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Protokół Nr X/2011
z odbytej w dniu 27lipca  2011 roku  X  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:10.15-13.10.

Ad. 1 Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Kazimierz Didyk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie, który na wstępie przywitał wszystkich przybyłych na sesję 
w tym radnych RM, Burmistrza Korfantowa, sołtysów, naczelników wydziału Urzędu Miejskiego w Korfantowie, kierowników jednostek organizacyjnych  oraz gości uczestniczących w obradach sesji. 
Listy obecności radnych, sołtysów i gości  stanowią załączniki nr 1, 2 i  3 do protokołu.
Następnie Przewodniczący RM przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:
	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Podjecie uchwał:
	w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2010-2017;

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami;
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
 w Opolu;
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”;
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”;
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z  obrad IX sesji  Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  obrad sesji, gdyż uczestniczyło w niej 15  radnych.
Następnie zaproponował, aby  na wniosek Burmistrza Korfantowa wnieść  do porządku obrad do punktu 4 (podjecie uchwał) podpunktów:
g) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok ;
h) w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
i)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;
j)  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Korfantów;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów.
 Każdy z tych projektów uchwał został przegłosowany osobno i wszystkie projekty uchwał zostały jednogłośnie dodane do porządku obrad X sesji RM.
Ad. 2  Przewodniczący RM udzielił głosu  Panu Jarosławowi Szewczykowi- Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy Burmistrza Korfantowa 
w okresie międzysesyjnym tj. od 30 czerwca  2011 roku do 27 lipca   2011 roku. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do przedstawionej informacji pytania zadał radny Ryszard Huzar, który poprosił o przekazanie szerszych informacji dotyczących podpisanej przez burmistrza umowy z firmą Pana P. Pogwizda dotycząccej opracowania projektu zamiennego z wykazem zmian w budynku gimnazjum w Korfantowie- czego umowa dotyczyła? Radny zapytał 
o wyjaśnienie kwoty 20 tys. zł jakie gmina ma wydatkować na utrzymanie sieci komunikacyjnej przez PKS w Nysie i czy kwota ta ma związek ze spotkaniem burmistrza dotyczącym transportu zbiorowego.
Radny R. Huzar poprosił o przedstawienie krótkiej informacji dotyczącej planowanego wybudowania zbiornika retencyjnego w Ścinawie Małej w kontekście spotkania w którym burmistrz brał udział.
Wyjaśnień kwestii poruszonych przez radnego dokonał Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna.
Burmistrz powiedział, że podpisana umowa z firmą pana P. Pogwizda dotyczyła zmian jakie zostały wprowadzone podczas budowy gimnazjum w celu lepszego wykorzystania tego budynku po otwarciu. Zmiany dotyczyły m.in. innego usytuowania niektórych toalet, podjazdu dla niepełnosprawnych w piwnicy oraz wszystkich tych działań, które wykraczały poza pierwotny projekt.
Burmistrz odniósł się również do problemu transportu zbiorowego na terenie powiatu nyskiego. Powiedział, że PKS Nysa przejęty został przez Starostwo Powiatowe 
w Nysie, które zażądało partycypowania w kosztach utrzymania tego przedsiębiorstwa od gmin na terenach jakich PKS prowadzi swoją działalność 
i obsługuje mieszkańców, w tym również mieszkańców z gminy Korfantów. Burmistrz powiedział, że miesięcznie PKS Nysa generuje ok. 230 tys. zł strat i Starostwo Powiatowe w Nysie nie jest w stanie samo go utrzymać dlatego zwróciło się również do naszej gminy o comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości ok. 18 tys. zł.  
w przeciwnym wypadku zmuszone będzie  (PKS) do likwidacji istniejących jeszcze kursów autobusowych. Na spotkaniu w Paczkowie postanowiono, że dopóki nie zostaną przedstawione  racjonalne wyliczenia w tym zakresie to żadna gmina nie będzie dopłacała do kursów PKS Nysa. 
Burmistrz powiedział, że ustawodawca nałożył na gminę obowiązek zapewnienia transportu zbiorowego dla swoich mieszkańców jednak nie przydzielił na to zadanie żadnych środków finansowych w związku z tym konieczne będzie odbycie kolejnego spotkania w celu uzgodnienia zasad realizacji obowiązku nałożonego ustawą.
Burmistrz powiedział, że jest to jeden z najtrudniejszych problemów z jakim gminie
 i powiatowi w najbliższym czasie przyjdzie się zmagać.
Odpowiadając na trzecie pytanie radnego dotyczące budowy zbiornika retencyjnego w Ścinawie to w ostatnich dniach  uczestniczył on w spotkaniu organizowanym 
z inicjatywy Wicemarszałka Antoniego Konopki. 
