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Protokół Nr XXXIX/2013

z  XXXIX sesji  Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 października 2013 r.

Obrady sesji prowadził Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk.

Sesja odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie

 w godzinach: 10.05-13.20.

Przed  rozpoczęciem obrad  sesji   Pan  Kazimierz  Didyk-  Przewodniczący  Rady Miejskiej

 w  Korfantowie  poprosił   wszystkich  o  powstanie  i  uczczenie  minutą  ciszy  zmarłego 

,,Zasłużonego dla Gminy Korfantów” Śp. Tadeusza Wróblewskiego.

Ad. 1 Przewodniczący RM  otworzył obrady XXXIX sesji, stwierdził prawomocność obrad- 

w  obradach  uczestniczyło  13  radnych  (nieobecny:  radny  Wojciech  Pater)   co  wobec 

ustawowej liczby 15 radnych stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący RM  w punkcie tym poinformował, że  wyrokiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego  w  Warszawie  z  dnia  9  października  2013r.  zakończone  zostało 

postępowanie  odwoławcze  radnego  Jana  Olesia-  skarga  została  oddalona.  Tym  samym 

wygaszony  został  radnemu  mandat  radnego  Rady  Miejskiej  w  Korfantowie.   Natomiast 

Zarządzeniem  Wojewody  Opolskiego  zarządzone  zostały  wybory  uzupełniające  do  Rady 

Miejskiej  w Korfantowie w okręgu wyborczym nr 11, które wyznaczone zostały na dzień

 22 grudnia 2013r.

W sesji  udział  wzięło  również:  19  sołtysów (nieobecni:  D.  Zawadzki,  L.  Dyląg,  

A.  Markowska,  T.  Machacka),  zaproszeni  goście  w  tym   radny  powiatowy  J.  Wójcik, 

naczelnicy  wydziałów  Urzędu  Miejskiego  w  Korfantowie  i  kierownicy  jednostek 

organizacyjnych gminy, mieszkańcy gminy, media.

Listy obecności radnych, sołtysów i gości  stanowią załączniki nr 1, 2 i  3 do protokołu.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.

3. Interpelacje i  zapytania radnych.
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4. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  ubiegły   rok 

szkolny,  

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów:

wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

dyskusja i pytania radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a) w  sprawie  przyjęcia  ,,Programu  usuwania  wyrobów  zawierających 

azbest z terenu Gminy Korfantów na lata 2013-2032”;

b) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

c) w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok;

d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok;

e)  w  sprawie  udzielenia  pożyczki  przez  Gminę  Korfantów  

dla  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  Wspólne  Źródła– 

Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała;

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od  nieruchomości,  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  oraz 

wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;

g)  w sprawie podatku od środków transportowych;

h) w  sprawie  przystąpienia  do  scalania  i  podziału  nieruchomości 

położonych w Korfantowie.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

8. Przyjęcie protokołu z XXXVIII  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

9.   Zamknięcie   obrad  XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Na  wniosek  Burmistrza  Korfantowa   Przewodniczący  RM  wniósł   o  dodanie 

autopoprawek do  projektu  uchwały   5b)  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie 

finansowej.

Rada  jednogłośnie  13  głosami  ,,za”  postanowiła  o  dodaniu  autopoprawek  do  projektu 

uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na  wniosek  Burmistrza  Korfantowa   Przewodniczący  RM  wniósł   o  dodanie 

autopoprawek do projektu uchwały  5d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 

2013 rok.
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Rada jednogłośnie 13 głosami ,,za” postanowiła o dodaniu autopoprawek do projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok.

Na  wniosek  Burmistrza  Korfantowa   Przewodniczący  RM  wniósł   o  dodanie 

autopoprawek do  projektu  uchwały   5f)  zmieniającej   uchwałę  w  sprawie  określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 

wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości.

Rada jednogłośnie 13 głosami ,,za” postanowiła o dodaniu autopoprawek do projektu 

uchwały  zmieniającej   uchwałę  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 

nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb 

ustalenia podatku od nieruchomości.

