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Protokół Nr V/2011
z odbytej w dniu 23  lutego 2011 roku  V  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:10.10-13.55.

Ad. 1 Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Kazimierz Didyk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie, który na wstępie przywitał wszystkich przybyłych na sesję 
w tym radnych RM, Burmistrza Korfantowa, sołtysów, radnego powiatowego Pana Janusza Wójcika; 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 przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:

	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Korfantów za 2010 rok:
	 wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
	 dyskusja i pytania radnych;
	podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2011 rok.
	Przyjęcie kierunków planu rozwoju edukacji gminnej:

	wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

dyskusja i pytania radnych;
	podjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania sieci szkół 
i przedszkoli w Gminie Korfantów oraz przyjęcia kierunków rozwoju edukacji gminnej;
podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Zespołu Szkół w Korfantowie;
podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Przedszkola w Korfantowie.
	Podjęcie uchwał w sprawie:
	ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 Przyjęcie protokołu z  IV  sesji Rady Miejskiej.
 Zamknięcie   obrad  V  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  sesji, gdyż uczestniczyło w niej 
14  radnych. 
Ad. 2   Pan Kazimierz Didyk udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi, który przedstawił informację o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym 
 tj. od 27 stycznia 2011 roku do 23 lutego 2011 roku.
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionej informacji pytania zadali:
-radny Henryk Kierpal, który zapytał o to, czy wiadome jest jak zostaną podzielone środki z rezerwy środków unijnych jakie otrzymało dodatkowo województwo opolskie, czy Gmina Korfantów może liczyć na jakieś środki?
Burmistrz powiedział, że gmina jeszcze nie otrzymała oficjalnego pisma z Urzędu Marszałkowskiego, jednak ze wstępnych informacji-konsultacji dotyczących podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania  wynika, że proponuje się dofinansowanie budowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w kwocie ok.  4 mln euro 
w ramach osi 5  zadanie 2.1 Stacjonarna opieka medyczna. Burmistrz powiedział, że należy dołożyć wszelkich starań, aby OCR takie dofinansowanie otrzymał. 
Ad. 3  Interpelacje i wnioski radnych zgłosili:
-  radna Anna Bardoń- Łaszczewska, która skierowała swoją interpelacjĘ pisemnie, a odczytana została podczas V sesji RM przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Korfantowie. Interpelacja ta stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.
- radny Henryk Kierpal w sprawie konieczności utwardzenia parkingu przy kościele Św. Trójcy w Korfantowie;
- radny Henryk Kierpal w sprawie zasad podziału  środków w ramach programu Odnowa wsi w powiecie nyskim. Radny zapytał o to, czy sołectwa dalej mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł  odpowiednio: gmina, sołectwo powiat, bo termin składania wniosków przez wsie upływa 15 marca br. Radny zapytał  czy 
w obecnej sytuacji finansowej gminę stać na takie dofinansowanie dla sołectw?
- radna Teresa Mizera, która zapytała o to ,czy wszyscy pracownicy tak pedagogiczni jak i pracownicy administracyjno-obsługowi będą mieli zapewnioną pracę w związku z projektami uchwał dotyczącymi: zamiaru zlikwidowania Zespołu Szkół 
w Korfantowie jak i Przedszkola w Korfantowie?
Ad. 4a) Przewodniczący RM udzielił głosu dla Pani Małgorzaty Janiak- pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów za 2010 rok.
Sprawozdanie powyższe stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.
 W sprawie przedstawionego sprawozdania głos zabrali:
-radny Mariusz Żabiński w sprawie problemu alkoholowego. Radny powiedział, że problem ten istniał, istnieje i będzie istniał, gdyż są osoby które alkohol spożywają 
i które alkohol produkują i czerpią  z tego zyski. Radny stwierdził, że lekarstwa na alkohol nie ma  i zapewne nie będzie, ale należy się zastanowić nad tym,  w jaki sposób radni, sołtysi i inne osoby mogą zrobić, aby skutecznie zapobiegać skutkom spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Radny nawiązał do statystyk spożywanych przez młodzież i powiedział, że jego zdaniem statystyki te są prawdziwe. Zastanawiać się zdaniem radnego, należy ile osób spośród 92% młodzieży w wieku 15  lat raz piło, alkohol, a ile osób alkohol ten pije częściej.
Radny odniósł się także do spożywania narkotyków przez młodzież, stwierdził, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu tego problemu w takiej skali. Radny stwierdził, Że dzisiaj narkotyki- dopalacze dostępne są wszędzie, a  najszybszą drogą do skorzystania z narkotyków stanowi internet. Narkotyki powodują wyeksploatowanie organizmu i śmierć człowieka, jednak nikt nie zdaje sobie sprawy  próbując narkotyku, dopalaczA po raz pierwszy z konsekwencji zażywania tych środków- mówił radny. 
Pan M. Żabiński powiedział, że ciężko walczyć z problemem alkoholowym , uzależnieniem wśród młodych osób, które jest ciężkie do wyleczenia. 
Radny przytoczył  zapis z projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów  na 2011 rok: 
,, Badania wskazują, że jednym z najważniejszych czynników chroniących młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z picia jest silna więź z rodzicami. W tej sytuacji niezwykle ważnym elementem  programów profilaktycznych ściśle zintegrowanym 
z treścią przekazów dla młodzieży są spotkania z rodzicami.”
Radny stwierdził, że to właśnie na rodzicach ciąży obowiązek i trud wychowania dzieci, w tym także kontrolowania ich w zakresie spożywania alkoholu, narkotyków, czy palenia papierosów. To na rodzicach ciąży obowiązek dołożenia wszelkiej staranności, aby pomagać dzieciom w przypadku, gdy te trafią na złą drogę. Rodzice nie powinni wówczas ukrywać problemu alkoholizmu swoich dzieci tylko pomóc im się z tym problemem zmierzyć i dzieci te wyleczyć. Do świadczenia tego typu pomocy służą: psychologowie, pedagodzy w szkołach, służby specjalistyczne
 i różnego rodzaju instytucje służące pomocą dla osób z problemem alkoholowym. 
Ważnym elementem są szkolenia dla rodziców organizowane przez szkoły, które oferują pomoc dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym, a na które przychodzi mało rodziców- skończył na tym swoją wypowiedź radny.