 Poinformował, że opracowany jest program małej retencji województwa opolskiego w którym jest zaznaczony zbiornik Ścinawski, jako drugi po Kluczborku zbiornik retencyjny, a w związku z tym, że budowa zbiornika w Kluczborku dobiega już końca to budowa Ścinawskiego zbiornika powinna być wykonywana po zakończeniu trwającej. Na budowę Ścinawskiego Zbiornika przygotowane jest tylko studium 
(sporządzone w 1974 roku) oraz jest zgoda właścicieli terenów zalewowych na sprzedaż swoich działek pod tą inwestycję. Udało się również zachęcić gminę Niemodlin do pomocy przy wnioskowaniu o wybudowanie tego zbiornika, wspólnie 
z naszą gminą i gminą Prudnik. 
Powiedział, że budowa zbiornika w Ścinawie jest możliwa pod warunkiem, że gminy zainteresowane jego budową wykupią działki pod inwestycje oraz opracują na swój koszt projekt (warunki stawiane gminie przez Urząd Marszałkowski), jednak wszystkie zainteresowane gminy leżące w dorzeczu rzeki nie zgodziły się na, aż takie duże partycypowanie w kosztach uznając, że zadania te nie należą do właściwości gminy zwłaszcza, że  właścicielem gruntów po wybudowaniu zbiornika będzie Skarb Państwa.
 W chwili obecnej istnieje duży lobbing za wybudowaniem zbiornika w Racławicach Śląskich, który to był w dalszej kolejności  w harmonogramie budowy zbiorników w województwie. Na spotkaniu nieoficjalnym zobowiązano burmistrza do wystosowania pisma do Zarządu Województwa z prośbą o utrzymanie dotychczasowych ustaleń. Burmistrz poinformował, że gminy zainteresowane budową są skłonne pokryć koszty badań geologicznych pod warunkiem, że jezioro to jest pewne do realizacji-mówił.
Burmistrz poruszył również kwestie niedawnych podtopień w niektórych miejscowościach gminy. 
Ad.3. Wnioski i interpelacje zgłosił radny Henryk Iżykowski, który 
zawnioskował o:
- montaż lustra drogowego w Przydrożu Wielkim na skrzyżowaniu, gdyż nagminnie łamane są tam przepisy ruchu drogowego;
- wykoszenie traw na działce gminnej znajdującej się pomiędzy przystankiem autobusowym w Przydrożu Wielkim, a budynkiem byłej remizy OSP;
- sprawdzenie problemu zacieków na ścianach w świetlicy w Przydrożu Małym spowodowanych najprawdopodobniej nieszczelnością okna.
Radny  podziękował również Panu Gracjanowi Kurzeii za nawiezienie ziemi do miejscowości, poinformował,  że ziemia ta została rozplanowana  przez mieszkańców.
Ad.4 Rada przystąpiła do podejmowania uchwał.
Ad. 4a) Przewodniczący RM  wobec braku pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2010-2017. 
 Rada 10 głosami ,,za”, przy 5 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę.
Uchwała Nr X/69/2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2011-2017 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 4b)  Przewodniczący RM zapytał o to czy radni mają pytania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 Pytania i głos w dyskusji nad projektem zabrali:
- radny Andrzej Kruczkiewicz  powiedział, że po posiedzeniu komisji Rady sprawdził jakie bonifikaty przysługują w innych gminach z tytułu  zapłaty ceny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, bo ustawa pozwala gminie na udzielenie bonifikaty w wysokości aż  do 98% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. Zdaniem radnego celem, jak mu się wydawało projektu uchwały przedstawionego przez burmistrza nie jest sprzedaż mieszkań. Radny  zadał pytanie: czy bonifikata przedstawiona przez burmistrza w wysokości 35% wpłynie na wzrost sprzedaży tych mieszkań. Radny powiedział, że przy tej bonifikacie gminie nie da się sprzedać mieszkań znajdujących się na ul. Parkowej w Korfantowie z powodu braku chętnych na te mieszkania, a wie, że dyrektor ZGKiM Pan J. Wójcik zwróci się do rady o środki na remont budynków tam się znajdujących. Radny powiedział, że procent bonifikaty nie spełnia zapewne oczekiwań mieszkańców ul. Parkowej w Korfantowie, bo jest za niski. Radny zrobił przypuszczenie, że jeśli mieszkanie wycenione jest na 100 tys. zł to przy zastosowaniu 35% bonifikaty za mieszkanie najemca musiałby zapłacić 75 tys. zł po 20 latach mieszkania w nim. Radny powiedział, że przy sprzedaży należy kierować się przysłowiem: ,,żeby wilk był syty i owca cała”, a przy tej sprzedaży na takich warunkach tak nie będzie- mówił.
Bonifikata ta nie przyczyni się do sprzedaży mieszkań na ul. Parkowej w Korfantowie, a gminie nadal pozostanie utrzymywać te mieszkania i remontować-stwierdził. Radny powiedział, że burmistrz przedstawiając radzie te projekty uchwał wykonał dużą pracę jednak jest to ,,ale” czy gmina na tym skorzysta i sprzeda mieszkania 
z bonifikatą, która została zaproponowana. 
Radny obawia się, że wysokość bonifikaty zahamuje sprzedaż mieszkań na 
ul. Parkowej w Korfantowie.
