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Protokół Nr XVII/2012
z odbytej w dniu 25 stycznia   2012 roku  XVII  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.
	Informacja Samorządu Województwa  Opolskiego dotycząca dalszego funkcjonowania  Opolskiego Centrum Rehabilitacji  
w Korfantowie:

	wystąpienie przedstawiciela Samorządu Województwa Opolskiego;
	 dyskusja i pytania radnych.

	Podjecie uchwał:

	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok;
	 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok;
	w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok;

zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2012 rok;
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ścinawie Małej;
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej;
w sprawie zamiaru  likwidacji Szkoły Podstawowej 
we Włodarach;
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola we Włodarach;
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.
,,Opolskie i łódzkie jst-doskonalimy się dla mieszkańców”, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

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

Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad, gdyż w obradach uczestniczy 15 radnych.
Przywitał także Marszałka Województwa Opolskiego i Wicemarszałka , którzy spóźnili się na obrady sesji.
 Następnie na wniosek radnych Przewodniczący wniósł o dodanie do porządku obrad XVII sesji RM do punktu 5 podpunktu :
	zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej 
w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Rada jednogłośnie 15 głosami ,,za” rozszerzyła porządek obrad XVII sesji RM 
o punkt 5k).
Przewodniczący RM udzielił głosu radnej A. Bardoń-Łaszczewskiej, która zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad z 5 (podjęcie uchwał) podpunktu 
e) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  z uwagi na pojawienie się niejasności po dokonaniu przez komisje analizy tego projektu uchwały. Radni chcieliby, aby niejasności  te  zostały wyjaśnione. Radna poprosiła o to, aby tego posiedzenia Rady nie zamykać, a przełożyć na inny dzień i aby na to posiedzenie zaprosić główną księgową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 Do przedstawionej propozycji wprowadzenia zmian do porządku obrad odniósł się Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że działanie takie powodować może blokowanie  wejścia w życie taryf ponieważ, Rada ma określony czas ustawowy na wypowiedzenie się, po tym terminie nowe taryfy wchodzą w życie bez jej zgody, a
 z mocy prawa. Burmistrz  poprosił radcę prawną o interpelację przepisów  dotyczących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nadmienił przy tym, że radna nie wskazała żadnych uwag do tego projektu uchwały, przypomniał przy tym, że kalkulacja stanowiąca uzasadnienie projektu uchwały wynikała z obliczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opracowanych na podstawie rozporządzeń wydanych przez ministra do ustawy.
Burmistrz powiedział, że istnieje możliwość wprowadzenia taryf bez zgody rady.
Głos zabrała radca prawna Urzędu, która powiedziała, że jeśli w terminie 45 dni od przedstawienia przez burmistrza wniosku o zmianę taryf Rada nie podejmie uchwały o ich zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia, to wejdą one w życie po 90 dniach od złożenia wniosku przez Zakład.
Radny R.Huzar powiedział, że program dzisiejszej sesji jest bardzo obszerny, stąd prosi o to, aby temat zatwierdzenia taryf został przeniesiony na miesiąc luty.
Burmistrz  powiedział, że w związku z tym, że taryfy miałyby wejść w życie od 
1 kwietnia br. to  prosi o to wnioskodawców zdjęcia tego podpunktu z obrad sesji 
o wskazanie w jaki sposób, z jakich środków miałaby zostać uzupełniona luka finansowa, która musiałaby zostać zrekompensowana dla zakładu, jeśliby przesunięto termin wejścia w życie taryf.
Radny A. Kruczkiewicz powiedział, że nie rozumie tego, że skoro wniosek 
o zatwierdzenie taryf wpłynął 10 stycznia br. to Rada ma czas do 4 marca na podjęcie stosownej uchwały dlatego nie rozumie dyskusji nad tym dlaczego tego projektu  uchwały nie można było przełożyć na inny termin.
Burmistrz wspomniał, że 45 dni jakie ma Rada na ustosunkowanie się do wniosku mija w dniu 24 lutego, nie 4 marca.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad z punktu 
5 podpunktu e) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rada 14 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym zmieniła porządek obrad XVII sesji RM usuwając z jej obrad podpunkt e) z punktu 5.
Radca prawna poprosiła, wobec wprowadzonych zmian o ponowne przeczytanie  punktu 5 porządku obrad sesji.
Przewodniczący RM przeczytał pełne brzmienie punktu 5 obrad XVII sesji:
Podjecie uchwał:
	 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok;
	w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok;
	w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok;
	w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2012 rok;
	w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ścinawie Małej;
	w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej;
	w sprawie zamiaru  likwidacji Szkoły Podstawowej 
we Włodarach;
	w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola we Włodarach;
	w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt.
,,Opolskie i łódzkie jst-doskonalimy się dla mieszkańców”, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania
 w administracji samorządowej
	zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej 
w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.


Przewodniczący RM poddał ponownie pod głosowanie zmieniony program obrad XVII sesji RM
Rada 14 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym ustaliła brzmienie punktu 5 obrad w wersji powyżej.
Ad. 2 Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi-Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa  w okresie od 28 grudnia 2011 roku do dnia 25 stycznia 2012 roku.
Informacja powyższa stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
-radny  Andrzej Kruczkiewicz  w sprawie przedstawienia całkowitego kosztu kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę gimnazjum w Korfantowie;
- radny Andrzej Kruczkiewicz-  zapytał odnośnie szansy na uruchomienie drugiego oddziału w przedszkolu w Przechodzie w momencie, gdy liczba chętnych przekroczy 25 dzieci;
-radna Teresa Mizera – w sprawie przeprowadzenia remontu drogi  Biała- Sowin 
w miejscowości Rzymkowice. 
Interpelacja została także zgłoszona pisemnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- radna Anna Bardoń-Łaszczewska w sprawie zastrzeżeń i uwag radnych dotyczących wyliczeń przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Korfantowie odnośnie podwyżek cen wody i za odprowadzanie ścieków,  wg wyliczeń kwota podwyżki wody nie powinna przekroczyć 20% natomiast za ścieki 11%.
- radna Krystyna Trzcińska w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących zatrudnienia Pana T. Rzepskiego na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach.
Interpelacja została także zgłoszona pisemnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.4 . Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Józefowi Sebeście-Marszałkowi Województwa Opolskiego, który przedstawił informację dotyczącą  funkcjonowania Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.
Marszałek w swojej wypowiedzi powiedział, że OCR w Korfantowie jest jednym
 z ważniejszych i znaczących  ośrodków polityki zdrowotnej  w województwie i
 w Polsce. Powiedział, że władze województwa chcą, aby renoma tego ośrodka była coraz wyższa, a w związku z tym nie należy poprzestać na tym stanie technicznym, wyposażeniowym, obiektowym jaki jest w szpitalu obecnie, stąd też przystępuje się do wsparcia projektów związanych z modernizacją tego obiektu w ramach projektu unijnego na łączną kwotę ok. 15 mln. zł, gdzie ok. 10 mln. zł musiałby wyłożyć na ten cel zarząd województwa, jednak działanie to nie znalazło akceptacji, ale jest szansa na to, aby uzyskać wyższe wsparcie finansowe o które marszałek zabiega. 