-radny Ryszard Huzar, który odniósł się do statystyk ukazanych w sprawozdaniu z których wynika, że 30% młodzieży spożywa alkohol w swoim domu, a kolejne 30% u kolegi w domu-dane te są więc bardzo niepokojące- stwierdził radny. Zatem zdaniem radnego należy dotrzeć do rodziców, aby oni nie bagatelizowali problemu spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. 
Radny opowiedział także o filmiku zamieszczonym z internecie, a dotyczącym dziecka, które siadając przed komputerem nie potrafiło włączyć gry. Nieumiejętność lub niemożność uruchomienia gry u dziecka spowodowała wybuch niekontrolowanej przez nie agresji, która rozładowana została na komputerze. Radny powiedział, że komputer jest również zagrożeniem dla dziecka, rodziców oraz dla jego przede dalszego rozwoju dziecka.
-radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że jego zdaniem nie należy walczyć z alkoholem jako wrogiem człowieka, a należy uczyć kultury picia alkoholu. Z informacji przekazanych przez panią Pełnomocnik wynika, że w dużych miastach właśnie w tym kierunku zmierza już profilaktyka przeciwalkoholowa: aby nie zabraniać spożywania alkoholu, a uczyć umiejętnego, mądrego picia- bo alkohol jest dla ludzi. Profilaktyka powinna być skierowana na naukę spożywania alkoholu, uświadamiania skutków jego nadmiernego spożywania, ale nie zabraniania, bo alkohol jest dla ludzi-tylko ludzi mądrych mówił radny. 
Radny zwrócił również uwagę na spadek interwencji  policji w domach, która wg informacji przedstawionych przez Panią M. Janiak zmniejszyła się w roku ubiegłym o połowę i jest to dobry znak. Można domniemywać, że to nie alkohol był przyczyną kłótni. Radny powiedział, że powstanie miejsc, gdzie można spożywać alkohol, sprzyjają temu, aby kultura picia była inna-mówił radnych. 
 Na koniec swojej wypowiedzi radny wyraził nadzieję, aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w przyszłym roku w pełni wykorzystała środki dla niej przeznaczone na działania  profilaktyczne. 
Ad. 4c) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Korfantów na 2011 rok.
Rada, jednogłośnie (14 głosami ,,za”) podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący ogłosił  20 minutową przerwę w pracach Rady.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
W dalszej części obrad nie uczestniczył radny Henryk Iżykowski.
Ad. 5a) Przewodniczący RM udzielił głosu dla Burmistrza Korfantowa, który przedstawił projekt uchwały  funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli w Gminie Korfantów.
 Burmistrz w swojej wypowiedzi poruszył problem niskiego przyrostu naturalnego, którego skutkiem jest mała liczba dzieci w szkołach, klasach i rosnące nieustannie koszty utrzymania szkół. Burmistrz powiedział, że w 1976 roku było o ok. 2500 więcej mieszkańców wg danych z ewidencji ludności do tego należy dodać także ok. 1000 osób,  które widniały jedynie w ewidencji ludności, a faktycznie ich w gminie nie było- mówił burmistrz.
Pan Z. Martyna powiedział, że nawet dane, które otrzymali radni dotyczące liczby urodzeń ujawnionych w ewidencji ludności nie przedstawiają stanu jaki jest obecnie, gdyz część dzieci zameldowanych w gminie nie mieszka na jej terenie, bo   znajduje się za granicą, a związane jest to z emigracją zarobkową. Poinformował, że gmina sporządziła dokument w roku ubiegłym dotyczący tego ile dzieci z terenu gminy realizuje obowiązek szkolny poza terenem gminy i dane, które się tam znalazły pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że liczba uczniów realizująca obowiązek szkolny poza gminą wystarczyłaby na zapełnienie jednej szkoły-mówił burmistrz.
	Ilość dzieci jest więc podstawowym wyznacznikiem przy tworzeniu sieci szkół w gminie. Kolejnym czynnikiem wpływającym na liczbę szkół i oddziałów w szkołach są finanse, które idą za uczniem, nie za nauczycielem. Stosunek zależności polega na tym, że wraz ze spadkiem ilości dzieci spada ilość środków jakie gmina otrzymuje na edukację gminną. Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w całości realizowane są tylko dzięki budżetowi gminy podobnie jak dowóz dzieci, funkcjonowanie świetlic szkolnych i stołówek. Gmina do chwili obecnej dodatkowo ze swojego budżetu musiała do oświaty (subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa)  dodawać swoje środki w wysokości  ok. 2 mln zł. Działania podjęte niespełna 2 lata temu (likwidacja Szkoły Podstawowej w Puszynie, Gryżowie
 i w Rzymkowicach) spowodowały zmniejszenie środków jakie gmina obecnie wydatkuje dodatkowo na oświatę.
 	 Burmistrz powiedział, że nie można w sposób znaczący zmniejszyć wydatków ponoszonych przez szkoły nie przeprowadzając optymalizacji sieci szkół w gminie. Burmistrz po raz kolejny powiedział, że koszty utrzymania budynku szkoły stanowią zaledwie  ok. 15% wszystkich wydatków ponoszonych na placówkę, pozostałą część czyli 85% stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w związku z tym to właśnie zatrudnienie generuje koszty. Burmistrz wyjaśnił, że żaden z samorządów nie odważyłby się likwidować szkoły w momencie, gdyby subwencja otrzymywana przez państwo w całości wystarczała na utrzymanie  istniejącej sieci szkół. Burmistrz powiedział, że szkoły małe mają swoje nie tylko zalety, ale i wady. Rewolucja 
w oświacie  gminnej  dotyczy nie tylko naszego samorządu, ale również wielu innych, które borykają się z tymi samymi co my problemami-mówił burmistrz.
	Burmistrz poinformował, że w roku ubiegłym gmina wg=. szacunków, do subwencji oświatowej dołożyła dodatkowo  ok.700-850 tys. zł. Obecnie są już gminy takie, które mają racjonalną sieć oświatową, w związku z tym nie muszą z własnego budżetu finansować zadań oświatowych, a środki te przeznaczają na inne ważne zadania.
