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Protokół Nr IX/2011
z odbytej w dniu 29 czerwca  2011 roku  IX  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:10.15-14.40.

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, Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Panią Małgorzatę Pliszka, sołtysów, naczelników wydziału Urzędu Miejskiego w Korfantowie, kierowników jednostek organizacyjnych  oraz gości uczestniczących w obradach sesji. 
Listy obecności radnych, sołtysów i gości  stanowią załączniki nr 1, 2 i  3 do protokołu.
Następnie Przewodniczący RM przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:
	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
	 Informacja Burmistrza Korfantowa z realizacji zadań określonych 
w ,,Programie uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013”;

	wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

pytania i dyskusja radnych;
głosowanie nad przyjęciem w/w informacji.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2010 rok:

	opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010r.;

opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok  i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium za 2010 rok  Burmistrzowi Korfantowa;
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Korfantowa z wykonania budżetu za 2010 rok;
dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
	podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok;

głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2010 rok.
	Podjęcie uchwał:

	w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów;
	w  sprawie  powołania Zespołu Opiniującego kandydatów  na ławników na kadencję 2012-2015;
	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2010 rok;
	zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury;
	opinia w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
	w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015;
	w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
	w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z  obrad VIII sesji Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  sesji, gdyż uczestniczyło w niej 14  radnych (nieobecny uspr. W. Pater).
Następnie zaproponował, aby  na wniosek Burmistrza Korfantowa wnieść  do porządku obrad do punktu 7 (podjecie uchwał) podpunktów:
i) w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice na lata 2010-2020;
j) w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do Planu Odnowy Miejscowości  Rynarcice na lata 2010-2020;
k) w sprawie udzielenia pomocy  finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego;
l) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
ł) w sprawie zmiany Uchwały Nr  VII/46/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia
 27 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
 w Korfantowie.
 Każdy z tych projektów uchwał został przegłosowany osobno i wszystkie projekty uchwał zostały jednogłośnie dodane do porządku obrad IX sesji RM.
Ad. 2 Przewodniczący RM udzielił  głosu Pani Małgorzaty Pliszki- Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, która przedstawiła zakres zmian jakie wejdą w życie z dniem 1 lipca  2011 roku w zakresie obsługi osób bezrobotnych z terenu Gminy Korfantów.
Informacja : kierunki działań i nowy model usług  świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionej informacji pytania zadali:
- radny Mariusz Żabiński który powiedział, że jego zdaniem lepiej zapobiegać bezrobociu niż później minimalizować skutki tego bezrobocia . Radny zapytał o to czy Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi sondaż odnośnie tego jakie zawody obecnie są najbardziej pożądane wśród pracodawców na rynku nyskim i czy prowadzone są odpowiednie działania wspólnie ze Starostwem Nyskim w zakresie edukacji uczniów w tych najbardziej pożądanych zawodach.
- Odpowiedzi udzieliła Pani Dyrektor M. Pliszka, która powiedziała, że PUP Nysa prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych  od 2000 roku, dodatkowo dwa razy do roku robiona jest ankietyzacja wśród pracodawców dotycząca zapotrzebowań w  zawodach. Raporty te dostępne na stronie internetowej urzędu. W 2008 roku przeprowadzona była ogromna ankietyzacja prawie wszystkich pracodawców w powiecie nyskim, która posłużyła do wypracowania planu szkoleń, które mają na celu przygotowanie bezrobotnych do pracy w konkretnych zawodach- pod potrzeby pracodawców.
- radny Henryk Kierpal zapytał o to, czy bezrobotny będzie mógł skorzystać 
z Internetu w zakresie szukania ofert pracy. Radny zapytał, czy  w związku ze zwiększeniem się obowiązków pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmować się będą jeszcze dodatkowo osobami bezrobotnymi zwiększy się również wynagrodzenie tych pracowników i czy będą oni pomagać w takim zakresie o którym mówiła dyrektor?
- radna Anna Bardoń-Łaszczewska zapytała o to czy osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą mogły korzystać z oferty szkoleń 
i innych form aktywizacji bezrobotnych?
Odpowiedzi udzieliła dyrektor, która powiedziała, że osoba  ubezpieczona w KRUS i  będąca   posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 2,5 ha nie może korzystać ze szkoleń oraz z uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania, natomiast  jako osoba poszukująca pracy może korzystać z pomocy lidera zawodowego, pośrednika pracy.
Odpowiadając  na pytanie radnego H. Kierpal dyrektor powiedziała, ze infokioski są własnością PUP Nysa zatem na zasadzie porozumienia pomiędzy urzędem, 
a Burmistrzem  urządzenie to będzie dostępne dla osób bezrobotnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korfantowie  obsługiwać je będzie do końca września br. pracownik PUP Nysa, istnieje jednak  możliwość także zamontowania tam laptopa bądź komputera  jeśli będzie taka potrzeba.
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który w związku z wypowiedzią dyrektor  dotyczącą prognoz zapotrzebowania na konkretne zawody poprosił, aby dyrektor przedstawiła informacje: jakie zawody będą najbardziej pożądane na rynku pracy w ciągu kolejnych 5 lat?
Odpowiedzi udzieliła dyrektor, która powiedziała, że w nadmiarze jest mechaników 
i sprzedawców, chociaż ci drudzy z analiz wychodzą także  w grupie zawodów deficytowych, z powodu dużej rotacji pracowników. W nadwyżce jest grupa mechaników samochodowych. Istnieje za to duże zapotrzebowanie na zawody techniczne w tym inżynierów, farmaceutów.  W nadwyżce są zawody pedagogiczne w tym nauczycielskie oraz osoby wykonujące prace proste tj. sprzątaczki
 i ochroniarze.