Powstaje pytanie: czy gmina chce się mieszkań tych pozbyć- sprzedać
 i zainwestować w coś innego – mówił radny.
Pan A. Kruczkiewicz zapytał o to :  ile faktycznie wynosi wysokość bonifikaty czy jest to 30 czy 35%?
 Radny przypomniał też o tym, że  na wspólnym posiedzeniu komisji  złożył wniosek dotyczący przeanalizowania projektów tych uchwał po wakacjach jednak wniosek ten przez pozostałych radnych nie został poparty, ja bym zaproponował bonifikatę 
w wysokości 40% i dodatkowe 10% przy sprzedaży całego budynku mówił.
Radny na koniec  wypowiedzi powiedział, że od głosowania  nad tym projektem uchwały wstrzyma się.
- radny Ryszard Huzar powiedział, że nie zabiera on głosu w swoim interesie,
 a ze względu na ważność tej uchwały. Radny powiedział, że ma wątpliwości dotyczące skuteczności takiej wysokości bonifikaty w przypadku sprzedaży mieszkań i tego czy gmina pozyska ze sprzedaży tej dodatkowe dochody. Jednak radny chciałby zaapelować do radnych, którzy będą głosowali (sam radny wstrzyma się od głosowania), aby kierowali się dobrem gminy przy podejmowaniu decyzji i  głosowali ,,za” jeśli uznają, że zniżka jest wystarczająca, a ,,przeciw” jeśli są innego zdania 
i uważają, że wysokość zniżki nie jest odpowiednia.
- radny Mariusz Żabiński, powiedział, że z polityką mieszkaniową jest sprawa skomplikowana. Przypomniał, że  zajmuje się nią  każda gmina, która  dąży do  rozwiązania problemów mieszkaniowych. 
Radny przypomniał genezę sprzedaży mieszkań na ul. Parkowej 
w Korfantowie: w ubiegłym roku Rada Miejska podjęła decyzję o niesprzedawaniu mieszkań na ul. Parkowej, natomiast w tym roku Rada podejmuje uchwałę, aby sprzedać te mieszkania. Radny powiedział, że zasady rynku sprzedaży są takie, że sprzedający chce jak najdrożej sprzedać, a kupujący jak najmniej zapłacić za towar. Radny powiedział, że należy się zastanowić jaką ulgę gmina powinna zastosować przy sprzedaży, nadmieniając przy tym, że sam radny jest mieszkańcem bloków położonych na ul. Parkowej w Korfantowie. Radny poddał pod zastanowienie zapytanie: czy gminę stać na to, aby mieszkań tych nie sprzedawać lub dać taką cenę, że mieszkańcy tych mieszkań nie kupią.
Radny powiedział, że w uchwale dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego znajduje się wykaz mieszkań i domów, którymi dysponuje gmina i stan tych nieruchomości jest różny- większość nieruchomości z tego wykazu jest w stanie średnim, są również mieszkania w stanie złym, które wymagają remontu kapitalnego, natomiast mieszkania w stanie dobrym jak napisano w uchwale ,,nie wymagają żadnych remontów” i z tym zapisem radny się nie zgadza i twierdzi, że mieszkania te wymagają remontów bieżących. Radny zapytał o to: czy gminę będzie stać, aby mieszkania remontować. Mówił również, że gmina Nysa swoje mieszkania 
o najniższym standardzie i nadające się do remontów sprzedaje za 7% wartości i tak nie ma chętnych na zakup tych mieszkań. Radny powiedział, że w naszej gminie znajdują się mieszkania, które on sam sprzedałby za symboliczną złotówkę, tylko pod warunkiem, aby mieszkańcy zamieszkujący w takich lokalach chcieli kupić te mieszkania, bo wówczas gmina pozbyłaby się kłopotów związanych z ponoszeniem dodatkowych kosztów utrzymania tych nieruchomości.
Radny powiedział, że kwoty jakie w uchwale znajdują się i dotyczą przeznaczania przez gminę środków finansowych na remont nieruchomości będących 
w mieszkaniowym zasobie gminy są niewystarczające, gdyż samo np. przełożenie dachu to wydatek  rzędu 50 tys. zł- dlatego jest zwolennikiem takiej polityki, która dąży do sprzedaży jak największej liczby mieszkań i pozbycia się pewnego problemu. Ponadto ze sprzedaży mieszkań gmina pozyskałaby dodatkowe środki na dalsze wydatkowanie w gospodarkę mieszkaniową w tym budowę nowych mieszkań lub też remont istniejących budynków. Radny powiedział, że należałoby się zastanowić nad zwiększeniem bonifikaty i tym samym zmniejszeniem ceny mieszkań i sprzedaniu np. 20-30 mieszkań, tym samym pozyskaniu większej  kwoty do budżetu z  tytułu sprzedaży nieruchomości.
