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Obrady L Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie odbyły się w godz.1015-13oo
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan
Oleksów, który po dokonaniu otwarcia Sesji poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłych:
     1. Pana Engelberta Raczka z  Rzymkowic, który był Radnym 
         i członkiem Zarządu Miejskiego w kadencji 1994-98.
     2. Pana Józefa Iwacha z Myszowic, który był Radnym i członkiem 
         Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady 
         Miejskiej w kadencji 1998-2002.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie, który na wniosek Pani Skarbnik Gminy Marii Zawadzkiej złożył
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
W/w projekt uchwały był przedmiotem analizy na posiedzeniach Komisji,
a zmiana dotyczy upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej zakładu budżetowego Gminy Korfantów do dokonywania przeniesień
planowych wydatków w ramach działu budżetowego, co przyczyni się do
sprawniejszego zarządzania planem finansowym jeśli chodzi o nasz 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Następną rzeczą o jakiej wspomniałem wczoraj tylko na jednej Komisji 
Rady, a mianowicie autopoprawka do projektu uchwały, która jest oznaczona na dzisiejszą Sesję numerem trzy w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok. Autopoprawka dotyczy przekazanie, albo też wyznaczenie kwoty 21.000 złotych w dziale 921 kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego w rozdziale biblioteki o kwotę 21.000 złotych, wydatki majątkowe o kwotę 21.000 złotych. Ta kwota miałaby być
spożytkowana na opracowanie dokumentacji akcesyjnej dla Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu dotyczącym terenów
zdegradowanych, a konkretnie dotyczyłaby wniosku na podstawie, którego wnioskowalibyśmy o pieniądze na modernizację starej remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną. Sytuacja Korfantowa jest dość specyficzna
Jeśli chodzi o możliwości akcesji środkami z Unii Europejskiej.
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 Z jednej strony RPO województwa opolskiego wyłączył z programu rewitalizacja miasta poniżej 5.000 mieszkańców. Z drugiej strony Program Rozwoju  Obszarów Wiejskich, który mógłby być zastosowany w tym względzie preferuje w punktach dotyczących kryterium regionalnego tylko miejscowości wiejskie, które jeszcze realizują program ”Odnowy wsi.”
Dlatego też Korfantów ma na starcie dwa punkty mniej od wszystkich 
innych wniosków i już na starcie każdy projekt, który dotyczy Korfantowa
jest w zdecydowanie gorszej sytuacji niż inne wnioski. Ponieważ do tego 
działania jest tylko jeden nabór wniosków, który jest ważny do połowy kwietnia i istnieje szansa pozyskania środków w wysokości 850.000 złotych, gdyż całość zadania szacujemy na około 1.000.000 złotych, ale też istnieje ryzyko, że nie jest to pewne zadanie, to te pieniądze byłyby 
spożytkowane na opracowanie studium wykonalności, koncepcji terenów
zdegradowanych oraz samo opracowanie wniosku w sposób nazwijmy to
zleceniowy. Stąd też wykorzystując jedyną nadarzającą się szansę zdecydowałem się wystąpić do Wysokiej Rady o akceptację tej autopoprawki. Oczywiście, gdyby takiej poprawki nie przyjęto, to oczywiście wniosku nie złożymy i tym samym szansa, która w tej chwili
w jakiś sposób się uwidoczniła, byłaby nie do zrealizowania. Gdyby ktoś
z Państwa zapytał jaka jest szansa takiego wniosku, to muszę odpowiedzieć, że nie wiem, gdyż każdy wniosek podlega weryfikacji,
ustala się ranking wniosków i trudno mi to ocenić.
Skoro jestem przy głosie to chciałbym powiedzieć, że dzisiaj o godz.14tej
uczestniczę w posiedzeniu Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, gdzie podpiszę nasz wniosek, który uzyskał najwyższą lokatę w rankingu wojewódzkim dotyczący podniesienia standardu wyposażenia Zespołu
Szkół w Korfantowie.
Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie Rady wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok
oraz zgłoszonej przez Burmistrza autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
Radni przyjęli jednogłośnie zaproponowane zmiany porządku dziennego
Sesji, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie qworum.
2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski Radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji Uchwały Nr IX/66/95 Rady
    Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie       3
    głównych  kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji w Gminie
    Korfantów do 2010 roku:
    a/ dyskusja i pytania Radnych                                                             
    b/ podjęcie uchwały w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury,
        sportu i rekreacji w Gminie Korfantów na lata 2010-2020.
5. Informacja Burmistrza na temat realizacji zadań wykonywanych przez
    samorządy wiejskie w ramach programu „Odnowa wsi” w Gminie 
    Korfantów za 2009 rok.
6. Podjęcie uchwał :
    1/ w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok
        środków stanowiących fundusz sołecki,
    2/ w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
    3/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów
        na 2010 rok,
    4/ zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów
        na 2010 rok, 
    5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
        dla Powiatu Nyskiego,                                                                    
    6/ w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej 
        o charakterze socjalnym,                                                             
    7/ zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów 
        na 2010 rok.
7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski  Radnych.
8.  Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
10.Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Radni przyjęli porządek obrad wraz z autopoprawką i wnioskiem Burmistrza jednogłośnie ( 14 Radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad).

Ad.1 Przewodniczący Rady Jan Oleksów stwierdził prawomocność obrad.( 14 Radnych było  obecnych, Radny nieobecny Pan Jan Oleś).
Listy obecności Radnych, Sołtysów i Gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.2.1
 Informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza przedłożył Radzie
Sekretarz Gminy Jarosław Szewczyk. ( Informacja jest kolejnym 
załącznikiem do niniejszego protokołu).                                                 4
2. Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Radnemu Wojciechowi Kłokosińskiemu, który poprosił o bardziej szczegółową informację na temat reklamacji dotyczącej wymiany parkietu na hali sportowej w Korfantowie. 
3. Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Burmistrzowi, który powiedział, że jeśli chodzi o problem poruszony przez Pana Radnego
Wojciecha Kłokosińskiego, to w zasadzie są już przeprowadzone 
wszystkie uzgodnienia, odbyła się wizytacja, jesteśmy po dyskusjach
i jesteśmy po takiej decyzji, że wymieniamy na Sali w Korfantowie parkiet
w całości i będzie to parkiet wykonany z deski parkietowej bukowej. 
Przedstawiciele nasi byli na sprawdzeniu jego jakości, które przedstawiła firma wykonująca również nasz parkiet m.in. w Ostrowie Wielkopolskim, 
we Wrocławiu, Kątach Wrocławskich, aby zobaczyć jak zachowuje się ten parkiet po ośmiu latach użytkowania intensywnego, po czterech latach, po dwóch jak i również nowy parkiet. Wyszliśmy z założenia, że 
cząstkowe naprawy tego parkietu, który jest w korfantowskiej hali nie 
załatwią problemu i jego naprawa w częściach jest też niewykonalna.
Myślę, że dobrze jest jeśli realizuje inwestycję firma, która potem może 
realizować problemy gwarancyjne. Chcę również powiedzieć, że po wymianie tego parkietu, oczywiście, że ta wymiana odbędzie się w czasie ferii, otrzymamy pięcioletnią gwarancję na jego użytkowanie.
Sądzę, że będzie to porządne i profesjonalne załatwienie usterki, która
wynika z użytkowania. Przeprowadziliśmy różne debaty w tym zakresie, 
jak i  zasady w tym zakresie, wszystkie parkiety po jakimś czasie mają 
jakieś dylematy, ponieważ drzewo jest materiałem żywym, które reaguje na sposób użytkowania, na wilgotność itd. Uznaliśmy, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie nowy parkiet na całej hali sportowej wraz 
z gwarancją.                                                                                                      
Ad.3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
1/ Radny Henryk Kierpal w sprawie naprawy lub budowy nawierzchni
drogi gminnej w przysiółku Dobrzyków./Kolonia Jamecka/ i czy będzie się coś robiło na drogach gminnych bez pisania podań. Coś trzeba z tą
drogą zrobić, gdyż jest ona w fatalnym stanie technicznym i ja jako radny
z tego okręgu wyborczego otrzymuję telefony w tej sprawie. 
-  podziękował także za szansę remontu starej remizy strażackiej 
w Korfantowie, która szpeci, a jest zabytkiem i powinna być uratowana.                                                                                                               
-  w sprawie podjęcia stosownych działań jeśli chodzi o problem wykupionych działek budowlanych wokół budowanego gimnazjum i nie tylko. Te działki nie mogą tak wyglądać, wiem, ze prawo się zmieniło
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                                                                                                                 że  jest wydłużenie czasu budowy, nie uporządkowane, nie koszone są
szpetną wizytówką przy wjeździe do Korfantowa, szczególnie od strony Starej Jamki, czy też Krapkowic.
                                                                                                                                                                                                 
2 / Radny Stanisław Kopaczuk stwierdził, że jest bardzo zadowolony
z obecności aspiranta Komisariatu Policji w Korfantowie, i dzięki temu mam możliwość porozmawiać i zgłosić prośbę, to chcę powiedzieć tak,
że zginął śnieg, zaczęła się wiosna i zaczął się ruch tzw. 
jedno kółkowców na naszych ulicach, nie tylko zresztą w Korfantowie,
gdyż w innych miejscowościach jest podobnie. W związku z tym osobiście w ubiegłym roku, chyba dwa razy zgłaszałem informacje telefoniczne i zauważyłem, że efekt moich działań był zerowy. W tym roku dwa razy podjechał samochód policyjny do wysokości można tak powiedzieć do tablicy informacyjnej z napisem Korfantów w kierunku Puszyny, do tej drogi w kierunku nowych budynków mieszkalnych m.in.
do Pana Pietrzyckiego, zawrócił i pojechał z powrotem, mnie się wydaje
Panie aspirancie, że przedtem narzekaliśmy na braki kadrowe, braki paliwa itp. myślę, że w Korfantowie społeczeństwo bardzo mile przyjmie
naszych policjantów na ulicach, chodnikach, podzieliłoby się uwagami
i informacjami na temat bezpieczeństwa i myślę, że tym samym zaskarbicie sobie zaufanie społeczeństwa.
3/ Radny Jan Hauschild zgłosił dwie interpelacje:
- w sprawie załatania dużej dziury drogowej obok przystanku PKS w Rzymkowicach,
- w sprawie podjęcia remontu drogi gminnej na „Pasternak”, która jest
w opłakanym stanie po okresie zimowym i czy zostały już podjęte jakieś kroki w stosunku do remontu dróg gminnych.

Ad.4/1  Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Dyrektorowi
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Stanisławowi 
Szkolnemu, który w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawił Radzie 
sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji uchwały Nr IX/66/95
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie
głównych kierunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji w Gminie
Korfantów do 2010 roku. W/w sprawozdanie zostało przedstawione
także w formie prezentacji wizualnej. W/w sprawozdanie w formie pisemnej stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

                                                                                                               6

4/2 Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi MGOKSiR za obszerne wystąpienie i poinformował Radnych, że chce, ażeby na temat 
sportu wypowiedzieli się działacze i trenerzy i udzielił głosu Panu Janowi
Tobiaszowi, który w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że 
przyszło mu na dzisiejszej Sesji poinformować o działalności sekcji tenisa stołowego w bieżącym roku. Sekcja tenisa stołowego z siedzibą 
w Korfantowie liczy obecnie 22 członków, treningi odbywają się trzy razy
w tygodniu, dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Sztangiera trenujemy na 
sali firmy Wojt-Pol, gdzie mamy możliwość odbywania treningów 
o każdej porze. Obecnie nasi zawodnicy stanowią czołówkę wojewódzką
w tym sporcie. W tym roku już zdobyliśmy wicemistrzostwo województwa
szkół podstawowych w grach indywidualnych. Mamy bardzo utalentowanego zawodnika Klaudiusza Krąpca, który obecnie po trzech turniejach zajmuje trzecie miejsce w kategorii żaków, w kategorii juniorów młodszych Wojciech Tobiasz zajmuje drugie miejsce, Maciej 
Sinicki trzecie miejsce. Przechodząc do kategorii seniorów to na mistrzostwach województwa, które już się rozegrały, zdobyliśmy trzy medale, w tym dwa złote, a złoty medal indywidualny już po raz czwarty
i brązowy medal   zdobyliśmy mistrzostwo i tytuł dla naszego klubu. Należałoby zaznaczyć, że na osiemdziesięciu zawodników startujących, do finałowej trzydziestki dwójki zakwalifikowało się siedmiu zawodników z naszego klubu. Dwa tygodnie temu zdobyliśmy złoty medal ligi juniorów, od ośmiu lat jesteśmy w pierwszej trójce. W najwyższej klasie, czyli w pierwszej lidze mamy dwie drużyny, w złotej drużynie, która po raz piąty zdobyła złoty medal występują: Wojciech Tobiasz, Maciej Sinicki i Wojciech Sztangier, i szóste miejsce drugiej drużyny to jest Marta Sinicka, Sławomir Sieniakiewicz, Kamil Szlęzak i Denis Dobski.
