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                                        Protokół Nr XLVIII/10
   
         z odbytej w dniu 27 stycznia 2010 roku  Sesji Rady Miejskiej 
                                       w Korfantowie.

        Rada Miejska  dnia 27 stycznia 2010 roku obradowała w Miejsko –
        Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
        w godz. 1030  - 1340.
        Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady mgr Jan 
        Oleksów, który dokonał otwarcia Sesji i przedstawił porządek
        obrad  jak poniżej :
  
            1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności Sesji.
            2.  Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej.
            3.  Interpelacje i wnioski Radnych.
            4.  Podjęcie uchwał:
                 1/ w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady Miejskiej
                     na 2010 rok.
                 2/ w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
                     Miejskiej na 2010 rok.
                 3/ w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
                     dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
                     w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
                 4/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów 
                     na 2010 rok.
            5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych.
            6. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
            7. Przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku 
                XLVII Sesji Rady Miejskiej.
            8. Zamknięcie   obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej.


    Ad. 1   Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Jan Oleksów, 
                który serdecznie przywitał przybyłych na Sesję Radnych,
                Sołtysów, Pana Burmistrza Korfantowa Zdzisława Martynę
                i Gości, którzy przyjęli zaproszenie na Sesję. 
                Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność Sesji, gdyż 
                w obradach uczestniczy 14 Radnych.
              (Radny nieobecny Pan Krzysztof Bernacki z Włodar).

               Listy obecności Radnych, Sołtysów i Gości stanowią
                załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego protokołu.

      Ad.2  Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Burmistrzowi
                Korfantowa Zdzisławowi Martynie, który przedłożył Radzie
                informację o swojej pracy międzysesyjnej.
                Informacja o pracy Burmistrza Korfantowa w okresie
                Międzysesyjnym tj. od dnia 31 grudnia 2009 do dnia
                27 stycznia 2010 roku jest załącznikiem Nr 4 do niniejszego
                protokołu.
                W dyskusji nad przedłożoną przez Burmistrza informacją głos 
                zabrał Radny Stanisław Kopaczuk, który poprosił 
                o przybliżenie tematyki spotkania Komisji Rozwoju Wsi,
                Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
                w Nysie, które odbyło się 22 stycznia bieżącego roku we 
                Włodarach.
                Burmistrz Zdzisław Martyna stwierdził, że będzie pewien kłopot
                w udzieleniu odpowiedzi, ponieważ nie uczestniczył w tym
                spotkaniu, ale uczestniczył  Kolega Radny Andrzej 
                Kruczkiewicz, przynajmniej ja mam taką informację, więc
                Komisja, w której zakresie działania jest między innymi
                realizacja przez powiat programu „Odnowy wsi”
                zaproponowała spotkanie we Włodarach , w którym to
                uczestniczyli sami przedstawiciele Komisji , jak i również
                zaproszeni Liderzy „Odnowy wsi” powiatu nyskiego. Chodziło
                tu o zaprezentowanie , czy też o wizytację niektórych 
                przedsięwzięć, w których powiat uczestniczył, jak i również
                nazwijmy to konsultacją przyjętych już zasad dofinansowania
                zadań „Odnowy wsi” przez powiat. Problem jest w tym, że 
                powiat przystępując do rzeczy, co do których nie jest
                w zasadzie właściwy, czyli dofinansowywania pewnych 
                działań związanych z realizacją programu „Odnowa wsi”
                wykazał pewną kwotę, którą chce zaproponować w ramach 1/3
                Ustaliliśmy wspólnie na Konwencie Wójtów, Burmistrzów
                i Starosty, że te zadania, które są realizowane chyba już od 
                trzech lat mogą się realizować pod warunkiem, że każda ze 
                stron będzie w nich uczestniczyć w 1/3 środków planowanego 
                zadania, pomimo, że dotyczy to określonej gminy 