Marszałek odniósł się do szczegółów ubiegania się o środki, aplikowania o nie, zasad, działań i zadań objętych  dofinansowaniem.
Marszałek powiedział, że ogromne  inwestycje w szpitalu w Korfantowie planowane są na dwa, dwa i pół najbliższych lat, tak aby w przyszłości wzmocnić
 pozycję OCR-u w województwie i kraju dlatego nie rozumie pewnych działań, które w Korfantowie są podejmowane, aby wytworzyć konkurencję dla działalności szpitala. Marszałek powiedział, że zawiązana została spółka KORF, w skład której wchodzą lekarze z Korfantowskiego szpitala, którzy zakupili działkę od Burmistrza Korfantowa w celu prowadzenia swojej działalności leczniczej. Marszałek powiedział, że ma podejrzenia, że będzie to prowadzenie konkurencyjnej działalności wobec szpitala. Marszałek powiedział, że w Korfantowie dwie  konkurencyjne działalności 
w dziedzinie zdrowia  w przyszłości nie mają szans na istnienie. Marszałek ma wobec tego pretensje do burmistrza za to, że sprzedał działki dla spółki, choć był informowany o dalszych planach inwestycyjnych skierowanych wobec Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.
 Do przedstawionej informacji pytania zadali i głos w dyskusji zgłosili:
-radny R.Huzar podziękował Marszałkowi za to, że w  ostatnim czasie ,,coś zaczyna się dziać”. Radny powiedział, że szpitale muszą być dostosowane do wymogów unijnych do 2016 roku, natomiast kontrakty z NFZ-em zawierane są na trzy lata wobec powyższego radny pyta,  co się stanie ze szpitalem jeżeli po upływie czasu kontraktu z NFZ-em  szpital nie dostosuje się do wymagań unijnych, czy  jest zagrożenie, że NFZ zrezygnuje z nowego kontraktu ze szpitalem jeśli ten nie będzie dysponował nowymi salami operacyjnymi i nie zostanie z nim podpisany kontrakt  na kolejne lata.
- Marszałek Województwa powiedział, że termin spełnienia wymagań unijnych był już wielokrotnie zmieniany i obecnie mówi się o 2016 roku.
-Dyrektor OCR w Korfantowie powiedział, że w chwili obecnej nie ma żadnego zagrożenia, że szpital do 2016 roku nie spełni wymogów określonych przez Ministra Zdrowia w zakresie wielkości pomieszczeń służących do przeprowadzania zabiegów.
Po tym okresie jeśli szpital nie będzie spełniał wymagań to nie zostanie z nim podpisany kontrakt na lata następne.
-radny R. Huzar czy inwestycja budowy sal będzie prowadzona, aby działalność operacyjna była kontynuowana.
- Dyrektor OCR  powiedział, że inwestycja budowy sal operacyjnych zostanie rozpoczęta, bo etap I jest obecnie realizowany, II etapem jest budowa sal operacyjnych, ponadto do 30 czerwca br.  każdy ze szpitali, który nie spełnia wymogów ministerialnych musi przedstawić program dostosowawczy.
Informację uzupełnił Marszałek Województwa i Wicemarszałek , którzy powiedzieli, że 2016 rok jest rokiem po którym zawieranie kontraktów możliwe będzie tylko przez szpitale, które będą spełniały wymogi ministerialne. Natomiast na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia, że szpital Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie takich wymogów do 2016 nie spełni, ponieważ są podejmowane działania inwestycyjne, których efektem jest dostosowanie obecnych warunków panujących w szpitalu do wymagań unijnych i w przyszłości podniesienie jeszcze bardziej rangi Korfantowa w rejonie.
-radna A.Bardoń-Łaszczewska powiedziała, że OCR jest w gminie największym pracodawcą, natomiast dochodzą wszystkich słuchy, że w szpitalu dochodzi do licznych migracji personalnych, ograniczenia etatów itd. Radna pyta czy jest to związane z doniesieniami prasowymi jakoby działalność neurologiczna była ,,wyprowadzana” do Branic natomiast w Korfantowie pozostawiono by jedynie działalność rehabilitacyjną, która jest znacznie mniej płatna. Radna odniosła się także do niskich wynagrodzeń pracowników szpitala  niebędących lekarzami,  którzy na swoim utrzymaniu mają całe rodziny.
-Dyrektor OCR poinformował, że OCR ma obecnie podpisany kontrakt do 2013 roku w  ramach jego jest wykonywana rehabilitacja neurologiczna i rehabilitacja ortopedyczna i nikt tego dla Korfantowa zabrać do 2013 roku nie może.
Ruchy w kadrach podyktowane są dostosowywaniem kadry do środków jakie szpital otrzymał z NFZ-u. Ujemny wynik finansowy skutkować będzie przekształceniem szpitala w zakład niepubliczny. Szpital zatrudnia ok.200 osób, koszty wynagrodzenia wynoszą 57% i są to koszty wysokie. W szpitalu zamiast zwolnień pracowniczych postanowiono o zatrudnianiu na części etatu fizjoterapeutów  np. ¾  i ½ etatu i jest to związane  z chęcią wypracowania dodatniego wyniku finansowego, a zgodnie z nim na określona liczbę pacjentów przypadało za dużo fizjoterapeutów. Dyrektor powiedział, że w miesiącu styczniu i lutym będą prowadzone dalsze czynności związane z restrukturyzacją pracowników tak, aby szpital mógł funkcjonować.
-Marszałek Województwa Opolskiego powiedział, że  Samorząd Województwa Opolskiego nie ma prawnych możliwości, aby dofinansować działalność bieżącą szpitala poza kontrakt jaki szpital podpisał z NFZ-em.
Marszałek powiedział, że czuł się zasmucony informacją jaką otrzymał podczas Rady Społecznej szpitala dotyczącą czasowego zawieszenie działalności przez świetny zespół lekarzy, chirurgów w momencie, gdyż skończyły się szpitalowi środki przyznane przez fundusz. Marszałek powiedział, że w przyszłości należy zapobiec temu, aby przez miesiąc czasu nikt nie wykonywał zabiegów specjalistycznych 
z powodu braku środków i jest to punkt honoru dla zarządu, aby wynegcjonować większe środki z NFZ-tu.
-Dyrektor OCR powiedział, że spadła wartość punktów za poszczególne zadania w porównaniu z rokiem poprzednim.
-radny K. Didyk podziękował Marszałkowi za działalność prowadzoną na rzecz szpitala. Nadmienił przy tym, że radni mają wiedzę, co do sprzedaży działek 
w Korfantowie, jednak  nie można było nie dopuścić zainteresowany podmiot do przetargu, skoro spełniał wymogi przetargowe.
-Marszałek Województwa Opolskiego powiedział, że już rok temu wizytując Korfantów, zapytał  burmistrza, wiedząc o tym, że zawiązała się spółka medyczna, czy burmistrz ma wolne działki na sprzedaż. Odpowiedź burmistrza była przecząca. Marszałek zwrócił się jednocześnie z prośbą do burmistrza, aby poinformował go jeśli w Korfantowie w przyszłości  będą działki do sprzedaży. Marszałek powiedział, że źle się poczuł, jak dotarła do niego informacja, że gmina działki takie miała i sprzedała, 
a  on wcześniej  o tym nie został poinformowany.