W kategorii seniorów, w tym roku zdobyliśmy również wicemistrzostwo 
w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim. Dzięki ciężkiej pracy działaczy, trenerów i zawodników nasz klub zaczyna być zauważany na arenie ogólnopolskiej. Aktualnie na rozgrywkach ligowych posiadamy dwie drużyny seniorów, w trzeciej lidze zajmujemy czwarte miejsce, zajęliśmy siódme miejsce w grupie walczącej o awans do pierwszej ligi.
Obecnie przygotowujemy się do organizacji i zawodów międzynarodowego turnieju tenisowego, który będzie rozegrany w naszej hali sportowej w Korfantowie w dniach 10-11 kwietnia, gdzie 
wszystkich Państwa zapraszamy. Ten turniej nabiera coraz większej mocy. Będą zawodnicy z Francji, Belgii, Czech i Polski.
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Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nasi zawodnicy będą odnosić
coraz większe sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej, jak i też na
międzynarodowej. Jednakże, ażeby osiągać coraz lepsze wyniki, potrzebne jest zaangażowanie nie tylko zawodników, ale też wszystkich
osób, którym zależy na rozwoju sportu i prawidłowym rozwoju dzieci
i młodzieży.
4/3 Następnie głos zabrał Radny Andrzej Kruczkiewicz, działacz sportowy, który w swoim wystąpieniu zabrał głos w imieniu Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Korfantowie i przedstawił sprawozdanie z działalności za 2009 rok i zamierzeniach planowanych w 2010 roku. Powiedział między innymi, że Gminne Zrzeszenie Ludowych
Zespołów Sportowych realizuje zadania Gminy Korfantów w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy z organami samorządowymi i ogromną pomocą wolontariuszy działających w poszczególnych miejscowościach poziom krzewienia kultury fizycznej 
wzrasta co roku. Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Sportu i Rekreacji, dyrektorami szkół obejmuje zadania dotyczące w części sportu szkolnego oraz udostępniania obiektów sportowych.
Ściśle współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Gminną
Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Szkolnym Związkiem Sportowym w Korfantowie. Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów 
Sportowych w roku 2009 przystąpiło do otwartego konkursu ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizowanych  przez Gminę spraw sportu wraz z wnioskiem o uzyskanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 50.000 złotych, w ofercie zadania „żyjemy zdrowo
i wesoło.” Dotacja ta została nam przyznana i rozliczona w terminie. Plan
pracy został zaakceptowany. Proszę Państwa pewnymi dyscyplinami są 
piłka nożna, lekkoatletyka, tenis stołowy i siatkówka, szczegółowo o tych 
dyscyplinach powiedzą moi koledzy. Chciałbym tu powiedzieć parę słów
o organizacji. Obecnie działają kluby w Gryżowie klasa „B” i juniorzy
młodsi, w Przechodzie klasa „B”, w Ścinawie Małej klasa „A”, „C”
i juniorzy oraz trampkarze, w Korfantowie juniorzy i trampkarze,
we Włodarach-Wyszkowie, seniorzy  klasa ”B”, juniorzy starsi klasa „A”
i juniorzy młodsi. Bardzo zadawalająca jest współpraca z klubami Gryżów, Ścinawa Mała i Przechód oraz od ostatniego sezonu 2009 we
Włodarach po reaktywacji klubu przez połączenie z LZS Wyszków.
Bolesną sprawą stało się zawieszenie klubu Czarni Korfantów, to jest 
grupa seniorska. O sukcesach takich ogólnych, szczególnie o sekcji
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lekkoatletycznej poinformuje kolega Mariusz Żabiński, w klasyfikacji       
szkół podstawowych nasza Gmina zajęła czwarte miejsce, natomiast    
w klasyfikacji szkół gimnazjalnych zajęła trzecie miejsce. Ogólnie trzecie
miejsce w punktacji gmin w województwie. Z wielką satysfakcją chcę 
poinformować, że doszła nam jeszcze jedna dyscyplina sportowa czyli
koszykówka, gdzie np.. na zawodach w Ścinawie drużyna dziewcząt zdobyła złoty medal, a w tym roku chłopcy z gimnazjum w Korfantowie
i dziewczynki ze Szkoły Podstawowej w Przechodzie zakwalifikowały się
do zawodów wojewódzkich. Jeśli chodzi o rozdysponowanie przyznanej 
nam sumy 50.000 złotych Zarząd stara się podzielić między kluby biorąc
pod uwagę wielkość klubu, poziom gry, klasę, a więc Ścinawa -16 tys.zł,
Korfantów-5 tys. zł, Włodary - 5 tys. zł, Przechód – 5 tys. zł, Gryżów 
-6 tys. zł na utrzymanie klubów piłkarskich w danej miejscowości plus
rezerwa, którą się planuje ponieważ sezon kończy się w maju, a drużyny
albo spadają, albo awansują do wyższej klasy, więc trzeba albo dodać
lub wygospodarować środki na nowo regenerujące się drużyny, jak 
w przypadku Włodar. 