Ad.  Sekretarz  Gminy   przedstawił  informację   o  pracy  Burmistrza  Korfantowa  

w okresie międzysesyjnym tj. od 25 września  2013 roku do 30 października  2013 roku, 

która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Interpelacje i zapytania zgłosili:

3.1  Radny  Ryszard  Huzar  w sprawie  dokładnego  opisania  i  dotarcia  z  informacją   do 

mieszkańców jakie odpady można wrzucać do poszczególnych pojemników, bo występuje 

problem z ich  właściwą segregacją.

Problem ten  jest   szczególnie   zauważalny na  osiedlu  mieszkaniowym na  ul.  Parkowej  

 w Korfantowie. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o opisanie zasad segregacji na kubłach

 (poprzez np. naklejki na pojemnikach);

3.2 Radny Ryszard Huzar  w sprawie  zamontowania koszy ulicznych na ul. Kościuszki  

w Korfantowie w  kierunku  sklepu Biedronka. 

Śmieci wyrzucane przez przechodniów   trafiają na tereny prywatnych posesji znajdujących 

się na szlaku pieszym prowadzonym do tego sklepu.

Radny  prosi  ponadto   o  sprawdzenie  czy  liczba  przejść  ulicznych  (pasów)   na  drodze 

powiatowej ul. Kościuszki  jest wystarczająca (nie jest ich zbyt mało).

Ad. 3.3 Radny Ryszard Huzar w sprawie właściwego  zabezpieczenia kratek ściekowych na 

drogach- stwarzają niebezpieczeństwo dla ich użytkowników (prośba o ich dokręcenie);

Ad.3.4. Radny Ryszard Huzar w sprawie przycięcia bądź usunięcia obumarłych konarów 

drzew  rosnących  wzdłuż  ul.  Kościuszki  w  Korfantowie,  prośba  o  ponaglenie  Powiatu 

Nyskiego w dokonaniu tych czynności.   Suche konary stanowią  duże zagrożenie dla osób 
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poruszających  się  po  tej  drodze.  Radny  liczy,  że  powiat  z  tych  zadań  zgodnie  ze 

wcześniejszymi zapewnieniami- wywiąże  się,  prosi jednak o monitorowanie sprawy;

Ad.3.5 Radna Anna Bardoń-Łaszczewska w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na wszystkie 

zadane przez nią pytania na poprzedniej sesji, a później w pismach uzupełniających, przez 

Wydział  Gospodarki,  Ekologii  i  Nieruchomości  o  treści  końcowej  :  ,,odpowiedzi  będą 

udzielane  sukcesywnie  sołtysowi  danej  wsi”.  Radna  pyta  radcę  prawnego  czy  można 

zadającego pytania nie informować o treści udzielanych odpowiedzi?;

Ad. 3.6 Radna Katarzyna Stankala  w sprawie wykonania  przez Powiat  Nyski  zatoczki 

autobusowej w Puszynie. Radna prosi o wykonanie obiecanej przez powiat  inwestycji przed 

okresem zimowym. Radna  prośbę kieruje do Starosty  Nyskiego za pośrednictwem radnego 

Rady Powiatu w Nysie Pana Janusza Wójcika;

Ad. 3.7 Radny Andrzej  Kruczkiewicz  w sprawie przygotowania informacji  do sołectw 

o  tym:  od  kiedy,  gdzie   i  na  jakich  zasadach  zacznie  w  gminie  funkcjonować  Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?;

Ad. 3.8 Radny Mariusz Żabiński w sprawie bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej na 

ul.  Powstańców  Śląskich  w  Korfantowie  i  rozważenia  możliwości  postawienia  zakazu 

zatrzymywania i parkowania  aut przy cmentarzu; 

Ad.3.10 Radny  Henryk Kierpal w sprawie wystąpienia do zarządców dróg powiatowych na 

trasie  Włostowa-  Kuźnica  Ligocka  i  Włostowa  Niemodlin  o  wyselekcjonowanie  drzew-

starych  lip  i  dokonanie  stosownych  zabiegów  pielęgnacyjnych   (przycięcia  obumarłych 

konarów);

Ad. 3.11 Radny Henryk Kierpal w sprawie tego jak wygląda kwestia odpłatności za śmieci

 i zapłaty firmie (jak wygląda bilans finansowy dotyczący gospodarki odpadami);

Ad. 3.12 Radny Henryk Kierpal w sprawie systematycznego opróżniania kosza  ulicznego 

we Włostowej;