Ad.3 Przewodniczący RM udzielił głosu  Panu Jarosławowi Szewczykowi- Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy Burmistrza Korfantowa 
w okresie międzysesyjnym tj. od 26 maja 2011 roku do 29 czerwca  2011 roku. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Sekretarz Gminy  zaprezentował obecnym otrzymany przez Gminę Korfantów  Dyplom Europejski otrzymany od Rady Europy w Strasburgi za rozpowszechnianie idei o europejskiej jedności.
Sekretarz Gminy poinformował ponadto, że Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna odznaczony został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego  ,,Złotym Krzyżem Zasługi” i z tej okazji wspólnie 
z Przewodniczącym RM złożyli burmistrzowi gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz społeczności lokalnej wręczając pamiątkową książkę. 
Ad. 4. Wnioski i interpelacje zgłosili:
- radna Teresa Mizera pyta czy jest szansa na otrzymanie  kamienia do naprawy dróg w Rzymkowicach, o który wnioskowała już na sesji poprzedniej lecz otrzymała negatywną odpowiedź z powodu braku środków w budżecie na ten cel;
- radna Teresa Mizera- w sprawie konieczności naprawy dróg asfaltowych  powiatowych w Rzymkowicach;
-radny Henryk Kierpal w sprawie dużych dziur we Włostowej  powstałych przez wycięcie istniejących celem ich naprawy przez firmę, która otrzymała zlecenie do naprawę drogi powiatowej w miejscowości- prośba o zalanie tych dziur;
- radny Ryszard Huzar – zapytał się czy co będzie działo się materiałami budowlanymi, które pozostały po budowie gimnazjum, a są składowane przy Komisariacie Policji w Korfantowie?  Jakie będą dalsze losy tych materiałów: czy zostaną wykazane do sprzedaży w drodze przetargu, czy pozostaną one na potrzeby gminy;
- radny Ryszard Huzar w sprawie zalania parkietu na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego-  radny pyta  o to czy zostało wypłacone odszkodowanie z tego tytułu
 i kiedy nastąpi naprawa tego parkietu;
- radny Ryszard Huzar  podziękował także za przycięcie lip na ul. Kościuszki 
w Korfantowie jednak radny prosi nadal o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nysie  w  zakresie usunięcia obumarłych konarów lip na tej ulicy 
w celu poprawy bezpieczeństwa tej drogi. Radny zaproponował, aby konary te usunęli strażacy.
- radna Anna Bardoń-Łaszczewska – interweniuje w sprawie konieczności podłączenia prądu do skrzynki elektrycznej znajdującej się na boisku wiejskim w Niesiebędowicach;
- radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie  konieczności naprawy mostku znajdującego się  na przejściu pomiędzy  tzw. ,,Kozłówką”, a kościołem i szkołą
 w Przechodzie;
- radny Andrzej Kruczkiewicz  w sprawie zredukowania liczby oddziałów ( z 2 do 1) w przedszkolu  w Przechodzie ze względu na mała liczbę chętnych. Radny zapytał  o to czy zrobiono wszystko w zakresie informacji rodziców o możliwości zapisania dzieci do przedszkola. Radny zarzucił, że gmina zrobiła wszystko, aby nie było większej liczby dzieci w przedszkolu, nie informowano właściwie. I  nie rozmawiano z mieszkańcami Przechodu. Radny zapytał czy niska liczba chętnych jest przyczyną zamknięcia oddziału? 
Radny powiedział, że będą występowały trudności pedagogicznie związane 
z edukacją dzieci w jednej grupie wiekowej do której będą uczęszczały dzieci zarówno w wielu 3 jak i 6 lat. Radny powiedział, że będzie się to wiązało również ze zwolnieniem nauczyciela.
Radny zapytał, czy w związku z wejściem w przyszłym roku reformy w oświacie dotyczącej obowiązkowego uczęszczania dzieci w wieku 6 lat do szkół podstawowych, tym samym rozwiązania problemu funkcjonowania przedszkola dwuoddziałowego, nie można było się z decyzja o likwidacji 1 oddziału wstrzymać do przyszłego roku szkolnego?
Radny stwierdził, że  rodzice są sami sobie winni , bo były ,,jakieś tam terminy, które obligowały ich do złożenia podań”, ale z drugiej strony, że powstanie tam 1 oddział rodzice zostali poinformowani na początku czerwca, czyli bez możliwości miejsca dla swojego dziecka”- mówił radny.
Radny prosi o przygotowania odpowiedzi na piśmie.
 - radna Katarzyna Stankala, która poprosiła o naprawienie dziury w drodze
 w Puszynie. Radna chciała sprecyzować informację dotyczącą naprawy drogi 
w Puszynie za kwotę 11 tys. zł i powiedziała, że zostało to wykonane ze środków funduszu sołeckiego przysługującego dla miejscowości. Radna podziękowała 
za udostępnienie budynku po zlikwidowanej szkole, jak i placu przy niej  w Puszynie na potrzebę zorganizowania festynu rodzinnego, który odbędzie się w niedzielę 
3 lipca br.
Ad. 5a). Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Gracjanowi Kurzeja, który
 w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawił informacje z realizacji zadań określonych w ,,Programie uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji  systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy 
w wodę w latach 2007-2013.
Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.
Ad.5 b) W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
-radny Andrzej Kruczkiewicz, który wyraził swoje niezadowolenie z rezygnacji części zadania wodociągowego  przez gminę podziękował za przejrzyste przygotowanie programu wodociągowego , a zwłaszcza dołączenie mapki, która zobrazowała zmiany jakie są częścią modernizacji wodociągowego zaopatrzenia gminę w wodę.
- radny Henryk Kierpal zaproponował, aby przez projektowaniu systemu  modernizacji wodociągowego zaopatrzenia w wodę uwzględnić tranzyt z Puszyny do Kuźnicy Ligockiej, tak aby w przyszłości na wypadek awarii wodociągu w Korfantowie zabezpieczyć dostawę wody do północnej części gminy.