-Burmistrz Korfantowa, że pamięta czasy rozbudowywania szpitala, gdzie gmina  sfinansowała rozbudowę tego szpitala i w dużej mierze burmistrz zdaje sobie sprawę z tego, że Korfantów słynie właśnie z działalności zdrowotnej prowadzonej przez szpital. Burmistrz powiedział, że przez pewnien czas był członkiem Rady Społecznej szpitala, gdzie był informowany o dalszych planach i zamierzeniach OCR. Obecnie informacji takiej burmistrz nie posiada, choć zwracał uwagę dla samorządu województwa, że jednak warto by burmistrz był członkiem Rady Społecznej. Obecnie wszystko co wie burmistrz wynika ze spotkań jakie odbywa z dyrektorem. Burmistrz powiedział, że faktycznie marszałek skierował do niego prośbę o informację dotyczącą tego czy spółka chce kupić działki, jednak na chwilę przeprowadzanej wówczas rozmowy burmistrz nie miał wiedzy na temat tej spółki oraz nie posiadał działek jakie mogłyby zostać wykazane do sprzedaży, wszystko odbyło się dopiero w okresie późniejszym. Po przeniesieniu przedszkola do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, postanowiono o wykazaniu do sprzedaży 5 działek wraz z  budynkiem zlikwidowanego przedszkola. Do przetargu przystąpiła firma INWESTOR, która zaproponowała wykupienie 3 działek o powierzchni ok.12 arów i nie było żadnych przesłanek prawnych, aby z udziału w przetargu wyłączyć jakąkolwiek firmę i zabronić jej wykupienia działek, bo taki przetarg podlegałby później zaskarżeniu. Burmistrz  powiedział, że nie miał  świadomości co do tego czym firma ta się zajmuje. W chwili obecnej  3 działki zostały sprzedane, a  na jedną ogłoszono przetarg (przedszkole i teren pod nim). Burmistrz powiedział, że już teraz musi się tłumaczyć z tego dlaczego do drugiego przetargu obniżył cenę o 25 tys zł. Przypomniał, że spośród wielu działek, które już sprzedał, i tego, że zgłaszane one były do prokuratury  nigdy nie naraził  gminy na żaden zarzut.
Burmistrz powiedział, że nie ma żadnych dowodów na to, że ta sprzedaż pomniejszy bądź powiększy szanse  rozwoju szpitala i on byłby ostatnim człowiekiem, który życzyłby niepowodzenie dla tego szpitala.
-Wicemarszałek Województwa powiedział, że próbuje się w całym kraju tworzyć małe inicjatywy, które przejęłyby funkcje szpitali i z nimi  byłyby w przyszłości  podpisywane kontrakty. Wicemarszałek powiedział, że  takie małe ośrodki stanowią konkurencje dla szpitali, bo ośrodki takie przejmują najbardziej intratne działalności zdrowotne, stąd też troska samorządu województwa o to, aby działania takie nie były prowadzone na terenie gminy, a OCR był  nadal wiodącym  i nowoczesnym szpitalem w regionie. Marszałek odniósł się do technik ,,wchodzenia” na rynek stosowanych przez małe ośrodki i osłabiania, a następnie prowadzenia do upadłości dużych, państwowych szpitali.
-Marszałek Województwa Opolskiego- powiedział, że w Opolskim Centrum Rehabilitacji najbardziej opłacalne dla całego szpitala jest wykonywanie zabiegów operacyjnych i jeśli ich w szpitalu zabraknie, bo przejmie je firma konkurencyjna, to  obawia się tego, że szpital z reszty działalności się nie utrzyma. Dlatego marszałek proponuje, aby w planie zagospodarowania przestrzennego nie tworzyć żadnych dodatkowych terenów pod opiekę zdrowotną, tak aby nie tworzyć konkurencji dla OCR-u w Korfantowie i skupić się na zagrożeniu jakie niesie dla niego konkurencja w tej samej branży. Zwłaszcza, że korzyści dla gminy z tytułu sprzedaży działki są niewielkie, a zagrożenie duże.
-radny R.Huzar powiedział, że był inicjatorem tego spotkania ponieważ dochodziły do radnego informacje prasowe o problemach tego szpitala, jednak brakowało ze strony Marszałka jasnej informacji co do tego, że szpital dla samorządu województwa jest ważny i w najbliższym czasie planuje się w nim przeprowadzenie inwestycji. Taka mocna deklaracja ze strony marszałka, że samorząd chce inwestować i dać wsparcie finansowe  dla OCR i  będzie jasną informacją także dla spółki, która jednak wycofa się z tego.
Radny powiedział, że OCR jest bardzo ważny dla gminy i pacjentów zainteresowanych leczeniem, którzy pomimo długich kolejek nie rezygnują z leczenia w Korfantowie.
Radny poprosił także o odpowiedź na pytanie czy szpital będzie nadal prowadzony przez zarząd województwa, czy będzie prowadzony w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego?
Radny podziękował  Marszałkowi za dyskusję nad tematem szpitala w Korfantowie.
- Marszałek Województwa Opolskiego powiedział, że partnerstwo publiczno-prywatne jest jedną z form ograniczenia  kosztów po stronie samorządów. Jednak trzeba pamiętać, że w Polsce powoli się go realizuje i nie ma chętnych do takiej współpracy partnerów prywatnych.
Zapewnił, że władze województwa o szpitalu w Korfantowie nadal chcą, aby placówka ta była zarządzana przez samorząd województwa, a  nie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
- radny A. Kruczkiewicz podziękował za możliwość spotkania z Marszałkiem 
i złożonych zapewnień co do dalszych chęci samorządu w inwestowanie w szpital 
w ramach projektów unijnych i ubiegania się dla szpitala o dofinansowanie 
w wysokości  20 mln. zł. Powiedział, że dopiero teraz dotarły do niego informacje
 o których wcześniej nie wiedział w zakresie tworzenia konkurencji dla szpitala. 
Przewodniczący RM podziękował Marszałkowi i Wicemarszałkowi za skorzystanie 
z zaproszenia i dyskusję nad tematem funkcjonowania OCR-u w Korfantowie.
Przewodniczący ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie.
Przewodniczący RM wznowił obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Ad. 5a) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.
Rada 13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVII/121/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.5b) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok?
Rada 15 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę,
Uchwała Nr XVII/122/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.5c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów  na 2012 rok.
Rada 15 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVII/123/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów  na 2012 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 5d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2012 rok.
Rada 15 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVII/124/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2012 rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 5e) Podpunkt zdjęty z obrad XVII sesji RM.
Ad. 5f) Przewodniczący RM  poprosił radnych o pytania i zabranie głosu w sprawie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ścinawie Małej.
Jako pierwszy Przewodniczący RM sam odniósł się do w/w projektu uchwały.
Stwierdzając, że jest w podwójnej roli: zarówno mieszkańca Ścinawy jak 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie jednak chciałby się szczegółowo odnieść do propozycji likwidacji gimnazjum w Ścinawie. Mówił, że gimnazjum 
w Ścinawie Małej  cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców oraz w niczym nie jest gorsze od gimnazjum w  Korfantowie, choć wie, że budynek gimnazjum w Ścinawie nie dorównuje wyposażeniem, ani warunkom lokalowym. Wyniki z egzaminów przemawiają na korzyść uczniów ze Ścinawy.