                 i miejscowości, natomiast dla powiatu było to maksimum. 
                 Początkowo przez trzy lata były to zadania tzn. 1/3 planowa-
                 nego przedsięwzięcia powiat, 1/3 gmina i 1/3 miejscowość. 
                 Zwykle to było tak, że w pierwszym roku powiat 1/3 to trzy 
                 tysiące złotych, gmina trzy tysiące złotych, wieś najczęściej
                 więcej jak trzy tysiące, ale to na początku tego programu
                 startowało kilkanaście wsi w powiecie nyskim. Natomiast 
                 dzisiaj pieniądze zostały mniej więcej te same, ale wsi jest 
                 blisko sto. W związku z tym już w ubiegłym roku to dofinanso-
                 wanie poszczególnych projektów w ramach „Odnowy wsi” 
                 przez powiat było w wysokości pomiędzy 1.000 – 1.500 zł
                 maksymalnie, bo nie pamiętam wsi, która by dostała 2.000 zł.
                 Teraz dylemat jest taki, bo z jednej strony należałoby absolut-
                 nie podziękować powiatowi za podjęcie takiego działania, 
                 a z drugiej strony powiat sam się wprowadził w taką sytuację, 
                 gdzie teraz stoi po takiej stronie, że się od takiej instytucji
                 żąda się tych pieniędzy. Jak to dalej będzie to nie wiem, 
                 w każdym bądź razie wygląda na to, że 140. 000,- złotych
                 będzie dotyczyć całości powiatu, myśmy to przeliczyli na 
                 Konwencie Wójtów i Burmistrzów, że jeśli rozszerzymy udział
                 Powiatu do kwoty 5.000 złotych i wprowadzając regulamin, 
                 który mówi jakie zadania mogą być dofinansowane i które nie 
                 będą dofinansowane, czy też realizowane w ramach środków 
                 powiatowych, to mniej więcej jak uznaliśmy ,że na jedną
                 Gminę mogą przypadać trzy projekty, licząc, że każdy z nich
                 ma maksymalny stopień dofinansowania zgłoszonego
                 projektu. Wiedząc o tych rozwiązaniach zaproponowałem 
                 Państwu Radnym przy okazji opracowywania projektu
                 budżetu na ten rok również kwotę 15.000 złotych na trzy 
                 wnioski. Na tym to się skończyło, oczywiście wniosków ja 
                 w sumie nie znam, w każdym bądź razie powiat zdaje sobie
                 sprawę z tego, że nie jest w stanie kontynuować realizację
                 projektów zgłaszanych przez poszczególne miejscowości
                 w całości wedle przyjętych zgłoszeń, ponieważ w samej
                 naszej Gminie jest więcej miejscowości, które złożyły 
                 sprawozdania i biorących udział w programie „Odnowa wsi”,
                 jest ich osiemnaście, z tego niech tylko wnioski złoży dziesięć
                 to już jest duża kwota. Poza tym, problem jest w tej chwili taki,
                 że przy wprowadzaniu coraz szerszym kręgiem możliwości

                  finansowania, czy też aplikowania o zadania związane 
                  w ramach lokalnych grup działania, no to będzie na pewno 
                  teraz problem jak realizować jedno i drugie, w zasadzie
                  nakładające się na siebie. Ale to są już moje wnioski, w każ-
                  dym bądź razie Komisja Rolnictwa Powiatu uznała, że swoje
                  posiedzenie odbędzie we Włodarach, Lider „Odnowy wsi”
                  Włodar Pan Krzysztof Bernacki zaprezentował dość
                  plastycznie opracowaną relację w zakresie realizacji zadania, 
                  no i tyle mogę na ten temat powiedzieć, bo więcej nie wiem.
  
       Ad.3   Interpelacje i wnioski zgłosili :
                  1/ Radny Andrzej Kruczkiewicz stwierdził, że chciałby zapytać
                   o to samo, o czym przed chwilą Burmistrz mówił, ale tutaj
                   Panie Burmistrzu jak Pan pozwoli, bo odpowiedź na temat 
                   tego spotkania we Włodarach była dość wyczerpująca, że
                   tutaj, tylko dwa punkty, że jeżeli chodzi o wioski to z 15 tu
                   wzrosło do 98 wsi, a druga sprawa to, najbardziej chodziło
                   o konsultacje, jak te pieniądze dzielić i mówię od razu, 
                   że były dwa sposoby, jeden mniej ale wszystkim, a drugi był
                   stanowczy , o którym ja mówiłem, ażeby jednak już przejść
                   chyba do systemu konkursowego i więcej, ale może mniej z
                   wyłączeniem na przykład przez dwa lata danej miejscowości,
                   która otrzyma dofinansowanie. Na ten temat to tyle, ale 
                   chciałem złożyć interpelację korzystając z tego punktu obrad.
                   2/ w sprawie składania wniosków przez poszczególne
                   sołectwa, bo okres ten już się zbliża, mam zatem pytanie,
                   z naszej Gminy mogą być trzy wnioski , z tej liczby 15.000 zł
                   jak to będzie, gdy będzie ich więcej. Czy te wnioski będą już
                   rozpatrywane na etapie gminnym, czy pójdą wszystkie do
                   Starostwa i dopiero tam się okaże, które otrzymają
                   wsparcie? 
                   3/ Radny Andrzej Kruczkiewicz zapytał o sposób załatwiania
                    jego interpelacji zgłoszonej w dniu 16 grudnia ubiegłego
                    roku w sprawie dróg, utrzymania dróg w miejscowości
                    Przechód, kiedy mogę się spodziewać tej odpowiedzi na
                    moją interpelację?
                   4/ Radna Małgorzata Misiewicz w imieniu wszystkich
                   mieszkańców począwszy od Przechodu, Borku, Kuźnicy
                   Ligockiej, Włostowy o posypanie piaskiem trochę dróg, gdyż 
                   
