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Protokół Nr VII/2011
z odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 roku  VII  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:10.20-13.25.

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, 21 sołtysów, w tym nowych sołtysów: Jegielnicy- Pana  Tadeusza Kolonko, Gryżowa- Pana Stanisława Skowrońskiego, Piechocic –Panią Aurelię Pikułę, Pleśnicy- Pana Bogdana Biedę, Przydroża Małego- Panią  Janinę Miszczak, 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.
	 Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Korfantowa 
z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok:

	wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

pytania i dyskusja radnych.
	Podjęcie uchwał:

	w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
	w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;
	zmieniającej  uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
	zmieniająca uchwałę w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży  Pożarnych;
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Korfantowie;
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego  obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z  obrad VI sesji Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.



Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  sesji, gdyż uczestniczyło w niej 14  radnych (nieobecny uspr. J. Oleś).
Ad. 2 Przewodniczący RM udzielił głosu  Panu Jarosławowi Szewczykowi- Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy Burmistrza Korfantowa 
w okresie międzysesyjnym tj. od 31 marca 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 3. Wnioski i interpelacje zgłosili:
- radny R Huzar- w sprawie  dokonanej zmiany usytuowania gniazd do segregacji śmieci w Korfantowie i niewłaściwego zdaniem radnego  ich ulokowania, ponadto  radny zwraca się z prośbą o częste opróżnianie tych gniazd, gdyż bardzo szybko ulegają one zapełnieniu;
- radny R Huzar- w  sprawie  konieczności podjęcia interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie w zakresie, usunięcia obumarłych konarów drzew na 
ul. Kościuszki w Korfantowie  i przycięcia istniejących, ze względu na niebezpieczeństwo stwarzane wobec kierujących pojazdami i przechodniów;
- radny Andrzej Kruczkiewicz- w sprawie złego stanu dróg w gminie-prośba 
o przedstawienie działań zmierzających do poprawy ich stanu;
- radny  Kazimierz Didyk, który zapytał  o to czy będzie dokończony remont chodnika przy drodze powiatowej w Ścinawie Nyskiej na ul. Nyskiej, bo z jego informacji wynika, że firma zbankrutowała, a zadanie jest niedokończone od ubiegłego roku- prośba o interwencję.
Przewodniczący RM przywitał i przeprosił za przeoczenie  na początku sesji  przybyłej Sołtys Włodar Pani Anny Suchodolskiej.
Ad. 4 Przewodniczący RM  udzielił głosu   Burmistrzowi Korfantowa Panu Zdzisławowi Martynie, który przedstawił  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok. 
Burmistrz powiedział, że przedstawi on jedynie okoliczności, które miały wpływ na wykonanie budżetu w 2010 roku. Burmistrz powiedział, że przy ocenie stopnia wykonania budżetu należy mieć na względzie dwa czynniki tzn. uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok i sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok i należy dokumenty te  skonfrontować. Burmistrz poinformował również, że  w miesiącu czerwcu podjęta zostanie uchwała dotycząca wykonania budżetu za rok ubiegły, gdyż zmieniły się przepisy ustawy o finansach publicznych i terminy  podejmowania przez Radę uchwały absolutoryjnej. 
	 Burmistrz powiedział, że w 2010 roku uległy zwiększeniu zarówno dochody jak i wydatki średnio o 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Podkreślił także, to że budżet uchwalony na początku roku, jest w trakcie roku zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza.
 Burmistrz powiedział, że w 2010 roku zwiększenie wyniosło ok.1 mln. 500 tys.  zł
 w porównaniu do planu.
 Burmistrz powiedział, że:
-Dochody budżetu wykonane  zostały  w 95,56%;
-Dochody bieżące w 98,38%;
-Dochody majatkowe w 61,07%;
- wydatki ogółem w 95.06%;
-wydatki bieżące w 94,64%;
- wydatki majątkowe  w  96,13% i są to wskaźniki pomiędzy planem, a faktycznym  ich wykonaniem.
Burmistrz powiedział, że nadwyżka budżetowa jest niewielka, co świadczy o tym, że wydatki  zostały dobrze wykonane. Burmistrz stwierdził, że bolączką gminy są niskie dochody własne, które wynoszą zaledwie 28,23% (pozostałą część stanowią: dotacje celowe 21,55% i  subwencje 50,22%). 