Ad. 3.13.  Radny Henryk Kierpal w sprawie ponaglenia firmy dostarczającej pojemniki na 

popiół,  nie  wszystkim  mieszkańcom  zostały  one  dostarczone-prośba  do  pracownika 

odpowiadającego za gospodarkę odpadami w gminie;

Ad.  3.14  Radny  Ryszard  Huzar w   sprawie   poinformowania   mieszkańców  kiedy 

przeprowadzona zostanie gazyfikacja ul. Opolskiej w Korfantowie?;

Ad.4a)    Informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  ubiegły   rok  szkolny,  

w  tym  o  wynikach  sprawdzianów  i  egzaminów  przedstawiła  w  imieniu  Burmistrza 

Korfantowa    Pani  Jolanta  Grzegorzewicz-  naczelnik  Wydziału   Edukacji  i  Spraw 

Społecznych.

5



 Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 b)  W sprawie przedstawionych informacji głos zabrali: radny M. Żabiński, radny 

A. Kruczkiewicz, radna A. Bardoń-Łaszczewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych,  radna  A.  Bardoń-Łaszczewska,  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw 

Społecznych. 

 Przewodniczący  RM ogłosił  20 minutową  przerwę  w obradach sesji,  a po jej  upływie 

wznowił obrady XXXIX sesji rady Miejskiej w Korfantowie.

Rada  przystąpiła do podejmowania uchwał.

W dalszej części obrad nie uczestniczyli:  radny R. Duś, radna K. Trzcińska,radna T. 

Mizera-  zatem w głosowaniach brało udział 10 radnych. 

Ad.5 a)  W sprawie projektu uchwały  głos  zabrał radny A. Kruczkiewicz.

Rada w głosowaniu 9 -  ,,za”,  0  ,,przeciw”,  1  -  ,,wstrzymujący  się” podjęła uchwałę

 Nr XXXIX/287/2013 w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest  z  terenu Gminy Korfantów na lata  2013-2032,  która stanowi załącznik  nr 7  

do niniejszego protokołu.

Ad. 5b)  W sprawie projektu uchwały wraz z autopoprawkami  żaden z radnych nie zabrał 

głosu.

Rada w głosowaniu 9 - ,,za”, 1 ,,przeciw”, 0 - ,,wstrzymujących  się” podjęła uchwałę

 Nr XXXIX/288/2013   w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie  finansowej,  która 

stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

Ad.5 c) W sprawie projektu uchwały żaden  z radnych nie zabrał głosu.

Rada w głosowaniu 10 - ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 - ,,wstrzymujących  się” podjęła uchwałę

 Nr XXXIX/289/2013  w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok, która 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.5d) W sprawie projektu uchwały wraz z autopoprawkami głos zabrali: radny R. Huzar 

oraz  Dyrektor Gimnazjum w Korfantowie.

Rada w głosowaniu 9 - ,,za”, 1 ,,przeciw”, 0 - ,,wstrzymujących  się” podjęła uchwałę

 Nr XXXIX/290/2013  w  sprawie zmian w  budżecie Gminy Korfantów na 2013 rok, 

która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 5e)  W sprawie projektu uchwały żaden z radnych nie zabrał głosu.
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Rada w głosowaniu 10 - ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 - ,,wstrzymujących  się” podjęła uchwałę

 Nr  XXXIX/291/2013   w  sprawie  udzielenia  pożyczki  przez  Gminę  Korfantów  dla 

Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  Wspólne  Źródła-Partnerstwo  Obszarów 

Wiejskich  Gmin  Korfantów,  Prudnik  i  Biała,  która  stanowi  załącznik  nr  10  do 

niniejszego protokołu.

Ad.5f)  W sprawie projektu uchwały  wraz z autopoprawkami żaden z radnych nie zabrał 

głosu.

Rada w głosowaniu 10 - ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 - ,,wstrzymujących  się” podjęła uchwałę

 Nr XXXIX/292/2013   zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 

podatku  od  nieruchomości,  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  oraz  wzorów 

formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości   w sprawie podatku od 

środków transportowych, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.5 g) W sprawie projektu uchwały żaden z radnych nie zabrał głosu.

