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Protokół Nr XXIII/2012
z odbytej w dniu 27 czerwca 2012 roku  XXIII  sesji  
Rady Miejskiej w Korfantowie.

Obrady sesji prowadził Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk.
Sesja odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Korfantowie w godzinach:10.10-13.30.

Ad. 1 Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Kazimierz Didyk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie.
Przewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad ponieważ w obradach uczestniczyło 14 radnych  (nieobecni uspr. radny W. Pater).
W sesji udział wzięło również 19 sołtysów ( nieobecna uspr. A. Pikuła, J. Gęsiewicz, A.Schäfer, brak sołtysa we Włodarach), Burmistrz Korfantowa, zaproszeni goście 
w tym naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości  stanowią załączniki nr 1, 2 i  3 do protokołu.
Przewodniczący RM przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:
	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i  zapytania radnych.
	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2011 rok:

	opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza        Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2011r.;
	opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Gminy

  Korfantów za 2011 rok  i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium   za 2011 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 2011 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 2011 rok;
	podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2011 rok.

	Podjęcie uchwał:

	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
	w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok;
	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2011 rok;
	zmieniająca 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 wysokości wynagrodzenia za inkaso;

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

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

Projekty uchwał wymienione w pkt.5 e,f głosowane były wraz z autopoprawkami

Ad. 2 Informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa  w okresie 
od 1 czerwca 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku przedstawił Sekretarz Gminy 
Pan  J. Szewczyk.
Informacja powyższa stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali: radny R. Huzar i  Burmistrz Korfantowa.
Do obrad sesji dołączył radny W. Pater, zatem w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Ad. 3.  Interpelacje i wnioski zgłosili:
3.1. Radna A. Bardoń-Łaszczewska podjęła inicjatywę dotyczącą wprowadzenia zmian w statucie Gminy Korfantów oraz poprosiła o zaktualizowanie danych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczących składów Rad Sołeckich;
3.2 Radny Henryk Iżykowski w sprawie montażu lustra drogowego w Przydrożu Wielkim przy drodze powiatowej i naprawienie skrzyżowania uszkodzonego po wypadku;
3.3 Radny Andrzej Kruczkiewicz zapytał  o to na jakim etapie gmina jest przygotowana do  własnej promocji zwłaszcza w tzw. małych materiałów  promujących gminę (foldery, mapki, gadżety);
3.4 Radny  Henryk Kierpal w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o budowę chodników w Starej Jamce i ustawienia znaku ograniczającego prędkość do 40 km/h  w tej miejscowości;
 3.5 Radny Henryk Kierpal w sprawie fetoru we Włostowej-prośba o podjęcie interwencji;
3.6 Radny Henryk Kierpal w sprawie płacenia podatku VAT przez gminę dla ZGKiM w Korfantowie, czy prawdą jest, że ościenne gminy tego podatku nie płacą?