                    mamy na drodze „szklankę”. Wszędzie drogi są przejezdne, 
                    a u nas jest „szklanka”, chociaż trochę na zakrętach, gdyż 
                    wielu z mieszkańców tych wsi ma problem z dojazdem, 
                    autobusy zatrzymują się poślizgiem dwumetrowym od 
                    przystanku, wyminąć się jest problem, a na zakrętach to już
                    jest fatalnie.
                    5/ Radny Mariusz Żabiński stwierdził,  w samym
                    Korfantowie odśnieżanie idzie w miarę dobrze, ale są duże
                    zwały śniegu na chodnikach, przejścia są, ale w jednym
                    miejscu przy ulicy Powstańców Śląskich jest opuszczona
                    posesja i nikt chodnika nie odgarnia. Jest to droga
                    wojewódzka o dużym natężeniu ruchu. Tym chodnikiem
                    chodzą dzieci do szkoły oraz ludzie do ośrodka zdrowia, i na
                    tym odcinku muszą schodzić na jezdnię, co jest bardzo nie-
                    bezpieczne. Proszę zatem ażeby Zakład Gospodarki
                    Komunalnej oczyścił ten teren w miarę możliwości, gdyż są 
                    prognozowane nowe opady śniegu, co jeszcze utrudni 
                    sytuację.
                    Następnie Pan Wiceprzewodniczący Mariusz Żabiński 
                    zaapelował do Radnych, Sołtysów i ości, ażeby w swoich
                    miejscowościach byli uczuleni na problemy ludzi starszych, 
                    chorych i samotnych, gdyż są w kraju  przypadki zamarznięć
                    Są osoby, którym się nie powiodło, choroba, utrata pracy itp.
                    Nie wszystkie z tych osób zwrócą się o pomoc do Gminy. 
                    Jeżeli Państwo znają takie osoby, to spróbujcie im pomóc, 
                    albo zwróćcie się z tym problemem do Pana Burmistrza, 
                    bądź do Radnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby 
                    po prostu ewentualnych tragedii uniknąć. 
                     
                    6/ Radny Henryk Kierpal zapytał o to, co będzie dalej
                    z zakupionym  przez gminę byłym biurowcem Rolniczej
                    Spółdzielni Produkcyjnej we Włostowej, jest problem
                    z  zalegającym śniegiem na dachu tego budynku, jest to
                    dach płaski i budynek ten nie jest odwodniony, jeśli w tym 
                    roku nic tam nie będzie robione, to trzeba pomyśleć
                    o odwodnieniu tego budynku. Z drugiej strony jeśli już 
                    zainwestowaliśmy w ten budynek pieniądze, to nie może on
                    stać długo niezagospodarowany.

                       
                  Przewodniczący Rady mgr Jan Oleksów ogłosił
                 15 minutową przerwę w obradach.
                  Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady Rady
                  przechodząc do punktu 4. obrad, czyli podjęcia uchwał.
   