Ad.4/4 Przewodniczący Rady podziękował Panu Andrzejowi Kruczkiewiczowi za złożone sprawozdanie i udzielił głosu Panu trenerowi Mariuszowi Żabińskiemu, który w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że Koledzy przed Sesją prosili go o to, ażeby nie miał długiego wystąpienia, gdyż może bardzo długo mówić o sporcie, ale nie wie czy Państwo mogliby tak długo słuchać. Chcę mówić o sekcji lekkiej atletyki, którą prowadzi w Gminie praktycznie od 1992 roku, wprawdzie 
Ona została trochę później zarejestrowana, ale najpierw chodziło o to,
ażeby przygotować zawodników najpierw do zawodów wojewódzkich, 
a dopiero później rejestrować, gdyż to się wiąże z określonymi kosztami.
W różnych latach to różnie bywało, przeplatało się przez klub od piętnastu do pięćdziesięciu zawodników. Ostatnimi czasy mamy taką
prognostykę z mobilizacji zawodników i jest ich od trzydziestu do czterdziestu pięciu. W tym roku sekcja liczy czterdziestu pięciu zawodników. Dwóch trenerów prowadzi te sekcje, wspomagając się
nauczycielami wychowania fizycznego. Zawodnicy są w przedziale wiekowym od 10 do 29 lat. Większość tych dzieci jest z naszych miejscowości, a dokładniej z 15 miejscowości. Czasami dochodzą do mnie głosy, że wspomagamy inne Gminy w szkoleniu dzieci w sporcie, co jest dla mnie trochę dziwne, bo jeżeli nawet to dziecko jest z gminy
Nysa, czy Prudnik, a reprezentuje Korfantów, czyli też nasz klub. Nie ma 
ich za dużo, tylko 6 osób  w 45 osobowej sekcji.                                  
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Jedno dziecko jest Łambinowic, jedno dziecko z Sowina, dwóch chłopaków jest z Prudnika, których traktuję jako dzieci z naszej Gminy, są to bracia Samborscy, którzy mieszkali przez wiele lat w Ścinawie, jeden jest juniorem, a drugi już jest seniorem, mam też zawodniczkę 
z Jastrzębia, która jest jedną z najlepszych zawodniczek w Polsce, seniorkę, która biega na dystansach 5-10 km, mamy też jedną zawodniczkę z Poznania, która jest sklasyfikowana na drugim miejscu 
w Polsce jeśli chodzi o pół maraton i jest także na drugim miejscu 
w maratonie. W dalszym ciągu ta zawodniczka prezentuje nasz klub Korfantów. Powiem trochę o wynikach sportowych, też zrobiłem analizę, praktycznie z dziesięciu ostatnich lat i wyszło mi z obliczeń, że zdobyliśmy 250 medali na zawodach wojewódzkich. W tym roku rozpoczęliśmy sezon na halowych mistrzostwach Śląska, i następnie na mistrzostwach województwa zdobyliśmy 25 medali, w tym 3 medale drużynowo. Byliśmy również na mistrzostwach Polski w tym roku 
w biegach przełajowych, które odbyły się w Stargardzie Szczecińskim, 
i tam zajęliśmy 5, 8,9,10 i 12 miejsca.
Są to osiągnięcia bardzo duże, a podróż była długa i męcząca.
Ponadto szkolimy zawodników praktycznie we wszystkich konkurencjach, ja jestem specjalistą od biegów średnich, ale gdy jest
zapotrzebowanie na inne konkurencje, to my jako trenerzy nie odmawiamy przyjęcia do klubu, ale sami się też szkolimy, np. córka
Kolegi Kruczkiewicza jest w tej chwili rekordzistką wojewódzką juniorek
w rzucie młotem. Przekrój konkurencji w naszym klubie jest duży, począwszy od skoku wzwyż do pchnięcia kulą. Statystyka medalowa 
z mistrzostw Polski wynosi 24 medale, 9 medali w mistrzostwach Polski
w biegach górskich, 6 medali w biegach przełajowych, 7 medali na
bieżni, na stadionie otwartym i 2 medale na hali. Multimedalistką jest
Pani Barbara Niewiedział, która pochodzi z Węży i ma w swoim dorobku
10 medali. Ponadto nasi zawodnicy startują na mistrzostwach Europy, 
W ubiegłym roku nasza zawodniczka, która pochodzi z Sowina Natalia
Kondys  zdobyła indywidualnie w juniorach szóste miejsce i drużynowo
zdobyła z reprezentacją Polski drugie miejsce. W miesiącu wrześniu
Natalia Kondys w Pucharze Świata we Włoszech zdobyła trzecie miejsce
w wieku do 21 lat, a ma dopiero 16 lat.
Mamy również medale z Mistrzostw Świata w biegach górskich Anna
Wojtowicz zdobyła 7 medali dla naszego klubu. Na Mistrzostwach Świata
w biegach górskich młodzików we Francji zdobyliśmy dwa medale.