Ad.4. 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 2011 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 2011 rok;
- sprawozdanie finansowe  za 2011 rok;
- informacja o stanie mienia Gminy Korfantów zostały szczegółowo omówione podczas wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Korfantowie. Skarbnik ponownie zapoznała wszystkich z wielkościami przyjętymi do budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok, a następnie z  wykonaniem planu finansowego w 2011 roku.
Ad. 4a)  Przewodniczący RM udzielił głosu Pani Krystynie Trzcińskiej, która odczytała  zgromadzonym Uchwałę Nr 168/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii 
o sprawozdaniu Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2011 rok.
Uchwała powyższa stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 4b) Przewodniczący RM udzielił głosu  Panu Henrykowi Kierpalowi- Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie, który zapoznał wszystkich z  treścią Uchwały  Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie z  dnia 14 maja 2012 roku w sprawie opinii 
o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów za 2011 rok , a następnie wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie udzielenia  absolutorium za 2011r.  Burmistrzowi Korfantowa.
Dokumenty te stanowią załączniki nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 4c)   Przewodniczący  RM  przeczytał radnym Uchwałę Nr 282/2012 z dnia 
31 maja 2012r. Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Korfantowa .
Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 4d) Przewodniczący RM Pan Kazimierz  Didyk poddał pod dyskusję:
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011r.;
- sprawozdanie finansowe;
-informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Mariusz Żabiński, który powiedział, że jeśli chodzi o jego opinię, to dla radnego bardzo ważne są uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy i wniosku Komisji Rewizyjnej
 i ich pozytywna ocena mogłaby już wystarczyć  do oceny wykonania budżetu jednak radny chciałby podyskutować  jeszcze nad wykonaniem budżetu w 2011 roku, choć wiele dyskusji zostało już przeprowadzonych na posiedzeniach komisji rady.
Radny zwrócił uwagę na wysokie wykonanie dochodów-najwyższe odkąd pełni funkcję radnego-czyli od 7 lat, które ukształtowało się na poziomie 99,22%.
Podkreślił, że jeśli są dochody to można realizować wydatki. Odniósł się do dochodów bieżących i podkreślił, że nigdy jeszcze nie było wykonania  tych dochodów w 100% i domniemywa, że nie ma w Polsce gminy, która te dochody  ma zrealizowane w całości, gdyż ściągnięcie w 100% podatków jest trudne, zwłaszcza, że na sporą ich część gmina nie ma wpływu, a oczekuje ich wpływu
 z budżetu państwa. Radny odniósł się do zaległości w podatku od nieruchomości
 i podatku rolnym i tego, że burmistrz i jego służby nie rezygnują z egzekwowania tego podatku, bo w ub. roku wysłano do dłużników  1439 upomnień oraz ponad 600 tytułów wykonawczych co świadczy o tym, że zależy gminie na ściągnięciu niezrealizowanych podatków. 
Radny poruszył sprawę  dochodów majątkowych, a zwłaszcza wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego, radny ubolewa tylko nad tym, że nie udało się sprzedać dużych obiektów po szkołach i zlikwidowanym przedszkolu,  jednak wyraża nadzieję, że nastąpi to w tym roku lub następnym i dochody z tego tytułu będą wyższe.
-radna Anna Bardoń-Łaszczewska, która stwierdziła, że w dotychczasowej pracy  brakuje jej tego, że nie został  dotychczas wypracowany system  przedstawiania cząstkowych budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, tak aby radni mogli się z nim zapoznać przed 15 października danego roku- termin przekazania  przez burmistrza projektu budżetu do rady miejskiej, bo w chwili obecnej otrzymują już opracowany projekt budżetu gminy na kolejny rok nie znając planów cząstkowych jednostek organizacyjnych.
-radny A. Kruczkiewicz powiedział, że rok 2011 był poprzedzony rokiem 2010, który był rokiem wyborczym i stanowił kontynuację przyjętej polityki. Radny stwierdził, że jego zdaniem zajmowanie się absolutorium w kwietniu było korzystniejsze niż jest to obecnie, bo można było wyciągnąć z tego wnioski i wdrożyć je w życie jeszcze przed półroczem. Zauważył, że trudno jest się odnieść do pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo są pozytywne jednak nie należy zapomnieć także  o piśmie RIO Opole mówiącym o zadłużeniu gminy, które stawia naszą gminę w pierwszej 10 najbardziej zadłużonych  gmin w województwie opolskim.
Radny powiedział, że w 2011 wystąpiły i rzeczy pozytywne i negatywne w realizacji budżetu.
Radny zaczął od negatywnych stron wykonania budżetu.
Radny powiedział, że w 2011 roku gmina została zaskoczona płaceniem podatku VAT za budowę gimnazjum, jednak życzy dyrektorowi ZGKiM, aby środki te zostały odzyskane.  Niewyjaśnione zostało  dla radnego to dlaczego wydatki na oświatę wzrosły o 1 mln. zł. W ubiegłym roku gmina zaciągnęła także kolejny kredyt na 3,5 mln zł, a gmina posiada ogółem ponad 12 mln. zł długu.
Radny odniósł się do  oddania do użytku z dniem 1 września br. budynku gimnazjum i powiedział, że nie będzie go podsumowywał, bo obiekt ten nie funkcjonuje jeszcze roku stąd też nadmienił, że właśnie przez budowę tego obiektu gmina musiała się mocno zadłużyć, gdyż inwestycja realizowana była w całości ze środków własnych. Radny powiedział, że inwestycje unijne zostały prawidłowo wykonane i nie ma radny żadnych do tego uwag ani zastrzeżeń.
Jednak jak wynika z wizytacji inwestycji gminnych przeprowadzonej przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów wynika, że w tej materii gmina  ma jeszcze dużo do wypracowania.
Radny powiedział, że w zadłużeniu gmina zbliża się do progu 60% zadłużenia 
w stosunku do dochodów własnych, jednak wierzy, że działania w zakresie likwidacji szkół, które nie do końca się powiodły miały docelowo  przynieść oszczędność, choć radny zwraca uwagę na to, aby w gminie nie oszczędzać wyłącznie na oświacie, ale także na np. administracji.