Przewodniczący RM powiedział, że ponad 556 rodziców podpisało się przeciw likwidacji gimnazjum w Ścinawie Małej, dlatego źle byłoby gdyby Rada nie uszanowała by decyzji społeczności Ścinawskiej.
Przewodniczący powiedział, że przez ostatnie lata placówka utrzymywała się
 z subwencji oświatowej i gmina nie musiała do niej dokładać własnych środków. Radny twierdzi, że baza lokalowa nadal wystarczy na funkcjonowanie obu tych szkół.
Prawdą jest, ze Zespół Szkół w Ścinawie korzysta z trzech obiektów: salka katechetyczna, wiejski dom kultury w Ścinawie Nyskiej i budynek obecnej szkoły.
 Radny powiedział, że chciałby się odnieść do tego, że dzieci maszerują z budynku szkoły do sali gimnastycznej, jednak spacer do sali też jest ćwiczeniem i być może  miejscowość doczeka się chodziarza takiego jak  Robert Korzeniowski.
 Radny powiedział, że chciałby powiedzieć, że w naszej gminie nie mówi się 
o kosztach tej likwidacji natomiast  gmina Dąbrowa posiada 2 gimnazja, a gminę Biała stać na utrzymywanie  trzech gimnazjów. Radny nie jest pewien tego, że powstaną oszczędności w oświacie dzięki tej likwidacji. Radny powiedział, że dojdą gminie koszty dojazdu uczniów do gimnazjum w Korfantowie, ponadto koszty szkoły w Ścinawie Małej nie zmienią się, ponadto kilku rodziców chce przesłać swoje dzieci do Prudnika w momencie kiedy zostanie zlikwidowane gimnazjum i stracimy  jako gmina subwencję oświatową, która idzie za uczniem-mówił. Nauczyciele po drobnej korekcji mogą zachować pracę, a po likwidacji wiadomym jest, że część z nich straci pracę.
Radny powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że w gimnazjum w Ścinawie należy wykonać remonty, ale gdy uczniów w szkole jest więcej to te koszty mogą się rozłożyć.
Radny powiedział także o aspekcie politycznym użytym w wyborach samorządowych w 2010 roku, gdzie każdy z kandydatów zabiegał o to, aby szkoły pozostawić. Pan burmistrz również deklarował to, że gimnazjum w Ścinawie będzie funkcjonowało, bo tak było w ulotkach wyborczych dla wyborców i o czym wyborcy w tej chwili przypominają.
Funkcjonowanie gimnazjum sprzyja także aktywizacji mieszkańców Ścinawy.
Radny powiedział, że dobry uczeń w każdej szkole da sobie radę, jeśli do Korfantowa zostanie posłany słabszy uczeń to taki uczeń wracając ze szkoły w Ścinawie Małej bezpośrednio po zakończeniu nauki jest w domu, a do Korfantowa będzie musiał dojechać i wrócić, będzie bardziej zmęczony, a przez to wyniki uzyskiwane przez niego mogą być gorsze i trudno je będzie nadrobić zajęciami wyrównawczymi, czy nawet bezpośrednim kontaktem z nauczycielem, bo będzie on utrudniony.
Radny powiedział, że warunki nauczania są lepsze w Korfantowie i marzeniem jest, aby takie były w Ścinawie również.
Radny powiedział, że w chwili obecnej podejmowana jest uchwała o zamiarze likwidacji, więc będzie czas na dyskusję i zastanowienie się nad likwidacją. 
Radny na koniec powiedział, że uważa, że jest dobrej myśli co do tego, że sprawy Ścinawy potoczą się w dobrym kierunku.
Burmistrz Korfantowa powiedział, że chciałby zauważyć, że w tej chwili pod dyskusję poddany został projekt uchwały   w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ścinawie Małej.
Przewodniczący RM powiedział, że mówił z pełną świadomością, bo zdaje sobie sprawę z tego, że po rozwiązaniu Zespołu Szkół w Ścinawie Małej  kolejnym krokiem jest likwidacja  gimnazjum.
Radna A. Bardoń-Łaszczewska, powiedziała, że ma dużo wątpliwości, bo na początku kadencji usłyszała, że ta rada przejmuje gminę z określonym zadłużeniem, a w gminie docelowo ma funkcjonować 1 gimnazjum i 3 szkoły podstawowe (pierwsza interpelacja radnej- dotycząca kierunków rozwoju oświaty w gminie). Jednak teraz radna zastanawia się nad tym, czy wobec zagrożenia przejścia dzieci z gimnazjum 
w Ścinawie Małej do szkół w Prudniku  lub w Nysie, gmina straci część środków, które pójdą wraz z tymi dziećmi ( i powtórzy się sytuacja z Rzymkowic). Radna pyta 
o to czy zostały już przygotowane wyliczenia: jakie gmina z tej likwidacji uzyska korzyści, a jakie  ewentualnie będą straty. Pyta także o to: czy nie warto oddać szkołę w Ścinawie Małej dla stowarzyszenia i gminie odeszłyby  koszty utrzymania budynku, kadry nauczycielskiej, która wówczas zatrudniona zostałaby na warunkach ogólnych, a nie w ramach Karty Nauczyciela. Radna odniosła się także do nakładów finansowych jakie są niezbędne do wykonania w tym budynku.
-radny M. Żabiński powiedział, że jest czas między styczniem, a majem czyli (od podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji szkół do podjęcia uchwały o likwidacji) na dyskusję nad tematyką oświaty w gminie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych powiedział, że w miesiącu lutym br. komisja zorganizuje spotkanie z dyrektorami szkół na którym to posiedzeniu poruszane będą kwestie związane z likwidacją placówek oświatowych. Przewodniczący Komisji zaprosił już teraz wszystkich zainteresowanych na posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych na miesiąc marzec, gdzie szczegółowo będą omawiane koszty likwidacji i korzyści z niej wynikające. Radny domniemywa, że dzisiejsza dyskusja nie doprowadzi do żadnego konsensusu, dlatego proponuje, aby w miesiącach późniejszych  radni zajęli się już szczegółami dotyczącymi likwidacji, jeśli dzisiaj zostaną podjęte uchwały o zamiarze. Radny powiedział, że do miesiąca maja br. (ostatecznego terminu podjęcia uchwał
 o likwidacji szkół)  będą znane wszystkie wyliczenia i okoliczności związane z tymi likwidacjami i do tego czasu bardzo wiele kwestii się wyjaśni- tak sądzi.
- radny R. Huzar powiedział, że zgadza się z radnym M. Żabińskim, bo jeśli Rada teraz nie podejmie uchwał nad zamiarem likwidacji szkół, to wówczas nie będzie nad czym dyskutować. Radny powiedział, że przez wiele lat radni  miejscowości 
w których są  obecnie przewidziane szkoły do likwidacji, głosowali za budową gimnazjum, a skoro buduje się taki obiekt, to z tą myślą aby później przenieść do niego uczniów ze Ścinawy- mówił. Decyzja  ostateczna w tej sprawie zapadła 
w poprzedniej kadencji  i teraz rada stoi przed takim dylematem: że jest gimnazjum 
w Korfantowie, które gminę kosztowało wiele milionów i jeżeli nie będzie przeniesienia dzieci  ze Ścinawy, to gimnazjum to będzie porażką decydentów czyli: radnych i burmistrza.