- Burmistrz Korfantowa powiedział, że reprezentuje siedzących na sali właścicieli mieszkań- jako organ wykonawczy i jako właściciel musi dbać o interesy tych mieszkań. Burmistrz zapytał  o to: czy też jako właściciele mieszkań, budynków
 w taki sam sposób podchodzimy do problemów. Burmistrz powiedział, że zasady mówiące o tym, że sprzedający chce jak najwięcej uzyskać za swoją nieruchomość, a kupujący jak najmniej zapłacić są zasadami dla niego normalnymi i konflikt interesów jest w tym przypadku oczywisty. Burmistrz powiedział, że przy sprzedaży należy zastanowić się nad tym : czy mieszkania te gminę ,,uwierają”  czy też nie, czy gmina chce zrobić na tym najlepszy interes. Burmistrz przypomniał, że prowadzenie polityki mieszkaniowej należy do zadań własnych gminy nałożonych ustawą i jest to obowiązek gminy. Odpowiedział, że do prowadzenia polityki mieszkaniowej niezbędne jest posiadanie mieszkań, gruntów itd. Powiedział przy tym, że niebawem przedstawiony zostanie projekt podziału części Korfantowa na działki budowlane, 
a w związku z tym  już teraz pojawiają się pewne naciski ze strony mieszkańców- właścicieli gruntów. Pan Z. Martyna przypomniał również, że bloki na ul. Parkowej zostały wybudowane ze środków publicznych i z naszych podatków, dlatego nikt nie powinien mieć do niego pretensji o to, że jako właściciel chce je dobrze sprzedać, bo tak zachowuje się właściciel.
Burmistrz powiedział, że część osób chciałaby te mieszkania porozdawać jak św. Mikołaj, a pozostała część osób chciałaby, aby po sprzedaży tych mieszkań coś dla gminy pozostało.
Burmistrz przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji radny R. Huzar mówił 
o tym, że każda nieruchomość ma określoną wartość wynikającą z wyceny rzeczoznawcy i za taką wartość powinna być sprzedawana czyli mieszkanie np. 60m2 za 112 tys. zł. Burmistrz zapytał i poprosił o wytłumaczenie tego: jakie przyczyny wobec właścicieli nieruchomości występują, że gmina musi każdemu
 z nich dać prezent w wysokości ok.50 tys. zł- jakie są przesłanki tego, że gmina musi mieszkania te rozdać? Burmistrz powiedział, że nie zna takich przyczyn. Odpowiedział również, że mieszkania te gminę nie uwierają, choć gmina może potrzebować środków finansowych-lecz jest to zupełnie inna kwestia. Burmistrz powiedział, że był dotychczasowym przeciwnikiem sprzedaży mieszkań na ul. Parkowej i w Rynku 
w Korfantowie z dwóch różnych przyczyn: w Rynku z powodu zabezpieczenia struktury zabytkowej, a na ul. Parkowej z powodu tego, że gminę nikt nie zwolni 
z polityki mieszkaniowej i lepiej ją prowadzić na bazie własnych , nowych mieszkań (budynki na ul. Parkowej w Korfantowie mają tylko 22 lata i 19 lat).
Burmistrz powiedział, że na posiedzeniu przed sesją zmieniona została wysokość bonifikaty z proponowanych 30 na 35%. Burmistrz powiedział, że zmienił swoje zdanie ponieważ 10% dodatkowej bonifikaty o której była mowa na komisjach byłoby trudne do wyegzekwowania, zrezygnował  również z zapisów mówiących o tym, że bonifikata nie przysługuje małżeństwom w których choćby jeden członek posiada prawo do innego lokalu bądź budynku mieszkalnego.
Burmistrz poinformował także o tym jakie czynniki brane są pod uwagę przy sporządzaniu przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny nieruchomości. Działania takie maja przeciwdziałać korupcji.
 Burmistrz powiedział, że 35% bonifikaty to i tak rozrzutność ze strony gminy, ponieważ w obrocie prywatnym mieszkania sprzedawane przez gminę za 15 tys. zł 
uzyskują wartość 90 tys. zł  czyli ktoś za te mieszkania płaci.
Burmistrz powiedział, że niedawno w internecie pojawiło się ogłoszenie dotyczące sprzedaży gruntów 1,02 ha za kwotę 700 tys. zł. co przeczy twierdzeniu mówiącemu, że Korfantów to nie Wrocław.
 Burmistrz przytoczył także ceny innych nieruchomości sprzedawanych 
w Korfantowie, które  są daleko wyższe aniżeli proponowane przez gminę.
Powiedział także, że standard mieszkań na  ul. Parkowej nie jest niski, gdyż znajdują się tam mieszkania dwupoziomowe, budowane z cegły, a nie z betonu, które 
w standardzie swoim mają wykończenie mozaiką parkietową itd. Dlatego zdaniem burmistrza zaproponowana bonifikata wychodzi naprzeciw zainteresowanym.
 Burmistrz poinformował o tym, że 50% właścicieli nie płaci czynszów za swoje mieszkania, czyli  i tak nie mają mieszkańcy ci szans na wykup mieszkań, które zajmują. 
