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                                          Protokół Nr LVI/2010
                              z odbytej w dniu 25 sierpnia 2010 roku 
                              LVI Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Obrady LVI Sesji Rady Miejskiej odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.
Obrady Rady trwały od godz. 1010 do godz. 1350.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Oleksów, który przywitał przybyłych na Sesję Radnych, Burmistrza Korfantowa, Sołtysów Gminy Korfantów i zaproszonych Gości.
Porządek Sesji był następujący:
1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie qworum.
2.   Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej.
3.   Interpelacje i wnioski Radnych.
4.1 Informacja Burmistrza Korfantowa o stanie zaawansowania
      inwestycji gminnych.
4.2 Dyskusja i pytania Radnych.
5.   Podjęcie uchwał:
1/ zmieniająca uchwałę Nr XXI/155/04 Rady Miejskiej w Korfantowie
    z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych
    przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2/ w sprawie przyjęcia oraz zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
    Korfantów na lata 2010 - 2020.
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
    sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
    mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie
    Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności 
    pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
    pomoc publiczną.
4/ w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
5/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
6/ Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych.
7/ Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8/ Przyjęcie protokołu z odbytych w dniach 28 lipca i 13 sierpnia 2010
    roku LIV i LV Sesji Rady Miejskiej.
9/ Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej.

Ad.1                Przewodniczący Rady mgr Jan Oleksów stwierdził prawomocność Sesji ponieważ w obradach uczestniczy 14 Radnych.
/ Radny nieobecny Pan Jan Oleś/.

Listy obecności Radnych, Sołtysów i Gości są załącznikami do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy Panu Jarosławowi Szewczykowi, który przedstawił informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa. Informacja ta jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
W dyskusji nad przedstawioną informacją Burmistrza głos zabrali:
1/  Radny Stanisław Kopaczuk poprosił o rozszerzenie tej informacji, że Pan Burmistrz brał udział w naradzie w Urzędzie Marszałkowskim na temat wykorzystania kolektorów słonecznych, grzewczych w mieszkaniach prywatnych, czy z tego tytułu przysługują jakieś ulgi, czy to też była po prostu tylko sucha informacja.
2/ Odpowiedzi Radnemu udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził, że kompletną informację można uzyskać w Wydziale Gospodarki, Ekologii 
i Nieruchomości Urzędu. Ogólnie mogę powiedzieć, że przy zastosowaniu solarów może być zastosowana 45 % dotacja. 
To w sumie, jeśli chodzi o ten rodzaj energii, stosunkowo najczystszej energii odnawialnej jest to dużo, bo w sytuacji, gdyby np. takie solary np. na domek jednorodzinny kosztowałyby ok. 15 tys. złotych, to 45 %,
a u nas jest dostęp do wniosków w tej sprawie, do wszystkich wiadomości, które są w Wydziale u Pana Piotra Wójcika. Dofinansowania do tego zadania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przez specjalny system dotacji.
3/ Radny Andrzej Kruczkiewicz stwierdził, że usłyszał o tym, że jest protokół pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej, który został przedstawiony pracownikom i naczelnikom wydziałów. Być może jako Rada byśmy się z nim zapoznali, chyba nie ma jakichkolwiek przeszkód ku temu. Pan Radny zapytał, czy Radni otrzymają ten protokół.
4/ Odpowiedzi Radnemu udzielił Burmistrz Zdzisław Martyna, który stwierdził, że nie ma żadnych przeszkód, jeśli chodzi o dostęp do tego protokołu. Możemy tylko ustalić sposób dostępu, bo trudno byśmy drukowali cały protokół oddzielnie dla każdego Radnego. Natomiast jeśli Pan Przewodniczący ustali jakiś zakres i sposób przekazania informacji, to nie ma żadnych problemów. Oczywiście chodzi tylko o to, że myśmy 
w tej chwili ponieważ od wielu lat, co cztery lata jest kontrola kompleksowa, taką kontrolę przechodzimy. Ona się kończy decyzją 
o zaleceniach pokontrolnych i nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć wgląd do protokołu. Aktualnie protokół jest w dyspozycji następnej kontroli, która zawitała do nas na osiem tygodni,  czyli Urzędu Kontroli Skarbowej. Myślę, że po wykorzystaniu go przez UKS, mogą zainteresowani go otrzymać. Będzie on chyba także na stronie internetowej. 
Ad.3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
1/ Radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie wykonania elewacji budynku  świetlicy wiejskiej w Przechodzie, czy jest szansa na to, ażeby jeszcze 
w tym roku to wykonać. Może chociaż zbić tynki zewnętrzne, wieś bierze udział w konkursie, w środku mamy już , jak my to mówimy , „grand hotel”, za co raz jeszcze mogę podziękować, bo biblioteka i sala 
z udziałem mieszkańców wsi jest naprawdę pięknie odrestaurowana. Natomiast na zewnątrz budynek wręcz straszy.