 Niski wskaźnik dochodów własnych ma dobrą też swoją stronę, gdyż w ubieganiu się o  środki unijne powoduje, że gmina otrzymuje  2 punkty dodatkowe. Ponadto gmina w związku z niskim wskaźnikiem  dochodu na jednego mieszkańca otrzymuje ok. 5 mln. zł subwencji wyrównawczej z budżetu państwa, a ściślej z tzw. podatku janosikowego, płaconego przez najbogatsze gminy w Polsce. Jednak już teraz kilka gmin bogatszych ,,buntuje” się przeciwko oddawaniu części swoich wypracowanych dochodów dla gmin biedniejszych. Burmistrz powiedział, że wspólnie z kilkoma pracownikami wizytował farmę wiatraków, jaka powstaje w gminie Kamiennik 
i zadał dla inwestorów pytanie: ile dochodu gmina otrzyma z tytułu zamontowania na jej terenie 15 wiatraków i jak to wpłynie na ich budżet. Odpowiedź- mówił burmistrz była taka, że rocznie do budżetu gminy firma  wpływać będzie ok. 1 mln. – podatku 
 i o taką kwotę zostanie również pomniejszona subwencja wyrównawcza dla gminy, bo gmina Kamiennik także korzysta z tej subwencji- czyli wpływu na budżet ta inwestycja mieć nie będzie- mówił burmistrz. Na terenie naszej gminy zatem musiałoby istnieć 5 takich farm wiatrowych, aby gmina  nie korzystała z subwencji wyrównawczej, jednak gmina  Korfantów podejmuje  działania służące  posiadaniu dodatkowego dochodu np. z farm wiatrowych- stwierdził burmistrz.
 Pan Z. Martyna powiedział, że bolączką naszej gminy jest spora część osób, które prowadzą działalność gospodarczą bez żadnej rejestracji, a w związku z tym nie uiszczają z tego tytułu żadnych danin  do budżetu państwa i gminy, przez co firmy legalnie działające nie są konkurencyjne dla mieszkańców. Burmistrz odniósł  się także do wysokiego wykonania dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawej oraz wydatków związanych z ich poborem plan wynosił : 5 328 675 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 026 422,19 zł. 
  Burmistrz powiedział, że gmina tylko na niektóre podatki ma wpływ, gdyż Rada Miejska ustala stawki takich podatków tzn. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, opłatę targową, opłatę od posiadania psów, natomiast na podatek od spadków 
i darowizn gmina nie ma wpływu, gdyż jest on przekazywany przez Urząd Skarbowy. Burmistrz odniósł się także do symbolicznej, bo wynoszącej zaledwie 2 550,00 zł opłaty od posiadania psów i dużych wydatków związanych z bezpańskimi psami ponoszonymi przez gminę. 
 Burmistrz w swojej wypowiedzi odniósł się także do sprzedaży mienia gminnego 
i  niskiego stopnia wykonania tych dochodów- mówiąc, że dochody z tego tytułu wzrosłyby jeśli gminie udałoby się sprzedać dwie duże nieruchomości tzn.  byłą szkołę w Puszynie i Gryżowie. Burmistrz powiedział, że na str. 24 sprawozdania znajduje wykaz zaległości podatkowych według sołectw Gminy Korfantów- kwota zaległości wynosi 241 785,71 zł i dotyczy 24 miejscowości gminy- jednak 
w większości sołectw zaległość ta jest spowodowana jedynym podatnikiem,  który od dawna stracił już płynność finansową. 
 Burmistrz nawiązał przy tym, do zaległości w opłatach czynszu za mieszkania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie powiedział, że problemu z opłatą czynszu nie powinny mieć osoby majętne, a i takie mają i czynszu nie płacą.  Burmistrz przypomniał, że w związku z zaległościami w podatkach 
i opłatach gmina podejmuje czynności prawem przewidziane, aby należności te wpływały na rachunek gminy, jednak skuteczność tych działań często nie powoduje skutków zamierzonych.
Burmistrz powiedział, że 2010 roku wykonanie dochodów było dobre w zakresie planów jakie zostały założone, niemniej jednak chciałoby się-mówił burmistrz, aby dochody te były wyższe.
 Burmistrz odniósł się także do środków jakie gmina otrzymuje na zadania zlecone 
i  powiedział, że są one daleko niedoszacowanie i zawsze państwo daje mniej środków na realizację tych działań aniżeli tego wymaga okoliczność. Burmistrz powiedział, że unormowania dotyczące spraw alimentacyjnych nie powinny być gminie przypisane i gmina nie powinna się tym zajmować. 
Burmistrz stwierdził, że w przypadku wydatków należy rozpatrzeć to czy zadania jakie zostały zaplanowane w budżecie zostały wykonane, a jeśli tak to w jakim stopniu, a nie czy dany wydatek był zasadny czy też nie. Burmistrz powiedział, że gmina w  roku ubiegłym pozyskała sporą część środków z zewnątrz na realizację  niektórych zadań, dodatkowo oszczędności przyniosły także działania jakie podjęte były w oświacie w roku ubiegłym.