Przypomniał, że kupując mieszkanie, budynek na rynku pierwotnym kupujący zobowiązany jest do zapłacenia podatku od zakupu, natomiast kupując mieszkanie od gminy, takiego podatku się już nie płaci- czyli to i tak są następne złotówki, które kupującemu pozostają w ,,kieszeni”.
Dlatego rozwiązanie, które proponuje jest rozwiązaniem rozsądnym, a czy najlepszym to tego burmistrz nie wie.
Porównywanie Nysy do Korfantowa też nie powinno mieć miejsca ponieważ są tam inne warunki.
 Burmistrz powiedział, że jest za sprzedażą starych mieszkań i budynków jednak zapytał w kontekście Rynku w Korfantowie o to : co pozostało po częściowej sprzedaży lokali w Rynku: gdzie nie można się dogadać z obecnymi właścicielami co do pewnych remontów i inwestycji, które są jednak konieczne.
Burmistrz powiedział, że źle się dzieje jeśli uchwały, które dzisiaj są przedstawiane rozpatrywane są wyłącznie w kontekście ul. Parkowej, gdyż są tak jakieś interesy
 i nie powinno tak być. 
Burmistrz poruszył sprawę ul. Parkowej w Korfantowie i zapytał o to jak miałoby wyglądać administrowanie przez wspólnotę jaka się utworzy po sprzedaży mieszkań
 i czy każdy będzie znał nie tylko swoje prawa i obowiązki, czy czasem nie będzie to tak jak w Przydrożu Małym- pytał.
Burmistrz powiedział, że uchwała ta jest dynamiczna, jednak propozycje przez niego przedstawione są rozwiązaniami rozsądnymi i interesem nadrzędnym jest interes gminy jednak- przypomniał prosząc jednocześnie o rozważanie spraw o których mówił.
- radny Henryk Kierpal powiedział, że najpierw była dyskusja, że się nie sprzedając mieszkań na ul. Parkowej, teraz jest dyskusja za jaką cenę. Przypomniał, że już teraz kupującemu przysługuje 60% bonifikata przy zakupie od gminy nieruchomości, 
a pomimo tego niewielu jest chętnych, aby wykupić mieszkania za 4-6 tys. zł. Ponadto co sesję każdy z radnych zgłasza potrzeby, które należałoby zrealizować- w związku z powyższym radny pyta skąd na to brać środki finansowe. Środki  ze sprzedaży mieszkań nie muszą być w całości przeznaczone na gospodarkę nieruchomościami, a każda wieś mogłaby z nich skorzystać. Sprzedaż mieszkań na ul. Parkowej z bonifikatą 98%- symboliczną złotówkę o której mówił radny 
M. Żabiński spowoduje to, że każdy do tych mieszkań z mieszkańców gminy będzie musiał się dołożyć, bo gminę nie będzie stać na budowę nowych mieszkań bądź remont starych, bo nie będzie miała środków, które mogła uzyskać ze sprzedaży swoich nieruchomości. Radny powiedział, że dużym krokiem ze strony burmistrza
 i rady jest już umożliwienie sprzedaży mieszkań na ul. Parkowej. Jednak niepokojącym faktem jest niepłacenie czynszów przez najemców na u. Parkowej.
- radca prawny Zofia Cichoń przypomniała o zapisie znajdującym się w ustawie 
o  samorządzie  gminnym, a mówiącym o tym, że radny nie może brać udziału 
w głosowaniu radzie, ani w komisji jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego, dlatego zaleca radnemu Mariuszowi Żabińskiemu nie  branie udziału w głosowaniu, a nie wstrzymywanie się przez niego od głosowania.
- radny Mariusz Żabiński powiedział, że jeśli są takie przesłanki prawne to nie będzie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
Rada 9 głosami ,,za” przy 5 wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
W głosowaniu nie brał radny M. Żabiński zgodnie z dyspozycja art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r.  Nr 142 poz.1591 ze zm.)
Uchwała Nr X/70/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.
Ad.4c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
Rada, jednogłośnie 15 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr X/71/2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach X sesji RM.
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady X sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.
Ad.4d) Przewodniczący udzielił głosu Burmistrzowi Korfantowa, który przedstawił wniosek o nadanie  tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” dla Pani Sylwii Lisoń.
Wniosek ten stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” .
Rada, jednogłośnie 15 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” stanowi  załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.4e) Przewodniczący RM udzielił głosu Burmistrzowi Korfantowa, który przedstawił wniosek o nadanie  tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” dla Pana Henryka Kierpala.
Wniosek ten stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” .
Rada 14 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę.
Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” stanowi  załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.4f) Przewodniczący RM udzielił głosu Burmistrzowi Korfantowa, który przedstawił wniosek o nadanie  tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” dla Pana Eugeniusza Olszewskiego.