 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie  przyjęcie przedstawionej przez Burmistrza Korfantowa  informacji z realizacji zadań określonych w ,,Programie uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji  systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę 
w latach 2007-2013.
Rada 13 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła w/w informację.
Ad. 5c) Przewodniczący RM wobec braku zapytań poddał pod głosowanie przedłożoną informacje z realizacji zadań określonych w ,,Programie uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności w wodę w latach 2007-2013”.
,,Za” przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, 1 radny ,,wstrzymał się od głosu”.
Informacja powyższa została więc przez Radę przyjęta. 
Przewodniczący  RM ogłosił 20 minutową przerwę w obradach IX sesji RM.
Do obrad sesji dołączył radny Wojciech Pater.
Po przerwie  w  obradach nie uczestniczył radny J. Dawidowicz, natomiast do obrad dołączył radny Wojciech Pater, zatem liczba radnych obecnych na sesji wynosiła 14 radnych wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych.
Ad. 6. Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk poinformował o tym, że Rada Miejska w Korfantowie  przystępuje do procedury związanej z udzieleniem Burmistrzowi Korfantowa absolutorium z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok.
Przewodniczący RM udzielił na wstępie głosu Pani Joannie Szkudlarskiej- Skarbnik Gminy, która powiedziała, że wszystkie dokumenty dotyczące absolutorium w tym:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok;
- sprawozdanie finansowe  za 2010 rok;
- informacja o stanie mienia Gminy Korfantów zostały szczegółowo omówione podczas wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Korfantowie, a samo sprawozdanie 
z wykonania budżetu było przedmiotem obrad VII sesji RM w Korfantowie w  dniu
 27 kwietnia 2011 roku. Skarbnik ponownie zapoznała wszystkich z wielkościami przyjętymi do budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok, a następnie wykonaniem planu finansowego.
Ad. 6a)  Przewodniczący RM przeczytał zgromadzonym Uchwałę Nr 231/2011 
z dnia 21 kwietnia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok.
Uchwała powyższa stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 6b) Przewodniczący RM udzielił głosu  Panu Henrykowi Kierpalowi- Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie, który zapoznał wszystkich z  treścią Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Korfantowie z  dnia 17 maja 2011 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów , a następnie wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Korfantowie w sprawie absolutorium za 2010 r.  Burmistrzowi Korfantowa.
Dokumenty te stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 6c)   Przewodniczący  RM  przeczytał radnym Uchwałę Nr 331/2011 z dnia 3 czerwca 2011r. Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korfantowa .
Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 6d) Przewodniczący RM Pan Kazimierz  Didyk poddał pod dyskusję:
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r.;
- sprawozdanie finansowe ;
-informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że budżet gminy za 2010 rok był budżetem trudnym  głownie spowodowanym rokiem wyborczym i pewnymi inwestycjami- mówił radny. ,, Z pozoru wygląda, że jest to budżet w którym wszystko gra i wszystko jest ok., bo takie są opinie RIO i Komisji Rewizyjnej i oczywiście liczby te zgadzają się i są  poukładane tak jak należy, nie zostało naruszone żadne prawo. Tylko w punktach jednym  i drugim  mówi się gospodarności,  celowości, a do tego mam o wiele więcej zastrzeżeń. Budżet za 2010 rok kończy się zadłużeniem
 w wysokości 5,5 mln. zł. Jeśli chodzi o celowość pewnych inwestycji, chyba tego nie zrozumiem, były to działania  spowodowane nie wiadomo jakimi czynnikami np. Włodary OSP- zaczęto tam coś robić- szkoda, że te pieniądze choćby z Przechodu 
z kuchni  nie zostały tam przeznaczone, Włodary mają szanse jeszcze na realizację, Przechód już totalnie nie- nie widziałem go już w żadnym planie. Działalność oświatowa- starałem się to zrozumieć, jak większość ludzi, z którymi także rozmawiam -co jest grane w tej oświacie, w jakim kierunku idziemy, dążymy.  I te zadania: budynki , które pozostały po zlikwidowanych szkołach, nie jest to do końca  wina burmistrza, ale przy likwidacji można było założyć, że wielkich dochodów nie będzie. Także raport RIO nie dotarł do Rady Miejskiej, a miał być radzie  przedstawiony, choć wyraźnie było wskazane, że taki ma być przedstawiony 
w październiku. 
Proszę Państwa, budżet bardzo trudny, który wprowadza gminę, w niezłe kłopoty 
w latach następnych. Ja cały czas wierzę w umiejętność burmistrza i to, że wspólnie
 z Panią Skarbnik będą nad tym czuwać i to kontrolować. Jeśli  popatrzymy na  pewne wydatki i celowość tych wydatków, to nie przedstawia się to tak jak powinno to do końca być. Mówię, liczby się zgadzają, wszystko jest ok.  Tu była mowa 
o realizacji podstawowych potrzeb mieszkańców- ja myślę, że takim podstawowym przykładem są wypowiedzi radnych dotyczące dróg i tego co się zrobiło, chyba nie do końca te podstawowe sprawy, które widzą mieszkańcy, a które realizowane są przez gminę jakby się nie kumulowały i nie były realizowane. Być może oczekiwania mieszkańców są inne, być może oczekiwania burmistrza są inne. Kończąc powiem 
w ten sposób: był to  budżet, który położy przez parę lat naszą gminę. Bardzo daleko jesteśmy zadłużeni, jako jedna z gmin w przodzie , które są najbardziej zadłużone,
 a jedna z ostatnich w których  budżet własny (dochody własne) są na najniższym stopniu.