Jestem zobowiązany powiedzieć także o sporcie szkolnym, którego
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koordynatorem jestem od 1987 roku, tę funkcję powierzył mi wtedy Pan
Naczelnik Gminy Zdzisław Martyna i tak do dzisiaj ją pełnię. Bez sportu szkolnego trudno mówić o sporcie klubowym, tam jest zachęta dla dzieci i młodzież, staramy się naprawdę nauczyciele wychowania fizycznego
robią dużo więcej niż do nich należy i osiągnięcia w sporcie szkolnym są również bardzo duże pomimo, że jest teraz dużo więcej trudności, przede wszystkim niż demograficzny, i ciężko stworzyć drużynę do gier zespołowych w małych szkołach, drugą przeszkodą jest powstawanie
wojewódzkich klas sportowych w dużych miastach i ciężko z nimi rywalizować. Na czym to polega, to jest dwanaście godzin wychowania
fizycznego tygodniowo, dzieci tam wybierane ze wszystkich klas są utalentowane sportowo. Mimo tego faktu dalej zdobywamy wiele medali
na zawodach sportowych, gdzie zdobywamy medalowe miejsca, proszę 
się zainteresować zorganizowaną wystawą medali i pucharów. Na koniec swego wystąpienia chciałbym wygłosić taką refleksję, otóż proszę
Państwa, nie ma sportu bez zawodników, nie ma sportu bez rodziców tych zawodników, którzy ich przywiozą na trening, potrafią czasem dowieźć na zawody, potrafią dofinansować obozy szkoleniowe 
i dofinansować zakup sprzętu, nie ma sportu bez trenerów, nie ma sportu bez nauczycieli wychowania fizycznego, nie ma sportu bez działaczy sportowych, takich ludzi, którzy bezinteresownie pomagają 
przy organizacji imprez sportowych, nie ma sportu bez ludzi, którzy robią to praktycznie zawodowo, czyli Miejski Ośrodek Sportu, który tutaj jest, bez tego Ośrodka nie istnieje sport, który w tej chwili mamy. Nie istniej sport bez dyrektorów szkół, którzy pozwalają na wyjazdy na zawody 
w środku tygodnia, bo taki jest termin finałów wojewódzkich, organizują 
zastępstwa na naszych lekcjach i w ten sposób nam pomagają, nie ma sportu bez ludzi, którzy pomogą finansowo w tej działalności. Takim 
przykładem jest Pan Ryszard Sztangier i proszę Państwa nie ma sportu
w ogóle bez pieniędzy, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli nie byłoby pieniędzy na te rzeczy, o których mówiliśmy to nie byłoby sportu. 
To są drogie przedsięwzięcia i drogie rzeczy i wszystko drożeje, dojazdy, opłaty startowe, sprzęt też jest kolosalnie drogi. Jeżeli nie byłoby wspomagania finansowego ze strony Gminy i tu ukłony z naszej strony do Pana Burmistrza i Pani Skarbnik, że potrafią wyasygnować pewną kwotę pieniędzy, jak na naszą Gminę jest to duża kwota pieniędzy, ukłony do Rady, że tę kwotę akceptują i dzięki temu możemy ten sport 
rozwijać. Bez tego wszystkiego nie byłoby sportu. Na szczęście mamy 
ten cały układzik, tę taką drabinkę ułożoną w miarę dobrze, dlatego to nam się tak dobrze rozwija.                                                                    11
Mam jeszcze sensację na zakończenie, w związku z tym , że kluby są coraz bardziej znane na świecie, to jutro nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Dyrektorem Stanisławem Szkolnym i mistrzem olimpijskim na 5 i 10 km Hajle Gebresalasem, natomiast szczegółów tej umowy nie zdradzę i powiem o tym na następnej Sesji.
Ad.4.a   Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował za obszerne
przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań z zakresu rozwoju kultury, sportu i rekreacji i zachęcił do dyskusji. Stwierdził także, że Radni szczegółowo przeanalizowali w/w Sprawozdanie na posiedzeniach Komisji Rady, co świadczy między innymi też o przedstawionej wystawie
pucharów i medali oraz wystawie pisanek i palm wielkanocnych.
Ad.4.b Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi MGOKSiR
Stanisławowi Szkolnemu, który przedstawił w imieniu Burmistrza projekt
uchwały w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu 
i rekreacji w Gminie Korfantów na lata 2010-2020.
Ad.4.c Przed podjęciem uchwały w sprawie głównych kierunków rozwoju
Kultury, sportu i rekreacji głos zabrał:
1. Radny Henryk Kierpal, który podziękował w pierwszej kolejności wszystkim działaczom sportowym i kulturalnym, którzy bezinteresownie
dbają o rozwój tenisa stołowego, lekkoatletykę i pozostałe dyscypliny
sportowe w naszej Gminie.
Następnie zadał pytanie do Dyrektora Stanisława Szkolnego czy oprócz tych klubów, które działają znajdą się jeszcze pieniądze na wykoszenie
tych boisk, które są w miejscowościach, gdzie nie ma klubów sportowych
dlatego proszę, ażeby zarezerwować minimalne środki na wykoszenie tych boisk, gdzie dzieci i młodzież mogłaby grać w piłkę, ażeby one nie 
zarosły trawą, nie musi być tylko piękne boisko w Korfantowie, mogą być w innych miejscowościach też.
2. Radny Andrzej Kruczkiewicz powiedział, że są takie sytuacje, w których trzeba głos zabrać na stojąco, więc wstaję i odniosę się do tego co było ponieważ jak Pan Dyrektor powiedział, że już niedługo odbędzie się oddanie biblioteki w Przechodzie, z tego miejsca chcę w imieniu społeczności nie tylko przechockiej, bo z tej biblioteki będą korzystać
także mieszkańcy Borku i z Kuźnicy Ligockiej Panie Dyrektorze podziękować już w tej chwili za zrealizowanie tego zadania. Mam nadzieję, że biblioteka przyciągnie młodzież i spełni swoje zadania
chociażby z zainstalowania w niej Internetu. Ale z humorem też tu powiem, że ta inwestycja czekała nie dziesięć lat, ale piętnaście na swoją realizację. Czekaliśmy, czekaliśmy i w Przechodzie też             12
doczekaliśmy się po piętnastu latach naprawdę biblioteki na świetnym już jak to się mówi europejskim poziomie. Dziękuję jeszcze raz Panu
Dyrektorowi, Panu Burmistrzowi i wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta biblioteka już niedługo zostanie oddana do użytku.     
                                                                                                           
3. Radny Krzysztof Bernacki powiedział, że tylko takim słowem komentarza chciałby wyrazić w tej chwili uczucie zazdrości w stosunku do mieszkańców Ścinawy,mieszkańców Przechodu jak i również Korfantowa, bez komentarza. Dziękuję.

4. Przewodniczący Rady Jan Oleksów stwierdził, że Dyrektor Szkolny 
weźmie pod uwagę  sugestie zgłoszone przez Radnego Henryka Kierpala i znajdzie jakieś środki na wykaszanie tych boisk.