 Wg informacji szacunkowych z 2010r. –mówił Burmistrz- do Szkoły Podstawowej we Włodarach gmina dołożyła dodatkowo ok. 350-400tys. zł-zatem to od nas będzie zależało to, czy można zaproponować sołectwu inną formę prowadzenia szkoły, czy też stać nas będzie na utrzymywanie tej szkoły w latach kolejnych- mówił burmistrz. 
Burmistrz powiedział, że w nowym gimnazjum znajduje się 14 sal lekcyjnych w tym 2 studia  językowe i wg naszego uznania spełnia najlepsze możliwości do kontynuowania nauki dla dzieci oraz pracy dla nauczycieli. Spełnia też wymagania rodziców-mówił burmistrz. Wyraził także swoje ubolewanie i troskę o to, że ,,szkodą byłoby gdyby budynek ten  nie był w pełni wykorzystany”.
	Burmistrz powiedział, że wnioski i postulaty jakie dotarły do gminy, będą wnikliwie rozpatrywane z udziałem rodziców, tak aby każdy miał jasność co do wszystkich ,,za” i,, przeciw” funkcjonowania poszczególnych typów szkół. 
	Burmistrz mówił, że każdy chciałby mieć dużo pieniędzy, duże oszczędności, nie zlikwidować żadnej szkoły i nie zwolnić żadnego pracownika- jednak nikt na takie rozwiązanie nie ma recepty –twierdził burmistrz. Dlatego pożądane jest dążenie, aby docelowo   w gminie istniały 3 Zespoły Szkolno-Przedszkolne i 1 gimnazjum- taki jest kierunek sieci gminnej- mówił burmistrz. Podkreślił także, że naczelnym dobrem jakim powinni się wszyscy kierować jest dobro dziecka, a nie niektórych tylko grup społecznych 
	 Burmistrz powiedział, że gmina dokłada także wszelkich możliwości, aby stan bazy oświatowej nieustannie ulegał poprawie m.in. gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych  na polepszenie standardów nauczania w Zespole Szkół 
w Korfantowie  kwota całego przedsięwzięcia wynosiła -1 mln. 870 tys.zł., dofinansowanie 798 tys. zł, przy max.800 tys. zł.-projekt en zajął 1 miejsce 
w klasyfikacji wojewódzkiej wniosków o dofinansowanie. Burmistrz powiedział, że ze względu na swoją niedyspozycje zdrowotną nie mógł być na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, jednak chciałby dojść prawdy w stwierdzeniu radnego, mówiącego o tym, że ,,Burmistrz Korfantowa nie wykorzystał możliwości uzyskania dofinansowania na budowę gimnazjum w Korfantowie”.  Burmistrz poinformował, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otrzymał dokumenty, które zaprzeczałyby tezie jaka zgłoszona została na Komisji, dodatkowo wystąpi do Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim o wyjaśnienie tej sprawy, bo informacja podana na Komisji jest informacją bardzo krzywdzącą. Z programu operacyjnego, jaki podany został, na Komisji wynikało: że były możliwości ubiegania się o środki na budowę gimnazjum, jednak gmina z tych środków nie skorzystała- mówił dalej burmistrz. Wyjaśnił przy tym, że z programu operacyjnego gmina otrzymała dofinansowanie na modernizację Zespołu Szkół w Korfantowie i zakupiono wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Korfantowie i nowo budowanego gimnazjum. Burmistrz poinformował, że żaden z programów operacyjnych nie przewidywał dofinansowania budowy nowych obiektów dydaktycznych –nie dotyczy to jednak obiektów szkolnictwa wyższego.
Gmina opracowany ma także projekt termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół w Korfantowie i w Ścinawie Małej, choć w ramach tego realizowane są działania , które służą termomodernizacji  i tak : zmodernizowana została kotłowania w Zespole Szkół w Korfantowie przy dofinansowaniu  pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, taka sama sytuacja dotyczy kotłowni w nowym Gimnazjum, wykonano kotłownię na ekogroszek w Zespole Szkół w Ścinawie Małej- mówił burmistrz.

Burmistrz powiedział, że obecnie proponowane jest utworzenie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, aby lepiej wykorzystać obiekty, ale także kadry tam zatrudnione. Wzorcowa sytuacja jest w Zespole Szkół w Przechodzie, gdzie dyrektor jest jeden
 i ma ,,pod sobą” zarówno Szkołę Podstawową jak i Przedszkole. Propozycja utworzenia Zespołów Szkolno –Przedszkolnych w żadnym stopniu nie spowoduje pogorszenia się warunków nauczania, a dodatkowo może zmniejszyć koszty utrzymywania oświaty, gdyż nie trzeba będzie utrzymywać kilku obiektów-mówił burmistrz. Koniecznym jest także utworzenie w szkołach aneksów kuchennych, aby dzieci mogły w dobrych warunkach spożywać posiłki. Pożądanym jest także uruchomienie klas sportowych w gimnazjum w Korfantowie dla chłopców
 o specjalności-piłka nożna, zaś dla dziewczyn –koszykówka-mówił burmistrz omawiając kierunki rozwoju edukacji gminnej. Na koniec burmistrz powiedział, że 
w omawianym dokumencie znalazł się także zapis mówiący o utworzeniu Liceum 
w Korfantowie- jednak czy zostanie on utworzony zależy głównie od liczby dzieci
 i decyzji starosty. 
Gmina pozyskuje także środki na realizację zadań mających na celu podniesienie standardów nauczania korzystając z Programu Kapitał Ludzki, dzięki któremu 
w szkołach gminy odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo zależy gminie na pozyskaniu środków na utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Korfantowie w momencie połączenia Przedszkola ze Szkołą Podstawową.
Burmistrz też zwrócił uwagę na to, aby również rodzice dołożyli wszelkich starań, aby dzieci z gminy uczęszczały do gminnych szkół i przedszkoli.
Na koniec swojej wypowiedzi, powiedział, że gminie zależy także na tym, aby dzieci uczyły się języków od najmłodszych lat  i na wysokim poziomie- choćby poprzez zajęcia, które mogą dofinansowywać także rodzice. Kupno komputera i komórki dla dziecka też jest ważne, jednak jego edukacja powinna być najważniejsza, gdyż jest większą inwestycją- powiedział burmistrz.