Nie pojedziemy panie burmistrzu daleko na podatku janosikowym, czas myśleć
 o inwestycjach, które przyniosą pieniądze  dla mieszkańców, i spowodują, że mieszkańcy chętniej zaczną  wracać, a nie wyjeżdżać, wyjeżdżać i wyjeżdżać stąd. Budżet 2010 był budżetem bardzo chaotycznym, który nie wprowadził nas na te kierunki, na które byśmy do końca chcieli uzyskać. To, że byśmy chcieli do końca 
z tych inwestycji być  zadowoleni, poza jedną w Ścinawie, gdzie remiza wymagała remontu, natomiast z pozostałymi inwestycjami się nie zgodzę. Zrobić inwestycje, to znać celowość tej inwestycji. Dziękuję bardzo.”- zakończył swoją wypowiedź radny.
- radny Mariusz Żabiński, który powiedział, że oceniając budżet 2010 roku- nie inwestycje, Rada powinna opierać się głównie na opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż opinie te zostały przygotowane przez fachowców, ekonomistów  oraz opinii Komisji Rewizyjnej.  Radny podkreślił, że dla niego wiarygodną opinią jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i jeśli ona  jest pozytywna, to wówczas rada też nie powinna mieć zastrzeżeń do wykonania jeśli chodzi o strefę ekonomiczno-gospodarczą. Radny powiedział, że spotkał się w tym roku z  czterema opiniami RIO dotyczącymi wykonania budżetu za 2010 rok i były to opinie negatywne  zatem takie wykonanie w samorządach, które uzyskały negatywną opinię powinno budzić wątpliwości co do działalności burmistrza. Radny powiedział, że skoro nasze opinie są pozytywne to również Rada powinna wydać opinię pozytywną dotyczącą wykonania budżetu za 2010 rok. Celowość wykonywania inwestycji jest zupełnie inną sprawą- mówił radny.
- radny Ryszard Huzar, który powiedział, że ,,,RIO podejmuje decyzję tak naprawdę w sprawie słupków, czy się zgadzają: lewa strona,  prawa i to jest ok.. Ja też nie jestem ekonomistą, ale opinię szanuje  i wiem że ona jest dobra, ale Mariusz myślę, że przy ocenie budżetu ważne są nie tylko słupki, ale także celowość i wydatki, których tak naprawdę Regionalna Izba Obrachunkowa nie rozpatruje. Oni patrzą tylko na słupki . Ja wiem, że burmistrz zrobił dobrą pracę także z Radą. Wątpliwości budzą: 
	budżet  został znacząco zadłużony i to nie tylko za sprawą gimnazjum, ale także innych inwestycji tj. Centrum w Gryżowie i w Ścinawie Małej. Tu niedobrze się stało, że Rada widząc co się dzieje z budżetem nie reagowała i nie rezygnowała z niektórych inwestycji. Rada powinna podjąć już wówczas jakieś działania, które mogły powstrzymać przed rosnącym zadłużeniem.;
	Dni Korfantowa widać, że są potrzebne, ale moim zdaniem można było zrezygnować z ich  części organizacji zwłaszcza, że wyniosły one 90 tys. zł;

 dożynki powiatowe, kosztowały nas ok.83 tys. zł, rozumiem że też są potrzebne, ale czy nie wystarczyło zrobić dożynek gminnych, zamiast powiatowych i to za taką cenę;
impreza plenerowa w październiku, gdy jest już zimno- nie chcę być tu posądzony za to, że całą kulturę należy wyciąć, bo oszczędzamy, bo tak nie powinno być, ale wobec istniejącego stanu budżetu z części imprez można było zrezygnować.
Stało się tak- co mnie najbardziej boli, że gmina musiała zrezygnować z części inwestycji wodociągowej, na którą gmina już miała środki  zewnętrzne i nie wiadomo teraz kiedy uda się ją zrealizować- i to jest złe i o tym  powinniśmy mówić. Do tego doszły sprawy z tymi nieszczęsnymi  podatkami, które zostały naliczone, ktoś, gdzieś tam nastąpił błąd w ich naliczeniu w pewnym momencie, to też jakby rola budżetu.
To są moje uwagi o których powinniśmy powiedzieć, że to nie jest tak całkiem dobrze- przynajmniej moim zdaniem.” – powiedział radny.
- radna Teresa Mizera, powiedziała, ,,że chciałaby się przyłączyć do głosu Pana Ryszarda Huzara i umotywuje to tym, ponieważ działania organizacyjne, które są przeprowadzone w Urzędzie Gminy to są i remonty i jakieś tam inne  rzeczy, które są organizowane i wydatkowane fizycznie-finansowo. Więc ja analizując sprawozdanie z wykonania budżetu chciałabym podzielić się pewnymi spostrzeżeniami:
- w 2009 roku analizując wypowiedzi burmistrza, gdzie  podane były wysokie oszczędności z tytułu likwidacji szkół w Gryżowie, Puszynie i Rzymkowicach. W tym roku oczywiście już otrzymaliśmy analizę oświatową i jeśli chodzi o subwencję oświatową jaką otrzymaliśmy plus dopłata Urzędu to było 530 tys. zł, w maju natomiast już 1 mln 746 tys. zł. Wydaje mi się, że  oszczędności z tego tytułu nie ma. Dalej. Wykazany jest dług jaki pobraliśmy w bankach  wynosi on 9 mln. 582 tys. zł.- wyliczyłam, że zadłużenie na 1 mieszkańca gminy wynosi  prawie 1 tys. zł,
 a dokładnie 999 tys., 75 gr. 
- w ubiegłym roku w czasie remontu  w całej szkole w Korfantowie wymieniono całą armaturę sanitarną, w tym roku będzie ona zmieniana w związku z remontem, gdzie wprowadzimy dzieci przedszkolne- tutaj automatycznie remont i następne koszty.
Jeszcze jedna rzecz: chciałabym zaapelować o nielekceważenie ludności 
z Rzymkowic ponieważ są to ludzie naprawdę mądrzy i dobrzy.”- skończyła na tym  swoją wypowiedź radna T. Mizera.
-  radca prawny Zofia Cichoń, która zwróciła  radnym uwagę  na to,  że za celowość podjętych działań inwestycyjnych odpowiada Rada Miejska, gdyż to ona decyduje- podejmując uchwały - jakie kierunki obiera przy rozwoju gminy, burmistrz następnie realizuje  to co Rada uchwaliła.