2/ Radny Krzysztof Bernacki powiedział, że zanim złoży interpelację to odpowie dla Kolegi Stanisława, że jest taki ciekawy folder o energii słonecznej tuż przed wejściem do gabinetu Pana Burmistrza. Są tam dość szczegółowo opisane kwestie z otrzymaniem dotacji, to nie jest żywa dotacja, tylko kredyt z Banku Ochrony Środowiska do 45 % umarzalny, ale tam trzeba określone warunki spełnić, ale jest tam dość dokładnie opisane to wszystko.
Przechodząc do interpelacji, Panie Burmistrzu, chciałem co prawda już wczoraj poruszyć ten temat na posiedzeniach Komisji, ale z tego względu, że troszeczkę to wszystko się przedłużyło i każdy miał już dość tego siedzenia i dyskusji na tematy związane z oświatą. Ten temat jest zupełnie inny, który wyniknął w sprawie działek w ubiegłym tygodniu. Dotyczy to współwłaścicieli budynku świetlicy wiejskiej we Włodarach.
Niesamowite nasze było zdziwienie, kiedy musieliśmy uzupełnić pewne braki w projekcie do Urzędu Marszałkowskiego, do zakomenderowanego przez Lidera wniosku, gdzie w zapisie w rejestrze gruntów widnieje również współwłaściciel nie tyle budynku przy świetlicy, ale również świetlicy wiejskiej. O zgrozo piszemy różne projekty, gdzie oświadczamy, że właścicielem jest Urząd Miejski, to jest pierwsze, drugie, że aby rozpocząć jakikolwiek projekt to musimy uzyskać oficjalną zgodę współwłaściciela, a z tym jest problem. Więc naprawdę bardzo, ale to bardzo serdecznie proszę o załatwienie tej sprawy. To się ciągnie taki ogon, taki smród przez tyle lat, że to jest szok. Jak można tak sprzedać budynek, to jest szok. Okazuje się, że nie tylko ten budynek, ale i cała świetlica wiejska również ma współwłaścicieli, mimo naszych inwestycji już nie mówiąc o tej działce. To jest pierwsza rzecz i druga rzecz związana z tym i z naszego samorządu wyszła pewna propozycja uregulowania tych gruntów wokół świetlicy i również bardzo proszę 
o pozytywne nastawienie do tych naszych propozycji, gdyż nie chcemy następnego wrzoda. Nie wiem czym sobie Włodary zasłużyły, żeby mieć takie problemy z tego tytułu. Naprawdę nie wiem, tyle lat to się toczy, wiele inwestycji tam mamy, zarówno ze strony Urzędu jak i mieszkańców i okazuje się, że to w 30 % jest nie nasze.

3/ Radny Grzegorz Niewiadomski stwierdził, że po raz kolejny zabiera głos w sprawie usunięcia drzewa w Kuropasie, które znajduje się w sumie obok sklepu. Ono tam zaczynało wtedy  usychać, a teraz już padło całkowicie. Jest to problem, bo musi to wykonać firma specjalistyczna ze względu na to, że przebiega tam zasilanie energetyczne do sklepu, poz tym przebiega tam trakcja , która zasila całą wioskę. Problem jest w tym, że to miejsce jest bardzo uczęszczane przez ludzi w drodze do sklepu i tam oczekują dzieci na autobus szkolny.
Jesienią będzie tam jeszcze bardziej niebezpiecznie ze względu na zmianę pogody.

4/ Radny Henryk Kierpal stwierdził, że zabiera głos w takiej podobnej sprawie , jak Kolega Radny Grzegorz, chodzi mi o jedną lipę, która stoi na skrzyżowaniu drogi łączącej w kierunku Niemodlina, w lewo do Kuźnicy Ligockiej, w prawo do Korfantowa. Wystąpiliśmy z pismem, że my  sami to drzewo usuniemy w ramach ćwiczeń naszej jednostki OSP. 
Niestety przyszła odpowiedź negatywna. Rozmowa z Naczelnikiem Wydziału, który tym się zajmuje miała być pozytywna, ale nie jest. Nie wiem, co dalej. Był już jeden wypadek, czy być może czekamy, aż będzie więcej wypadków. Sami to zrobimy, tylko potrzebujemy mieć na to zgodę.