       Ad.4.1/  Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie
                  Rady projekt  uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
                  Miejskiej na 2010 rok. Rada podjęła w/w uchwałę
                  jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
                  Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na
                  2010 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
                2/  Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał po głosowanie
                  Rady projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy
                  stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 rok. Rada podjęła
                  w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej
                  podjęciem. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy
                  stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 rok jest załącznikiem
                  Nr 6 do niniejszego protokołu.
                3/ Przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały 
                  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
                  dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
                  i zbiorowego odprowadzania ścieków Przewodniczący Rady 
                  udzielił głosu Radnemu Andrzejowi Kruczkiewiczowi, który
                  poprosił o wyjaśnienie dlaczego pomimo wzrostu kosztów
                  energii elektrycznej, wzrostu kosztów utrzymania, chociaż 
                  cena wody, która jest u nas w Gminie jest niemała, ale czy ta
                  kalkulacja na pewno jest na tyle przemyślana, tylko czy po 
                  prostu na pewno nie będzie tak, że na drugi rok nagle
                  będziemy musieli podwyższyć wodę np. o 10 czy 20 %?
                  O to chciałem się zapytać, bo jak mówię, zużycie wody tak 
                  jakby maleje, ceny prądu rosną, koszty utrzymania rosną, 
                  a my po prostu, czy nie lepiej jest czasami jest podnieść
                  taryfy o 5 % i czy na drugi rok będzie nas czekała naprawdę
                  o wiele wyższa podwyżka cen wody.
                  Przewodniczący Rady Jan Oleksów poprosił Burmistrza
                  Zdzisława Martynę o udzielenie odpowiedzi na zadane przez 
                  Radnego Andrzeja Kruczkiewicza zapytania do projektu w/w
                  uchwały.
                  
                   
                 Burmistrz Zdzisław Martyna stwierdził, że informacja o tym, że
                 projektujemy utrzymanie taryf wody na dotychczasowym
                 poziomie jest informacją dla naszych mieszkańców i dla Rady
                 bardzo dobrą, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że rok
                 2010 jest określany rokiem cudów. U nas w zakresie kalkulacji
                 cen wody cudów nie ma,  ponieważ cena wody wynika 
                 z określonej kalkulacji między innymi  uzasadnieniem
                 podwyższenia cen wody jest wzrost kosztów jej uzyskania, 
                 a ponieważ w naszym Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
                 i Mieszkaniowej koszty nie wzrosły, w związku z tym nie ma
                 upoważnienia do tego, ażeby Zakład wystąpił o podwyższenie
                 cen wody, co nie znaczy, że w przyszłym roku nie trzeba
                 będzie ich podnosić. Na kalkulację ceny wody składają się
                 koszty stałe, zużycie energii elektrycznej, koszty poniesione
                 na konserwację, na wymianę liczników, ale również na
                 obsługę administracyjną i na dzień dzisiejszy Pan Dyrektor
                 Janusz Wójcik w wyliczeniu , jaki przedstawiła mu księgowość
                 Zakładu poinformował mnie o tym i zaproponował przyjęcie 
                 uchwały, że nie ma podstaw kalkulacyjnych do tego, ażeby 
                 cena wody wzrosła w roku bieżącym. W związku z tym nie
                 mam prawa w sytuacji, kiedy podana została kalkulacja, 
                 i na przykład poddano by tę sytuację kontroli i z niej by
                 wyniknęło, że stawki są zawyżone, więc musielibyśmy
                 zwracać. To tyle jeśli chodzi o stawki wody, natomiast nie 
                 zgadzam się z Kolegą Radnym, że u nas woda jest droga.
                 Nie można liczyć miast dużych do naszej kalkulacji wody,
                 bo to jest inne zużycie, natomiast gdybyśmy porównali cenę
                 wody w takich gminach jak nasza, czyli 9.6oo mieszkańców, 
                 to cena naszej  wody jest optymalna i dobrze byłoby,
                 gdybyśmy otrzymali z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
                 na lata 2007 -2013 zapotrzebowaną przez nas kwotę około 
                 6 mln złotych, to jeszcze przez długi czas nie byłoby
                 konieczności wprowadzania  zmiany taryf na wodę. Natomiast
                 wyrażam przekonanie, że Zakład Gospodarki Komunalnej
                 i Mieszkaniowej proponując takie rozstrzygnięcia, również
                 bierze pod uwagę wzrost kosztów niektórych elementów
                 kalkulacji takich jak koszty energii elektrycznej, czy też jakichś 
                 innych związanych z ceną wody. Tak więc to, że nie
                 podwyższamy cen wody nie wynika to z innych przyczyn,