Radca przypomniała, że dzisiaj odbywa się faktyczna ocena tego: czy to co uchwaliła rada burmistrz zrealizował i to jest sedno całej procedury dotyczącej absolutorium. Od celowości podejmowanych działań  jest natomiast Rada Miejska, gdyż to ona uchwala budżet.
- Przewodniczący RM powiedział, że nie może zgodzić się z tym, że to tylko słupki są sprawdzane. Regionalna Izba Obrachunkowa ocenia całość, zarówno część arytmetyczną jak i część opisową, która jest częścią sprawozdania.  Przewodniczący RM powiedział, że burmistrz realizuje to co Rada uchwaliła i nie podejmuje w tej materii żadnych działań samowolnych.
- Burmistrz Korfantowa  Zdzisław Martyna powiedział, że jego głos w dyskusji nad wykonaniem budżetu w roku ubiegłym jest nieodzowny.  Burmistrz powiedział, że w tym roku  sytuacja dla radnych jest dobra, bo za wykonanie budżetu odpowiada pomimo wyborów, ta sama osoba, która była odpowiedzialna za jego kształt.  Burmistrz odniósł się do zarzutów dotyczących nietrafności decyzji i powiedział, że poza dwiema, ewentualnie trzema decyzjami to on się takich rzeczy nie dopatrzył, bo   żadna inwestycja i żaden  wydatek nie był ponoszony bez upoważnienia  Rady, gdyż działanie takie zagrożone jest  dyscypliną finansów publicznych.  
Burmistrz powiedział, że proponując radzie jakiekolwiek rozwiązania w tym również kredytowe zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa. Burmistrz powiedział, że limit 60% zadłużenia jest decyzją ostateczną, powyżej której gmina kredytu nie może zaciągnąć. Ocena radnych dotycząca wykonania  budżetu jest oceną subiektywną, natomiast podejmowanie uchwał  następowało za zgodą większości Rady w systemie demokratycznym- przypomniał burmistrz. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego R. Huzara i powiedział, że dzięki organizacji imprezy plenerowej w październiku br. jako gmina uniknęliśmy płacenia wysokich kar w związku z zerwaniem umowy  dotyczącym organizacji Dni Korfantowa- czyli było to jakieś rozwiązanie, które spowodowało, że gmina nie musiała firmie płacić za nic. Burmistrz powiedział, że niedawno tłumaczył się na łamach gazety wyborczej dlaczego w gminie w tym roku nie jest organizowany wyścig kolarski po ziemi korfantowskiej. Organizacja imprez wiąże się także z promocją gminy, wiec zdaniem burmistrza nie powinno się rezygnować z ich organizacji. Podobnie ma się sprawa otrzymanego niedawno Dyplomu Europejskiego, który dla gminy nie przyniósł żadnych korzyści finansowych, a jednak skutki promocyjne są widoczne i nie należy  rezygnować z działań, które są podejmowane na rzecz promocji i zarządzania np.   utrzymania certyfikatu ISO. Burmistrz powiedział, że nie powinniśmy płacić jako gmina za funkcjonowanie Zamiejscowego Oddziału Komunikacji w Korfantowie   Starostwa Powiatowego w Nysie jednak dla dobra mieszkańców gmina partycypuje w kosztach utrzymania tego wydziału właśnie w Korfantowie w ramach działalności pro obywatelskiej.
Burmistrz powiedział, że twierdzenie dotyczące  nieuzyskania żadnych oszczędności w związku z likwidacją szkół jest nieprawdziwe, ponieważ w 2010 roku dofinansowanie do zadań subwencjonowanych w oświacie wyniosło 752 tys. zł, natomiast w 2009 roku gmina na ten cel wydała 1 mln. 500 zł. Natomiast w planach finansowych na 2011 rok  1 mln.615 tys. zł.  jednak należy popatrzeć na to z czego to wynika, bo tak można by było powiedzieć, że po roku oszczędności, oszczędności znikły. Kwota  takiego dofinansowania do zadań subwencjonowanych w 2011 roku wynika raczej z obowiązku zabezpieczenia kwot na realizacje w szkołach projektów unijnych- mówił burmistrz.
 Pan Z. Martyna powiedział, że wokół zadłużenia gminy wyrósł jakiś mit, gdyż gmina  do niedawna miała na inwestycje – wolnych środków ok. 800 tys. zł, a teraz tych środków jest 200 tys. zł to  kto za tą kwotę chce realizować inwestycje w ramach posiadanej kwoty- pytał burmistrz.
Burmistrz powiedział, że należy mieć świadomość tego, ile gmina faktycznie może, po zabezpieczeniu swoich własnych potrzeb wydatkować faktycznie na inwestycje- kwota ta wynosi zaledwie 200  tys. zł.  Burmistrz powiedział, że idąc tą drogą ulica 3 maja w Korfantowie, której kosztorys wynosi 2 mln. 300 tys. zł byłaby wykonana przy naszych możliwościach za 10 lat- wyjaśnił burmistrz. Powiedział, że nie ma  w chwili obecnej takiej  możliwości, aby gmina taka jak nasza mogła realizować duże inwestycje bez możliwości zaciągnięcia kredytów.  Burmistrz przywołał przykłady spółek, które działają przy samorządach i zaciągają zobowiązania finansowe- kredyty w wielkościach 80-100 mln. zł na realizację zadań z zakresu gospodarki sanitarnej. 
 Burmistrz powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre inwestycje mają długi czas realizacji, jednak mają one szanse na zakończenie.  Burmistrz odniósł się do remontu remizy we Włodarach i powiedział, że w tym roku, rada przeznaczyła na ten cel kwotę 50 tys. zł- gdyż większej możliwości w budżecie nie było, jednak kwota ta w tym roku na ten cel zostanie wydatkowana. 