Rada w głosowaniu 10 - ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 - ,,wstrzymujących  się” podjęła uchwałę

 Nr XXXIX/293/2013   w sprawie podatku od środków transportowych, która stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 5h) W sprawie projektu uchwały żaden z radnych nie zabrał głosu.

Rada w głosowaniu  9 - ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 - ,,wstrzymujący  się” podjęła uchwałę

 Nr XXXIX/294/2013    w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości 

położonych w Korfantowie, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

Ad.  5i) Przewodniczący  RM  na  wniosek  Burmistrza  Korfantowa  wniósł  o  dodanie  do 

porządku XXXIX sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 

Rady  Miejskiej  w  Korfantowie  z  dnia  27  lutego  2013r.w  sprawie  przystąpienia  do 

realizacji  wspólnego  projektu  w  ramach  konkursu  Ministerstwa  Rozwoju 

Regionalnego ,,Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji  jednostek samorządu 

terytorialnego,  dialog  społeczny  oraz  współpracę  z  przedstawicielami  społeczeństwa 

obywatelskiego”  współfinansowanego  za  środków  Mechanizmu  Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 Pytanie  o dodanie nowego projektu uchwały zadał radny R. Huzar, który zapytał czy  w tym 

momencie trwania sesji można dodać kolejny projekt uchwały? 
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Odpowiedzi  udzieliła  radca  prawny  UM  w  Korfantowie,  która  wyjaśniła,  że  nie  ma 

przeciwwskazań, aby zmieniać porządek sesji w każdym jej momencie, pod warunkiem, że 

zmiana ta zostanie poparta bezwzględną większością ustawowego składu  Rady.

Przewodniczący RM  poddał więc pod głosowanie dodanie ww. projektu uchwały pod obrady 

XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Rada  9  głosami  ,,za”,  wobec  0  głosów  ,,przeciw”  i  przy  1  głosie  ,,wstrzymującym  się” 

postanowiła o  dodaniu pod obrady sesji projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXI/238/2013  Rady  Miejskiej  w  Korfantowie  z  dnia  27  lutego  2013r.  w  sprawie 

przystąpienia do realizacji  wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego  ,,  Rozwój  miast  poprzez  wzmocnienie  kompetencji  jednostek  samorządu 

terytorialnego,  dialog  społeczny  oraz  współpracę  z  przedstawicielami  społeczeństwa 

obywatelskiego” współfinansowanego za środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  

nr  XXXI/238/2013  Rady  Miejskiej  w  Korfantowie  z  dnia  27  lutego  2013r.  w  sprawie 

przystąpienia do realizacji  wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego  ,,  Rozwój  miast  poprzez  wzmocnienie  kompetencji  jednostek  samorządu 

terytorialnego,  dialog  społeczny  oraz  współpracę  z  przedstawicielami  społeczeństwa 

obywatelskiego” współfinansowanego za środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.

Rada w głosowaniu  9 - ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 - ,,wstrzymujących  się” podjęła uchwałę

 Nr XXXIX/295/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej  

w Korfantowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego 

projektu  w  ramach  konkursu  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  ,,  Rozwój  miast 

poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny 

oraz  współpracę  z  przedstawicielami  społeczeństwa  obywatelskiego” 

współfinansowanego  za  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.6.  Odpowiedzi  na  zgłoszone interpelacje  i  wnioski  radnych udzielił  Sekretarz  Gminy, 

który poinformował, że odpowiedzi na wszystkie zgłoszone interpelacje i wnioski radnych 

zostaną udzielone  radnym pisemnie. Większość interpelacji  i wniosków w których gmina nie 
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jest kompetentna do podejmowania decyzji,  zgodnie z właściwością rzeczową  przekazana 

zostanie do właściwych  instytucji.

Sekretarz Gminy powiedział, że nowy system gospodarki odpadami jest w gminie wdrażany i 

wszyscy  się go uczą. Podkreślił, że nie jest wdrażanie to wprowadzane źle, co nie oznacza, że 

jest tylko dobrze. Firma  wywożąca odpady wywiązuje się z obowiązków  na nią nałożonych. 

Odczucia mieszkańców też są różne nie mniej jednak Sekretarz wyraża nadzieję na to, że do 

kilku miesięcy sytuacja w gospodarce odpadami się znormalizuje, choć gmina będzie dążyła 

do tego, aby system ten był dostosowywany do bieżących potrzeb mieszkańców. 