Kierunki rozwoju edukacji gminnej jakie zostały nakreślone w dokumencie są elementem żywym i powinny być dostosowane do rzeczywistości, jednak tak aby dobro dziecka nieustannie było najważniejszą przesłankom reform- podsumował burmistrz swoją wypowiedź. 

Ad. 5b) W dyskusji nad kierunkami rozwoju edukacji gminnej udział wzięli:
-radny Andrzej Kruczkiewicz, który w swojej wypowiedzi nawiązał także do projektów uchwał w sprawie zawiadomienia o zlikwidowania Zespołu Szkół 
w Korfantowie i Przedszkola w Korfantowie. Radny powiedział, że młodych rodzin 
w gminie nie ma, gdyż mieszkają one poza terytorium gminy, wyjechali za granicę do pracy i tam wychowują dzieci, które przyszły na świat.  Niż demograficzny spowodowany jest także wydłużeniem się wieku zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Radny przypomniał, że na posiedzeniu komisji, zgłosił wniosek zamieszczenia w kierunkach rozwoju edukacji gminnej- funkcjonowanie szkół stowarzyszeniowych, tak, aby w przyszłości, gdy będzie taka potrzeba zapisy uchwały umożliwiałyby ich tworzenie- jednak zapis ten nie zamieszczony został w dokmuntcie -mówił radny. Radny ubolewa nad tym, że do niedawna mówił burmistrz, że nie ma ,,u nas polityki” jednak teraz widać, że ta polityka jest, gdyż działania podejmowane teraz w oświacie są dla większości mieszkańców co najmniej niezrozumiałe-twierdził radny. Według radnego, cała reforma oświatowa w pewnym momencie ,,wymsknęła się” spod kontroli, gdyż sprawa Rzymkowic  dwa lata temu i gimnazjum w Ścinawie Małej umykają się. Radny wystawił burmistrzowi ocenę za funkcjonowanie oświaty 
w gminie i powiedział, że ,, jakby  miał dać ocenę za oświatę dałby cieniutkie 2 max., bo  nie rozumie  bo przekładamy, organizujemy, coś robimy jakieś plany albo podejmujemy pewne działania, albo ich nie robimy, albo budujemy po coś, albo tego czegoś byłoby lepiej  nie budować i nie byłoby dzisiaj sprawy co z tym zrobić. My jesteśmy fenomenem na skalę Polski, gdyż obecnie zamyka się 500 szkół , a u nas się reorganizuje”. ,,W sumie stoimy na jednym, 200 tys. zł poszło do Białej, koszt utrzymania o którym się dzisiaj nie mówi- technicznego utrzymania nowego gimnazjum centralne, obsługa to 250-300 tys. zł. gdyż jest to dodatkowy obiekt, to że my coś zamknęliśmy , połączyliśmy- to jest dodatkowy obiekt, który będzie nas kosztował i będzie uwzględniony w budżecie. Te aspekty są dla mnie niezrozumiałe (..) społeczeństwo tego także  nie rozumie. Ja uważam, że : budować takie gimnazjum za tyle milionów , być dumnym z tego co powstało i nie złożyć wniosku 
o likwidacje gimnazjum w Ścinawie [Małej] to ja już z tego nic nie rozumiem, bo celem naszej reorganizacji było zaoszczędzenia: zrobienie tak, aby subwencja była subwencją przeznaczoną na utrzymanie szkół, żeby wreszcie nie dopłacać. Tak naprawdę  na dzisiaj nie mamy obrazu tego co jest: tutaj zaoszczędziliśmy, tutaj dodajemy, wydajemy, mam nadzieję że informacja odnoście kosztów utrzymania 
i oszczędnościami jakie gmina pozyska zostanie dostarczona jeszcze przed podejmowaniem przez Radę uchwały o zlikwidowaniu ZS w Korfantowie 
i Przedszkola. Tylko pod takim warunkiem będę głosował ,,za”. Koszty remontów, jak to wszystko będzie wyglądało- że nie będziemy zmyci, tak jak to było w przypadku podejmowania decyzji o budowie gimnazjum w Korfantowie- koszt gimnazjum. Dla mnie bardzo ważną jest opinia Rady Rodziców co do likwidacji przedszkola i Zespołu Szkół-czy ona jest pozytywna czy negatywna (..) ja wiem, że za parę kresek działowych w Przechodzie [stołówka] zapłaciliśmy 9 tys. zł- sam projekt. pomieszczenie 46m2, ja myślę, że sam projekt będzie kosztował 15 tys. zł-Przedszkola w Korfantowie- dlatego ważne jest pozyskanie informacji co do kosztów.” Na koniec swojej wypowiedzi radny odniósł się do polityki oświatowej  w kraju, jej założeń i efektów. Powiedział, również ,, że sprawa Ścinawy jest sprawą polityczną, gdyż budować gimnazjum i nie połączyć go w jedność to jest niezrozumiałe i chyba tego nie zrozumie”.
- radny Mariusz Żabiński, który odniósł się do reformy edukacyjnej wprowadzającej gimnazja oraz jego konsekwencji dla samorządów. Radny w swojej wypowiedzi odniósł się do malejącej liczby osób w  gminie, która wymusza podjęcie działań przez samorządy. Radny powiedział, że jest daleki od tego, aby czy to nauczyciele, czy pracownicy obsługi stracili pracę w wyniku likwidacji szkół- przypomniał, że 
w momencie likwidacji Szkół w Gryżowie, Puszynie i Rzymkowicach nikt pracy nie stracił. Radny powiedział, że to matematyka i demografia wymuszą podejmowanie działań na samorządzie. Ze względu na brak dzieci  za cztery lata w Zespole Szkół 
w Ścinawie Małej liczba oddziałów szkolnych zmniejszy się o cztery  z obecnych 13 do 9.Radny powiedział, że kierunki rozwoju edukacji gminnej są dokumentem otwartym, w związku z tym nie są zamknięte na dobre pomysły choćby ten dotyczący utworzenia Liceum Językowego-zgłoszony przez Panią A. Bardoń-Łaszczewską. Zaznaczył, że  utworzenie liceum możliwe będzie dzięki chęci uczęszczania  dzieci oraz decyzji powiatu o utworzeniu takiego liceum. Radny powiedział również, że nie należy przekreślać zapisów mówiących o budowie basenu w Korfantowie, gdyż może za kilka lat pojawią się możliwości dofinansowania takiej inwestycji w ramach jakiegoś programu propagującego posiadanie przez gminy basenów. Na koniec powiedział, że do kierunków rozwoju edukacji gminnej można dodawać wiele rzeczy pod warunkiem, że gminę będzie na to stać.
- Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna, który  powiedział, że zapewne  na wypowiedź radnego Andrzeja wpływ miała obecność dziennikarza na sali, a ocena działalności należy do Rady.  Burmistrz powiedział,  że każdy może powiedzieć różne rzeczy o oświacie  i każdy powinien występować, jednak znajomość prawa
 i oświaty jest podstawą do rzetelnej dyskusji nad tematem oświaty.  Burmistrz wyjaśnił, że jeśli chodzi o likwidację gimnazjum w Ścinawie Małej to teraz burmistrz nie realizuje niczego innego jak postulaty swoich kontrkandydatów, którzy byli zwolennikami funkcjonowania małych szkół. Burmistrz powiedział, że przyjął do realizacji program swoich kontrkandydatów. Jeśli chodzi o ocenę działalności to 
o taką obiektywną ocenę należy byłoby zapytać Opolskiego Kuratora Oświaty,  który pełni nadzór nad gminną oświatą. Burmistrz przypomniał, że to nie on występował 
o aneks kuchenny w Zespole Szkół w Przechodzie, no i to, że dla niektórych ważniejsze są okna u sąsiada. Kurator Opolski o wszystkich krokach w oświaty jest stale informowany i nie miał zastrzeżeń do proponowanych zmian. Powiedział również, że do gminy Biała nie wydatkowaliśmy kwoty 200 tys. zł  tylko 60 tys. zł. Nadzór pedagogiczny nie zakwestionował także przeprowadzonych jeszcze dwa lata temu  reorganizacji w oświacie gminnej- nie wszystkie podmioty zainteresowane w sprawę z likwidacją się zgadzały-wyjaśnił burmistrz. Powiedział także, że otwarty jest także na dyskusje w tym temacie. Zwrócił uwagę na to, że okres, gdy jedna osoba miała rację już bezpowrotnie minął i nie ma co nad tym ubolewać. Powiedział także, że ,,jeśli ktoś popatrzy do starych dokumentów, uchwał, sprawdzi w jakich kierunkach szliśmy, co osiągnęliśmy  to zobaczy w którą stronę zmierzała gminna oświata 
i będzie miał prawo spojrzeć na problem realizacji z punktu widzenia tamtych kierunków, tylko trzeba na to popatrzyć”. Wyjaśnił przy tym, że żadne decyzje dotyczące oświaty nie zapadają ani pod stołem, ani pod dywanem i nie są ukrywane przed nikim mówił burmistrz. Edukacja to nie tylko sieć placówek, ale również kadra nauczycielska. Na zewnątrz wygląda to tak, że jest dobra Rada i zły burmistrz- a tak nie jest- kończył na tym swoją wypowiedź burmistrz.
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który  wyjaśnił, że  to nie obecność dziennikarza jest impulsem do rozmów dotyczących oświaty, a projekt uchwały, który jest obecnie omawiany. Radny powiedział, że ocenę którą wystawił- wystawił burmistrzowi, a nie dyrektorom szkół, gdyż to burmistrz odpowiada za oświatę. Radny powiedział, że daleki jest od oceny dyrektorów. Powiedział, że ,,albo dyskutujemy i rozmawiamy, bo już czasami nie rozumiem o co chodzi. Powiemy coś, zasugerujemy- źle, nie powiemy nic –źle, no to czego od nas Pan oczekuje? Tylko klaskania, to zacznijmy klaskać, przytakiwać i będzie dobrze-mówił radny. Rozmawialiśmy, staraliśmy przedstawić swoje propozycje, nie chciał Pan nawet z nami rozmawiać, wysłuchać, już nie realizować-nie chciał Pan, mnie także ocenia społeczeństwo, radni oceniają naszą pracę .Kończąc został Pan wybrany w demokratycznych, wolnych wyborach, pełni Pan funkcje przez następne 4 lata, to Pan przedstawił wizję rozwoju na 4 lata, wierzę Panu, że wizja ta jest otwarta i każdy dobry pomysł będzie mógł być przyjęty- z czego się bardzo cieszę. Panie burmistrzu to ludzie zaufali Pańskiej wiedzy
 i  doświadczeniu i mam nadzieję, że  tylko życzyć  powodzenia w realizacji tego co zostało przedstawione. Dziękuję”.
-radny Ryszard Huzar powiedział, że dyskusja nad tematem jest trochę za późno, gdyż czasu, aby spotkać się z różnymi grupami jest mało.Radny powiedział, że potrzeba wizytacji szkoły i przedszkola przez radnych była, a przewodniczący nie został o tym powiadomiony, bo go nie było- wizytacja zgłoszona została dla Pani naczelnik oraz u dyrektorów szkół  i w żadnym wypadku radny nie uważa, że było to naganne zwłaszcza, ze wizytacja odbyła się w okresie ferii zimowych i nie ucierpiały na tym dzieci. Zdaniem radnego dyskusja na ten temat powinna odbyć się wcześniej. Co do przedszkola i propozycji połączenia przedszkola ze szkołą to radny  powiedział, że z początku podchodził do tego sceptycznie, w momencie gdy uzyskał informacje co do tego jak będzie wyglądało przeniesienie przedszkola do szkoły, i po uzyskaniu zapewnień burmistrza i Pani naczelnik co do otrzymania dodatkowych materiałów dotyczących przeniesienia obiektu przedszkola do szkoły w tym także kosztów, które zostaną dostarczone do połowy marca, radny powiedział, że ze względów ekonomicznych przekształcenie takie jest wskazane, zwłaszcza, że dzieci na tym nie ucierpią, a być może poprawią się im warunki nauczania -mówił radny. Dzieci otrzymają także nowe, duże sale-powiedział radny.