Radny powiedział, że jest za dyskusją nad tematem funkcjonowania sieci szkół 
w gminie w tym roku. Radny powiedział, że nie jest w stanie powiedzieć jak będzie głosował dlatego wydaje się radnemu, żeby stworzyć szanse nad tym, aby dyskusja ta jednak się odbyła.
-radna A. Bardoń-Łaszczewska zapytała  o  to czy te argumenty jakie zostały przytoczone w obronie Zespołu Szkół w Ścinawie Małej znalazły się na jakimś piśmie?
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący RM, który powiedział, że w chwili obecnej takiego wystąpienia  pisemnego ze strony mieszkańców Ścinawy nie ma, ale komitet protestacyjny, który został powołany dostarczy swoje stanowisko do Rady.
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że wniósł pod obrady Rady  cztery projekty uchwał dotyczące oświaty będąc przekonanym o właściwości tego postępowania. Ponieważ patrząc na problem i dyskusję, to wynika z niej jakoby chciano zrobić krzywdę dla dzieci ze Ścinawy i Włodar. Przypomniał, że już w 2001 roku powstała koncepcja mówiąca o tym, że w gminie powinno funkcjonować jedno gimnazjum i 3 Zespoły Szkolno-Przedszkolne, koncepcja ta podyktowana była perspektywami demograficznymi i zapisana była w Strategii Rozwoju Gminy Korfantów.
Od początku widome było, ze łączenie szkół podstawowych z gimnazjami  było tylko czasowe, bo zamiar reformy oświatowej był taki, że gimnazja powinny być odrębnymi placówkami od szkół podstawowych. Pedagodzy i psycholodzy jednoznacznie stwierdzają, że przebywanie uczniów dorastających z najmłodszymi nie jest najlepszym rozwiązaniem. Stąd też demografia-spadająca liczba urodzeń spowodowały pojawienie się koncepcji budowy gimnazjum. Burmistrz powiedział, że ok. 25% dzieci nie kształci się w swoim rejonie, bo przebywa np. poza granicami kraju, a w ewidencji są takie osoby uwzględnione w gminie. Powiedział, że wydatki na oświatę stanowią ok. 50% całości wydatków budżetu i gmina do subwencji oświatowej ze swojego budżetu dodaje dodatkowo ok. 1 mln. 500 tys. zł.  Burmistrz powiedział, że dzięki reformie gmina zyskałaby ok. 1 mln. zł., które można wydatkować na inne cele. Burmistrz powiedział, że wydatki na oświatę nadal będą rosły, bo z każdym rokiem zmniejsza się liczba dzieci w gminie i jest to faktem. Problem funkcjonowania oświaty jest o tyle trudny, że kryteria obowiązujące 
w systemie oświacie są nieubłagalne. Podkreślił, że nie ma w naszej gminie placówki, która otrzymuje się tylko z subwencji.
 Burmistrz powiedział, że obecnie najdroższą szkołą –jeśli można tak powiedzieć jest Szkoła Podstawowa we Włodarach, gdzie uczeń kosztuje ok. 15 tys. zł (a subwencji gmina otrzymuje  tylko 7 tys. zł na ucznia) do Ścinawy gmina dokłada po 500 zł na jednego ucznia. Burmistrz powiedział, że koszty funkcjonowania budynku oświatowego stanowią wg. różnych szacunków od 15 do 20% kosztów funkcjonowania placówki, pozostała część to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
Burmistrz powiedział, że nie podziela stanowiska wyrażonego przez Przewodniczącego RM, ponieważ od początku  tj. od powstania gimnazjum 
w Korfantowie  wiadome było, że gimnazjum Ścinawie musi zostać zlikwidowane  i ubolewa nad tym, że likwidacja ta nie została dokonana jeszcze w ubiegłym roku.
Burmistrz uznaje, że młodzież ścinawska nie zasługuje na to, aby uczyć się 
w gorszych warunkach niż młodzież z Korfantowa.
Burmistrz powiedział, że rozmawiając o dzieciach mówiąc i o tym, że uczęszczają do szkół w swoich miejscach zamieszkania to stwierdzenie takie  dotyczy tylko dzieci ze Ścinawy  i z Włodar, burmistrz poprosił, aby w dyskusji nie zapominać także 
o dzieciach z Gryżowa, Przydroża Małego, Węży, Rynarcic, które uczęszczają do Zespołu Szkół w Ścinawie Małej i do Szkoły podstawowej we Włodarach.
Ponadto z zajęć dodatkowych w Ścinawie korzystają dzieci dojeżdżające do tej szkoły i takie same zajęcia są prowadzone także w Korfantowie.
 Burmistrz powiedział, że zależy jemu na tym, aby wszystkie dzieci miały podobne warunki nauczania i najlepsze warunki do  nauki zostały stworzone w  gimnazjum 
w Korfantowie zapewnione ponadto dzieci ze Ścinawy chcą uczęszczać do gimnazjum w Korfantowie.
Burmistrz powiedział, że w Ścinawie nigdy nie da się zapewnić tak dobrych warunków oświatowych jakie są  w Korfantowie i to  ze względów lokalowych
 i wyposażeniowych. 
Burmistrz powiedział, że propozycja zmian w oświacie złożona dla radnych jest początkiem dyskusji i jeśli  odrzuci się  niechęć  mieszkańców Ścinawy do Korfantowa, a pod uwagę weźmie  dobro dziecka i jego rozwój to każdy rozsądny rodzic dbający o start swojego dziecka taką odpowiednią decyzję podejmie.
Burmistrz odniósł się także do uwzględniania w argumentacji wyników egzaminów gimnazjalnych i używania ich jeśli są na korzyść danej placówki za argument.
Burmistrz powiedział, że miał okazję spotkać się z rodzicami dzieci z Włodar i jeśliby ta placówka pozostała to w roku szkolnym 2017/2018 w szkole tej będzie tylko 48 dzieci wiec burmistrz pyta w jaki sposób można w szkole takiej zapewnić odpowiedni poziom dydaktyczny.
Burmistrz odniósł się także do dojazdów uczniów do szkół i powiedział, że nie jest uciążliwością dojazd uczniów do gimnazjum, bo  do Korfantowa dojeżdżają dzieci 
z np. Przechodu, Włodar i dowożone są wszystkie dzieci bez względu na odległość szkoły od miejsca zamieszkania.
Pan Z. Martyna powiedział, że przedstawiona koncepcja jest propozycją dla młodzieży najbardziej optymalną, znaczącą dla budżetu gminy i zgodną z obraną przez gminę strategią.
Burmistrz powiedział, że szkoła we Włodarach ma szanse zostać przejęta przez stowarzyszenie EDUKATOR, jednak stowarzyszenie to też może mieć  w przyszłości  trudności z prowadzeniem tak małej placówki. Burmistrz powiedział, że na samej likwidacji Włodar w budżecie gminy pozostać może  ok. 500 tys. zł.