 Burmistrz powiedział, że  w roku  ubiegłym gmina z własnych środków musiała dołożyć kwotę  ok. 750 tys. zł do oświaty, w 2009 roku 1 mln. 500 tys. zł., zatem zadania jakie miały zracjonalizować sieć oświatową przyniosły skutek. Pomimo tego  w 2011 roku gmina będzie zmuszona dołożyć ok. 1 mln. 750 tys. zł do zadań subwencjonowanych w oświacie. Burmistrz zwrócił uwagę na fakt tendencji, który nie jest zgodny z dążeniami gminy zmierzającymi do zracjonalizowania kosztów utrzymania szkół, zachowując przy tym dążenia do jak najlepszego kształcenia. 
  Burmistrz wskazał,  że tendencje wśród mieszkańców są takie, aby gmina nie tylko pozostawiła funkcjonujące szkoły i żadnej nie likwidowała, ale również, aby zostało utworzonych więcej klas niż wynika to z demografii, ponadto są dążenia zmnierzajace do zwiększenia liczby etatów nauczycielskich Burmistrz podkreślił, że  kwota  1 mln. 750 tys. zł mogłaby zostać wydatkowana na inne, równie ważne co oświata zadania stąd  żądania w zakresie remontów dróg, czy też innych zadań 
w chwili obecnej nie znajdują  swojego odzwierciedlenia w budżecie.
 Poza tym, w przyszłości trzeba będzie zastanowić się nad podjęciem innych rozwiązań, które  gminie przyniosą oszczędności. Burmistrz powiedział, że wydatki na oświatę stanowią ponad 50 % całości budżetu gminy. Liderem w placówce do której gmina będzie musiała dołożyć najwięcej środków jest Zespół Szkół 
w Korfantowie –w  2010 roku dołożyliśmy do zadań subwencjonowanych kwotę 278 tys. zł, natomiast w 2011 roku, jeśli nic się nie zmieni to konieczne będzie dołożenie kwoty 863 tys. zł- mówił burmistrz. Powiedział stanowczo ,że będzie przeciwnikiem wszelkich działań, które będą miały na celu zwiększenie wydatków na ten cel. 
 Burmistrz powiedział, że dobrze wykonywana jest inwestycja budowy gimnazjum 
w Korfantowie, ponadto gmina realizuje  jeszcze w tym roku dwa zadania z udziałem środków unijnych- w Zespole Szkół w Korfantowie i w Szkole Podstawowej 
w Korfantowie oraz o tym, że w ubiegłym roku  zakończona została budowa remizy strażackiej w Ścinawie Małej i świetlicy wiejskiej w Gryżowie- rozpoczęta w 2010 r., a zakończona w I kwartale 2011r.
 	Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz podziękował wszystkim, tym którzy realizowali budżet Gminy Korfantów w 2010 roku: Skarbnikowi Gminy, sołtysom, naczelnikom wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów głos zabrali:
- radna A. Bardoń- Łaszczewska, która odniosła się do pisma Rady Mieszkańców ulicy Parkowa w Korfantowie, którzy zwrócili się  z prośba o wyrażenie stanowiska przez Radę odnośnie sprzedaży  tych nieruchomości  po cenach preferencyjnych. Radna powiedziała, że w piśmie jest zarzut dotyczący braku przepływu informacji dotyczącej mieszkań na ul. Parkowej pomiędzy nimi, a gminą. Powiedziała, że na marcowym  posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej podejmowane były dyskusje odnośnie mieszkań i problemów tam istniejących, a dotyczących m.in. istniejącej  kotłowni.
Radna zauważyła brak konsekwencji i ciągłości w działaniach inwestycyjnych realizowanych przez gminę np. remontów w istniejącym przedszkolu, a następnie podejmowaniu działań zmierzających do przeniesienia przedszkola do Zespołu Szkół w Korfantowie.
Radna wzięła w obronę również dyrektorki szkół, gdyż powiedziała, że wydatki 
w oświacie nie są spowodowane głównie przez  wzrost wynagrodzeń nauczycieli, ale także przez wzrost cen energii, zakupów jakie  szkoły realizują w tym także spowodowane są kosztami projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, gdzie pomimo tego wkład własny  szkoły jest jednak wymagany.
-Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk, który zwrócił się z prośbą o zadawanie pytań dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok, gdyż to  o czym mówiła radna wykracza poza omawianą materię.
- radny Ryszard Huzar, który powiedział, że koszty w Zespole Szkół w Korfantowie, dotyczą dzieci z kilku miejscowości i dotyczy to 1/3 obecnych na sali sołtysów, a nie wyłącznie miasta Korfantów. Radny odniósł się także do likwidacji Szkoły Podstawowej we Włostowej, Puszynie, które to działania  miały spowodować oszczędności- teraz okazuje się, że szkoła w Korfantowie jest najdroższa- mówił radny. Radny powiedział, że burmistrzowi zapomniało  się o tym, że wydatki związane z Zespołem Szkół w Korfantowie spowodowane są także przez koszty   utrzymania hali sportowej i budującego się gimnazjum, gdyż obiekty  te powiększają koszty  oświaty, ponadto wspomniał, że reforma w oświacie nie została do końca przeprowadzona, bo dzieci z gimnazjum w Ścinawie Małej nie przejdą do nowego obiektu z dniem 1 września, przez co zwiększy się utrzymanie nowego budynku gimnazjum- mówił radny.