Następnie Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu
i rekreacji w Gminie Korfantów na lata 2010 – 2020.
Radni podjęli w/w uchwałę jednogłośnie.( 14 Radnych głosowało za jej
podjęciem).
Uchwała w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu
i rekreacji w Gminie Korfantów na lata 2010 – 2020 jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę 
w obradach  Sesji Rady Miejskiej.

Po wznowieniu obrad L Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
udzielił głosu Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie, który przed wyjazdem do Opola na uroczyste podpisanie wniosku o dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół w Korfantowie złożył wszystkim uczestnikom Sesji i ich rodzinom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Ad.5 Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani inspektor
Magdalenie Martynowicz, która w imieniu Burmistrza przedstawiła Radzie informację na temat przebiegu realizacji zadań wykonywanych przez samorządy wiejskie w ramach programu ”Odnowa wsi” w Gminie Korfantów za 2009 rok posługując się także prezentacją audiowizualną.
W/w informacja jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
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Do podejmowania uchwał Rada przystąpiła w składzie 13 osobowym ponieważ Pan Radny Krzysztof Bernacki ze względu na ważne sprawy
służbowe zwolnił się z dalszej części obrad.

Ad.6/1 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia, w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.(13 Radnych głosowało za jej 
podjęciem).                                                                                             
Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.                                                 
6/2  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok wraz z autopoprawką Burmistrza Korfantowa.
12 Radnych głosowało za podjęciem uchwały, głosów przeciwnych podjęciu uchwały nie było, 1 Radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok jest
kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
6/3 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na
2010 rok.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. (13 Radnych głosowało za jej
podjęciem). Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie
Gminy Korfantów na 2010 rok stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
6/4 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.(13 Radnych głosowało za jej
Podjęciem).
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
6/5 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Nyskiego. Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.13 Radnych 
głosowało za jej podjęciem. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.                                           14
6/6 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie Regulaminu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 13 Radnych głosowało za jej podjęciem. Uchwała w sprawie udzielenia uczniom pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.  
                                                                                                                        6/7 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 13 Radnych głosowało za jej podjęciem. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Ad.7/1 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych udzielił
Sekretarz Gminy Jarosław Szewczyk, który stwierdził, że odpowiadając na interpelacje chciałby jeszcze trochę komentarza do nich dodać:
- jeśli chodzi o wypowiedź Pana Kopaczuka dotyczącą bezpieczeństwa publicznego i o motocyklistów na ulicach nie tylko Korfantowa, to obecny tutaj dzisiaj na Sesji aspirant Szkwarkowski usłyszał tę interpelację, nie mniej jednak jeszcze ją pisemnie przekażemy do załatwienia Komendantowi Komisariatu Policji, który w tej sprawie powinien mieć coś więcej do powiedzenia.
- jeżeli chodzi o drogi gminne, to na tym chciałby tę wypowiedź trochę rozszerzyć, a mianowicie nie tak dawno wspólnie z Naczelnikiem Kurzeją byłem we Wrocławiu, Kątach Wrocławskich i Ostrzeszowie gdzie
oglądaliśmy hale sportowe pod kątem tego jak zachowuje się parkiet na tych halach w różnym okresie użytkowania i jadąc przez Wrocław i chcę zaznaczyć, że głównymi szlakami komunikacyjnymi, to momentami używałem biegu numer jeden w aucie ponieważ stan dróg jest po prostu fatalny. Fatalność dróg dotyczy nie tylko Gminy Korfantów, ale dotyczy wielu miejscowości, oczywiście, że nas najbardziej interesuje nasza Gmina, nasze drogi i chcę powiedzieć jedną rzecz, że dopiero zima się skończyła, jesteśmy na etapie przeglądu dróg i będziemy się nimi zajmować, stąd Państwa informacje, interpelacje odnośnie stanu dróg, czy w Rzymkowicach, czy w Dobrzykowie traktujemy jako wnioski, które trzeba zrealizować. O jednej rzeczy chcę przypomnieć, że Państwo Radni wyznaczyli w budżecie Gminy na zadania drogowe wszystkie   15
kwotę około 130 tys. złotych, z tego bieżące utrzymanie zimowe wyniosło już 40 tys. złotych, czyli tak naprawdę zostało około 90 tys. zł, 
16 tys. złotych, o czym Państwo słyszeli w informacji o pracy Burmistrza przeznaczyliśmy na remont drogi w Rynarcicach, Burmistrz, co w trakcie posiedzeń Komisji Rady wyniknęło, co z bieżącym utrzymaniem dróg, to
Burmistrz w tym czasie przyjął ofertę firmy „BERIF” na około 30 tys. zł
I nasze drogi gminne asfaltowe za tą kwotę będziemy się starali przywrócić do używalności. Zostanie nam do dyspozycji kwota około
40 tys. złotych i w jej ramach będziemy się poruszali.                           
Musimy też pamiętać o tym, że następna zima może się rozpocząć np.
w listopadzie i musimy mieć także zabezpieczenie środków na takie sprawy nieprzewidziane. Myślę więc, że około 35 tys. złotych będziemy mogli przeznaczyć na inne sprawy związane z drogownictwem.
Jeśli jestem przy głosie to chciałbym udzielić informacji Pani sołtys 
z Włodar, której już nie ma na Sesji, a ta informacja jej dotyczy, chodzi tu o funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia we Włodarach, a mianowicie jutro będzie zawarta umowa pomiędzy administratorem a wynajmującym lekarzem i ten ośrodek w dalszym ciągu będzie mógł funkcjonować.
Sekretarz Gminy poinformował, że na ukończeniu jest rozstrzygnięcie przetargu na remont ulicy Słowackiego w Korfantowie i przy okazji wystąpimy do właścicieli działek o wykonanie prac porządkowych.
Z naszej strony już pierwsze prace zostały wykonane przez ZGKiM na styku ulic Słowackiego i Prudnickiej.
