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Protokół Nr XVI/2011
z odbytej w dniu 28  grudnia  2011 roku  XVI  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:10.08-13.00.

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.
Przewodniczący RM przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:

	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Projekt budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok:
	wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Korfantów na  2012 rok;
dyskusja i pytania radnych;
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.
	Podjęcie uchwał :

	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;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów;
	w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła– Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała;

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2011 – 2018.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej Korfantowie.
 Zamknięcie   obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  obrad sesji, gdyż uczestniczyło w niej 12  radnych (nieobecny  usprawiedliwiony radny W. Pater, A.Kruczkiewicz i J. Dawidowicz).
Na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie wniósł o dodanie do porządku obrad do punktu 5 porządku obrad  podpunktu :
g) w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Rada jednogłośnie 12 głosami ,,za”  rozszerzyła porządek XVI sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie 
Po stwierdzeniu prawomocności  i rozszerzeniu porządku obrad do udziału w sesji  dołączył radny W. Pater, zatem na sesji obecnych było 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. 2 Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi-Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa  w okresie od 01 grudnia 2011 roku   do dnia 28 grudnia 
2011 roku.
Informacja powyższa stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do przedstawionej informacji pytania zadali: 
-radna A. Bardoń-Łaszczewska, która zapytała o to czy  modernizacja systemu wodociągowego będzie wykonywana z PROW-u, czy z innego  programu?
Radna zapytała także o to czy  zakupy artykułów spożywczych  oraz dowozy realizowane są w ramach programu Rodem Korfantowianin?
Radna zapytała także o to kiedy Włodary (Szkoła Podstawowa) zostanie przekazana dla stowarzyszenia i czy w związku z tym trzeba odwoływać obecnego dyrektora i dlaczego takie procedury są ?
Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Burmistrz Korfantowa, który  powiedział, że oczyszczalnia ścieków w Przydrożu Małym została wykonana dzięki dużym środkom finansowym uzyskanym z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu oraz środków gminy, natomiast w związku z tym, że gmina pozyskała więcej środków od agencji to zwiększony został zakres prac dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Korfantowie, bez zwiększenia środków finansowych, a jedynie zmniejszenia się stopnia  partycypacji gminy w tym zadaniu. 
Burmistrz powiedział, że wszystkie zakupy o których mówił Sekretarz Gminy są dokonywane w ramach realizacji programu Rodem Korfantowianin z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Burmistrz poinformował o tym, że dyrektor Szkoły Podstawowej  we Włodarach zrezygnowała z pełnienia funkcji dlatego z dniem 31 grudnia br. nastąpi  odwołanie.

Ad. 3  W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrała radna K.Trzcińska, która zapoznała wszystkich z treścią pisma skierowanego do Rady Miejskiej 
w Korfantowie, którego adresatami byli rolnicy z terenu Gminy Korfantów  w sprawie prośby o ponowne  obniżenie stawki żyta do  obliczenia podatku rolnego 
do 60 zł za 1 q.
Pisma powyższe stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu. 
Głos zabrał Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że do pisma tego powinna odnieść się radca prawny Urzędu, która faktycznie stwierdzi co należy z tym pismem zrobić i jak je traktować. Burmistrz powiedział, że uważa, że pismo to nie było pisane przez rolników. Ponadto uważa, że rok ten był dla rolnictwa rokiem rekordowo  dobrym, bo wysokie były ceny zbóż.
 Proponowane obniżenie ceny żyta do podatku spowoduje uszczerbek dla dochodów gminy o kwotę ok. 300 tys. zł Wyjaśnił przy tym, że rolnikom z tytułu zakupu ziemi przysługuje ulga, którą w naszej gminie objętych  jest 1363 ha- tyle hektarów jest nieobłożonych podatkiem rolnym,2804 ha nie jest obciążonych podatkiem z powodu słabej jakości gleby (V i VI klasa). Burmistrz wspomniał także o  czekających gminę problemach związanych z dostarczaniem wody do Ścinawy. Zapoznał także  wydajnością zbiorów poszczególnych: zbóż, ziemniaków, buraków  itd. w kwintalach na terenie gminy Korfantów  w 2011 roku.
Radca prawny Pani Zofia Cichoń, która wyjaśniła, że grupie mieszkańców nie przysługuje inicjatywa uchwałodawcza zatem pismo powyższe nie może być traktowane jako projekt uchwały. 