Ponadto koszty zatrudnienia pedagoga również obciążają finansowo Zespół Szkół
 w Korfantowie, choć pedagog pracuje także w innych szkołach i należy o tym pamiętać, gdyż takie ocenianie Korfantowa [Zespołu Szkół] jest zdaniem radnego niesprawiedliwe.
- radny  Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że samo sprawozdanie ze względów merytorycznych było bardzo dobrze przygotowane- jak co roku- mówił radny. Powiedział, że był przeciwny uchwaleniu budżetu na 2010 rok w wersji przedstawionej przez burmistrza, gdyż uważał, że  wprowadzi on gminę  w ,,niezłe tarapaty”- i ze sprawozdania przedstawionego przez burmistrza wynika, że dobrze w tej materii nie jest. Radny powiedział, że swoją wypowiedź zacząłby od pytania bardziej filozoficznego tzn. czy lepiej dawać czy brać?, gdyż filozofia naszej gminy  – zdaniem radnego, polegała na tym, że lepiej otrzymywać. Radny uważa, że należy  jednak dawać tzn. mam nadmiar i mogę się nim podzielić,  natomiast jeśli ktoś otrzymuje, to znaczy, że  jest biedny. Radny powiedział, że od 8 lat dyskutuje 
z burmistrzem na temat dochodów z  tzw. podatku janosikowego i przypomniał, że już kilka lat temu mówił o  tym, że bogatsze gminy zaprzestaną płacenia swoich nadwyżek dla gmin biedniejszych, co w konsekwencji niekorzystnie wpływnie na gminy biedniejsze, bo zostaną bez dochodów. Radny ostrzegał przed takim zagrożeniem, jednak burmistrz twierdził, że otrzymywanie subwencji jest dla gminy korzystne, bo ile trzeba by było zrobić, aby takie środki pozyskać- mówił radny.
 Pan A. Kruczkiewicz powiedział, że gdyby ta farma wiatrowa powstała na terenie naszej gminy, to gmina miałaby swój dochód, a nie liczyła na to co otrzyma 
z budżetu państwa, a z subwencjami jest różnie: co mieć swoje, to mieć swoje i nie liczyć na cudze- mówił radny.
Radny odniósł się także do sprzedaży mienia gminnego  i powiedział, że ryzyko niesprzedania budynków w Puszynie i Gryżowie było brane pod uwagę.
Ponadto należy wziąć pod uwagę środki jakie zostały z jednej strony zaoszczędzone na oświacie w wyniku reorganizacji oświaty, a z drugiej na koszt remontów 
w przedszkolu w Rzymkowicach , który w 2010 roku wyniósł 157 tys. zł, a docelowo do tego budynku  należy dołożyć jeszcze ok. 400 tys. zł.
Radny powiedział, że podobnie sprawa wygląda z wykonaniem stołówki w Zespole Szkół  w Przechodzie i wydatkowania w ubiegłym roku kwoty 57 tys. zł, a docelowo ma być wydatkowanych jeszcze 100 tys. zł. Radny powiedział, że takie inwestycje powinno się szybko wykonywać, a w naszej gminie trwają one latami i w związku 
z tym nie przynoszą efektów tak szybko jakbyśmy tego oczekiwali.  Radny mówił, że należy zastanowić się nad formą inwestycji, działań, jakie gmina podejmuje 
w zakresie inwestycji tzn.: rozpoczyna, a nie widomo kiedy skończy. 
Radny odniósł się do wysokich kosztów oświetlenia ulicznego, które wynoszą ok. 530 tys. zł w skali roku i konieczności przeprowadzenia modernizacji oświetlenia ulicznego, tak aby zmniejszyć koszty wydatkowane na ten cel.
 Na koniec swojej wypowiedzi radny powiedział, że na dzień  31.12.2010 roku zadłużenie wynosi  9 640 145,63 zł  i jest to bardzo  duża kwota.
Radny wspomniał o zagrożeniach jakie występują w  naszej gminie , a dotyczą one dalszej emigracji  i migracji mieszkańców gminy za pracą i spadkiem liczby urodzeń. Radny wyraził nadzieję, że inwestycje w zakresie budowy farm wiatrowych przysporzyłyby gminie nie tylko dodatkowych dochodów, ale może spowodowałyby, że mieszkańcy nie wyjeżdżaliby za pracą. 