Wniosek ten stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Rada, jednogłośnie 15 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr X/74/2011 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” stanowi  załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.4g) Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Ryszardowi Huzarowi, który powiedział, że będzie głosował, za tą uchwałą chociaż zwiększany jest limit zadłużenia gminy o kolejne 750 tys. zł. Zdaniem radnego znacząco pogarsza on gminną sytuacje finansową w sensie tym, że jesteśmy coraz bliżej ustawowego maksymalnego progu zadłużenia (60%)- mówił radny.
Powiedział, że na komisjach pytał co się stanie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności w gminie, które nie znajdują  swojego pokrycia
 w budżecie i konieczne będzie dalsze poszukiwanie środków finansowych. W jakich dziedzinach wówczas nastąpiłyby cięcia w budżecie  i czy znajdują się ,,światełka” 
w tunelu, które poratowałyby gminny budżet-pytał.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy, która powiedziała, że gmina obecnie oczekuje na wpływ środków z programów jakie były realizowane przez gminę w ubiegłym roku tzn. na remizę w Ścinawie Małej i świetlicę wiejską w Gryżowie – odpowiednio 370tys. zł i 403 tys. zł i to zasili budżet, zwłaszcza, że w budżecie tegorocznym nie było przewidzianego zwrotu za inwestycje w Ścinawie Małej- wyjaśniła skarbnik.
- radny Ryszard Huzar zapytał o to jakie są szanse, że w tym roku środki te wpłyną?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Pani Joanna Szkudlarka, która powiedziała, że gmina liczy na to, że środki te znajdą się w budżecie, gdyż wnioski te przeszły już prawie całą procedurę związaną z kontrolą wniosku o płatność.
Informację uzupełnił burmistrz, który powiedział, że środki za Ścinawę otrzymamy na pewno, natomiast Gryżów czeka na weryfikację, ale są szanse, że te środki też znajdą się  w budżecie.
Burmistrz poinformował także o etapie dalszego ubiegania się o środki na wyposażenie gimnazjum w ministerstwie edukacji.
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że będzie głosował, za tą uchwałą, ponieważ jak już ktoś powiedział, gmina nie ma wyjścia tym bardziej, że 750tys. zł. nie będzie wydatkowane tylko na wyposażenie budynku gimnazjum. W kolejnych uchwałach jest mowa o pozbawieniu urzędu gminy kwoty 100 tys. zł, jednak się 105 dokłada się do zakupu wyposażenia gimnazjum. Trzeba powiedzieć że w tej ostatniej fazie budowy gimnazjum robi się wszystko, aby dokończyć to gimnazjum 
i uruchomić to gimnazjum- ja myślę, że Pan [burmistrz] nie dopuści do katastrofy finansowej w gminie, Pani Skarbnik w razie czego powstrzyma burmistrza, a my 
[rada] nie będziemy łaskawym okiem na to patrzyli- stwierdził.
Radny zapytał o to czy w kredytach, które są brane w tym roku znajdują się również środki na remont remizy w Korfantowie- o którym była mowa wcześniej- to czy 
w przypadku zakwalifikowania się projektu remontu remizy w Korfantowie gmina musiałaby brać dodatkowy kredyt?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik, która powiedziała, że w kredytach, które wzięła gmina w tym roku nie ma środków na remont remizy w Korfantowie.
Radny powiedział, że ,,czaka nas ciężki okres, manipulowanie, przerzucanie pieniędzy tak , aby zakończyć budowę. Mówię tylko jedno z perspektywy czasu zadaję sobie pytanie: jakby robił to jakiś inny zakład niż komunalka to przynajmniej mielibyśmy rękojmie na wykonane prace. Co się stanie jeśli w okresie gwarancyjnym konieczne stanie się w budynku gimnazjum przeprowadzenie jakiś  prac w ramach gwarancji, jakaś awaria itp. Czy gmina będzie musiała ponosić koszt tych napraw, czy wykonana to zakład komunalny w ramach swoich funduszy?”
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że doświadczenie, które on posiada 
i pragmatyczna młodość skarbnik gminy jest gwarancją przygotowywania się do zarządzania środkami jakie gmina posiada ,ale również osoby w/w zdają sobie sprawę co do  wagi i skutków decyzji w zakresie finansów. Gospodarowanie jest racjonalne- mówił.
Poinformował, że w kraju nie ma gminy, która inwestuje bez kredytów, poza najbogatszą gminą w Polsce czyli Kleszczów.
 Burmistrz przypomniał o realizowanych programach unijnych, których celem jest również wyposażenie gimnazjum w sprzęt do sal przedmiotowych.