2/ Radny Jan Hauschild stwierdził, że nie usłyszał odpowiedzi na zgłoszoną interpelację w sprawie załatania dziury na przystanku PKS
w Rzymkowicach.
3/ Sekretarz Gminy Jarosław Szewczyk stwierdził, że w swojej odpowiedzi stwierdził, że sukcesywnie wszystkie dziury będą załatane.
Ad.8 Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia zgłosili :
1/ Radny Andrzej Kruczkiewicz chciałbym się odnieść do kwestii, które Pan podniósł, po pierwsze dziękuję, na poprzedniej Sesji zgłosiłem interpelacje, która nie znalazła się w programie Sesji, ale po wypowiedzi Radnego Kierpala taka odpowiedź padła, ale ja po prostu, gdy taka odpowiedź padła, to miałbym taki wniosek. Ponieważ ta sprawa, ja wiem, że możemy się tłumaczyć, ja też jechałem ostatnio przez pewne miasta gdzie było tragicznie, ale to nie jest dla mnie wytłumaczenie, bo
o pewnych rzeczach wiedzieliśmy wcześniej. Tłumaczenie, że zima, zima była w całym kraju, i o tym się mówiło już dawno, że tak jak ta zima dała nam po prostu finansowo, to wiedzieliśmy o tym, więc tutaj  nie odkryliśmy Ameryki, więc ja po prostu dziękuję za informację,             16              

a wniosek mój jest krótki, ponieważ jest to sprawa dla mieszkańców
Panie Sekretarzu bardzo ważna i istotna, bo po takich drogach, szczególnie, bo ja teraz naprawdę doceniam drogę nie asfaltową , bo po takiej dziurze jeszcze można przejechać, bo to nie jest asfalt i w nią się wpadnie, ale z niej się wyjedzie, natomiast dziura asfaltowa o głębokości
30 cm, to czasami trudno z niej wyjechać i dlatego bym po prostu prosił,
a oczekiwanie mieszkańców Przechodu od tamtego roku, tutaj kwestia
pieniędzy, ja tutaj jeszcze raz przypomnę, że we wrześniu było przekazane 30 tys. złotych na remont bieżący dróg, no mam nadzieję, gdzie one poszły to się dowiemy, może poszły na bieżące remonty dróg,
bo nie zostały zrobione mimo kilkakrotnych interpelacji, tak, że to są te zaniedbania Panie Sekretarzu nie tylko tegoroczne, zimowe, ale i tamtoroczne, a naprawdę dla mieszkańców  nie ma nic bardziej wkurzającego, jak człowiek jadący rowerem i nie mogący dojechać, bo drogami, jeszcze raz to powtarzam od lat poruszają się dzieci, wszyscy
i starsze osoby, i mniej sprawne, i więcej sprawne ,i rowerami, i wózkami
i innymi, także mówienie i mówienie to jest ważna w tej chwili sprawa, 
i przechodzę do wniosku, bardzo bym prosił, po prostu to jest prośba , no jeżeli mogłaby być zrealizowana, to z tego bym się cieszył, bo nie ma nic lepszego dla mieszkańców, jeżeli dowie się konkretnie kiedy coś będzie zrobione, bo jeżeli on będzie wiedział, że to będzie zrobione za miesiąc, ale będzie zrobione, to żeby to było zrobione za miesiąc, bo my jako Radni,  myślę, nie tylko ja, ale i sołtysi , to już nam głowy po prostu urywają za to, i dlatego bym prosił, gdy już taka lista powstanie, 
o kolejności jakiegoś działania, to żebyśmy przez sołtysów zostali poinformowani, że np. jest planowane we Włodarach w tym tygodniu, mniej więcej, bo jeśli chodzi o Przechód to o rok się prawie przesunęło, ale po prostu w danym okresie, kiedy to będzie zrealizowane dla własnego spokoju, jak i Gminy , dla spokoju sołtysów i Radnych, jeśli tak
można by było to miałbym prośbę o harmonogram, kiedy można się spodziewać tych remontów, bo wiadomo, może jeszcze śnieg spadnie, tego nikt nie wie, prawda, i jeśli można byłoby taką informację przygotować, to byłbym wdzięczny.
2/ Radny Wojciech Kłokosiński, który stwierdził, że jak mówimy o drogach, to  też chciałby wspomnieć moją nieszczęsną drogę, chodziło mi o wjazd, w tej chwili wiem, że wpłynęło pismo do Urzędu, chodzi 
o dalszą część tej drogi, chodzi o dziury, słyszeliśmy, że nie ma pieniędzy itd., również chodzi mi o drogę Pocztową, to jest jak się       
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wjeżdża do Włodar, zaraz z tej górki z Korfantowa tam jak się skręca jest droga Pocztowa, tam jest tragedia po prostu, tam było coś nawiezione, ale nie wiem co było nawiezione, nie wiem w jakiej ilości i co było zrobione, tam po prostu jak wjechałem, to miałem ostatnio po zimie wjechać, to jak bym się zatrzymał, to już bym nie wyjechał, musiałbym chodzić po ciągnik i musieliby mnie wyciągnąć, bo tam po prostu jest jedno wielkie grzęzawisko, nic więcej. Ale mam taką prośbę może warto przeanalizować, będzie robione u nas skrzyżowanie, na pewno tam będą jakieś remonty tej drogi, będą jakieś odpady, nie wiem, będą szlifować ten asfalt, coś się tam będzie działo, to czy nie można byłoby tych dróg, o których wspomniałem, skoordynować prace z ZGKiM i po prostu, żeby tego nie wywozić nie wiadomo gdzie, nie męczyć się i nie ponosić kosztów, żeby utwardzić te drogi tymi odpadami właśnie z remontu tej drogi wojewódzkiej, myślę, że to by w dużej mierze pomogło i zaoszczędziło w pewnym stopniu jakieś tam fundusze. Proszę o analizę
czy można skoordynować prace remontowe skrzyżowania z tymi drogami na ulicy Pocztowej i na ulicy Lipowej we Włodarach, są to takie gruntowe, czy polne drogi.