Przewodniczący RM powiedział, że  zauważa, że pod przeczytanym przez radną wnioskiem nie podpisał się żaden z rolników z terenu Ścinawy Małej i Nyskiej, a to oni są największymi płatnikami podatku rolnego.
Ad. 4 a) Przewodniczący RM udzielił głosu Skarbnik Gminy Pani Joannie Szkudlarskiej, która przedstawiła radnym wieloletnią prognozę finansową oraz projekt budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła najważniejsze założenia przyszłorocznego  projektu budżetu gminy  oraz omówiła zakres zmian jaki został w  tym projektach uchwał  wprowadzony  po 15 listopada br. (ustawowy termin przekazania projektu budżetu gminny przez burmistrza dla Rady Miejskiej) po podjęciu przez Radę Miejską 
w Korfantowie uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok, ( uchwała z dnia 30 listopada 2011r.) której skutkiem było obniżenie wpływów do budżetu gminy oraz zmniejszenie wydatków w poszczególnych działach  klasyfikacji budżetowej.
Ad.4 b) Przewodniczący RM Pan K. Didyk odczytał:
-Uchwałę nr 627/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
 w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym  projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów  na 2012 rok;
-Uchwałę nr 628/2011 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu z dnia 15 grudnia 2011r. w  sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2012 rok
-Uchwałę  nr 629/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu  w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korfantów.
W/w uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 7,8,9 do niniejszego protokołu.
Ad. 4c) Przewodniczący RM udzielił następnie głosu Panu Ryszardowi Huzarowi-Przewodniczącemu Komisji, który przedstawił obecnym opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów dotyczącą projektu budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.
Opinia powyższa stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Radny zapytał  czy opinia  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Opolu jest ważna, skoro do instytucji tej został przesłany projekt uchwały budżetowej na 2012 rok 
w wersji przedłożonej przez burmistrza, a 30 listopada br. rada zmieniła wielkości jakie zostały przyjęte do budżetu. Radny poprosił o interpretację przepisów radcę prawną Urzędu.
Po czym poprosił o 15 minutową  przerwę w obradach.
Po przerwie. 
Przewodniczący RM wznowił obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Pani Zofia Cichoń- radca prawny powiedziała, że opinie jakie zostały przeczytane przez Przewodniczącego RM dotyczące projektu budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok są ważne pomimo, że nie zawierają wielkości przyjętych w projekcie budżetu gminy na 2012 rok, który radni otrzymali na tą sesję (po zmianach).
Radca przypomniała, że każda rada nad projektem budżetu pracuje do momentu uchwalenia, nie ma natomiast obowiązku przesyłania do RIO każdego zmienionego projektu uchwały budżetowej celem ponownego zaopiniowania. Opinie te są więc ważne.
Ad. 4d)  Przewodniczący RM zachęcił radnych do dyskusji nad przedłożonym Radzie Miejskiej w Korfantowie projektem budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok oraz projektem  wieloletniej prognozy finansowej.
W dyskusji głos zabrali:
- radna Anna Bardoń –Łaszczewska, która stwierdziła, że przyszłoroczny budżet jest budżetem trudnym, odniosła się do pisma rolników dotyczącego obniżenia ceny żyta do podatku  do kwoty 60 zł za 1 q  mówiąc, że Radni chcieliby się przychylić do wniosku, ale przyjmując taką  stawkę gmina miałaby problem z domknięciem budżetu. Zapytała również co by się stało gdyby podjęto taką uchwałę czy mogłoby nastąpić rozwiązanie rady lub wprowadzenie komisarza Radna mówiła, że  po przyszłorocznym budżecie spodziewała by się większych oszczędności na np. na  papierze i znaczkach pocztowych, a faktycznie to największe oszczędności poczynione zostały na inwestycjach i planie zagospodarowania przestrzennego. Radna na koniec stwierdziła ,,wesoło nie jest.”
-radca prawny, która powiedziała, że w przypadku kiedy Rada nie uchwaliłaby budżetu  na przyszły rok, to  nie zostałby do gminy wprowadzony żaden komisarz, a budżet gminy na przyszły rok nadany zostałby przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.
- Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że sytuacja finansowa w gminie nie jest taka zła jak się powszechnie twierdzi, dlatego burmistrz nie wie skąd u radnych bierze się taki defetystyczny humor, bo w trakcie roku budżetowego wszystkie zadania jakie zostały przypisane w budżecie gmina wykonała, nie było wyłączane  także oświetlenie uliczne. Budżet opracowany został przez Skarbnik Gminy przy uwzględnieniu warunków jakie w gminie są. Burmistrz podkreślił, że zarówno projekt budżetu jak i wieloletnia prognoza finansowa gminy zostały pozytywnie i bez uwag  zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Burmistrz powiedział, że budżet jest ,,przyzwoity”, ale zapewne nie spełnia wszystkich oczekiwań mieszkańców  i z tego burmistrz sobie  zdaje sprawę.
Odniósł się także do odbytego w dniu wczorajszym spotkania dotyczącego wydatkowania środków na sport  mówiąc, że gmina na tę działalność przeznacza  ponad 400 tys. zł. co stanowi dużą kwotę dla budżetu.
Powiedział także, że gmina otrzymała 300 tys. zł na realizację programu CAF 
 (Wspólna Ocena Oceny) dzięki któremu możliwa będzie m.in  lepsza komunikacja  z radnymi  dzięki zakupowi odpowiedniego sprzętu. Na pochwałę zasługuje także uzyskanie przez gminę Certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji oraz oddanie do użytku w ostatnim okresie placu zabaw zrealizowanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, który  zostanie w niedługim czasie nowocześnie oświetlony. Przypomniał, że w ostatnim czasie została uruchomiona oczyszczalnia ścieków w Przydrożu Małym, tym samym został rozwiązany tam problem nieczystości. Wszystkie te działania przeczą twierdzeniu, że ,,w gminie jednak nie jest za wesoło”.
 Burmistrz powiedział, że w przyszłym roku inwestycji nie planuje się za dużo, jednak wielkość ich jest znacząca, bo będą realizowane projekty unijne związane 
z modernizacją systemu wodociągowego.  Burmistrz powiedział, że w raz z nowym rokiem samorządom przybywa zadań, które mają być wykonywane bez środków finansowych od państwa. Jako przykład nowych, czasem dziwnych  zadań, burmistrz wymienił obowiązek sprawdzenia/ kontrolowania obecności psa na łańcuchu.
Przypomniał przy tym, że gmina na niektóre wydatki nie ma wpływu (np. liczbę osób starszych z terenu gminy, które są kierowane do domów pomocy społecznej). Burmistrz powiedział, że prosi radnych o przedstawianie jasnych komunikatów co do tego jakie działania nie podobają się lub też podobają się radnym.
 Ponadto przypomniał, że na realizatorów budżetu gminy spada odpowiedzialność
 z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, dlatego każdy kto realizuje budżet musi dołożyć wszelkich starań, aby budżet był wykonywany prawidłowo.  Burmistrz odniósł się także do rosnącego zadłużenia dużych miast polskich, które spowodowane jest realizacją zadań z udziałem środków unijnych. Burmistrz powiedział, że gdyby nie fundusze europejskie to naszej gminy nie byłoby stać na realizację wielu już wykonanych zadań. 
Burmistrz powiedział, że kwota prawie 300 tys. zł została przekazana na realizację funduszu sołeckiego i należy przy tym  pamiętać, że są to środki gminy, które mają służyć mieszkańcom oraz gminie.
 Kończąc swoją wypowiedź burmistrz powiedział, że żadnej tragedii nie ma przy realizacji budżetu i pierwszą osobą, która powiadomi gminę jeśli coś się będzie złego działo z budżetem będzie burmistrz.
Poprosił przy tym, aby każdy sprawił, żeby ten rok kończył się dobrze, a kolejny  rozpoczynał dobrze, a przy tym, aby  na projekt budżetu i budżet w przyszłym roku patrzeć bardzo racjonalnie.
Burmistrz powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa po uchwaleniu przez Radę budżetu na dany rok znowu go opiniuje, w trakcie roku gmina jest także zobowiązana do składania kwartalnych sprawozdań finansowych.