Burmistrz powiedział, że realia dotyczące finansowania szkół nie są najlepsze, bo to od gminy zależy ile szkół w danej gminie może, być jeśli gminę stać to w każdej miejscowości może być szkoła.
Podkreślił, że prestiż placówki  jest ważny jednak nie może przeważyć z punktu widzenia interesu gminy. Poprosił  o to, aby wyważyć interes gminy  nad interes poszczególnych społeczności.
Odniósł się także do nowego budynku gimnazjum w Korfantowie, kadry jaka tam naucza   i warunków służących  dalszemu rozwojowi uczniów.
Burmistrz powiedział, że przykre dla niego jest to, że rodzice chcą zrobić krzywdę dla  gminy i  wysłać swoje  dzieci do szkół w Prudniku lub w Nysie, podkreślił, że choć ceni sobie wolę rodziców, to czasami jest ona dla niego niezrozumiała i nie obojętna dla budżetu gminy.
- Przewodniczący RM powiedział, że w przypadku Ścinawy Małej oszczędności jakie powstaną wyniosą ok. 100 tys. zł, natomiast mówiąc o dowożeniu uczniów to przejazd dzieci w obie strony wyniósł by ok.  1,5 godziny.
- Burmistrz powiedział, że on bierze pod uwagę wyliczenia księgowej  i w wyniku reformy gmina mogłaby zyskać od ok. 800 tys. zł do 1.5 mln. zł.
- radny  A. Kruczkiewicz powiedział, że po raz trzeci przyszło mu podejmować decyzję o likwidacji szkoły oraz to, że w przerwie widział gazetę w której napisane było, że koszt kredytów wyniósł 4 mln. 800 tys. zł. 
Radny powiedział, że brakowało mu pewnej konsekwencji w polityce oświatowej 
i w kwietniu może być różnie i te szkoły w kwietniu mogą zostać niezlikwidowane, bo rada powie ,,nie”. Radny powiedział, że zadowolony jest z tego, że burmistrz miał odwagę się przyznać i żałować tego, że decyzji o likwidacji gimnazjum w Ścinawie nie zrobił w roku poprzednim i powiedział, że sztuką jest wyciąganie wniosków. Radny powiedział, że może być różnie, i te szkoły w kwietniu mogą zostać niezliwkidowane, bo rada powie ,,nie”.
Radny zaapelował do burmistrza i przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania
 i  Spraw Społecznych o to, aby nie traktowali ich jako ,,zło konieczne” 
i  zapraszali na  spotkania dotyczące oświaty, żeby radni mogli  poprzeć burmistrza 
 i wytłumaczyć się przed środowiskiem mieszkańców.  Radny powiedział, że sprawy oświaty nie mogą przejść obok radnych przypomniał sprawę Rzymkowic i tego, że tzw. opozycja nie była brana wówczas pod uwagę. Radny powiedział, że to Rada odpowiada za dane decyzję, a nie burmistrz.
Radny powiedział, że chciałby, aby w związku z planowanymi likwidacjami szkół radnym zostały przedstawione pełne, rzetelne koszty oświaty i żeby nie było tak jak jest  w tej chwili, że każdy gdyba co do oszczędności jakie miałyby powstać.
-radny H. Kierpal odniósł się do dojazdów uczniów do gimnazjum ze Ścinawy Małej twierdząc, że nie będzie dojazd ten uciążliwy dla dzieci. Natomiast dzięki tej likwidacji dzieci ze Ścinawy zostaną wzbogacone o zdecydowanie  lepszą bazę dydaktyczną.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ścinawie Małej.
 Rada 6 głosami ,,za” przy 3 głosach ,,przeciw” i 6 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVII/125/2012 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ścinawie Małej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 5 g) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum Ścinawie Małej.
Rada 5 głosami ,,za” przy 3 głosach ,,przeciw” i 7 głosach ,,wstrzymujących”  podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 5h) Przewodniczący RM wobec kolejnego projektu uchwały tj.  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej we Włodarach poprosił o  zabranie głosu. Głos zabrali:
- radny A. Kruczkiewicz powiedział, że jeśli chodzi o Szkołę Podstawową 
i przedszkole we Włodarach to uczestniczył w zebraniu przed wyborami i mówiło się tam o tym, że szkoła ta powinna pozostać. Demografia jest tam taka jaka jest, poczyniono działania mające na celu przeniesienie dzieci z przedszkola –oddziału ,,O” do szkoły- mówił. Radny powiedział, że oczekuje pełnej informacji co do dalszego funkcjonowania tej szkoły, formy w jakiej będzie ona mogła funkcjonować 
w przyszłości i  kosztów funkcjonowania. Radny powiedział, że żeby brać świadomą odpowiedzialność za podejmowane decyzje najpierw trzeba mieć pełną wiedzę co to tej placówki. Radny stwierdził, że brakuje mu takiej informacji i chciałby ją otrzymać do momentu podejmowania decyzji przez Radę już o samej likwidacji placówki.  
 Radny zwrócił się także z prośbą do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych o bieżące informowanie co do wszelkich okoliczności faktycznych  dotyczących spraw oświatowych.
- radny M. Żabiński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych  powiedział, że zgodnie ze statutem Gminy zarówno obrady sesji jak
 i komisji Rady są jawne i każdy zainteresowany  tematyką komisji  może w takim posiedzeniu uczestniczyć, stąd też radny nie widział potrzeby, aby dodatkowo zapraszać, skoro wiadomym jest, że każdy w pracach komisji uczestniczyć może.
Ponadto wyjaśnił, że wielu obliczeń finansowych dotyczących oświaty na chwilę obecną jeszcze nie ma. Przewodniczący komisji powiedział, że  na ostatnie posiedzenie komisji zaproszony został Pan A. Krzywicki-Przewodniczący Związku Zawodowego Nauczycieli, który na komisji miał wiele pytań na które nie były udzielane  odpowiedzi z braku informacji i  danych.
Radny po raz kolejny zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w posiedzeniu jego komisji w miesiącu marcu, bo do tego czasu więcej informacji dotyczących kosztów będzie znanych.
Radny powiedział, że jest zaskoczony tym, że do przedszkola we Włodarach uczęszcza zaledwie 6 dzieci pomimo tego, że do przedszkola zapisanych było 17 dzieci.  Radnego zastanawia  to, dlaczego tak mało dzieci uczęszcza do tego przedszkola, skoro miejscowość Włodary jest dużą miejscowością, warunki nauki 
w nim są bardzo dobre, bo wiele nakładów zostało w przedszkolu tym poniesionych zarówno z gminy jak i duży wkład wnieśli tam również rodzice, mieszkańcy  i dyrektor przedszkola. 
Radny powiedział, że to nie komisja  oświaty decyduje o likwidacji poszczególnych placówek, a wyłącznie opiniuje projekty uchwał za które merytorycznie odpowiada. Opinia Komisji nie jest opinią wiążącą dla Rady, bo nawet w komisji zdania są podzielone.