                  lecz tylko z przyczyn kalkulacyjnych.
                  Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Radnemu 
                  Andrzejowi Kruczkiewiczowi, który stwierdził, że nie ma 
                  sprawy, że się z tym zgadza, naprawdę jest to dobra
                  wiadomość, tylko chodzi o to, czy na przykład, jeżeli by się 
                  okazało, bo człowiek jest istotą omylną i może się różnie
                  zdarzyć i powiedzmy w IV  czy III kwartale tego roku,
                  że jednak konieczna jest podwyżka cen wody i no co wtedy 
                  następuje, czy my jako Gminy będziemy musieli dopłacić 
                  Zakładowi Gospodarki Komunalnej, czy to już jest sprawa 
                  Dyrektora, ażeby tak robić, żeby cena wody do 31 grudnia
                  utrzymała się na swoim poziomie.
                  Odpowiadając ponownie Radnemu Pan Burmistrz stwierdził, 
                  że generalnie nie jest prorokiem, i w sumie nie wie co by się 
                  stało w międzyczasie, natomiast oczywiście, gdyby trzeba
                  było Zakładowi dopłacać, to Rada by pierwsza o tym
                  wiedziała, gdyby się sytuacja taka zdarzyła. Wystarczy tu
                  powiedzieć o jakiejś niespodziewanej oczywiście  dużej 
                  awarii,  „odpukać w niemalowane,” to też skutki napraw awarii
                  też wchodzą w koszty funkcjonowania wodociągu. Nie jestem
                  w stanie tu powiedzieć, natomiast zasadą podwyższania cen 
                  wody jest podwyższanie cen wody w ciągu pierwszego
                  kwartału, to myślę, że pewne ryzyko jakie podejmujemy w tej
                  materii jak i również pewne wyliczenia mają w sobie i element
                  pewnej rezerwy na nieprzewidziane sytuacje w zakresie, 
                  o którym mówimy. Mówię tu tylko w swoim imieniu, tym
                  bardziej, że wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku 
                  rozpoczniemy realizację inwestycji pod nazwą „modernizacja
                  systemu zaopatrzenia gminy w wodę”, dobrze, że robimy to 
                  z programów unijnych, bo gdybyśmy nie uzyskali dotacji, to
                  musielibyśmy całą modernizację włożyć w cenę wody.
                  Natomiast w tej sytuacji, ta cała modernizacja polegająca na
                  Wydzieleniu jednej stacji uzdatniania wody, a więc
                  zmniejszeniu ilości stacji, zmniejszeniu zużycia energii
                  elektrycznej będzie się odbywała poza ceną kosztów wody.
                  Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Radnemu
                  Stanisławowi Nasienniakowi stwierdził, że chciałby jeszcze
                  dodać do tych wypowiedzi jako przedstawiciel Zakładu 
                  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, że te taryfy 

                    które są uchwalone, a my je wydłużamy na rok
                    bieżący obowiązywać będą do 01 kwietnia 2011 roku.
                    Uchwały w czasie jej obowiązywania nie można zmienić, 
                    a Zakład wie co robi, a na cenę wody wpływa to jeszcze,
                    że Zakład modernizuje i schodzi z kosztów uzdatniania tej
                    wody. Są różnego rodzaju środki, które są tańsze, bardziej 
                    efektywne i Zakład szuka też innych rozwiązań np. ekipy
                    wodociągowe wykonały budowę dwóch ulic w Korfantowie
                    i zarobiły trochę pieniędzy na utrzymanie, sprzęt i inne
                    rzeczy potrzebne wodociągom i z wyliczeń księgowych
                    wychodzi na to, że nie było podstaw do naliczenia nowych
                    taryf i udowodnić zasadność  podwyżki. 
                    Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie
                    Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu 
                    obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
                    zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
                    Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało
                    za jej podjęciem. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu
                    obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
                    zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
                    stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
                   4/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod
                    głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie zmian
                    w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok. Radni podjęli
                    uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej
                    podjęciem. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy
                    Korfantów na 2010 rok jest załącznikiem Nr 8  do protokołu
                    Sesji.
         Ad. 5  Odpowiedzi na wnioski interpelacje Radnych udzielił Pan
                    Burmistrz Zdzisław Martyna, który stwierdził, że mamy już
                    propozycje dotyczące wyboru wniosków dotyczących 
                    wsparcia z funduszu „Odnowy wsi”. Dopiero wczoraj 
                    otrzymałem go i zobaczymy czy zaproponujemy w tym
                    względzie wybór z tych wszystkich projektów, które zostały
                    złożone trzy najlepsze, w zależności w jakiej kwocie będą
                    się one w stanie spełnić, ponieważ jeśli mamy 15 tys złotych
                    i każdy ma dofinansowanie otrzymać, to jestem za tym, aby 
                    ilość posiadanych wniosków wynikała z ilości posiadanych
                    pieniędzy, czyli jeśli najlepsze projekty, które uzyskają 
                   
