eternitu i  azbestu. Pytał o to dlaczego w jednej gminie wystarczy zgłosić, że zmieniło się pokrycie dachowe i eternit jest już do odebrania przez gminę na jej koszt, a w innej gminie człowiek dowiaduje się tylko jakie są koszty utylizacji takiego materiału?
Radny poruszył także kwestie związane z coraz większą dbałością o środowisko przez mieszkańców w zakresie ogrzewania domów, a zwłaszcza zakupywania pieców ekologicznych.
Radny odniósł się do prośby skierowanej na posiedzeniu komisji rady dotyczącej opracowania mapki, która miałaby wskazywać na jakich terenach gminy 
i jakie mogą być montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.
-Burmistrz Korfantowa, powiedział, że nie ma nowej ustawy o utrzymaniu
 i czystości w gminie, ale jest  jedynie nowelizacja, która wprowadza rewolucyjne  dla gmin zmiany. Burmistrz przypomniał, że gmina posiada czas do 31 lipca 2013 roku na pełne wdrożenie zapisów znowelizowanej ustawy. O wielkości opłaty śmieciowej/podatku śmieciowego nie można mówić już jednoznacznie, ponieważ opłata ta wynikać musi z racjonalnej kalkulacji wszystkich kosztów , problem w tym co do tej kalkulacji racjonalnej kosztów należy włączyć. Skutek uboczny znowelizowanej ustawy może być taki, że gminy dowiedzą się ile faktycznie posiadają mieszkańców na swoim terenie-mówił burmistrz.
 Wiadomym jest jednak to, że wybór podmiotu wywożącego śmieci musi odbyć się na zasadzie przetargu zorganizowanego przez gminę. Gmina musi przynależeć też do jednego z centrum gospodarki odpadami. Na dzień dzisiejszy Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach jest najbliżej gminy.  Opłata śmieciowa będzie  uwzględniała także koszty wywozu śmieci. Burmistrz powiedział, że nie ma także co się sugerować rozwiązaniami w Niemczech, bo każdy land odrębnie reguluje sobie kwestie gospodarki odpadami.
Do momentu powstania Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszowicach rozważano utworzenie tego centrum na terenie gminy Korfantów. 
Przypomniał, że na terenie naszej gminy przepisy regulujące gospodarkę odpadami nie będą zmieniane do momentu wejścia w życie nowych zapisów ustawy i przygotowanych do tego rozporządzeń, jednak później takie zmiany będą musiały nastąpić. 
Prawdą jest, że wejście w życie nowych przepisów to także nowe obowiązki dla gmin, oraz konieczność wydzielenia części swoich środków na prawidłowe egzekwowanie przepisów w tym np. : ewidencjonowanie, prowadzenie naliczania tych opłat oraz windykacja ich i być może skutkować to będzie zatrudnieniem nowych osób-jednak zależne jest to od faktycznego zakresu nowych obowiązków.
Burmistrz powiedział, że nie uważa, że system odbioru odpadów- workowy jest ,,prowizorką”. Faktycznie to jest jednym z lepszych systemów sprawnego odbioru odpadów segregowanych. 
Burmistrz wyraża jednak nadzieję, że po wejściu w życie nowych zapisów faktycznie zmniejszy się liczba dzikich wysypisk śmieci oraz zmieni się podejście mieszkańców do odpadów i gospodarowania nimi.
Burmistrz odniósł się także do gazyfikacji dalszej części gminy, co ma  przysłużyć się lepszej ochronie powietrza.
Naczelnik Pan A. Zioło wyjaśnił przy tym, że podmiot który sprzedaje świetlówki jest zobowiązany do ich odbioru.
Ad.5 c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
 i Gminy Korfantów na lata 2004-2015 w tym Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
Rada 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XIV/92/2011 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Korfantów na lata 2004-2015 w tym Gminnego Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Korfantów na lata 2004-2015 w tym Gminnego Planu Gospodarki Odpadami stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Ad. 5d) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  pomiędzy Gminą Nysa, a Gminą Korfantów 
w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Korfantów w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów.