- radny Ryszard Huzar, który chciał dopowiedzieć , że w przyszłości mogą wystąpić oszczędności w związku z przeniesieniem przedszkola do budynku Szkoły Podstawowej w Korfantowie. Jednak na chwilę obecną występują  niskie dochody 
z tytułu odpłatności za korzystanie z hali sportowej, a tym samym  powoduje to wzrost kosztów utrzymania hali, która obciąża Zespół Szkół  w Korfantowie. Ponadto przez lata praktykowane było ,,zabieranie środków” ze szkoły w Korfantowie tak, aby  środki te  przekazywać na inne szkoły. Radny powiedział, że przez wiele lat 
w Zespole Szkół w Korfantowie nie przeprowadziło się żadnego większego remontu, a w chwili obecnej, po remoncie ten budynek wygląda o wiele lepiej, za co nalezą się  burmistrzowi słowa uznania. Radny zaapelował, aby nie oszczędzać na szkołach i na dzieciach, szczególnie tych najmłodszych. Radny powiedział, że należy się zastanowić jak  można przyciągnąć inwestorów do gminy, jakie tereny gmina  może im zaproponować, aby  skutecznie rozpoczęli  u  nas działalność. Radny powiedział, że niedawno był inwestor zainteresowany inwestycją na terenie Korfantowa, jednak nikt nie był mu w stanie wskazać terenu, na jakim ta działalność mogłaby być ulokowana, natomiast ceny za ziemię od osób prywatnych były zdecydowanie wyższe, więc postanowił on  zrezygnować z inwestowania w naszej gminie i środki swoje ulokować  w strefie gliwickiej.
- Burmistrz  Korfantowa Zdzisław Martyna, który powiedział, że mówiąc  
o wykonaniu budżetu mówił jasno, że to nie miała być ocena tego, czy dany wydatek był uzasadniony czy też nie, a ocena tego, czy uchwalony budżet został właściwie zrealizowany. Burmistrz powiedział, że ubolewa nad tym, że radny A. Kruczkiewicz był samotny w podejmowaniu decyzji przeciw uchwaleniu budżetu gminy na 2010 rok, dlatego,  że jego argumenty nie zostały podzielone przez pozostałą część Rady. Burmistrz powiedział, że nic nie zrobi jeśli ten budżet nie podoba się jednej osobie, bo on jest zobowiązany do wykonywania tego co Rada uchwali. Burmistrz poprosił redaktora M. Zawadzkiego, aby nie był obecny jak przemawia radny A. Kruczkiewicz, bo wówczas radny jest bardziej rozmowny-mówił burmistrz.
 Powiedział, że nie wie skąd się wzięła kwota 400 tys. zł na Rzymkowicach, skoro przez samą likwidację szkoły podstawowej w Rzymkowicach gmina zyskała ok.  600 tys. zł. Burmistrz powiedział, że informacje tą sprawdzi. Burmistrz przypomniał, że likwidując szkołę jednym z argumentów jakie przywoływał było utworzenie przedszkola w Rzymkowicach, choć to i tak się nie podoba co niektórym radnym- mówił. Natomiast jeśli chodzi o aneks kuchenny w Zespole Szkół w Przechodzie , to nie jest to żadna kuchnia, a wyłącznie stworzenie miejsca, gdzie dzieci mogłyby 
w przyzwoitych warunkach spożywać posiłki i realizować projekty jakie są w tej materii w innych szkołach tj. program ,,szklanka mleka” , ,,Owoc w szkole”. Burmistrz wyraził nadzieję  na to, aby  takie aneksy powstaną we wszystkich szkołach, tak aby te szkoły były konkurencyjne w stosunku do innych placówek. Dlatego tym bardziej dziwi burmistrza informacja- zarzut ze strony radnego A. Kruczkiewicza – nauczyciela w tej szkole dotyczący poprawy warunków  przebywania w tej szkole dzieci. Poza tym przypisywanie chęci do środków z oświaty jest karkołomne, ponadto nie mam żadnej niechęci do szkoły w Korfantowie. Burmistrz powiedział, że 80-85% wydatków w oświacie stanowią jednak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, natomiast pozostała część to remonty, utrzymanie budynków szkół itd. Przypomniał, że już w 2010 roku gmina na utrzymanie hali sportowej wydała 197 tys. zł. Burmistrz powiedział, że na  najbliższej Komisji będzie czas, aby przyjrzeć się kosztom w oświacie. Wyjaśnił, przy tym, że nie chce on żadnej krzywdy zrobić dla oświaty, a wyłącznie chodzi o racjonalne zagospodarowanie istniejących  budynków- dotyczy do przeniesienia  przedszkola w Korfantowie do Zespołu Szkół 