Radny powiedział, że burmistrz wyszedł z realizacji budżetu gminy bardzo dobrze, choć budżet ten był trudny w realizacji, dlatego radny będzie głosował ,,za” udzieleniem burmistrzowi absolutorium.
Na koniec zwrócił uwagę na to, aby inwestycje gminne były w przyszłości lepiej, spójniej i szybciej wykonywane, a nie ich realizacja była przeciągana w czasie, bo to nie sprzyja pozytywnemu wizerunkowi realizacji inwestycji przez gminę.
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że realizując budżet w 2011 roku można było zauważyć pewne pozytywne aspekty wykonania, choć do nich z całą pewnością nie należą zaległości w podatkach. Pozytywną tendencją nie jest również zamiar wprowadzenia zasady wydatkowej zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.
Należy także zauważyć, że na koniec roku budżetowego gminie udało się pozyskać środki z realizacji wielu zrealizowanych i zakończonych projektów unijnych, co spowodowało wypracowanie nadwyżki budżetowej w wysokości prawie 1 mln 300 tys. zł co pozwoliło na zwiększanie zaangażowania środków na wydatki w roku bieżącym. Burmistrz poinformował, że udaje się gminie wypracowywać coraz większe dochody własne tzn. z podatków i opłat, które nie były spowodowane wyłącznie wzrostem wysokości tych podatków. Burmistrz odniósł się przy tym do ulg przysługujących rolnikom z tytułu nabycia gruntów, które wpływają na zmniejszenie przypisu  podatku rolnego. 
Burmistrz powiedział, że z analizy wydatków w ciągu 4 lat udało się zainwestować 
w gminie kwotę ponad 18 mln. 400 tys. zł, z czego oczywiście połowę wydatkowano na budowę gimnazjum w Korfantowie, jednak pozostała część została ulokowana 
w innych potrzebnych inwestycjach, które były realizowane w większości przy udziale środków zewnętrznych w tym także unijnych, stąd należy zauważyć, że gmina Korfantów pomimo nie  zbyt dużego własnego budżetu dobrze wykorzystała możliwości jakie gminie dała Unia Europejska  i czas ten wykorzystała na rozwój, co może być trudne do powtórzenia ponieważ perspektywa finansowa Unii Europejskiej  na kolejne 7 lat nie będzie dla kraju już tak optymistyczna.
 Burmistrz poinformował, że gmina w 2011 roku pomimo, że zaciągnęła kredyt to także go spłacała, bo spłaciła 1 mln. 300 tys. zł co świadczy, że realizując zadania także dbamy o pomniejszanie swojego zadłużenia. Wskazał jednak na to, że właściwe pilnowanie możliwości finansowych gminy w tym zadłużenia i możliwości spłaty zaciągniętych kredytów świadczą o sytuacji gminy, stąd też w chwili obecnej burmistrz nie widzi zagrożenia w spłacie zaciągniętych kredytów co nie świadczy, że w przyszłości gmina nie będzie  musiała oszczędzać.
Burmistrz powiedział, odnosząc się do oszczędności w administracji, że z powodu liczby  wzrastających zadań nakładanych na samorząd należy domniemywać, że 
w administracji nastąpi jeszcze wzrost zatrudnienia. Przywołał przy tym zmiany 
w ustawie o porządku i czystości w gminach, które będą dla gmin generowały wiele obowiązków i będzie powodowało to wzrost zatrudnienia o 2 osoby. Burmistrz powiedział, że na samorządach państwo chce wyrównać swój deficyt pisząc, argumentując, że zmiana dotychczasowych przepisów dla państwa nie wywołuje skutków finansowych jednak dla samorządów generuje większe koszty.
Burmistrz odniósł się także do trwającej w gminie kontroli funduszu sołeckiego przez Najwyższą Izbę Kontroli i kierunków jego wydatkowania, które nie do końca znalazły uznanie u kontrolera, gdyż nie były zgodne z kierunkami wskazanymi w ustawie 
np. zakup wyposażenia do kuchni w świetlicach wiejskich, zakupy posiłków czy nagród  stąd też zasadne jest, aby zebrania wiejskie nie decydowały o takim  przeznaczeniu środków. Burmistrz odniósł się do aktywności mieszkańców wsi wywołanej przez realizację funduszu.
 Burmistrz powiedział, że nie polemizuje z argumentami wskazanymi przez radnych, gdyż każdy ma prawo do własnych poglądów.
Burmistrz odniósł się do wydatków inwestycyjnych, które w ubiegłym roku 
w znaczącym stopniu były wydatkowane na budowę gimnazjum, wyraził swoje ubolewanie nad tym, że jego propozycja dotycząca zmian w oświacie nie znalazła uznania wśród radnych, jednak nadal uważa, że rozwiązanie jakie  zaproponował, było racjonalne i sensowne dla dzieci i ich rozwoju.
Burmistrz powiedział, że wypracowana nadwyżka budżetowa sprawiła, że środki te można było przeznaczyć na  nowe zadania.
Przypomniał, że dzięki realizacji przez gminę zadań z programu operacyjnego Kapitał Ludzki udało się w sposób znaczący wzbogacić wyposażenie szkół i realizować projekty dla dzieci. Poinformował również o tym, że przed kilku dniami otrzymał pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu gminie 822 tys. zł na realizację w terminie do końca listopada  br. boisk w ramach programu Orlik 2012. 
 Na koniec burmistrz podziękował wszystkim realizatorom budżetu za jego dobre wykonanie i wspólną pracę nad dobrym wynikiem finansowym.
Na tym zakończono dyskusję.
Ad. 5e) Przewodniczący RM wobec braku pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2011 rok.
Rada 15 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XXIII/157/2011  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 5f) Przewodniczący RM wobec braku pytań do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2011 rok poddał projekt ten pod głosowanie.
 ,,Za” udzieleniem absolutorium  Burmistrzowi Korfantowa głosowało 12 radnych, 2 radnych było ,,przeciw” udzieleniu absolutorium, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący RM poinformował, że absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2011 rok zostało przez Radę udzielone.
Uchwała Nr XXIII/158/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Korfantowa absolutorium za 2011 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę w  obradach XXIII sesji RM 
w Korfantowie.
 Po przerwie w sesji nie uczestniczył radny W. Pater.