Rada 13 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,wstrzymującym podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XIV/93/2011w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  pomiędzy Gminą Nysa, a Gminą Korfantów w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Korfantów w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę w obradach XIV sesji RM 
w Korfantowie.
Po przerwie Pan K. Didyk wznowił obrady XIV sesji RM w Korfantowie.

Ad. 6a) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Rada jednogłośnie ,13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XIV/94/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.6b) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości.
Głos w sprawie tego projektu uchwały zabrał radny R. Huzar, który powiedział, że 
w związku z kryzysem gospodarczym  oraz nie najlepszą kondycją przedsiębiorców będzie głosował on przeciw temu projektowi uchwały ponieważ podwyżka tego podatku dla przedsiębiorców jest wyższa, aniżeli tylko o wskaźnik inflacji. Zdaniem radnego nie powinno się podwyższać podatków o wyższy wskaźnik nawet  pomimo dużych potrzeb budżetu gminy.
Pan M. Żabiński powiedział, że całkowicie zgadza się z radnym przedmówcą odnośnie tego, że każda podwyżka podatku uderza w mieszkańców i nad tym ubolewa.
Radny uważa, że przyszłoroczny budżet będzie budżetem bardzo napiętym, trzeba będzie szukać dużych oszczędności, aby wszystko dobrze funkcjonowało-mówił.
Radny zapytał, czy którykolwiek z mieszkańców jest pytany jeśli podwyższa się ceny energii, paliwa itd. czy  podwyżki te są podnoszone bez żadnych konsultacji?
Radny A.Kruczkiewicz powiedział, że będzie głosował za tą uchwałą, ma jednak pytanie: czy stawka żyta do podatku będzie głosowana?
Burmistrz powiedział, że nie przewiduje głosowania nad projektem uchwały 
w sprawie obniżenia  stawki żyta do podatku.  W naszej gminie obecnie jest ona przyjęta na poziomie wskazanym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli 74,18 zł za kwintal.
Przewodniczący RM ponownie poddał pod głosowanie projekt tej uchwały.
Rada 10 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,, przeciw”, oraz 3 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XIV/95/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 6c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie podatku od środków transportowych.
Głos w sprawie w/w uchwały zabrał radny W. Pater, który powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji wnioskował, aby w tym projekcie uchwały ująć zwolnienie dla rolników, którzy posiadają auto ciężarowe na swój własny użytek. Uzyskaliśmy taką odpowiedź, że można byłoby to zrobić, ale na kolejnej sesji, po przygotowaniu odpowiedniego projektu uchwały.
Radny M. Żabiński zapytał, czy to nie mogą być zwolnienia indywidualne, żeby nie przesuwać podjęcia tej uchwały na kolejną sesję?
Odpowiedzi udzielił burmistrz, który powiedział, że w każdej uzasadnionej sytuacji podatnik może wnieść do organu podanie (z zastrzeżeniem terminów ustawowych) z prośbą o indywidualne potraktowanie.
Burmistrz powiedział, że sprawa ta była przedmiotem prac Komisji i możliwe jest zastosowanie zwolnienia przedmiotowego w uchwale, jednak burmistrz nie może powiedzieć jaka to byłaby skala problemu, dlatego rozszerzenie tego zwolnienia burmistrz pozostawiłby radnym, dlatego projekt uchwały nie został zmieniony.
Przewodniczący RM powiedział, że proponuje zagłosować nad tym projektem uchwały  w wersji przedstawionej przez burmistrza i poddał ponownie pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada 9 głosami ,,za”, przy 1 głosie przeciw i 4 głosach ,,wstrzymujących” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XIV/96/2011 w sprawie podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad.6 d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
W sprawie w/w projektu głos zabrał radny R. Huzar, który powiedział, że będzie głosował ,,za” tym projektem uchwały, bo nie ma żadnych wątpliwości do niej.