Radny mówił, że dla niego tożsame było budowanie gimnazjum w Korfantowie 
i przedstawienie projektu uchwały dotyczące likwidacji gimnazjum w Ścinawie Małej co w konsekwencji miało doprowadzić do funkcjonowania jednego gimnazjum 
w Korfantowie.   ,,Rozumiem, że w tej chwili nie ma takiej uchwały, czyli rozumiem, że za rok taka będzie” –pytał radny. Radny chciałby usłyszeć, bo do chwili obecnej pomimo tego, że był na dwóch posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Korfantowie nie usłyszał odpowiedzi na pytanie: dlaczego w tym roku nie ma połączenia gimnazjum korfantowskiego ze ścinawskim- jakie są powody tego, że w tym roku tej uchwały  o  likwidacji gimnazjum w Ścinawie nie ma.
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że potwierdza, to że jest otwarty na wszelkie propozycje z zakresu oświaty, jednak ma też swoją godność i tej godności będzie bronił. Burmistrz powiedział, że każdy powinien poruszać tematy, te na których się zna, gdyż wtedy dyskusja nad tematem jest dobra i każdy wie o czym mówić. Nie może być tak, że każdy wszystko kontroluje nie posiłkując się organami do jakich powołany został. Burmistrz wyraził nadzieję na to, że każdy z wypowiadających się ma na względzie dobro ucznia i gminnej edukacji, każdy jednak mówi to co uważa. Burmistrz powiedział, że na pytanie radnego R.Huzara wcześniej już odpowiedział, gdyż powiedział, że realizuje to co proponowali jego konkurenci wyborczy i było hasłem kampanii- chronienie gimnazjum Ścinawskiego i Szkołę Podstawową we Włodarach-mówił  burmistrz. Burmistrz odniósł się także do petycji Rady Rodziców z Włodar i powiedział, że będzie chciał się spotkać z Radą Rodziców  z Włodar, jednak wyjaśnił, że to nie on będzie zmuszał rodziców dzieci z Węży , aby poszli do szkoły we Włodarach, na spotkaniu będzie chciał także przedstawić plusy 
i minusy funkcjonowania szkoły stowarzyszeniowej, oraz drogę z Węży do Włodar. 
Do burmistrza dotarł także list z 600 podpisami rodziców dzieci ze Ścinawy Małej 
 w zakresie nielikwidowania gimnazjum.
Burmistrz powiedział, że w budżecie gminy, gdzie wydatki na oświatę stanowią ponad 50% wydatków gminy, nie chciałby być w sytuacji, gdzie tylko on zna patent na rozwiązanie problemów oświatowych. Podkreślił, że wszelkie propozycje 
w oświacie mogą nie iść w parze z odczuciami rodziców bądź też nauczycieli i należy o tym pamiętać-mówił burmistrz. Burmistrz powiedział, ze w chwili obecnej na budżet rzutuje funkcjonowanie szkoły we Włodarach, a w momencie utworzenia szkoły stowarzyszeniowej niepublicznej  szkoła taka otrzymuje tylko wielkość subwencji na jednego ucznia-nic więcej. Zmiana funkcjonowania placówki rzutuje także na  nauczycieli, którzy też tam będą pracować.
Burmistrz przedstawił także wszystkim środki jakie są wydatkowane na poszczególne szkoły w gminie. Powiedział, że ok. 800 tys. zł można by było pozyskać na inne zadania w gminie dzięki reformie oświatowej. W reformie oświatowej  chodzi 
o racjonalne wykorzystanie placówek oświatowych, które w gminie funkcjonują-mówił burmistrz. Szkoła poprzez wygląd, warunki, ducha, którego trzeba w nią tknąć powinna zachęcać do nauki- kończył na tym swoją wypowiedź burmistrz. 
 -radny Henryk Kierpal powiedział, że skoro radny A. Kruczkiewicz wystawił ocenę burmistrzowi to niejako tak, jakby sobie też wystawił i całej poprzedniej Radzie, gdyż to burmistrz wnioskuje  tylko do Rady, a Rada to akceptuje-uchwala lub też odrzuca. Radny powiedział, że nie należy wypominać sobie wzajemnie tego gimnazjum, kto był za i kto przeciw. Zwrócił też uwagę na to, ze jeżeli chodzi komuś o dobro gminy to chodzi o to, aby to nowe gimnazjum jak najszybciej zapełnić, pracowali w nim dobrzy nauczyciele i  uczniowie chcieli się w nim uczyć. Radny wspomniał jak kiedyś wyglądała oświata i jak  w szkole w Korfantowie czuły się dzieci z małych wsi. Dlatego tak  ważne jest, aby jak najwięcej dzieci uczęszczało do gimnazjum 
w Korfantowie. Powiedział, że każdemu radnemu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, a radnego w tym roku wstrzymało to, że nie złożył projektu uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Ścinawie to, że będzie to pierwszy rok funkcjonowania gimnazjum i sam nie wie jak będzie wyglądał. Jednak w przyszłym roku, jak takiego projektu o likwidacji gimnazjum w Ścinawie nie złoży ani burmistrz, ani  stałe  Komisje Rady to wówczas sam przedstawi Radzie taki projekt uchwały, ponieważ nie po to budowało się gimnazjum w Korfantowie, żeby teraz ono funkcjonowało tylko w połowie. Radny odniósł się także do likwidacji Przedszkola 
w Korfantowie i powiedział, że jest to tylko przeniesienie siedziby przedszkola 
 i z całą pewnością dzieci na tym nie stracą, a polepszy to tylko warunki nauki dla dzieci i dodatkowo utworzony zostanie plac zabaw, którego dzieci do tej pory nie miały. Radny powiedział, że jest za tym, aby zmodernizować docelowy budynek przedszkola, dzieci przenieść do nowego w dodatku ekonomicznie gmina również zyska, gdyż wykorzysta 4 pomieszczenia jakie zostaną wolne i pozbędzie się budynku starego przedszkola, kadra obecna na tym nie straci. Radny zaapelował do pozostałych radnych, aby nie bali się radykalnych ruchów, gdyż po to każdy został wybrany, aby służyć dla dobra gminy- kończył tymi słowami radny H. Kierpal.