 Burmistrz odniósł się do  poruszonych w opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów czynności związanych z egzekwowaniem należności podatkowych  i powiedział, że w tym zakresie gminę obowiązują  pewne procedury, które muszą być realizowane, a niezrealizowanie ich skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Burmistrz prosi więc Radę, aby ona nie miała wątpliwości co do  nie egzekwowania należności gminie należnych poprosił także o pomoc ze strony radnych w dalszym racjonalizowaniu wydatków zwłaszcza w oświacie w przyszłym roku wobec czekających gminę trudnych i nieprzyjemnych zadań jakie mają zostać przeprowadzone, aby zmniejszyć wydatkowanie na te zadania. 
- radny H. Kierpal powiedział, że w zależności od tego ilu jest członków w Radzie tyle jest poglądów na każdy temat, np. radny M. Żabiński będzie mówił, że środków na sport jest zbyt mało, podobnie radny będzie twierdził, że jest niewystarczająco środków na  ochotnicze straże pożarne, ale należy mieć na względzie dobro gminy przy podejmowaniu decyzji odnośnie przyszłorocznego budżetu gminy.
Radny zaapelował do radnych o to, aby nie bali się oni głosować za przedstawionym projektem budżetu.
-radny R. Huzar powiedział, że nie ma obaw co do tego, że budżet nie zostanie wykonany, nie w tym leży problem-stwierdził. Problem zdaniem radnego leży 
w wydatkowaniu środków i słuszności kierunków wydatkowania gminnych środków finansowych. Radny powiedział, że jest przekonany co do tego, że na wydatkach bieżących gmina będzie musiała przyoszczędzić więcej aniżeli do tej pory się robiło. Radny powiedział, że niektóre działy są już na skraju ,,przepaści: w tym sensie, że może braknąć środków finansowych”. Radny popiera stanowisko radnego 
M. Żabińskiego w sprawie pogarszającej się sytuacji w sporcie gminnym 
i domniemywa, że sport ten będzie funkcjonował, ale w znacznie mniejszym zakresie. Radny powiedział, że w tym roku wydatki na jednostki OSP znacząco wzrosły w trakcie roku. Radny zastanawia się także nad kierunkami wydatkowania środków przez sołectwa na świetlice wiejskie rozumiejąc przy tym potrzeby mieszkańców danych społeczności, jednak zdaniem radnego środków na ten cel wydatkowanych jest za dużo przy obostrzeniach tego budżetu. Radny na koniec powiedział, że z budżetem gminy jest jak z budżetem domowym, jeśli na coś zaczyna brakować środków to należy z pewnych wydatków zrezygnować całkowicie, bądź ograniczać częściowo. Zdaniem radnego najgorsze czasy dla gospodarki oraz dla samorządów są jeszcze przed nami. Zaznaczył, że w niektórych działach należy oszczędzać jak np. w oświacie, ale nie na wszystkich działach, problem gimnazjum 
w Ścinawie Małej, Szkole Podstawowej we Włodarach, administracji, kulturze itd. 
Na koniec stwierdził radny ponownie, że nie ma wątpliwości co do tego, że budżet ten może zrujnować gminę- bo tak nie jest, tylko jest wiele rzeczy na których brakuje dofinansowania, a faktycznie nie powinno na to ich zabraknąć.
Radny uważa, że kolejny budżet będzie dla gminy znacznie ,,cięższy” do zrealizowania, jednak ma nadzieję, że w tej materii się jednak myli.
Burmistrz Korfantowa powiedział, że nikt z siedzących osób na sesji nie ma wiedzy co do tego co będzie w przyszłym roku, zwłaszcza, że przyjęty został przez Sejm mniej przyjazny budżet państwa niż się początkowo spodziewano, zatem należy liczyć się z tym, że w trakcie przyszłego roku mogą pojawić nowe dyspozycje 
z Ministerstwa Finansów. Podobnie jest co do kierunków wydatkowania środków europejskich. Burmistrz powiedział, nie wypominając rolnikom, że w przyszłym roku rolnicy mają otrzymać wyższe dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych i stanowią one dla samorządów rolniczych nowe możliwości. Burmistrz powiedział, że posługiwanie się ogólnymi określeniami dotyczącymi poszczególnych działów 
tj. administracja nie stanowi  dla niego kierunku oszczędności zwłaszcza, że wskazywane przez radną szukanie oszczędności na zakupie papieru bądź też znaczków pocztowych jest marginalne i żartobliwe, gdyż oszczędności w tej materii nie przekroczyłyby kwoty zapewne  tysiąca złotych, natomiast są działy w których można by było zaoszczędzić większe środki. Oszczędności należy szukać w innych działach mówił burmistrz. Burmistrz odniósł się także do potrzeb gminy w zakresie kanalizacji, gazyfikacji i modernizacji systemu wodociągowego i wydatków jakie muszą zostać poniesione na te zadania.