Przewodniczący komisji osobiście zaprosił Wiceprzewodniczącego Rady na  każde posiedzenie komisji, a zwłaszcza w miesiącu marcu, gdzie będzie merytoryczna dyskusja na tym co będzie z budynkiem, co będzie z nauczycielami
 i dziećmi i jakie będą koszty.
- radny R. Huzar powiedział, że w przerwie rozmawiał z sołtys Włodar i zaapelował 
o to, aby radni byli informowani o zebraniach wiejskich organizowanych 
w miejscowościach w których  planuje się likwidacje placówek. Ze swojej strony powiedział, że większość radnych chce uczestniczyć w takich zebraniach.
Radny odniósł się także do wielu głosów wstrzymujących, jakie zapadły we  wcześniejszych głosowaniach i powiedział, że przypuszcza, że wielu radnych wstrzymało się od głosowania ponieważ nie uzyskało wystarczająco dużo  informacji odnośnie planowanych likwidacji zwłaszcza jej  kosztów i zaapelował 
o przygotowanie się do tych likwidacji.
- radny J. Dawidowicz powiedział, że też jest zaskoczony tak małą frekwencją dzieci z Włodar w przedszkolu (zapisanych 17 dzieci, uczęszcza 6 dzieci). Radny powiedział, że zastanawia się nad tym dlaczego wobec tak małej liczby dzieci dyrektor w trakcie roku nie zweryfikowała przyczyn takiego dużego spadku 
w uczęszczaniu dzieci do przedszkola, skoro we wrześniu zapisanych do niego było, aż 17 przedszkolaków. Radny jako mieszkaniec obwodu szkolnego we Włodarach jest w trudnej sytuacji.  Pan J. Dawidowicz poprosił o to, aby  dyrektor   przedszkola  lub sołtys Włodar organizując spotkanie wyjaśniła przyczyny absencji uczniów, bo jest to dla radnego ,,dziwna sprawa”, że pomimo wielu chętnych zapisanych do niego uczęszcza tak mała grupa.
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że zarzut nieinformowania o oświacie jest  bezpodstawny ponieważ radni otrzymują na bieżąco informacje odnośnie oświaty, które są albo odrębnymi informacjami, albo też stanowią uzasadnienia do projektów uchwał. Koncepcja oświaty jest podyktowana demografią i tak za 4 kwartały ub.roku urodzeń było 88, a zgonów było 97, tendencja ta wymusza pewne działania również w oświacie i jest to tendencja ogólnopolska.  Burmistrz powiedział, że przedszkole we Włodarach jest jedynym samodzielnym w gminie przedszkolem stąd też zaproponowanie przejścia do szkoły stało się  zasadne zwłaszcza, że gmina próbuje pomóc tworzyć warunki opłacalności szkoły i przedszkola dla stowarzyszenia, które zainteresowane jest przejęciem od gminy ich prowadzenia.
 Wspomniał, że stowarzyszenie EDUKATOR z Łomży zostało wybrane przez rodziców ze Szkoły Podstawowej we Włodarach. Problemem może być duża odległość  pomiędzy Łomżą, a  Włodarami bo wynosi ona ok. 650 km stąd też wcześniej dla stowarzyszenia z Włodar zostało zaproponowane  przejęcie szkoły wraz z przedszkolem, jednak nie było ono zainteresowane  jej przejęciem. Burmistrz powiedział, że problem widzi w czymś innym o czym sołtys wie, a mianowicie co się stanie z przedszkolem, jeśli  stowarzyszenie ze względu na brak opłacalności zrezygnuje z prowadzenia szkoły? 
Burmistrz powiedział, że w ramach obowiązku rodzicielskiego nie jest dużym wysiłkiem zaprowadzenia dziecka do przedszkola. Burmistrz powiedział, że osobiście jest zwolennikiem tego, aby wszystkie dzieci w gminie uczęszczały do przedszkoli zwłaszcza z tych miejscowości w których one są.
Burmistrz powiedział, że przenosząc przedszkole w Korfantowie do innego budynku myślał, że zgłosi się do niego kilka podmiotów, które będą zainteresowane utworzeniem tam jakieś formy opieki nad dziećmi, tymczasem żaden podmiot nie zgłosił  się do niego.
- radny A. Kruczkiewicz zapytał czy istnieje takie teoretyczne zagrożenie, że gdy Rada podejmie uchwałę o zamiarze likwidacji  Szkoły Podstawowej we Włodarach,    
a stowarzyszenie z Łomży wycofa się z chęci prowadzenia tej placówki, to co wtedy będzie ze szkołą i przedszkolem?
Odpowiedzi udzielił burmistrz, który powiedział, że nie można wykluczyć teoretycznie, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, jednak  burmistrz jest po rozmowach z władzami stowarzyszenia, które spotkało się także z rodzicami uczniów oraz nauczycielami. Władze stowarzyszenia nie ukrywają tego, że wolałyby, aby stowarzyszenie to prowadziło swoją działalność na miejscu, jednak wobec obecnej sytuacji i odległości jakie występują to władze stowarzyszenia  wytypują osobę, które zajmie się sprawami organizacyjnymi szkoły.  Burmistrz  powiedział, że nie wie kto tą osobą będzie, bo to jest poza nim. Jeśli stowarzyszenie nie poradzi sobie 
z prowadzeniem placówki, to wówczas przejmie to  gmina- dotyczy szkoły. Nie jest powiedziane, że  przedszkole będzie funkcjonowało nawet jeśli będzie w nim 6 dzieci, bo koszty utrzymania takiego przedszkola będą dla gminy bardzo wysokie.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej we Włodarach.
Rada 7 głosami ,,za” przy 7 głosach ,,wstrzymujących” się podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej we Włodarach  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.5 i) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Przedszkola we Włodarach.
Rada 9 głosami ,,za” przy 5 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwalę.
Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie zamiaru likwidacji  Przedszkola we Włodarach stanowi załącznik 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 5j) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. ,,Opolskie i łódzkie „
jst - doskonalimy się dla mieszkańców”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej.
Wcześniej pytanie zadała radna A. Bardoń-Łaszczewska, która zapytała czy dojazdy i noclegi pracowników uczestniczących w tych szkoleniach (dotyczy to 41 etatów)  również będą dofinansowane ze środków unijnych i jaka kwota jest przeznaczona z całej puli  projektu na gminę Korfantów?
Wyjaśnień w tej materii  dokonał  Pan Ł. Borsuk- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, który wyjaśnił, że projekt ten jest  dofinansowany w 85% z środków unijnych, a w 15%   ze środków rządowych.  Koszty dojazdów, delegacji, noclegów pokrywane są ze środków projektów, a nie z budżetu gminy- takie jest zapewnienie. Natomiast w projekcie udział wezmą tylko zainteresowani pracownicy, nie wszyscy.
W projekcie tym udział biorą poza Korfantowem jeszcze 4 inne gminy. Wartość  projektu dla wszystkich 5 gmin wynosi max.2 mln. zł., ale konkretnie ile otrzyma każda z gmin nie wiadomo na obecnym etapie wnioskowania.
Przewodniczący poddał pod uwagę w/w projekt uchwały.
Rada jednogłośnie- 14 głosami ,,za” podjęła w/ w uchwałę.