w Korfantowie, ponadto nie może burmistrz zgodzić się na to żeby w szkołach funkcjonowały klasy 12-13 osobowe.  Burmistrz powiedział, że budżet oświaty może zostać także naruszony przez częste korzystanie przez nauczycieli z rocznych urlopów dla poratowania zdrowia, na co nikt ,ani on, ani panie dyrektorki wpływu  nie mają. Dodatkowo, zarzuty dotyczące brania kredytów są nie na czasie, gdyż obecnie każda gmina, aby się rozwijać bierze kredyt, kwestią odrębną  i zasługującą na uwagę jest możliwość niespłacenia takiego kredytu-jednak u nas nie występuje takie zagrożenie i  nie ma czego się w tej materii obawiać.  Burmistrz poinformował, że Gmina posiada wolnych  środków zaledwie 190 tys. zł, wiec prosi o wskazanie zadań na jakie środki te mogłyby zostać wydatkowane skoro jest tak wiele potrzeb, a mało środków. Dlatego nie należy  czekać na moment, kiedy gmina będzie miała większą ilość środków i wówczas będzie realizowała ważne dla niej inwestycje np. ul. 3 Maja  w Korfantowie, a korzystać z możliwości finansowych prawnie dla gminy przewidzianych. Burmistrz w swojej wypowiedzi poruszył także kwestie związane podatkiem od farm wiatrowych i różnymi interpretacjami prawnymi w tym zakresie. Wyjaśnił przy tym, że gmina jeśliby chciała na swoim terenie tworzyć farmy wiatrowe będzie musiała zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie koszt takiej zmiany to ok. 150 tys. zł. Burmistrz powiedział, że gmina już w tej chwili ma zaplanowane tereny pod farmy wiatrowe, na których mogą zostać zamontowane aż 23  takie urządzenia. Burmistrz odniósł się także do zarzutu dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego i powiedział, że gmina podejmuje działania zmierzające do wykonania takiej inwestycji. W tym celu  wspólnie z pracownikami zakładu energetycznego  wizytowane były sołectwa, tak aby dokonać przeglądu sieci oświetlenia, w chwili obecnej burmistrz oczekuje projektu umowy i wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku modernizacja taka zostanie przeprowadzona. Jednak oszczędności z tego tytułu będą dopiero za 5-6 lat. 
 Burmistrz odniósł się także do problemu sprzedaży mieszkań na ul. Parkowej 
w Korfantowie  i powiedział, że  zgodnie z wolą Rady burmistrz przygotuje stosowne dokumenty umożliwiające sprzedaż mieszkań dla ich najemców. Ponadto powiedział, że w chwili obecnej nie ma żadnego formalnego stowarzyszenia, które mogłoby działać na rzecz osób zamieszkałych na tej ulicy. Burmistrz powiedział, że mieszkania na tej ulicy zostały zbudowane ze środków publicznych.
 Burmistrz powiedział, że jest zadowolony z wykonania budżetu gminy za 2010 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ponadto sprawozdanie to zostało sprawdzone przez odpowiednie służby pod względem  merytorycznym i formalnym.
 - radny Andrzej Kruczkiewicz, który chciał wyjaśnić kilka kwestii. Powiedział, że był przeciwny uchwale dotyczącej uchwalenia budżetu  gminy na 2010 rok, jednak 
w nowej Radzie Miejskiej nie ma już osób, które były zwolennikami tamtego budżetu
 i ten budżet uchwaliły. Radny powiedział, że  jeśli chodzi o redaktorów to na sali jest ich dwóch: Pan M. Zawadzki i Pan J.Pietraszko, lecz wypowiedź radnego w żaden sposób nie jest podyktowana ich obecnością. Radny powiedział, że jak burmistrz będzie liczył koszty związane z adaptacją przedszkola to należy do tego doliczyć także te środki jakie gmina wydatkuje na dzieci jakie uczęszczają do Przedszkola 
w Grabinie- czyli łącznie będzie to ok. 400 tys. zł.- mówił radny. Pan  A. Kruczkiewicz powiedział, że nie neguje prób otwarcia stołówki w Przechodzie, a wyłącznie formę adaptacji, która trwa zbyt długo, bo zaczęła się w roku wyborczym i trwa do nadal. Radny powiedział, że jest zwolennikiem takich działań jak rozpoczęcie 
 i kończenie inwestycji, a nie wyłącznie rozpoczęcie- jak to było w przypadków tej stołówki. Radny powiedział, że jego zdaniem nie powinno się rozpoczynać inwestycji jeśli się nie ma na nią środków. Ponadto słuszną sugestią było stwierdzenie radnego R. Huzara   dotyczące przygotowania dla inwestorów terenów pod inwestycję, gdyż takie tereny są potrzebne. Na koniec wypowiedzi radny powiedział, że z wykonania budżetu w 2010 roku gmina wyciągnęła pewne wnioski na przyszłość.
- Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że na głosy za budowę stołówki 
w Przechodzie nie liczył, co znalazło odzwierciedlenie w wyborach.  Burmistrz przypomniał, że organizacja Wasserbalu, kosztowała w ubiegłym roku gminę ok. 70 tys. zł. i nikt na ten temat  nie  podejmuje dyskusji.
Przewodniczący ogłosił 20 minutową przerwę w obradach VII sesji RM.
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady VII sesji RM.
Rada przystąpiła do podejmowania uchwał.
Ad. 5a) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie zmian w budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada podjęła w/w uchwałę13  głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała Nr VIII/41/2011 w sprawie zmian w budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.5b) Pan K. Didyk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada  jednogłośnie  podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
5c) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada  jednogłośnie, 13 głosami ,,za”   podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VII/43/2011 zmieniająca  uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
5d)  Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Rada jednogłośnie, 14  głosami ,,za” podjęła w/w  uchwałę.
Uchwała Nr VII/44/2011 zmieniająca  uchwałę w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 
 5e) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży  Pożarnych.
Rada 13  głosami ,,za” przy 1 głosie przeciw podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży  Pożarnych stanowi załącznik nr 10.
Ad. 5  f)  Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Korfantowie.
Głos zabrał radny Andrzej Kruczkiewicz, który złożył podziękowania dla Pana Ryszarda Huzara za wszelkie uwagi, jakie wniósł radny na posiedzeniu komisji.
Rada jednogłośnie, 14  głosami ,,za” podjęła w/w  uchwałę.
Uchwała Nr VII/46/2011 uchwały w sprawie utworzenia Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Korfantowie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 5 g) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego  obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
 Głos zabrał radny Mariusz Żabiński, który powiedział, że podejmując tą uchwałę pozbawia się Zespołu Szkół w Ścinawie  Małej i Gimnazjum w Korfantowie Zastępców Dyrektorów Szkół i zdaniem radnego  działanie takie nie zapewni dobrego funkcjonowania tych placówek, zwłaszcza, że obowiązków dla dyrektorów jest coraz więcej- mówił radny.
Głos zabrał także radny Ryszard Huzar, który powiedział, że na problem braku zastępców nie należy patrzeć wyłącznie przez pryzmat oddziałów w szkołach, ale  także przez pryzmat liczby uczniów i problemów z uczniami.
Radny powiedział, że w piśmie wysłanym do rodziców dzieci z Przedszkola 
w Korfantowie mowa jest o utworzeniu gabinetu logopedycznego właśnie z logopedą czego się będzie oczekiwało.
 Radny powiedział, że trudno jest mu się pogodzić z tym, że młodsze dzieci będą uczęszczały do klas grup 30 osobowych  w klasach I- III, gdyż jest to porażka edukacji  i cofanie się w rozwoju dziecka.
 Głos zabrał burmistrz, który powiedział, że nie chce on zrobić na złość oświacie, tylko patrzy na  to z innej perspektywy. Burmistrz powiedział, że w tym roku do zadań subwencjonowanych w oświacie konieczne będzie dołożenie  z budżetu gminy 
ok. 1 mln. 750 tys. zł,  wiec prosi o popatrzenie na problem oświaty z punktu wydatków i środków jakie na nią są przeznaczane. Burmistrz  prosił, aby radni podejmując uchwały kierowali się uchwalonym budżetem na 2011 rok i środkami jakie zostały tam zaplanowane, a ponadto wzięli pod uwagę istniejącą sytuację finansową w gminie.
 Przewodniczący RM poddał ponownie pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada 8 głosami ,,za” przy  1 głosie przeciw i 5 głosów wstrzymujących się  podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego  obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.6 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna.
Odpowiadając na pytanie radnego K. Didyka, burmistrz powiedział, że firma wykonująca chodniki w Ścinawie Nyskiej na ul. Nyskiej nie zbankrutowała
 i w najbliższym czasie dokończy realizowane zadanie.
Odpowiadając na pytanie radnego A. Kruczkiewicza, burmistrz powiedział, że 
w budżecie gminy na 2011 rok znajduje się 15 600zł na remonty wszystkich dróg 
w gminie, wobec tego na niewiele zadań to wystarczy, zwłaszcza, że przed kilkoma dniami gmina musiała wydatkować kwotę 1500zł na zakup kratek ściekowych, które zostały skradzione, na pewno z czegoś trzeba będzie zrezygnować, gdyż kwota 15 600zł na drogi jest kwotą daleko niewystarczajacą.
Odpowiadając na interwencję radnego R. Huzara burmistrz powiedział , że wystąpi 
z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie o dokonanie przeglądu drzew na ul. Kościuszki w Korfantowie  i podjęcia w związku z tym stosownych czynności.