5/ Radny Henryk Kierpal w sprawie przystąpienia do remontu drogi na Kolonii Jameckiej / przysiółek Dobrzyków/. Remont tej drogi ciągnie się od wiosny, zima tuż, tuż i nie wiem co tam będzie. Jedna firma przyjechała, miała być wycena i nic się nie dzieje, a to już jest koniec sierpnia. 

6/ Radny Henryk Kierpal w sprawie naprawy barierek na łuku drogi we Włostowej w kierunku Korfantowa, która nocą jest nie widoczna, gdyż nie ma tam oświetlenia ulicznego, o które zabiegamy od wielu już lat.

7/ Radny Wojciech Kłokosiński stwierdził, że wcześniej zgłaszał interpelację do Dyrektora Wójcika w sprawie poprawy miękkości wody, która jest bogata w kamień. Miały być jakieś targi, jakieś informacje na ten temat. Bardzo proszę o informację, może już coś wiadomo w tej sprawie, jakie to są koszty na mieszkańca jeżeli byłaby taka możliwość
dofinansowania.

Ad. 4/1 Informację o stanie zaawansowania inwestycji gminnych w imieniu Burmistrza przedstawił uczestnikom Sesji Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  Gracjan Kurzeja przy pomocy sprzętu audiowizualnego.
W/w informacja stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4/2 W dyskusji nad przedłożoną informacją o stopniu zaawansowania inwestycji gminnych głos zabrali:

1/ Radny Mariusz Żabiński stwierdził, że jego wypowiedź wiąże się nie tylko z inwestycjami roku bieżącego, ale też i lat poprzednich. Przed rozpoczęciem budowy gimnazjum docierały takie wiadomości, nie tylko do mnie, ale na pewno do wszystkich Państwa i do Pana Burmistrza również, że jeżeli to gimnazjum pochłonie kwotę 8 mln złotych, to w tym czasie nie zrobi się nic więcej  na terenie Gminy, można było w to wierzyć lub nie. W tej chwili o inwestycjach, które są robione, 
a naliczyłem ich osiem, które zostały przez Pana Naczelnika nam przedstawione, oprócz kwoty dużej, bardzo dużej 8 mln złotych jaką pochłonie budowa gimnazjum, jest tu kwota ponad 3 mln złotych, które zostały zainwestowane na pozostałe rzeczy, czyli na Ścinawę, Gryżów, modernizację budynku szkoły w Korfantowie, ul Słowackiego. Dofinansowanie z różnych źródeł jest również dokładnie wyliczone na kwotę ponad 2 mln złotych. Pytanie czy jest to dużo?. Moim zdaniem jest to dużo, bardzo dużo dofinansowania, ale jak już mówiłem to chciałem się tylko zająć gimnazjum i tym ludziom, którzy nie wierzyli, że się cokolwiek na terenie Gminy zrobi się przez  trzy , cztery lata dopóki będziemy budować gimnazjum, to życzę ażeby się zapoznali z tą realizacją tych wszystkich pozostałych projektów, a w następnych latach również nas czekają wydatki związane między innymi z budową drogi we Włodarach, dofinansowanie w  80-90 % przez Urząd Marszałkowski, to będzie też duża inwestycja, czekają nas wodociągi i kanalizacja, gdzie mamy dofinansowanie około 5 mln złotych, oczywiście swoje pieniądze też będziemy musieli na te zadania zabezpieczyć. Tak więc stać nas także na inwestycje inne niż tylko gimnazjum. Radny Zabiński stwierdził 
że w gimnazjum będą podgrzewane rynny i chciałby się dowiedzieć, czy przy okazji realizacji tego zadania rozszerzyć te zadania na budynek hali sportowej, gdyż są na niej od czasu do czasu problemy z zaciekami na ścianach i opieram się na opinii niektórych ekspertów, którzy tam byli, że być może jest to właśnie spowodowane tym, że są zapychane po prostu rynny i zamarznięty śnieg w rynnach powoduje przy topieniu się zacieki. Czy maty taką możliwość i jakiego rzędu byłyby to koszty.
2/ Radny Grzegorz Niewiadomski  nie będę  w swoim wystąpieniu przedłużał spraw związanych z przebiegiem realizacji inwestycji, bo można o tym mówić jeszcze długo, ale chciałbym po prostu powiedzieć dziękuję za przedstawione przez Naczelnika na ekranie inwestycje, to trzeba powiedzieć, że ktoś ten trud w to wszystko włożył. Kończę swoje wystąpienie krótko, mówiło się, że w Gminie nic się nie robi, a jednak ta nie jest.
3/ Burmistrz Zdzisław Martyna, który stwierdził, że myśląc tak, że jeśli jest ważny temat to warto o tym podyskutować, choćby dlatego, żeby wymienić uwagi w tej materii lub też doradzić organowi wykonawczemu tym, jakby to ewentualnie lepiej zrobić. Często ostatnio jak zaczynam czytać w różnych mediach, to się dowiaduję o różnego rodzaju karkołomnych historii związanych z naszymi inwestycjami. Wszystkie one są traktowane jako pomniki. Ja bym szczególnie życzył mieszkańcom  Gminy Korfantów, aby tych pomników było jak najwięcej. Sądzę, że w tym rzecz jest ażeby tworzyć coś nowego, co by służyło mieszkańcom przede wszystkim dla wykorzystania ich własnego czasu 
i nazwijmy to możliwości jakie w tym zakresie występują. Powiem tak, że my mamy średnio w ubiegłym roku możliwość około jednego miliona złotych przeznaczyć na inwestycje i to jest wszystko, co my możemy sobie zrobić w ramach tych środków. Przez cztery lat to jest cztery miliony złotych. Nie dlatego, ażebym siał tu jakiś defetyzm, że tak mało mamy, ale po prostu na tyle nas stać. Oczywiście mamy tutaj część środków przeznaczonych na spłacenie tych zobowiązań, bo taka jest  funkcja tego. Dzisiaj zaciąganie zobowiązań, to nie jest jakaś kara boża, ale to jest konieczność, którą każda chcąca się rozwijać Gmina musi czy samorząd musi to realizować ponieważ system realizacji, czy też  wykorzystania środków un innych opiera się na kredytach. Na refinansowaniu , ale najpierw trzeba to wszystko zrobić , zapłacić 
i czekać na zwrot środków i później z tego zrobić pożytek. To, że my na 2010 rok zaplanowaliśmy wielkość zobowiązań wszystkich łącznie 
z gwarancjami na 45 % . To wcale nie jest tak dużo, bo duże aglomeracje są daleko więcej zadłużone niż my.  Chcę tu powiedzieć 
o pewnego rodzaju działaniach, które w sumie będą konsekwencją w latach przyszłych, bo myśmy mówili o tym, co my mamy, co musimy zrealizować, tak w zakresie programu rozwoju obszarów wiejskich jak 