 Ad.5a) Rada w głosowaniu : 11- ,,za”, 0 - ,,przeciw”, 3- ,,wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/159/2012  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, która stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 5b) Rada w głosowaniu : 10- ,,za”, 1 - ,,przeciw”, 3- ,,wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/160/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów za 2012, która stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.5c) Rada w głosowaniu : 14- ,,za”, 0 - ,,przeciw”, 0- ,,wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/161/2012 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2011 rok, która stanowi załącznik  
nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 5d)  Do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso pytanie zadała radna A. Bardoń-Łaszczewska, a odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa.
Rada w głosowaniu : 14- ,,za”, 0 - ,,przeciw”, 0- ,,wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/162/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.5e) Rada w głosowaniu : 14- ,,za”, 0 - ,,przeciw”, 0- ,,wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/163/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 5f) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania pytania zadał radny R. Huzar, a odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa.
Rada w głosowaniu : 13- ,,za”, 0 - ,,przeciw”, 1- ,,wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXIII/164/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Korfantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Korfantowa.
 Burmistrz poinformował, że interwencje w zakresie dróg zostaną przekazane do właściwych zarządców, choć należy stwierdzić, że z samego interweniowania nie poprawia się ich stan, bo do tego  potrzebne są środki finansowe.
Burmistrz odniósł się do przestrzegania przepisów drogowych, płacenia podatku VAT oraz interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie i prób odzyskania środków z tytułu nadpłaconego podatku oraz problemu fetoru w gminie.
Poruszył także kwestie związane ze zmianą Statutu Gminy i procedowania.

Ad. 7.  W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:  Pan Ł. Borsuk- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Pan 
A. Zioło-Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości,  radny 
M. Żabiński, radny H. Kierpal, radny J. Dawidowicz, radna A. Bardoń-Łaszczewska, radny R. Huzar, radna Katarzyna Stankala,  radny A. Kruczkiewicz, radny K. Didyk, Burmistrz Korfantowa.

Ad.8 Rada przyjęła protokół z XXII sesji RM w Korfantowie, która odbyła się w dniu 
30  maja  2012r.  w głosowaniu: 11- ,,za”, 0-,,przeciw”, 3- ,,wstrzymujący się”.

Ad.9.  Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad XXIII  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie o godz. 13.30 Przewodniczący RM zamknął jej obrady.
		
							Przewodniczący:
							/-/ Kazimierz Didyk
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