  -   Chciałem również zapytać, kiedyś Burmistrz wspomniał o drodze na 
Jegielnicę, do tego skrzyżowania, tam jest w sumie niewielki odcinek
lecz  wspomniał kiedyś, że tam warto to zrobić, czy jest na to jakaś szansa i czy będzie to zrobione, bo też miałem mieszkańca, który mnie 
o taką rzecz zapytał, czy są jakieś plany na remont tej drogi, tego dojazdu do skrzyżowania, czy w ogóle nie ma szans coś takiego wykonać.
  -   Mam jeszcze do Dyrektora zapytanie, chodzi mi o analizę, dużo o tym mówiłem i Burmistrz nam tłumaczył, teraz zmieniła się dostawa wody. Mamy wodę lepszą jakościowo itd. natomiast jak wszyscy użytkownicy wiedzą,  to jest teraz dużo kamienia w tej wodzie, wiem, że 
Jest wodą twardą, słyszeliśmy tutaj od Burmistrza, że spełnia normy, koszt jest bardzo drogi, ale mam tylko taką prośbę, czy można przeanalizować opcję taką, wykorzystania, zakupu powiedzmy jakiegoś urządzenia, które niwelować będzie ten skutek, bo wiem, że dużo ludzi używa różnych czajników, zmywarek, pralek itd. Koszty wymiany takich urządzeń też są duże. Czy można zrobić analizę ile to kosztuje i ile to wyniesie na jednego mieszkańca, ile by kosztowało wprowadzenie takiego urządzenia, ażeby ta woda była już na wyjściu bez tego kamienia, może warto się zastanowić nad tym, bo koszt każdego mieszkańca z osobna jest dużo wyższy. 
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3/ Przewodniczący Rady Jan Oleksów udzielił głosu Panu Sekretarzowi Gminy Jarosławowi Szewczykowi, który stwierdził, że temat stanu dróg jest tematem otwartym i chyba nigdy nie zakończonym, chcę odpowiedzieć Panu Radnemu Janowi Hauschildowi, że ta kwota w budżecie Gminy, która nam została dotyczy każdej dziury, nawet jeśli by ona była w mostku, czy też w okolicach gdzieś się znajdujących. Oczywiście jest szansa, proszę Państwa na to, natomiast jeśli chodzi o same drogi we Włodarach to na pewno jest to dobra propozycja, myślę, że będziemy tutaj współpracowali bardzo czynnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, bo na pewno będą fryzowiny, na pewno będą do wykorzystania, z tym, że nie wiemy dokładnie jakie będzie stanowisko ZDW, czy oni ten materiał będą nam chcieli sprezentować , jeśli tak, to na pewno z niego skorzystamy. Korzystaliśmy już wielokrotnie z tego typu materiałów, one na tego typu drogach , o których mówił Pan Radny Kłokosiński się sprawdzają. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrealizować przy założeniu, że ta druga strona będzie chciała nam to podarować.
Jeśli chodzi też o ulicę Pocztową, to rozmawiałem w trakcie przerwy z kolegą, który się zajmuje drogownictwem w naszej Gminie i też miał interwencję mieszkańca i faktycznie jeśli ktoś mieszka przy takiego typu drodze narażony jest niestety na to, że jest to droga gruntowa, nie ma tam utwardzenia i w okresie pozimowym, czy też deszczowym błoto jest.
Jeśli chodzi o Ligotę Ścinawską, to Burmistrz deklarował kilkakrotnie, zresztą tutaj wspólnie z Radnym Powiatowym, że tak powiem tutaj lobują ażeby Zarząd Powiatowy, który jest administratorem tej drogi przeprowadził jej gruntowny remont, tylko proszę to traktować jako niezobowiązującą wypowiedź, bo to jest na etapie tylko pomysłu Burmistrza, który nie ma specjalnego jeszcze poparcia w Zarządzie Dróg Powiatowych, remont miałby polegać na tym, że cała ul. Jagielnicka w Ścinawie Nyskiej aż do Jegielnicy byłaby gruntownie wyremontowana, 
ten odcinek drogowy z Jegielnicy kończący się w okolicach przystanku, czy też skrzyżowania w Ligocie Ścinawskiej on byłby cały wyremontowany i wyasfaltowany, ale póki co, jest to w chwili obecnej tylko koncepcja Burmistrza.
4/ Radny Stanisław Kopaczuk w mojej interpelacji, którą dzisiaj składałem do Pana aspiranta była zawarta taka gorąca prośba i szeroka myśl, co się wiąże z teraźniejszym okresem bezpieczeństwa tej młodzieży przede wszystkim, chociaż nie tylko. Przykro mi tutaj mówić, że nie uzyskałem odpowiedzi w tym momencie od Pana aspiranta, nie wiem, czy Pan aspirant jest aż tak bardzo zajęty, ale świadczy to o tym,
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jak nasza Policja nas traktuje, jak podchodzi do sprawy, muszę niestety powiedzieć, że jest to bardzo przykre. Podejrzewam, że to, że Sekretarz wystąpi z moją interpelacją na piśmie, że to będzie taki sam efekt, jaki jest w tej chwili. Czyli będzie jakaś tam lakoniczna odpowiedź i na tym się skończy, a nie na tym rzecz polega, bo mamy tutaj takie, czy inne problemy budżetowe, a w ubiegłym roku i nie tylko w ubiegłym, dwa lata temu też ciągle były pretensje, że Rada im nie pomaga.
5/ Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Janusz Wójcik poinformował, że Radny Wojciech Kłokosiński odpowiedź odnośnie jakości wody otrzyma w formie pisemnej.
Ad.9 Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 24 lutego bieżącego roku XLIX Sesji Rady Miejskiej. Rada przyjęła protokół bez uwag, jednogłośnie. 
13 Radnych głosowało za jego przyjęciem.
Ad.10 Przed zamknięciem obrad Przewodniczący Rady mgr Jan Oleksów złożył wszystkim uczestnikom Sesji serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych i zamknął obrady L Sesji
Rady Miejskiej.
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