                      największą ilość punktów będzie można w tej kwocie
                      zmieścić, czy to będą tylko trzy, czy to będzie pięć. Jeśli
                      będzie czas to w ciągu tygodnia prześlemy informacje
                      do zapoznania się, gdyż więcej pieniędzy na dzisiaj nie 
                      mamy.

                      - jeśli chodzi o nieterminową odpowiedź na zgłoszony 
                      przez Pana Radnego wniosek z 16 grudnia ubiegłego roku,
                      to przepraszam za zaistniałą sytuację i osobiście dopilnuję 
                      załatwienia tej sprawy. 
                      - jeśli chodzi o utrzymanie zimowe i pozostałe rzeczy, więc
                      Szanowni Państwo musimy pewną rzecz sobie wyjaśnić, 
                      a mianowicie kto za co odpowiada ,i kto bierze jakie środki,
                      i jakie obowiązują zasady utrzymania drogowego. Więc
                      jeśli popatrzycie sobie na zasady, które można wziąć 
                      od Pana Gracjana Kurzeji, albo zajrzeć na naszą stronę
                      w internecie i tam jest powiedziane, który administrator,
                      i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za utrzymanie
                      zimowe. Które miejsca są posypywane, a które nie, czy na 
                      drogach wojewódzkich, czy na drogach powiatowych, czy
                      na drogach gminnych. Żebyśmy o tym pamiętali, bo na 
                      przykład Gmina nie zapłaci ani grosza za to, ażeby
                      posypać drogę z Korfantowa do Przechodu, bo po prostu 
                      nie ma na to pieniędzy i to też nie jest jej zadanie. Mimo,
                      że jest ślisko. Sam też wyjeżdżałem z zebrania
                      strażackiego we Włostowej inną drogą, bo było za ślisko.
                      No niestety taka jest rzeczywistość w tym względzie. Są
                      Posypywane dojazdy do szczytów, mosty, krzyżówki,
                      przystanki autobusowe i na tym koniec. Poza tym między
                      Bogiem a prawdą to trzeba powiedzieć, że to posypywanie
                      Obojętnie czym nic nie daje w tym roku, sól działa dopiero
                      poniżej 6 stopni Celsjusza, powyżej nie ma już po co
                      sypać, gdyż nie zareaguje, a piasek przy takiej śliskości
                      będzie rozwiany przez przejeżdżające auta. Po prostu 
                      jest konieczność maksymalnej ostrożności w korzystaniu
                      z dróg jest absolutna, a poza tym trzeba powiedzieć, że
                      mamy zimę, o czym uprzejmie informuję. Nie tak dawno
                      czytałem w serwisie Polskiej Agencji Prasowej, że jest 
                      jedna gmina, której Burmistrz podjął decyzję