 Sekretarz Gminy poinformował, że największe problemy obecnie występują ze wspólnotami 

mieszkaniowymi,  jednak  wspólnie  z  zarządcami  nieruchomości  próbujemy  wypracować 

dobre   dla obu stron rozwiązania.

W  punkcie  tym  głos  zabrał  ponadto  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Ekologii  

i Nieruchomości   Pan Adam  Zioło, który powiedział, że jeśli informacje o których mówił 

radny R. Huzar  potwierdzą się,  że mieszkańcy  nie wiedzą do czego służą poszczególne 

pojemniki,  to  gmina  przeprowadzi  dodatkową  akcję  informacyjną  wykorzystując  ulotki 

informacyjne, które pozostały  w urzędzie po ostatniej takiej akcji.

 Naczelnik  powiedział,  że  obecnie  rozważana  jest  możliwość  zamiany  ilości  wywożenia 

kubłów na  odpady zmieszane  -  wywóz jest  2  razy w miesiącu,  a  ma być  jednokrotnie,  

a odpady segregowane miałyby być wywożone 2 krotnie. Sprawa ta będzie monitorowana

 i ostateczna decyzja zapadnie po wnikliwej analizie tematu.

Naczelnik wyjaśnił, że kosze uliczne na ul. Kościuszki w Korfantowie  nie zostaną w tym 

roku zamontowane, gdyż w budżecie  tegorocznym nie ma już  środków na takie zakupy. 

Nadmienił,  że  na  początku roku (2014) zakupy takie  zostaną poczynione i  kosze  zostaną 

zamontowane.

 W kwestii PSZOKu  Pan A. Zioło powiedział, że w chwili obecnej została podpisana umowa 

z ZGKiM, zgodnie z którą na terenie zakupionym przez gminę ZGKiM dokona ogrodzenia 

terenu. Wcześniej jednak Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie musi wydać warunki na jakich 

ma zostać wybudowany wjazd, a  projektantka, która otrzymała zlecenie  zaprojektuje wjazd. 

Następnie ZGKiM wykona ogrodzenie.

Naczelnik powiedział,  że dopiero po wykonaniu powyższych czynności teren ten zostanie 

przekazany dla firmy, która wygrała przetarg i  ona wyposaży PSZOK w urządzenia ujęte w 

specyfikacji  przetargu.  PSZOK  faktycznie  ruszy  w  I  kwartale  2014  roku  poinformował 

naczelnik.
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Naczelnik  powiedział,  że  kwestia  opróżniania  koszy  ulicznych  nie  jest  rozstrzygnięta  

z   firmą  Veolią  z  Krapkowic,  obecnie  dzięki  uprzejmości  Dyrektora  ZGKiM  to  zakład 

opróżnia kosze  w Korfantowie.

Naczelnik powiedział, że  opróżnianie koszy ulicznych jest w warunkach umowy z Veolią, 

jednak  Veolia  tego  nie  wykonuje.  Kwestia  ta  nie  jest  rozstrzygnięta.  Jeśli  nie  zostanie 

problem rozwiązany w najbliższym czasie to wówczas firmie grożą kary umowne.

Naczelnik  odniósł  się   do  pojemników na  popiół  informując,  że  obecnie  3  miejscowości 

gminy   nie  zostały  w  nie   wyposażone,  stąd  nie  ma  możliwości  obecnie  dostarczenia 

dodatkowych pojemników  mieszkańcom, którzy już  je posiadają.

Pan A. Zioło odniósł się do opisanej w mediach sytuacji  mieszkanki jednej  ze wsi,  która 

pomimo posiadania na swojej posesji 2 pojemników na popiół chciała otrzymać 3, a on nie 

zgodził  się  na   dodatkowy  pojemnik   z  uwagi  właśnie  na   niewyposażenie  wszystkich 

nieruchomości w te pojemniki.  Zaapelował do mieszkańców, którzy już posiadają kubły na 

popiół,  aby pozwolili na to, aby wszyscy właściciele posesji w gminie posiadali  takie kubły.  