Ad. 4d i e) Przewodniczący RM powiedział, że ,, w związku z tym, że po 15 listopada 2011 roku projekt uchwały budżetowej na 2012 rok i uchwały w  sprawie wieloletniej prognozy finansowej  został zmieniony, ponieważ Rada Miejska w Korfantowie zadecydowała o obniżeniu stawki ceny żyta do podatku jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 roku, tym samym uchwała ta zobowiązała burmistrza do zmiany projektu uchwały budżetowej  i wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok w związku z powyższym konieczne jest przegłosowanie zaproponowanych przez burmistrza zmian do wieloletniej prognozy finansowej  i do projektu budżetu  Gminy Korfantów.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie tego : czy Rada życzy sobie głosować nad wszystkimi autopoprawkami łącznie  do wieloletniej prognozy finansowej?
Rada jednogłośnie 13 głosami ,,za” zadecydowała o tym, aby wszystkie autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej zostały przez nią przegłosowane łącznie.
 Przewodniczący poddał więc pod głosowanie wszystkie autopoprawki wprowadzone do projektu wieloletniej prognozy finansowej  po 15 listopada 2011r.
Rada jednogłośnie 13 głosami ,,za” przyjęła wszystkie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Rada 11 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących”  uchwaliła   wieloletnią prognozę finansową.
Uchwała Nr XVI/112/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie : czy Rada życzy sobie głosować łącznie nad wszystkimi autopoprawkami jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.
Rada 13 głosami ,,za” zadecydowała o głosowaniu łącznym nad wszystkimi autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.
Przewodniczący RM poddał więc pod głosowanie RM w Korfantowie wszystkie autopoprawki wniesione do projektu budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok po 15 listopada 2011 roku. 
Rada 11 głosami ,,za” przy  2 głosach,, wstrzymujących się” zatwierdziła wszystkie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.
Rada 11 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się” podjęła uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok.
Uchwała Nr XVI/113/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.5 a)  Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 
Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVI/114/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 Ad. 5 b) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym” podjęła w/w uchwałę. 
Uchwała nr XVI/115/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 5c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVI/116/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 5d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
Rada  10  głosami ,,za” przy 3 głosach,, wstrzymujących” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVI/117/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 5e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła– Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
Radna A. Bardoń-Łaszczewska poprosiła o szersze wyjaśnienia dotyczące pożyczki jaką gmina miałaby udzielić dla stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Wspólne Źródła –Partnerstwo  Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
Szczegółowych informacji dotyczących  pożyczki o jaką zabiega w gminie udzielił Przewodniczący RM, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu  w/w stowarzyszenia.
Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVI/118/2011 w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła– Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 5f) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2011-2018.
Rada 13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVI/119/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gryżów na lata 2011-2018 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. 5 g) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad  na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot  kosztów podróży służbowych.
Rada 13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVI/120/2011 w sprawie zasad  na jakich radnym Rady Miejskiej 
w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot  kosztów podróży służbowych stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad. 6 Wobec tego, że pismo skierowane było do Rady Miejskiej w Korfantowie i  nie stanowiło interpelacji, ani wniosku wobec powyższego burmistrz nie udzielił   na pismo to odpowiedzi.
Ad. 7 W punkcie tym głos zabrała radna A. Bardoń-Łaszczewska, która poprosiła aby protokoły były przesyłane nie na 3 dni  przed sesją, a na 7 dni przed sesją.
Uwagę do protokółu zgłosił radny R. Huzar, który powiedział, że na poprzedniej sesji nie mówił on w punkcie 3.3 tylko radny A. Kruczkiewicz. 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie, która odbyła się w dniu 30 listopada 2011 roku.
Rada 13 głosami ,,za” przyjęła w/w uchwałę.
Ad. 8 Przewodniczący RM wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad XVI sesji RM w Korfantowie złożył wszystkim życzenia  noworoczne
 i   o godz. 13.00 zamknął obrady sesji. 
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