                      o nie wydawaniu ani grosza na utrzymanie zimowe, gdyż
                      szkoda na to pieniędzy. Odśnieżanie wygląda tak, że 
                      coraz więcej mieszkańców wykonuje swoje powinności
                      względem odśnieżania posesji i chodników, mam
                      informację, że w jednym naszym sklepie w ciągu dwóch 
                      sprzedano 97 łopat, to jest dobry znak, że właściciele
                      i użytkownicy posesji uznali, że te obowiązki do nich
                      dotarły i odsypują oczywiście na ulicę i jedzie pług, który
                      oczyszcza ulicę, więc chodnik jest z powrotem zasypany,
                      i tak ta zabawa trwa. Są też problemy ze źle
                      zaparkowanymi samochodami, gdzie też pługi nie mogą
                      zajechać lub może zajechać i uszkodzić te pojazdy. Nie 
                      bez potrzeby mówiłem o tym, że mamy zimę, bo nie ma
                      takiej siły ani powiat, ani województwo, ani tym bardziej                       
                     my ażeby wydać ogromną ilość pieniędzy na walkę z zimą.
                     Tym bardziej, że ja nie przewiduję wywożenia śniegu,
                     chyba, że coś się zmieni, bo za chwilę będę musiał
                     wyciągnąć rękę do Rady i do Pani Skarbnik jeśli znajdzie
                     na to pieniądze, nikt za darmo tego nie zrobi. Myśmy jeśli
                     pamiętam uzyskali 20 etatów na jeden miesiąc na
                     odśnieżanie, no ale nie zawsze ten śnieg pada, gdy ci
                     ludzie są w pracy. Dobrze, że za to im nie płacimy, bo za to 
                     płaci Powiatowy Urząd Pracy. W tej chwili również mamy
                     230 tys. złotych na realizację robót publicznych i nie 
                     wszystko dajemy na realizację spraw związanych z zimą.
                     Nie wiem co będzie, ale są zapowiadane dalsze opady
                      śniegu w ciągu dwóch dni, i w zasadzie mógłbym apelować
                      o nadprzyrodzone zachowania, bo już nie ma tego śniegu
                      gdzie odsypywać. Dlatego też robimy też to, co jest 
                      uzyskując w tym roku chyba po raz pierwszy parę
                      telefonów z podziękowaniem, że tym razem odśnieżanie
                      jest na poziomie, no ale nie dla wszystkich wystarczające 
                      i to jest normalne.
                    - jeśli chodzi o posesję przy ul. Powstańców Korfantowie,
                      to chcę powiedzieć, że szukamy właściciela, gdyż ten
                      budynek nadaje się tylko do rozsunięcia spychaczem.
                      W planie zagospodarowania przestrzennego ta cała ulica
                      jest przeznaczona do śmierci technicznej, czyli czas będzie 
                   miernikiem tego, że jeśli te budynki nie będą 
                   remontowane przez ich właścicieli, to będą likwidowane,
                   i wtedy będzie    szansa na to, że ta wąska część
                   ul. Powstańców znajdzie jakieś rozwiązanie, ponieważ 
                   dzisiaj, nawet jeśli projektujemy w chwili obecnej likwidację
                   słupów, chodników i nowe oświetlenie uliczne, to 
                   i tak nie rozwiążemy do końca problemu bezpieczeństwa
                   w tamtym miejscu.
                 - jeśli chodzi o pomoc dla ludzi samotnych, chorych 
                   i starszych, to chciałbym powiedzieć o pewnym pięćdziesię-
                   ciokiluletnim Panu ze Ścinawy, który ze swego mieszkania
                   wyniósł już wszystko, co mógł i zdewastował też już
                   wszystko. Ostatnio nawet mieliśmy problem, ponieważ
                   zamarzł przyłącz zasilania wody w tym budynku, w którym
                   i tak mieszka na „słowo honoru, bo właścicielka zmarła i on
                   tam po prostu jest, rozwaliło wodę i potop był w Ścinawie, 
                   a dzisiaj mamusia tego jak powiedziałem Pana przyszła do
                   mnie i zrobiła awanturę dlaczego on jeszcze nie ma
                   mieszkania i proszę nie myśleć o Bielicach itd., to ma być 
                   porządne mieszkanie z ogrzewaniem. No więc to jest 
                   pokazanie, że oprócz tych ludzi, którzy rzeczywiście mogą
                   potrzebować i zasługują na pomoc z różnych przyczyn, bo
                   oczywiście mamy informacje na ten temat, ale trzeba też
                   wiedzieć, że mamy ludzi, którzy w sposób perfidny z pełną
                   świadomością degraduję siebie i miejsce zamieszkania,
                   a mamusia straszy wszystkim i od razu od drzwi krzyczy, że
                   jak my skrzywdzimy jej synusia, to ona nam pokaże, a synuś
                   nawet jeśli coś zdobędzie, to zaraz wszystko przepije.
                   Absolutnie przyłączam się do apelu Kolegi 
                   Wiceprzewodniczącego, to jednak musimy też mieć pewną
                   świadomość, że niektórym ludziom się nie da pomóc. Oni
                   po prostu nawet tej pomocy nie chcą. My mamy mieć
                   baczenie na nich, natomiast nie za wszelką cenę, tak o tym
                   myślę.
                 - jeśli chodzi o budynek we Włostowej to chcę zapewnić
                   Kolegę Radnego Henryka Kierpala, że my czuwamy nad
                   nim w tym względzie, będziemy musieli dach jednak zrobić,
                   on będzie przerobiony na mieszkania, więc na razie póki co,
                   nie mamy na to środków. Jeśli nam się uda to zaraz
                   będziemy projektować, ale musimy też czekać na zmianę
                   planu przestrzennego zagospodarowania Gminy, ponieważ
                    