Rada 14 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XIV/97/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad.6e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Rada jednogłośnie 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę. 
Uchwała Nr XIV/98/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 6f) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Radny A. Kruczkiewicz zapytał o to z jakiego paragrafu zmniejsza się  o  kwotę 160 tys. zł odnośnie budowy gimnazjum?
Jest to zmniejszenie na całości inwestycji  wyjaśniła Skarbnik Gminy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada 14 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XIV/99/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 6g) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada jednogłośnie 14 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XIV/100/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa.
Odpowiadając na pytanie radnej burmistrz powiedział, że nie przewiduje on zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie umożliwienia budowy polderów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Ścinawa Niemodlińska.
Burmistrz powiedział, że postara się także dołożyć starań, aby jeden z punktów sesji listopadowej został poświęcony funkcjonowaniu Opolskiego Centrum Rehabilitacji 
w Korfantowie.
Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego A. Kruczkiewicza w zakresie dowozu uczniów do szkół powiedział, że tematyce dowozu zostanie poświęcone spotkanie burmistrza z dyrektorami wszystkich szkół w celu wypracowania najbardziej obiektywnej i racjonalnej siatki dowozów przy uwzględnieniu kosztów dowozu. Na interpelacje radnego została udzielona również odpowiedź pisemna.
Burmistrz powiedział, że część kursów autobusowych została zlikwidowana, które dokładnie to na chwilę obecną burmistrz nie jest w stanie powiedzieć. 
Burmistrz poruszył przy tym problematykę transportu zbiorowego i dopłat jakie ponosiłyby samorządy gminne do funkcjonowania dowozu mieszkańców przez nyski PKS.
Pan Z. Martyna powiedział przy tym, że każda próba ze strony lokalnych przedsiębiorców mająca na celu zwiększenie możliwości dowożenia mieszkańców będzie przez gminę Korfantów pozytywnie odbierana. Obecnie pożądane jest zharmonizowanie odjazdów pociągów z  Łambinowic z kursami autobusowymi-mówił.
Odpowiadając na pytania H. Kierpala powiedział, że zostanie wystosowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie odnośnie wyczyszczenia rowów i przycięcia obumarłych konarów.
Burmistrz powiedział, że planuje remont zabytkowej remizy strażackiej  
w Korfantowie w przyszłym roku i kolejnym.
Odnośnie przystanku autobusowego  burmistrz powiedział, że ogłoszono przetarg na wynajem tego lokalu i w najbliższym czasie zostanie on rozstrzygnięty.
Burmistrz powiedział, że nad lokalem położonym w Rynku i jego dalszym zagospodarowaniem bądź sprzedażą nadal   się zastanawia.
Poinformował przy tym, że wystąpił do sióstr Elżbietanek o wyrażenie zgody na adaptację siedziby byłego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie na  
4 mieszkania lub świetlicę socjoterapeutyczną.
Burmistrz powiedział, że zwróci uwagę dla Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej na lepsze przeszkolenie swoich strażaków w zakresie geografii powiatu nyskiego i położenia poszczególnych miejscowości tak, aby w przyszłości zapobiec sytuacjom, że straż pożarna powiatowa nie wie którędy ma dojechać do danej miejscowości.
Radny A. Kruczkiewicz zapytał ponownie o to w jaki sposób gmina jest zabezpieczona w zakresie dowozu uczniów do szkół  w momencie, gdy jeden
 z autobusów popsuje się. Radny powiedział, że zależało mu na odpowiedzi dotyczącej stworzenia lepszej siatki dowozu uczniów do szkół po 2 miesiącach od rozpoczęcia nauki.