Burmistrz powiedział, że  nikt nie wypomniał z przedmówców tego, że w gminie mamy nie tylko te imprezy o których była mowa wcześniej, ale także inną, która kosztuje ok. 70 tys. zł i o której się tutaj nie mówi. A co do kosztów organizacji imprez, burmistrz powiedział, że jak na tak duże imprezy jakie były organizowane to kwoty te są i tak niewielkie, ponieważ ,,można zamówić Dodę, której kilkunastominutowy koncert kosztuje 60 tys. zł.” 
Nie oznacza to, że każdy musi przyjąć ocenę radnego Ryszarda  Huzara, gdyż jest to ocena subiektywna. Burmistrz powiedział, że proponuje się zmianę w procedurze absolutoryjnej, która doprowadzi do tego, że instytucja ta należałby do kompetencji wyłącznie Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nie Rady, to  nie wywoływałaby ona emocji polegających na tym ,,jak dołożyć burmistrzowi”.  Obecna sytuacja prawna powoduje to, że tworzą się zastępy egzekutorów, pilnowanie- jest to ciekawe- mówił. Burmistrz powiedział, że w tym  całym show zatraca się własną osobowość. Burmistrz powiedział, że najlepszym wyjściem jest rzetelna ocena wykonania budżetu w  2010 roku biorąc pod uwagę to ile faktycznie rzeczy się wykonało z ilu programów unijnych się skorzystało, jakie one przyniosły skutki dla mieszkańców. Burmistrz powiedział, że nie ma tragedii przy podatku od nieruchomości, gdyż każdy powinien wiedzieć, że podatek od nieruchomości płacić należy i to jest oczywiste. Burmistrz powiedział, że sprawa dotyczy kilku  przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w lokalach gospodarczych, których zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, jednak na działaniach dotyczących egzekwowania tych podatków  nie  ucierpią przedsiębiorcy, którzy zostali tym dotknięci.
Burmistrz powiedział, że nie są tajne również protokoły z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Burmistrz powiedział, że otwarcie 1 oddziału w przedszkolu to koszt dla gminy wynoszący ok. 50 tys. zł.
 Na koniec swojej wypowiedzi  burmistrz powiedział, że każdy chciałby aby w gminie wszystko było w jak najlepszym porządku czyli:  dobre drogi, obiekty nowoczesne, klasy 12 osobowe, jednak  należy pamiętać o tym, że budżet ma ograniczone wielkości. 
Burmistrz powiedział, że przy tej ocenie wykonania budżetu, nikt chyba nie ocenia zeszłego roku faktycznie, a  wyłącznie działalność jego osoby i to w  kategoriach całego rządzenia dlatego chciałby, aby ocena ta dotyczyła ubiegłego roku i nie wykraczała poza normy prawem przypisane, a osoba podejmująca decyzję miała w tej materii czyste sumienie.
- radny Ryszard Huzar, powiedział, że  boli go to stwierdzenie dotyczące  opozycji w radzie i negowania wszystkich działań podjętych przez burmistrza. Radny powiedział, że wymieniał tylko zadania, na których można by było zaoszczędzić, bo budżet był coraz bardziej ciasny- stwierdził radny.
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że zgadza się z tym co mówił burmistrz, że obecnie nie prowadzi się inwestycji bez kredytów, jednak jest umiar wszystkiego rodzaju- mówił radny. Polityka prowadzona przez pana, doprowadziła do tego, że jest taka sytuacja finansowa gminy jaka jest- mówił dalej. Radny zgodził się również z twierdzeniem jednego z mieszkańców, a dotyczącym budowy gimnazjum, który powiedział, że to nie burmistrz decyduje  tylko rada i faktycznie tak jest, bo to rada głosowała nad tym czy budować czy nie, nie widząc konsekwencji tej budowy- twierdził radny.
Radny powiedział, że ,,prezydent Wałęsa, powiedział, kiedyś, że demokracja będzie wtedy, kiedy ludzie zaczną czytać i rozliczać programy. Patrząc na tą oświatę
 i słuchając tego co się mówi na oświatę (odnośnie kosztów jej funkcjonowania) to 
w działaniach  jakie Pan przeprowadził, nie widać tego, żebyśmy mieli się czym  pochwalić: dwa budynki, które stoją, rośnie nam gimnazjum, które przekroczyło zaplanowane fundusze, tu niby oszczędzamy, a do tej pory nie usłyszeliśmy jakie oszczędności zrobił Pan na administracji samorządowej. Mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy.” Radny wyjaśnił także koszty organizacji imprezy Wasserball 
i powiedział, że kwota 70 tys. zł nie jest kosztem wyłącznie gminy, a ponadto organizacja takiej imprezy przyczyniła się również do otrzymania przez gminę Dyplomu Europejskiego. Radny powiedział, że jednostka OSP Przechód również samodzielnie pozyskuje środki na organizację tej imprezy.
- Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna, który powiedział, że słowem nie wspomniał o jakiejś koalicji i opozycji. Burmistrz powiedział, że o kilku kwestiach dotyczących gminy należałoby podyskutować. Koszt 15 tys. zł na organizację Wasserballu nie jest jedynym kosztem jaki gmina ponosi, gdyż gmina nie pobiera opłat za noclegi, które gminę obciążają z tego tytułu i innych opłat również.  Burmistrz powiedział, że z budynku gimnazjum już teraz jest dumny zwłaszcza, że zainteresowanie ze strony uczniów zaczyna wzrastać-  co jest informacją bardzo zadawalającą. Burmistrz zapytał, co by można było zrobić jeśli by się nie wybudowało gimnazjum? Burmistrz powiedział, że ,,każdy wie jak powinien pracować kolega”. Poinformował po raz kolejny, że z powodu budowy gimnazjum gmina uzyskała wiele korzyści m.in. dotyczących   uzyskania podatku od osób tam zatrudnionych, czy korzyści z likwidacji ,,drugiej” zmiany w  szkole.