                   w tamtej części on ma inne przeznaczenie, a po drugie
                   jest problem, my chcemy za to mieszkanie, gdzie były biura
                   RSP 47 tys. złotych, to jest mieszkanie prawie 100 m2, gdzie
                   Wystarczy je odmalować i można mieszkać. Nie ma
                   chętnych, a drugiej strony wiele ludzi chodzi i szuka 
                   mieszkania. W Ścinawie chcemy za 100 m2 mieszkania 
                   około 30 tys. złotych. Chcemy sprzedać ½ budynku za 
                   30 tys. złotych i mówią, że to jest strasznie drogo, więc
                   ogłoszony jest przetarg, jest jakiś zastój w nieruchomo-
                   ściach , ale za darmo ich oddać nie możemy, bo to jest to 
                   nie wychowawcze. Czasem robimy tak, że czekamy na 
                   przetrzymanie, czyli jeśli ktoś liczy na to, że budynek, który
                   jest wyceniony , to będzie I i II przetarg, a potem Gmina 
                   zawsze obniża, więc my na dzień dzisiejszy jeszcze nie 
                   obniżamy, ponieważ uważamy , że te ceny, które ma Gmina, 
                   a poza tym kupujący od Gminy nie płaci podatku VAT, no to
                   już taniej być nie może. Mamy przypadki, że ktoś kupuje
                   mieszkanie i po pięciu latach bez żadnych inwestycji
                   sprzedaje po wielokrotnie wyższej cenie, takie patologie się
                   czasem zdarzają.
                   Czasem oprócz odpowiedzi na Sesji, wysyłamy także 
                   odpowiedzi w formie pisemnej, czasami się spóźnimy, ale 
                   chcę powiedzieć, że jesteśmy „zarobieni”, że się tak wyrażę,
                   konstruowaniem wniosków o następne pieniądze unijne, jest
                   duża szansa na to, że je w tym roku pozyskamy. Mam 
                   informację, że dużo punktów ma nasz wniosek, o którym już
                   dzisiaj mówiłem, mamy też informację na temat losu projektu
                  „e-szkoła”, który jest uzależniony od pozytywnej opinii Urzędu
                   Skarbowego, gdzieś w Polsce, co do funkcji podatku VAT, 
                   jeśli dobrze pamiętam. Czekamy na informację co dalej 
                   z wnioskiem związanym z unowocześnieniem bazy Zespołu
                   Szkół w Korfantowie z Regionalnego Programu 
                   Operacyjnego w przygotowaniu mamy dwa następne
                   wnioski, jeden dotyczy dwóch zespołów szkół, a drugi to
                   realizacja dróg w okolicach gimnazjum w Korfantowie.

     Ad. 6 /1    W  wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Rady
                   Jan Oleksów, który odczytał przesłane na ręce Burmistrza
                   Zdzisława Martyny przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
        
                 Polskiej życzenia noworoczne oraz życzenia z okazji
                 dwudziestej rocznicy samorządności gminnej. 
              2/ Radny Andrzej Kruczkiewicz w imieniu mieszkańców
                 Przechodu podziękował wykonawcy odśnieżenia dróg za 
                 wzorowe wykonanie pracy.
              3/ Burmistrz Zdzisław Martyna przedstawił uczestnikom Sesji 
                 swoje obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
                 projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
                 zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
                 Poprosił także, ażeby Państwo Radni i Sołtysi poinformowali
                 mieszkańców o tym fakcie i rozplakatowali w/w obwieszczenie
                 na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
                  
       Ad. 7 Przewodniczący  Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie 
                 Rady protokół z odbytej w dniu 30 grudnia XLVII Sesji Rady
                 Miejskiej. Rada przyjęła protokół jednogłośnie. 14 Radnych
                 głosowało za jego przyjęciem.      

                  
       Ad.8   Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom
                  Sesji  za przybycie, Radnym za aktywny udział
                  i zamknął obrady XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
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