Uchwała Nr XVII/129/2012 w sprawie w sprawie przystąpienia do partnerstwa
 w ramach projektu pt. ,,Opolskie i łódzkie jst-doskonalimy się dla mieszkańców”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad.5k) Pytanie do kolejnego projektu uchwały zadała radna A. Bardoń-Łaszczewska, która poprosiła o wyjaśnienie przyczyn przedłożenia tego projektu uchwały i   R. Huzar, który zaproponował, aby dopisać do treści uchwały słowo ,,dnia” przed liczbą 27.
Skarbnik Gminy  wyjaśniła, że projekt uchwały  dotyczy tylko diety dla Przewodniczącego, a poprawka tego, aby dieta wypłacana była na bieżący miesiac, a nie za poprzedni miesiąc.
Rada jednogłośnie 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr  XVII/130/2012 zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. W punkcie tym głos zabrali:
 -radny M. Żabiński, który skierował prośbę do radnej K. Trzcińskiej, bo z jej interpelacji wynika, że interpelacja ta  jest  stanowiskiem Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, bądź radnego M. Żabińskiego, aby radna wcześniej skonsultowała użycie czyjegoś nazwiska w piśmie właśnie z tą osobą. 
Radny powiedział, że jest zaskoczony brakiem konsultacji z nim treści interpelacji 
w której przywołano jego osobę, bez wcześniejszych konsultacji.
Radny powiedział, że dyrektorzy szkół są pracownikami burmistrza i to burmistrz powołuje komisję, która dokonuje wyboru dyrektora szkoły i burmistrz nie musi swoich wyborów z nikim konsultować.
Burmistrz Korfantowa powiedział, że Skarbnik przedstawi szacunkowe dane odnośnie kosztów kredytu zaciągniętego na budowę.
Odpowiadając na drugie pytanie radnego burmistrz powiedział, że jeśli liczba dzieci będzie na tyle duża, to wówczas jest szansa na drugi oddział.
Burmistrz poinformował, że interpelacja radnej T. Mizery zostanie przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, który zarządza tą drogą.
Burmistrz odniósł się do dążenia do zwiększenia wpływów podatkowych i różnych rozwiązań przyjmowanych w kraju.
Burmistrz powiedział, że w zatrudnieniu Pana T. Rzepskiego, nie widzi żadnej sensacji. Wyjaśnił, że była pani dyrektor zrezygnowała po miesiącu pełnienia   tej funkcji, okres wypowiedzenia kończył się z dniem 31 grudnia 2011 roku, wobec tego zaproponował pełnienie  funkcji dyrektora  osobie, która posiadała  wszystkie wymagane  uprawnienia  do prowadzenia placówki oświatowej. 
 Burmistrz wyjaśnił również, że nie jest w żaden sposób spokrewniony z osobą Pana 
T. Rzepskiego i nepotyzmu w tym zatrudnieniu żadnego nie było. 
Burmistrz wyjaśnił przy tym, że każde zatrudnienie: czy to w urzędzie czy też na inne stanowisko odbywa się z poszanowaniem litery prawa i wszystkie procedury prawem przypisane do zatrudnienia są  przestrzegane i prosił,  aby o takie rzeczy nie posądzać jego osoby.
Burmistrz poinformował, że odpowiedzina interpelacje zostaną udzielone pisemne. 
Ad. 7 W wolnych wnioskach głos zabrali:
-Przewodniczący RM, który zapoznał radnych z treścią odpowiedzi  Rady Miejskiej na pismo skierowane przez rolników w miesiącu grudniu 2011 roku.
-radna K. Stankala zwróciła uwagę na dwa  błędy literowe jakie pojawiły się 
w nazwiskach adresatów.
-sołtys Włodar A. Suchodolska, która powiedziała, że  jest jej przykro z powodu tego, że przedszkole we Włodarach będzie zlikwidowane, zwłaszcza, że jak podkreślił radny M. Żabiński- mieszkańcy i dyrektor bardzo dużo pracy wykonali na rzecz tej placówki. Sołtys powiedziała, że zostanie zorganizowane spotkanie 
w przedszkolu, na które  już teraz wszystkich zaprasza, aby podyskutować nad tym, aby przedszkole to funkcjonowało nadal w miejscowości, bo bardzo zależy na tym mieszkańcom, pomimo niekorzystnych danych dotyczących uczęszczania tam dzieci. 
-radna A.Bardoń-Łaszczewska poprosiła o dyskusję  wobec podjętych uchwał 
o zamiarach likwidacji szkół  i przygotowanie  przez burmistrza wyliczeń dotyczących kosztów funkcjonowania obecnych placówek i oszczędności jakie miałyby powstać na wskutek ich likwidacji. Radna podkreśliła, że jest wzruszona wypowiedzią sołtys Włodar i zdaje sobie sprawę z tego, że dla mieszkańców miejscowości w których mają być likwidowane szkoły, nie są to dobre działania ponieważ integruje to i aktywizuje lokalną społeczność.
Radna zróciła się z prośbą o  przedstawienie kosztów dowozu dzieci ze Ścinawy do Korfantowa i przedstawienie wstępnych planów jakie koszty należałoby ponieść, aby budynek Zespołu Szkół w Ścinawie Małej doprowadzić do lepszego stanu techincznego.
Radna powiedziała,  że mieszkańcy Niesiębedowic od kilku dni walczą z wodą, która gromadzi się w ich piwnicach oraz odniosła się do  błota, jakie powstaje przy przystanku autobusowym z którego dzieci odjeżdżają do szkoły- prosi o interwencję.
- radny M.Żabiński powiedział, że w dniu 7.02 br w budynku  gimnazjum 
w Korfantowie  odbędą się Mistrzostwa Województwa Szkół Gimnazjalnych, natomiast w dniu 3 marca Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych. Radny już teraz zachęca wszystkich do uczestnictwa lub kibicowania w tych zawodach.
Radny powiedział, że w dniu 16 grudnia br. został on odznaczony tytułem ,,Zasłużony dla województwa opolskiego”, przekazał także burmistrzowi statuetkę jaką otrzymała gmina za działalność lekkoatletyczną.
- Przewodniczący RM złożył gratulacje  i życzenia z okazji 30 lat zarządzania gminą przez burmistrza Pana Zdzisława Martynę.
Z tej okazji radni wręczyli burmistrzowi symboliczny prezent.
- Burmistrz Korfantowa podziękował za otrzymane gratulacje i powiedział, że  przez te  lata spotkał się z wieloma znakomitymi ludźmi, których było więcej aniżeli tych osób, które jemu nie sprzyjały. Burmistrz wspomniał także początki zarządzania gminą i ludzi, którzy mu bardzo dużo pomogli w tworzeniu gminy. Podkreślił, że jego praca na rzecz społeczności był służbą.
-radny A. Kruczkiewicz podziękował dyrektorom szkół za realizację programu unijnego ,,Rodem Korfantowianin a w przyszłości Europy obywatel”
Ad. 8 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2011 roku.
Rada 12 głosami ,,za”  przy 2 głosach ,,wstrzymujących” przyjęła w/w protokół.

Ad. 9 Przewodniczący RM wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad XVIII sesji RM w Korfantowie złożył wszystkim życzenia  i   o godz. 14.50 zamknął obrady sesji. 
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