Burmistrz przypomniał, że fundusz sołecki jest integralną częścią budżetu gminy i to on  jako organ odpowiada za jego realizację. 
Na tym zakończono dyskusję.
Ad. 6e) Przewodniczący RM wobec braku pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok.
Rada 9 głosami ,,za” przy 5 głosach ,,wstrzymujących” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IX/54/2011  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 6f) Przewodniczący RM wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2010 rok poddał projekt ten pod głosowanie.
 ,,Za” udzieleniem absolutorium głosowało 8 radnych, 3 radnych było ,,przeciw” udzieleniu absolutorium, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący RM poinformował, że absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2010 rok zostało przez Radę udzielone.
Uchwała Nr IX/55/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2010 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM ogłosił 10 minutową przerwę w  obradach IX sesji RM w Korfantowie.
Przewodniczący RM wznowił obrady IX sesji RM.
Ad. 7a) Rada Miejska przystąpiła  do podejmowania uchwał.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów .
Wcześniej pytanie zadał radny Andrzej Kruczkiewicz, który zapytał  o  to czy w projekcie tym znajduje się zapis dotyczący odpadów segregowanych, które odbierane dotychczas są bezpłatnie.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który poinformował, że dotychczasowa segregacja w miejscowościach, w których nie ma tzw. gniazd, a wyłącznie worki, będzie odbywała się również bezpłatnie.
Rada 13 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.7b) Przewodniczący  RM Pan K. Didyk wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.
Rada 2 głosami ,,za” przy 2 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę. 
Uchwała Nr IX/57/2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 7c) Przewodniczący RM wobec braku pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2010 rok .
Rada 12 głosami ,,za” przy 2 głosach wstrzymujących podjęła  uchwałę.
Uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2010 rok stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 7d) Przewodniczący RM wobec braku pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Rada 13 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IX/59/2011  zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 7e) Przewodniczący RM wobec braku pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały opinia w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
,,Za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 1 radny był ,,przeciw” natomiast 6 radnych wstrzymało się od głosowania.  
 Uchwała Nr IX/60/2011 opinia w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu 
w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 7 f) W sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 głos zabrał radny Andrzej Kruczkiewicz, który odniósł się do problemu związanego z chorobami psychicznymi
 i wyraził swoje zadowolenie z faktu tego, że nasza gmina opracowała dokument, który umożliwi stworzenie  drogi osobom dotkniętym tymi chorobami  do większej dostępności specjalistów i   linii wsparcia dla takich osób.
 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
Rada jednogłośnie, 14 głosami ,,za” podjęła  w/w uchwałę.
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Ad. 7 g)  Przewodniczący RM wobec braku  pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” i 1 głosie ,,wstrzymującym” podjęła w/w  uchwałę.
Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad. 7h) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 10 głosami ,,za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IX/20/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów stanowi załącznik nr  20 do niniejszego protokołu.
Ad. 7i) Przewodniczący RM  wobec braku pytań poddał pod głosowanie   projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do treści Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice na lata 2010-2020.
Rada 13 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IX/64/2011  w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do treści Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice na lata 2010-2020 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 j) Przewodniczący RM wobec braku pytań poddał pod głosowanie rady projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do treści Planu Odnowy Miejscowości Rynarcice  na lata 2010-2020.
Rada 13 głosami ,,za”  przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do treści Planu Odnowy Miejscowości Rynarcice  na lata 2010-2020 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 7k) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego.
Rada 12 głosami ,,za” przy 2 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IX/66/2011  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 l) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Rada 12 głosami ,,za” przy 2  głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IX/67/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Ad. 7 ł) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.
Rada jednogłośnie, 14 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IX/68/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Ad. 8  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa.
Burmistrz poinformował, że odpowiedzi, które udzieli ustnie są wiążące i ostateczne, na pytanie radnego A. Kruczkiewicza udzielona zostanie odpowiedź pisemna, interwencje dotyczące dróg powiatowych zostaną natomiast przesłane zgodnie
 z właściwością do Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie. Poinformował, przy tym, że z informacji przekazanych przez Zarząd dróg Powiatowych w Nysie wynika, że powiat nie ma środków finansowych na naprawę naszych dróg. Powiedział,   że 
w związku z zakończeniem prac dotyczących przebudowy skrzyżowania we Włodarach gmina prześle podziękowania za wykonanie tej drogi.
Burmistrz powiedział, że na placu przy komisariacie znajdują się nie tylko materiały pozostałe po budowie gimnazjum, ale również z innych inwestycji prowadzonych przez gminę- w najbliższym czasie wspólnie z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie burmistrz podejmie decyzję co dalej w tej sprawie zostanie poczynione.
Burmistrz powiedział, że faktycznie zalaniu uległo piętro budynku administracyjnego urzędu, szkoda ta została zgłoszona ubezpieczycielowi i w zależności od tego czy zakres ubezpieczenia obejmuje awarie krzywki przy kranie- co było przyczyną zalania otrzymamy odszkodowanie. Natomiast na piętrze planuje się wykonanie parkietu z  wykorzystaniem parkietu z innego budynku.
Burmistrz poinformował radnego, o tym, że nie może skierować jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej do usuwania konarów, gdyż nie są to drzewa gminne, ale wystąpi ponownie do ZDP w Nysie o kontynuację wycinania konarów na ul. Kościuszki
 w Korfantowie.
Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o przyłącz prądu do skrzynki energetycznej 
w Niesiebedowicach to gmina wykonała wszystko co należało do jej mocy, aby taka skrzynka powstała  i w chwili obecnej oczekiwać należy tylko podłączenia prądu przez Zakład Energetyczny, który jednak z tym zadaniem się nie śpieszy w związku 
z powyższym zostanie tam skierowane pismo z prośbą o przyśpieszenie prac.