- radny Andrzej  Kruczkiewicz powiedział, że reorganizacja oświaty wyszła kiepsko. Radny posłużył się przykładem likwidacji Szkoły w Rzymkowicach i wydatkowaniem następnie środków na utworzenie przedszkola w Rzymkowicach i dodatkowych kosztów związanych z jego utworzeniem. Radny powiedział, że nie  za wszystkimi projektami uchwał był przeciw. Powtórzył także, ze nie chciano jego, ani radnego 
K. Bernackiego nawet wysłuchać nie mówiąc już o realizacji tych propozycji.
Radny zwrócił też uwagę  na budynki po zlikwidowanych szkołach w Puszynie 
i Gryżowie, które teraz stoją puste. Radny powiedział, że to radny H. Kierpal głosował za budową gimnazjum i grupa radnych, przypomniał także, że był przeciwny budowie gimnazjum, w związku z tym nie jest w tej chwili uprawniony do ponoszenia ryzyka  
i odpowiedzialności w związku z podjęciem takiej decyzji. Radny powiedział, że wierzy burmistrzowi, że ten wie co robi i go poprze w tych działaniach, ale z drugiej strony powiedział, że nie ma co winą obarczać opozycji, której nie chciano nawet wysłuchać-twierdził radny.  Radny powiedział, że ta sesja była okazją do podsumowania dyskusji odnośnie oświaty, bo przed radą nowy projekt, nowe wyzwania i nowa praca.
-radny Henryk Kierpal odpowiedział, radnemu A. Kruczkiewiczowi, że jeśli startuje się na liście wyborczej to należy myśleć też o pewnych konsekwencjach. A jeśli chodzi o podsumowanie to radny takie podsumowanie robi co sesję- skończył na tym swoją wypowiedź radny Kierpal.
Przewodniczący zamknął temat.
Ad. 5c)  Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli w Gminie Korfantów oraz przyjęcia kierunków rozwoju edukacji gminnej.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie, 13 radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli 
w Gminie Korfantów oraz przyjęcia kierunków rozwoju edukacji gminnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 5d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Zespołu Szkół w Korfantowie. 
Do przedstawionego projektu uchwały pytanie zadał radny R. Huzar, który powtórzył swoje pytanie dotyczące odpowiedzi na pytanie co było przyczyną tego, że burmistrz nie przedłożył Radzie projektu uchwały o likwidacji gimnazjum w Ścinawie Małej. Radny zapytał także radnych z okręgu ścinawskiego o to samo. Radny powiedział, że nie przypomina sobie, aby radni z okręgu ścinawskiego głosowali przeciw gimnazjum w Korfantowie, dlatego dziwi radnego takie zachowanie. Radny powtórzył, że ani na posiedzeniu komisji , ani posiedzeniu Rady nie usłyszał jednoznacznych argumentów przeciw likwidacji w tym roku Gimnazjum w Ścinawie Małej i o taką odpowiedź prosi, chyba że od strony radnych nie będzie takiego głosu.
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Miejskiej, który zadał retoryczne pytanie:  czy 600 podpisów przeciw likwidacji gimnazjum w Ścinawie Małej nic nie znaczy? 
Przewodniczący RM ponownie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Zespołu Szkół w Korfantowie. 
 Rada 13 głosów ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr  V/28/2011 w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Zespołu Szkół w Korfantowie  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Ad. 5e) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Przedszkola w Korfantowie. 
Rada jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr V/29/2011 w sprawie zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Przedszkola w Korfantowie  stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w pracach Rady, po czym wznowił jej obrady.
Ad. 6a) Przewodniczący RM powiedział, że w związku ze zgłoszonym na piśmie wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie dotyczącym  zwiększenia stawki ekwiwalentu za udział strażaków w szkoleniu z 1/600 na 1/350 poprosił o przegłosowanie tego wniosku. Przeczytał treść wniosku i poddał go pod głosowanie.
9 radnych głosowało ,,za” przyjęciem wniosku, 1 radny była przeciw, 3 radnych  wstrzymało się od głosowania.
Głos zabrał następnie Sekretarz Gminy, który wyjaśnił problematykę wypłacania ekwiwalentu dla strażaków. 
Głos zabrał także radny H. Kierpal, który powiedział, że jest to ekwiwalent dla strażaków ochotników i w jednostce we Włostowej  każdy strażak pozostawia ekwiwalent jaki wypracował na działalność swojej jednostki. Dodatkowo jednostki OSP teraz również borykają się z brakiem ochotników do pełnienia służby ratowniczej w jednostkach pożarnictwa. Ponadto strażak bez szkolenia nie może brać udziału w akcjach ratowniczych. Na koniec powiedział, że straże pożarne aktywizują lokalną społeczność i korzyści dla społeczeństwa lokalnego z posiadania jednostki są nieocenione.
- radny Andrzej Kruczkiewicz, powiedział, że na jego komisji takiego wniosku nie było, w związku z tym nie wiedział nad czym głosuje przed chwilą, gdyż wniosek ten nie został przedstawiony, brakowało uzasadnienia, które po głosowaniu złożył radny i Sekretarz Gminy. Radny powiedział, że nie wiedział o co chodzi glosując nad wnioskiem. Radny powiedział, że nie została zapewniona kolejność, czyli najpierw wyjaśnienia osoby składającej wniosek, a następnie głosowanie, a nie odwrotnie. Radny powiedział, że będzie głosował on za podjęciem uchwały, gdyż wniosek jest zasadny, a chodziło jemu tylko o proces legislacyjny.
-- Przewodniczący RM powiedział, że procedura została zachowana, gdyż wniosek został przedstawiony, a następnie był głosowany. Przewodniczący  RM poddał ponownie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z poprawką.
Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie przeciw podjęła w/w projekt uchwały. 
Uchwała Nr V/30/2011  w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 6b) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada podjęła uchwałę 12 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała Nr V/31/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Sekretarz Gminy, jednak wcześniej Przewodniczący RM, który powiedział, że jeżeli kogoś nie będzie zadawalała odpowiedź ustna udzielona przez Sekretarza Gminy, wówczas taki radny może otrzymać odpowiedź pisemnie.
Sekretarz powiedział, że tylko na interpelacje radnej Pani Anny Bardoń-Łaszczewskiej odpowiedź zostanie wystosowana na piśmie, gdyż radna zgłaszała interpelacje pisemnie, na pozostałe wnioski i pytania odpowiedź zostanie udzielona ustnie.
 Odpowiadając na pytanie radnego H. Kierpal Sekretarz Gminy powiedział, że  jeżeli gmina będzie miała środki w budżecie, to gmina będzie o tym pamiętała.