Dodał, że w przypadku, gdy firma dostarczy pojemniki do wszystkich miejscowości wówczas 

właściciele będą otrzymywali dodatkowe pojemniki jeśli z takim wnioskiem wystąpią.

Naczelnik A. Zioło  powiedział, że obecnie nie wie co jest powodem przerwy w dostawie 

kubłów  na  popiół,  uważa  jednak,  że  w  przyszłym  tygodniu  rozwożenie  pojemników 

rozpocznie się  na nowo.

Naczelnik  A.  Zioło  poruszył  sprawę  odpowiedzi  na  pismo  radnej  A.  Bardoń-

Łaszczewskiej wyjaśniając,  że zawsze odpowiedzi na interpelacje radnych podpisuje tylko

 i wyłącznie burmistrz i tak też się stało w jej przypadku. Naczelnik powiedział, że udzielił 

odpowiedzi radnej, ale na pismo skierowane do burmistrza, które nie było interpelacją. Nie 

mniej  jednak  jeśli  radni  uważają,  aby  odpowiedzi  na  zgłoszone  wnioski  z  sołectw 

otrzymywali  nie  tylko  sołtysi,  ale  i  radni  to  naczelnik  się  do  tego  dostosuje.  Praktyka 

dotychczas  była  taka,  że  na  wnioski  sołectw  odpowiedzi  udzielano  tylko  i  wyłącznie 

sołtysowi danej wsi.

 Naczelnik odniósł się do pytania z  sali  obrad i  dostarczenia worków na śmieci zamiast 

kubłów - jednak  -informował nadal, że Veolia zakupiła bardzo drogie worki na śmieci i na 

razie wzbrania się przed ich dostarczeniem do mieszkańców.

Głos  w  tematyce  gospodarki  odpadami  w  punkcie  tym  zabrali:  radna  A.  Bardoń-

Łaszczewska,  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki,  Ekologii  i  Nieruchomości,  radny  

R. Huzar, Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości.
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W dalszych obradach sesji nie uczestniczyły: radna U. Budynek i radna K. Stankala, zatem na 

sali pozostało 8 radnych.

Ad.  7. W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrał:

-Przewodniczący  RM,  który  poinformował,  że  w  dniu  14  października  2013r.  do  Rady 

Miejskiej  w  Korfantowie  wpłynęła  skarga  Pana  Leona  Batela  na  Gminę  Korfantów   

w sprawie prac melioracyjnych w miejscowości Piechocice, a zgodnie ze statutem władna do 

zbadania  jej  zasadności  jest  Komisja  Rewizyjna.  Pan  K.  Didyk  poddał  pod  głosowanie 

przekazanie skargi celem zbadania Komisji Rewizyjnej.

Rada w głosowaniu  8 głosami ,,za” zdecydowała o przekazaniu skargi Komisji Rewizyjnej, 

która zbada skargę.

- Pan Tadeusz Rzepski- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach prowadzonej przez 

Stowarzyszenie EDUKATOR z Łomży;

-  Pan Ryszard Nowak  prezes Fundacji  Przyszłość i  Rozwój na rzecz Gminy Korfantów, 

który  skierował  do  Rady  Miejskiej  w  Korfantowie  dwa  pisma  datowane  na   dzień 

29.10.2013r., które stanowią załączniki nr 15 i 16 do niniejszego  protokołu;

-Przewodniczący  RM,  który  zapoznał  wszystkich  z  analizą  oświadczeń  majątkowych 

dokonaną  przez  podmioty   do  niej  zobowiązane  –  analizy  oświadczeń  majątkowych 

stanowią  odpowiednio załączniki nr  17-22 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący RM  na  koniec  obrad  oświadczył,  że  w razie  niemożności  sprawowania 

obowiązków Przewodniczącego RM wyznacza Pana Andrzeja Kruczkiewicza na  swojego 

zastępcę.

Ad. 8 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2013 roku.

Rada w głosowaniu 7 ,,za”,   0 ,,przeciw” i  1–,,wstrzymujący się” przyjęła protokół.

 Ad. 9  Wobec wyczerpania tematyki obrad o godz. 13.20 Przewodniczący RM zakończył 

obrady  XXXIX  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący

/-/ mgr inż. Ryszard Duś

Sporządziła:

mgr Ewelina Siwek
insp. ds. obsługi RM
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