Burmistrz powiedział, że gmina zgodnie z prawem nie chce powodować rozdrobienia oddziałów w przedszkolach na grupy mniejsze aniżeli 24 dzieci, podobnie sprawa dotyczy zastępców Dyrektora w szkołach gdzie jest mniej niż 12 oddziałów i wynika to oszczędności finansowych jednak bez uszczerbku na dobru dziecka.
Burmistrz odniósł  się do wypowiedzi radnej T. Mizery i powiedział, że wszystkie działania podejmowane w miejscowości świadczyć mogą, że nie jest to miejscowość obojętna burmistrzowi i jemu  zależy na tej miejscowości bardziej aniżeli radnej. Burmistrz wyraził także swoje niezadowolenie z faktu, że gmina będzie musiała płacić gminie Biała za dzieci z Rzymkowic uczęszczające do przedszkola 
w Grabinie i nadzieję na to, że sytuacja ta ulegnie zmianie i rodzice dzieci 
z Rzymkowic  zrozumieją, że prowadzenie dwóch przedszkoli, jak na naszą gminę, jest nie do zaakceptowania  i jest to marnotrawstwo pieniędzy publicznych o czym powiadomiła sędzia wydająca rozstrzygnięcie w tej materii. Burmistrz powiedział, że konieczne są zmiany legislacyjne, zmieniające  zasady odpłatności przez gminy, za dzieci z terenu gminy, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
 Burmistrz chciałby zachęcić przy tym, wszystkie osoby posiadające dostęp do Internetu, aby głosowały ,,za”  powstaniem placu zabaw w Rzymkowicach w ramach ogłoszonego przez firmę NIVEA konkursu wyjaśniając przy tym zasady  tego  konkursu.
Ad. 9 W wolnych wnioskach komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
- radny H. Kierpal, który zapytał o możliwość wysłania przez Urząd Miejski do sołtysów informacji dotyczących tego czyją władnością są niewykoszone, niezbadane  place i będące w ruinie domy mieszkalne, tak aby dotrzeć do właścicieli i sprawić, aby  poprawił się  wizerunek wsi.
Radny podziękował także wszystkim radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium, gdyż jest to ocena wystawiona dla całej poprzedniej Rady, gdyż  to tamta Rada uchwalała, a burmistrz realizował-wyjaśnił radny.
W punkcie tym Przewodniczący RM dokonał sprostowania dotyczącego podejmowania uchwały w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Korfantowa absolutorium  za 2010 rok i wyjaśnił, że Rada podjęła uchwałę 8 głosami ,,za”, przy 3 głosach ,,przeciw” i 3 głosach,, wstrzymujących”.
- radna Krystyna Trzcińska, która przekazała na ręce burmistrza podziękowania otrzymane w trakcie Balu Mistrzów Sportu organizowanego przez Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne i redakcję Nowin Nyskich. Radna wyraziła swój smutek, że w balu nie uczestniczył nikt z gminy.
- Burmistrz Korfantowa podziękował za otrzymane podziękowania i wyjaśnił, że nie było możliwości, aby ktoś z gminy uczestniczył w balu ponieważ delegacja w tym samym czasie uczestniczyła w wyjeździe do Strasburga. Burmistrz powiedział, że Sportowcem Roku Gminy Korfantowów został  Piotr Piotrowski.

Burmistrz podziękował także wszystkim, którzy głosowali ,,za” udzieleniem absolutorium informując, że jest on tylko organem wykonawczym, a podziękowania za wykonanie budżetu za ubiegły rok kierować należy do kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie
 Burmistrz powiedział przy tym, że pracownicy nie  wykonują tylko tego co maja zapisane w zakresach obowiązków, ale również inne czynności, które burmistrz im zleca i powiedział, ze patrząc na ich pobory to nie ma na czym oszczędzać.
Burmistrz powiedział, że dochodu gmina miałaby więcej, gdyby wszyscy płacili należne podatki. 
Burmistrz powiedział, że  tak złego roku w swojej pracy zawodowej nie miał i wyraził nadzieję na to, abyśmy umieli rozmawiać ze sobą samodzielnie i o to bardzo prosi.
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że przedszkole znajduje się 
w Przechodzie, filią Przedszkola w Przechodzie jest Przedszkole w Rzymkowicach,
 a filią Rzymkowic jest Grabina w związku z powyższym życzy burmistrzowi tego, aby środki  wydatkowane na dzieci z Rzymkowic uczęszczające do Grabiny z  powrotem powróciły do gminy.  
Informację uzupełnił burmistrz, który powiedział, że dzieci uczęszczających do przedszkola w Grabinie z  terenu gminy Korfantów jest 8 w tym: 5 dzieci z Rzymkowic i 3 ze Starej Jamki.
- radny Mariusz Żabiński powiedział, że na balu mistrzów sportu nie był obecny ani on ani zawodnik Piotr Piotrowski, ponieważ dnia następnego  po balu musieli wspólnie  uczestniczyć w zawodach w Toruniu, gdzie Piotr Piotrowski zajął 7 miejsce w biegu na dystansie 3000m  z przeszkodami zatem  15 sierpnia br. (w związku
 z wysoką pozycją w zawodach w/) nie będzie uczestniczył ani radny, ani zawodnik 
w organizowanych w tym czasie Dniach Korfantowa, ponieważ w tym czasie odbędą się  Mistrzostwa Polski Seniorów.
- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich podziękował sołtysom Ścinawy Małej i Nyskiej za pomoc w organizacji spotkania miast partnerskich gminy.
- sołtys Włodar Pani Anna Suchodolska, która powiedziała, że miejscowość Włodary przygotowała już podziękowania dla Zarządu Dróg Wojewódzkich Opolu i najbliższym czasie podziękowanie to zostanie wręczone.
Ad. 10. Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej 
w dniu   25 maja 2011 roku  VIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół.
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem IX sesji RM jej Przewodniczący o godz. 14.40  zamknął jej obrady.
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