Burmistrz powiedział, że nie przewiduje się, aby w okresie co najmniej 5 lat trzeba byłoby cokolwiek poprawiać w tym budynku. Natomiast jeśliby wystąpiły jakieś awarie to oczywiście obciążałoby to działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej- mówił burmistrz.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 12 głosami ,,za” przy 3 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr X/75/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad.4h) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 12 głosami ,,za” przy 3 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr X/76/2011  w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad.4i) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 13 głosami ,,za” przy 2 głosach wstrzymujących podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr X/77/2011  w sprawie zmian w  budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad.4j) Odnośnie  projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego głos zabrała radna Anna Bardoń-Łaszczewska, która powiedziała, że ma wątpliwości co do dalszego zadłużania się gminy. Zapytała o to co można zrobić, aby zapobiec temu w przyszłości. Powiedziała, że ,,niedługo zostanie oddany do użytku nowy budynek gimnazjum, ale będzie on generował koszty i co dalej będzie  z tym- pytała. Radna powiedziała: ,,Wydaje mi się, że należy podjąć poważną  dyskusję nad tym, jak ściągnąć do gminy  inwestycję przynoszące realne dochody- wpływy do budżetu. Bo to co robimy: zadłużamy się budując to gimnazjum niejako mamy w spadku, musimy doprowadzić do rozpoczęcia, uruchomienia tej inwestycji, jednak nie oszukujmy się to cały czas będzie nas jeszcze długo obciążało i taka polityka długoplanowa jest nie do przyjęcia”- mówiła radna.
Wyjaśnień dokonał Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że ,,nie ma możliwości, aby można było inwestować w zadania, które mogą dać środki dla gminy, bez wkładu własnego. Burmistrz powiedział, że jeśli gmina miałaby do dyspozycji ok. 300-350 tys. zł i zmieniłaby plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiając montaż farm wiatrowych to  i tak nie ma pewności, że udałoby się poprawić bilans dochodów własnych jednak nie jest to równoznaczne ze zmianą sytuacji finansowej  w gminie, chyba że zmieniłaby się ustawa ,,Janosikowa” , gdzie uzależnionoby otrzymanie subwencji od wielkości dochodów własnych- jednak takich zmian na razie nie ma- mówił burmistrz.
Powiedział również, że nie rozpatruje inwestycji -budowa gimnazjum w kategoriach czegoś złego, ponieważ inwestycja ta służy dalszemu dobremu zarządzaniu siecią szkół w gminie.
Burmistrz powiedział, że dzięki budowie gimnazjum w Korfantowie zlikwidowana zostanie druga zmiana w szkole w Korfantowie, tym samym powstanie oszczędność w wysokości ok. 100 tys. zł- z tytułu mniejszych kosztów wydatkowanych na dowóz dzieci. Dodatkowo z dniem 1 września br. przeniesione zostanie przedszkole 
w Korfantowie do budynku zespołu szkół i tym samym powstanie oszczędność 
w postaci braku inwestowania w obecny budynek  obecnego przedszkola.
Działania, które są obecnie realizowane w gminie są konsekwencją nie przypadku, ale polityki i zamiaru budowy budynku gimnazjum podjętego jeszcze w 1998 roku.
Są to działania sukcesywne i racjonalne mówił. 
Poinformował, że w kolejnym roku w oświacie będą gminę musiały czekać następne zmiany ponieważ, żadna gmina nawet bardzo bogata nie pozwoli  sobie utrzymywać szkoły  we Włodarach, która gminę kosztuje ok. 800 tys. zł, a do której od przyszłego roku szkolnego będzie uczęszczało zaledwie 40 uczniów jeśli zostanie ona dalej szkołą publiczną.
 Ponadto, jeśli zlikwidowana zostałaby druga zmiana w Ścinawie Małej, to prawdę mówiąc te wszystkie działania pokryją koszty jakie powstaną z tytułu oddania gimnazjum w Korfantowie- stwierdził.
Powiedział, że podziela uwagi radnej co do wysokości zadłużenia i zbliżania się gminy do stopnia maksymalnego zadłużenia jednak podkreślił, że sprawa zadłużenia gminy jest sprawą ,,pilnowaną” zarówno przez niego jak i Panią Skarbnik. Jednak  dla burmistrza większym problemem  jest sytuacja gminy na wypadek nieotrzymania kredytu.
Przypomniał, że realizując inwestycję: budowa hali sportowej w Korfantowie bez udziału kredytu gmina nie miałaby szans na jej rozpoczęcie i wykonanie, a w chwili obecnej kredyt ten jest już prawie spłacony, a hala funkcjonuje i niebawem w całości będzie własnością gminy.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .
Rada 13 głosami ,,za” przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę.
Uchwała Nr X/78/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad.4k) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Korfantów.
Rada 14 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę.
Uchwała Nr X/79/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Korfantów stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 4l) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów.
Rada 14 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę.
Uchwała Nr X/80/2011 zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad.5 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski udzielił Burmistrz Korfantowa, który odpowiadając na pytania radnego H. Iżykowskiego, powiedział, że sprawy poruszane przez radnego zostaną przekazane zgodnie z  właściwością  dla podmiotów za to odpowiedzialnych, natomiast jeśli chodzi o  teren znajdujący się pomiędzy jednostką OSP, a przystankiem autobusowym zostaną wykonane, ale nie w najbliższym czasie, a dopiero ze środków otrzymanych w ramach rekompensaty za powódź.