Burmistrz powiedział, że zarówno radnemu, jak i burmistrzowi zależy na tym, aby transport uczniów do szkół funkcjonował jak najlepiej, przy uwzględnieniu tego, że burmistrzowi nie chodzi wcale o oszczędności na uczniach, ale o racjonalne wydatkowanie posiadanych środków finansowych. Sprawa dowozu uczniów zostanie poruszona na spotkaniu z dyrektorami, a ponadto w przypadku ataku zimy oraz problemu z własnym taborem autobusowym to dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dysponuje odpowiednim porozumieniem z firmą Veolia w Prudniku odnośnie zabezpieczeni dowozu uczniów do szkół.
W dalszej części obrad nie uczestniczyli radni A. Kruczkiewicz i M. Żabiński, zatem w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Ad.8 W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
- przewodniczący RM, który zapoznał wszystkich z treścią pisma mieszkańców Przydroże Małe-Ligota Ścinawska odnośnie budowy chodnika przy drodze powiatowej  oraz pismem adresowanym do Naczelnika Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych z prośbą o rozszerzenie kursów autobusów.
W/w pisma stanowią załączniki nr 15 i 16  do protokołu.
Przewodniczący RM poinformował, że w przypadku braku sprzeciwu ze strony radnych (dot. pisma mieszkańców Przydroża Małego) pismo to zostanie przekazane zgodnie z właściwością dla Burmistrza Korfantowa do prac nad projektem budżetu gminy na 2012 rok.
Rada wobec braku sprzeciwu przekazała pismo dla Burmistrza Korfantowa.
Przewodniczący poinformował również o tym, że w dniu 24 października 2011 roku do Rady Miejskiej w Korfantowie złożona została skarga na działalność Burmistrza Korfantowa, a zgodnie ze statutem gminy władną do jej zbadania jest Komisja Rewizyjna, która bada zasadność skargi, po otrzymaniu zlecenia od Rady Miejskiej.
Przewodniczący RM zapoznał z treścią pisma przewodniego skierowanego przez Wojewodę Opolskiego do Rady Miejskiej. Pismo z dnia 20.10.2011r. 
nr  NK.V.1411.85.2011RG
Przewodniczący poddał wiec pod głosowanie przekazanie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa  dla Komisji Rewizyjnej.
Rada jednogłośnie 12 głosami ,,za”  postanowiła o przekazaniu  skargi dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie.
- radna A. Bardoń-Łaszczewska  poprosiła żeby, jeżeli jest taka możliwość prawna, to należałoby w przyszłości w  dniach roboczych ( tj. wypadający w poniedziałek 31 X 2011 r. przed 1 XI ) w szkołach nie planować zajęć dydaktycznych z powodów małej frekwencji uczniów, kosztów dowozów oraz innych (energia, opał, oświetlenie).
Zwróciła uwagę na konieczności remontu przepustów w Niesiebedowicach oraz utwardzenia terenu przy przystanku autobusowym w miejscowości.
- sołtys Kuźnicy Ligockiej w sprawie wystąpienia do Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Prudniku o naprawę wału w miejscowości;
-sołtys Niesiebedowic, która zwróciła się z prośbą o zamontowanie tablicy informującej o miejscowości Niesiebędowice od strony Korfantowa  ponieważ 
w przypadku wypadku drogowego karetki pogotowia będą miały problemy 
z dotarciem do wsi, bo na kierunkowskazach napisane jest Budzieszowice, nie ma natomiast Niesibędowic.
- radny Jan Dawidowicz, który poinformował, że w Rynarcicach Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych przeprowadza konserwację rzeki Ścinawa Niemodlińska za co radny dziękuje za te prace oraz rozpoczęcie prac na budynku remizy strażackiej we Włodarach.
Ad.9 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji RM, która odbyła się w dniu 28 września 2011 roku.
Rada jednogłośnie, 12 głosami ,,za” przyjęła protokół.
Ad. 10 Wobec wyczerpania prac Przewodniczący RM o godz. 1350 zamknął obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Protokołowała:						Przewodniczący:
mgr Ewelina Siwek					/-/Kazimierz Didyk
inspektor . ds. obsługi RM