Odpowiadając na pytanie dotyczące programu Odnowa wsi Sekretarz Gminy powiedział, że program ten wymaga jeszcze dopracowania wspólnie z sołtysami, regulamin ten musi być spójny z regulaminem powiatowym, zwłaszcza, że środków w budżecie gminy na ten rok nie ma przeznaczonych. W lepszej sytuacji są sołectwa, które 
w podziale swojego funduszu sołeckiego, część swoich środków przeznaczyła właśnie na program Odnowa wsi. Sekretarz powiedział o zmianach w regulaminie powiatowym, gdzie max. dofinansowanie sięgnąć może 5 tys. zł  jednak mniej sołectw może z tego programu skorzystać. Na koniec Sekretarz powiedział, że wszyscy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciach w tej materii.
Odpowiadając na interpelację Pani Teresy Mizery Sekretarz powiedział, że nie będzie redukcji – zwolnień pracowników zarówno w Zespole Szkół w Korfantowie jak i Przedszkolu w Korfantowie. Powiedział również, że jeśli miałoby się cokolwiek 
w tym temacie zmienić, to Rada będzie o tym jako pierwsza poinformowana.
Ad.8 W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
- radny H. Kierpal, który powiedział, że czas nagli jeśli chodzi o składanie wniosków o środki w ramach programu Odnowa wsi, zaapelował do Sekretarza, aby 
z ustaleniem zasad dofinansowania nie czekać do 10 marca, ale aby w przyszłym tygodniu opracować zasady, tak aby sołectwa jednoznacznie wiedziały czy mają pisać wnioski, czy też nie w przypadku, gdy tych środków w budżecie gminy nie będzie.
- radny Jan Dawidowicz, który zapytał o to ile pochłonęły środki związane z budową remizy we Włodarach, słyszał, że w tym roku w budżecie zabezpieczona jest kwota 50 tys. zł- co będzie za tą kwotę wykonane. Radny powiedział, że strażacy z Włodar zgłaszali problem bardzo złego stanu technicznego auta strażackiego, któremu 
w maju br. kończy się przegląd techniczny i który nie przejdzie badań technicznych, tym samym jednostka pozostanie bez auta. Naczelnik OSP wystąpił do gminy o zakup takiego auta, sami strażacy znaleźli już takie auto, którego cena wynosi ok. 10 tys. zł, jednak otrzymali odpowiedź z gminy, że nie ma środków na zakup takiego auta. Radny prosił o to, aby jednak znaleźć środki w budżecie gminy na zakup nowszego auta. Radny powiedział, że z informacji przekazanych przez Zarząd OSP Włodary, jednostka starała się o duże dofinansowanie, jednak nie wiadomo dlaczego wniosek ich został odrzucony, w tym wniosku strażacy z własnych środków chcieli
 w części pokryć koszt zakupu nowszego auta, dodatkowo przewidziany był zakup sprzętu i obuwia dla strażaków. Dofinansowanie wynosiło ok. 80%. Radny pyta o to dlaczego wniosek ten został odrzucony.
Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, który poinformował, że doszło do spotkania jego, Komendanta Gminnego OSP ze strażakami z Włodar, podczas spotkania poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem OSP i ich problemami. Sekretarz powiedział, że jednostka niemobilna traci swoją żywotność i umiera śmiercią naturalną. Podczas spotkania wspólnie z Zarządem OSP podjęliśmy inicjatywę zmierzającą do tego, aby znaleźć samochód zastępczy lub docelowy, gdyż ten który jednostka posiada nie nadaje się już do użytku, a koszty naprawy przewyższałby jego wartość. Wspólnie szukaliśmy auta pożarniczego, który spełniałby minimalne  wymagania, a przy tym nie byłby zmarnowanym wydatkiem budżetu.
Sekretarz powiedział, że wiele jest ofert aut strażackich, jednak należy je sprawdzić, tak aby nie kupić czegoś czego będziemy później żałowali mówił Sekretarz. Wspomniał również, że auto które posiada jednostka jest z początku lat 80, natomiast wszystkie dostępne finansowo oferty dotyczą aut z lat 70 lub początku lat 80, auta dużo nowsze to koszt ok. 100 tys. zł. Sekretarz powiedział, że zakupione auto dla jednostki w Ścinawie z 1978 roku to koszt 38 tys. zł. Sekretarz powiedział, że rozmowy są w toku. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że  jednostki Osp corocznie składają zapotrzebowanie na sprzęt. Gmina w sprzęt zaopatruje się w Zarządzie Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie dofinansowanie sięga 50% jednak z uwagi na blokadę środków finansowych, gmina musiała z tego zakupu zrezygnować i dotyczy to wszystkich jednostek OSP 
w gminie. Sekretarz powiedział, że sprzęt ten będzie do nabycia po półroczu br. pod warunkiem, że gmina będzie mogła uczestniczyć w tym zakupie.
-  Przewodniczący RM poinformował, ze do Rady Miejskiej skierowana została skarga na działalność Burmistrza Korfantowa, zgodnie z obowiązującym  prawem, to Komisja Rewizyjna bada zasadność skargi, po otrzymaniu zlecenia jej zbadania. 
W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przekazanie skargi dla Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Korfantowa. 
Rada 10 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących” zadecydowała o przekazaniu skargi dla Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Korfantowie.
Głos zabrał radny  Pan Mariusz Żabiński, który podziękował w swoimi imieniu- Przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych radnym
 z innych komisji, za troskę o sprawy oświatowe. Wyraził przy tym nadzieję, że wspólnie uda się tak przeprowadzić reformę oświatową w gminie, aby skutki jej były jak najmniej dotkliwe dla nauczycieli, a zmiany z korzyścią wpłynęły na dobro uczniów i gminy.
Radna Anna Bardoń-Łąszczewska, zabrała głos w sprawie merytorycznej, tzn. czy radni zostaną zapoznani z treścią skargi na działalność Burmistrza Korfantowa?
Przewodniczący poinformował, że każdy z radnych otrzyma kopię skargi.
Ad. 9 Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 26 stycznia 2011 r.  IV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół.
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem V sesji RM jej przewodniczący o godz. 13.55 zamknął jej obrady.
Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk
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