Ad. 6 W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
- radna Anna Bardoń-Łaszczewska w sprawie dużej ilości  ślimaków w gminie, wzrostu zachorowań spowodowanych tasiemcem  i pomocy ze strony gminy w walce z tymi szkodnikami. Prośba o zajęcie się tym problemem;
-sołtys Kuźnicy Ligockiej w sprawie remontu uszkodzonego wału na rzece 
w miejscowości- prośba o interwencję oraz w sprawie uzupełnienia dróg wiejskich do leśniczówki i w stronę Przechodu;
- radny Jan Dawidowicz w sprawie występowania częstych podtopień 
w Rynarcicach i konieczności rozwiązania problemu gospodarki wodnej 
w miejscowości, aby skutki tych podtopień w przyszłości  zminimalizować (zwłaszcza w okolicach posesji p. Szelwach i radnego). Prośba o ujęcie w budżecie środków na remont dróg dojazdowych do posesji najczęściej zalewanych oraz wykonanie oczyszczenia i konserwacji rowów znajdujących się we wsi;
-radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie odpowiedzi jaką otrzymał na interpelację dotyczącą utworzenia tylko 1 oddziału w przedszkolu w Przechodzie. Zdaniem radnego obciążanie winą za nieutworzenie drugiego oddziału jest niewłaściwe, ponieważ to względy oszczędnościowe zadecydowały o nieutworzeniu drugiego oddziału.
- radny Ryszard Huzar w sprawie  pochwalenia inicjatywy mieszkańców Rzymkowic, którzy aktywnie biorą udział w głosowaniu w ramach  trwającego konkursu firmy NIVEA- 100 placów zabaw  dla dzieci na 100 lecie firmy. Radny zachęcił wszystkich do dalszego głosowania tak, aby plac w Rzymkowicach został wykonany;
- radny Mariusz Żabiński w sprawie zdobycia przez zawodniczkę MGOKSiR Korfantów Natalię Kondys złotego medalu w biegach górskich zorganizowanych
 w Międzygórzu- zawody te były I kwalifikacją do Mistrzostw Świata w Albanii.
- Przewodniczący RM Kazimierz Didyk  poinformował, że w dniu 26 lipca br. założony został Klub Radnych  ,,Nasza Gmina”, przewodniczącym klubu został Pan Kazimierz Didyk, natomiast Zastępcą Pan Henryk Kierpal. Przewodniczący poprosił
 o zarejestrowanie w/w klubu w rejestrze.
- Burmistrz Korfantowa w sprawie zapewnienia radnego J. Dawidowicza 
o monitorowaniu terenów zalewowych w gminie zwłaszcza w Rynarcicach 
i Rzymkowicach. Burmistrz poinformował, że podczas ostatnich podtopień  wydano dla mieszkańców ponad 500 worków i zabezpieczono wiele piasku do ich napełnienia. Burmistrz podkreślił, że dbałość o przepusty jest sprawą pierwszorzędną i postara się tematem naszej gminy po raz kolejny zainteresować Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Prudniku (ZMiUW) tematyką gospodarki wodnej w tym konserwacji urządzeń wodnych zwłaszcza w rejonach, gdzie podtopienia występują najczęściej m.in. w Rynarcicach. Burmistrz zwrócił uwagę na konieczność pomocy sobie wzajemnie w sytuacji wystąpienia podtopień podkreślił wzorcową postawę mieszkańców Rzymkowic w tej materii.
 Burmistrz odniósł się do tematyki funkcjonowania oddziałów w przedszkolach 
i powiedział, że funkcjonowanie 1 oddziału to wydatek ok. 50 tys. zł zatem nieracjonalne jest dzielenie 1 oddziału liczącego 25 dzieci na dwa oddziały- wyjaśnił.
 Burmistrz powiedział, że sprawa dotycząca konserwacji wału w Kuźnicy Ligockiej przekazana zostanie zgodnie z właściwością do ZMiUW w Prudniku.
Burmistrz odniósł się również do systemu informowania m.in. sołtysów i radnych 
o zagrożeniach atmosferycznych występujących w gminie. 
Poinformował także o uczestnictwie delegacji dzieci gimnazjalnych z gminy  
w wyjeździe na spotkanie miast partnerskich jakie organizowane jest w Czechach oraz uczestnictwie dzieci z rodzin najuboższych w kolonii jaka jest organizowana 
w Głuchołazach.
Zaprosił również do uczestnictwa w organizowanej corocznie imprezie Wasserball 
w Przechodzie (w najbliższy weekend)  oraz w Dniach Korfantowa rozpoczynających się uroczystą  sesją Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 13 sierpnia br. 
o godz. 17.00 zapoznając przy tym z programem święta miasta.

Ad. 6. Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej 
w dniu   29 czerwca 2011 roku  IX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół.

Ad. 7 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem X sesji RM jej Przewodniczący o godz. 13. 10 zamknął  obrady sesji.
		

Przewodniczący
                                                             			   /-/ Kazimierz Didyk
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