Odpowiadając na drugie pytanie radnego, Pan Z. Martyna  powiedział, że  prawdopodobnie zostaną zlikwidowane wszystkie gniazda do segregacji śmieci 
w Korfantowie, ponieważ mieszkańcy nie potrafią utrzymywać obok nich porządku, 
a w zamian zaproponowana zostanie dla mieszkańców segregacja workowa praktykowana w sołectwach.
Głos zabrał radny R. Huzar, który powiedział, że może lepiej nie likwidować gniazd,
a zwiększyć ich liczbę  i częściej je wypróżniać, wówczas problem z nieporządkiem wokół nich zniknie, segregacja workowa mogłaby być jedynie uzupełnieniem prawidłowej gospodarki odpadami w Korfantowie. Radny powiedział, że należy bardziej edukować mieszkańców w zakresie dbałości o środowisko, a nie likwidować istniejące gniazda, z których mieszkańcy korzystają.
Burmistrz powiedział, że jeżeli radny przekona burmistrza, dlaczego dobrze można korzystać z gniazd do segregacji śmieci np. w Kuźnicy Ligockiej, a w Korfantowie nie, to ulegnie i pozostawi gniazda. Ponadto gmina wykorzystała wszystkie możliwości, aby porządek wokół tych gniazd był utrzymywały ponieważ były zamieszczane pisma na gniazdach z prośbą o utrzymywanie porządku, ponadto sama niewiedza nie zwalnia z przestrzegania prawa.  Burmistrz powiedział, że najpóźniej od 1 stycznia 2012r. gmina będzie właścicielem śmieci i wówczas lepiej będą egzekwowane przepisy dotyczące gospodarki odpadami.
Ad. 7. W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrał radny Henryk Kierpal, który zaprosił wszystkich  obecnych wraz z rodzinami na organizowane w dniu 15 maja br.  o godz. 13.00 we Włostowej Gminne Zawody Strażacko-Sportowe.
Głos zabrał również radny Jan Dawidowicz, który zapytał o to czy są jakieś informacje odnośnie parkingu przy ośrodku zdrowia we Włodarach  dotyczące właściwego zagospodarowania tego miejsca, tak aby parkowanie przy ośrodku było bezpieczne. Radny poprosił o wykonanie-  poprawienie wykonania drogi od posesji Pana J. Skrękowicza w Rynarcicach do transformatora przez firmę, która ją wykonała w ubiegłym roku- skorzystania z gwarancji, jaką ta droga jest jeszcze objęta. Problem poprawy stanu drogi dotyczy także odcinka do radnego zgłaszającego. Pan J. Dawidowicz prosił o poprawę stanu drogi wojewódzkiej przy posesji nr 1 w Rynarcicach, która w miejscu tym uległa zapadnięciu, problem ten dotyczy także odcinka drogi pomiędzy Włodarami, a Rynarcicami (ok. 2 km od Rynarcic, pierwszy dół na tej drodze, pod którym znajduje się ciek wodny) w związku z zapadnięciem się przepustu pod tą drogą- prośba o interwencję.
Radny Andrzej Kruczkiewicz podziękował za naprawę mostku na rzece Ścinawce w Przechodzie w tym, także za pomalowanie tego mostku. Radny odniósł się do rozmowy pomiędzy burmistrzem, a radnym R. Huzarem, bo dla niego zrozumiałe jest to, że jeżeli kontenery są pełne, to należy je opróżnić. Radny poruszył także sprawę związaną z nieprzeprowadzaniem przez naszą gminę zbiórki odpadów wielkogabarytowych i konsekwencji z tym związanych, a dotyczących większego zanieczyszczenia takimi śmieciami terenu gminy.
Radna Anna Bardoń-Łaszczewska, która powiedziała, ze w najbliższym czasie wystąpi z pismem dotyczącym złożenia reklamacji na wykonanie chodnika 
w miejscowości Niesiebędowice, póki firma wykonująca ten chodnik istnieje.
Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że problem dzikich wysypisk nie występuje wyłącznie na terenie naszej gminy, ale np. również w Białej.  Burmistrz przypomniał, że problem śmieci to nie tylko odpady wielkogabarytowe, ale także problem opon
 z urządzeń rolniczych, opakowań po środkach chemicznych, napojach i jednak jest to związane ze środkami finansowymi, które każdy musi ponosić, aby zminimalizować skutki  istnienia tych odpadów. Burmistrz wspomniał także 
o rekultywacji dzikich wysypisk śmieci,  ich monitoringu  i niskiej  kultury ekologicznej mieszkańców.
Ad. 8. Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej 
w dniu  30 marca  2011 roku  VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół.
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem VII sesji RM jej Przewodniczący o godz. 13.50 zamknął jej obrady.
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