i również regionalnego programu operacyjnego, czy też narodowego programu rozbudowy dróg lokalnych. Chcę powiedzieć, że to nie jest przypadek, że np. tworzymy i składamy wniosek do takiej a nie innej inwestycji, bowiem z racji analizy kryteriów jakie w każdym programie obowiązują to musimy się do tego dostosować. Zresztą chcę tu powiedzieć, że dwa wnioski, które składaliśmy nie uzyskały właściwej ilości punktów i nie uzyskają dofinansowania, to dotyczy termomodernizacji jak i również jeśli chodzi o drogi lokalne ze względu na właśnie słabą możliwość połączenia systemów komunikacyjnych dróg lokalnych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi.  To jest często taka konieczność połączenia rozsądku z potrzebami Gminy, jak i również z kryterium , w które są zawarte. Wszyscy ci, którzy piszą wnioski , wiedzą, że często wniosek, albo jego treść próbuje się w jakiś sposób skorelować z zapisami w  jakich  poszczególnych kryteriach one występują. Zgłasza się te, z których w wyniku dokładnej analizy istnieje możliwość pozyskania środków. Budowa gimnazjum idzie własnym torem, 31 sierpień 2011 roku to dzień oddania inwestycji do użytku. Pani Kurator już nas zapewnia, że będzie to inauguracja wojewódzkiego roku oświatowego. Mam nadzieję, że w ramach dodatkowych środków jakie województwo otrzyma z racji dobrego wykorzystania środków unijnych przyjdzie taki czas, że dotrze do nas pismo lub telefon, ażeby przygotować faktury, bowiem ta przyszła rezerwa ma również dotyczyć fin lansowania części rozwoju edukacji w województwie opolskim, stąd też jest perspektywa, że część tych środków  do nas wróci.  To jakby podstawowa rzecz  i mam nadzieję, że to się ziści. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo tu i ówdzie w jakiś sposób media szczególnie się podniecają, że to jest klinkier ta elewacja itp. To nie jest elewacja 
z klinkieru, po prostu to jest element murów nośnych , które są tak zaprojektowane, że ich część ceramiczna jest ocieplona , w środku jest materiał ociepleniowy, albo w postaci styropianu 12 cm, albo pełny i jest mur 12 cm z cegły klinkierowej, a że przy okazji stanowi to porządną elewację, to w przyszłości z biegiem czasu to gimnazjum samo się spłaci. Ponieważ tego obiektu nie będą dotyczyły naprawy elewacji, tynków itd.  To jest sugestia projektantów, a projekt został opracowany jeśli dobrze pamiętam w 2003 roku, bo musimy pamiętać , że mieliśmy dwa pozwolenia na budowę gimnazjum, jedno wtedy, gdy budowaliśmy halę sportową, i drugie pozwolenie budowlane, kiedy wyłączyliśmy  to gimnazjum i ono stanowi oddzielny budynek. Tyle czasu ma ten projekt , więc wtedy jeszcze się nie mówiło o różnego rodzaju zabiegach, pomnikach i różnych innych rzeczach. Była to po prostu zaprojektowana całościowa inwestycja, która w tej chwili dobiega do mety, sądzę, że przede wszystkim z pożytkiem dla dzieci. A, że jest ością w oku dla wielu , no to trudno , powiedziałem, że rozpoczynam hodowlę kaktusów ponieważ  one będą symbolem jakiegoś takiego uhonorowania wszystkich tych, którzy wątpili albo też poddawali pod różnego rodzaju docinki, jak to będzie wyglądało. Ogólnie sal lekcyjnych jest czternaście
w tym dwie małe salki na studium językowe i życzmy sobie przede wszystkim i dzieciom, aby terminy zostały tutaj dochowane i aby wszyscy mieli możliwość uczestniczenia w przekazaniu tego budynku naszej młodzieży.  Trochę mnie smuci problem dróg wokół gimnazjum, ale pewnie jeszcze w moim zamiarze będzie to, ażebyśmy tę sprawę w jakiś sposób mieli unormowaną, tym bardziej, że niedługo Wojewoda Opolski ogłosi nabór do schetynówek na rok 2011 i będzie można naprawić to, że niektóre nasze wnioski nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów. Jest to największa nasza inwestycja w powojennej historii Korfantowa i cieszmy się z tego, a nie wybrzydzajmy.  Widziałem reakcję Państwa na to, że rynny będą podgrzewane. Okazuje się,  że dzisiaj już tego typu budowla to standard. To nie jest wielka rzecz, po prostu układ tych dachów powoduje to, że ażeby uniknąć różnego rodzaju perturbacji jakie mamy na hali, to zaprojektowano już w projekcie i chcę również powiedzieć, że jesteśmy w końcowym etapie uzgadniania projektu na halę sportową. Również tam takie zastosowanie będzie i będziemy próbować w tych momentach kiedy to będzie potrzebne podgrzewać te miejsca newralgiczne z punktu widzenia gromadzenia się lodu i śniegu.
Jest to po prostu już dzisiaj standard, i gdyby wszedł projekt termomodernizacji to szkoły ścinawska i korfantowska też miałyby takie rozwiązania. 
Jeżeli chodzi o problem Korfantowa, tego projektu realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego, to chcę powiedzieć, że nasz projekt zajął pierwsze miejsce w rankingu wojewódzkim i jako pierwszy podpisałem z Marszałkiem Sejmiku umowę na prawie 1mln 
100 tys. złotych z dofinansowaniem maksymalnym 800 tys. złotych  i on jest tak skonstruowany, że duża część wyposażenia przejdzie do nowego gimnazjum. Chcę powiedzieć, że od 40 lat, bo tyle ma mniej więcej szkoła podstawowa , to nikt tam porządnego remontu nie robił, bo zawsze były inne ważniejsze zadania, to tym razem ten remont przeprowadzono. Chcę powiedzieć, że najważniejsze będzie dla nas odczucie dzieci i nauczycieli jak wejdą do środka, bo zewnątrz jeszcze nic się nie zmieniło. Tu liczyliśmy na program modernizacji, remont placu. 
Chcę jeszcze parę słów powiedzieć na temat Gryżowa, cała robota , inwestycja gryfowska to jest 100 metrw100 metrw kwadratowych100 metrów kwadratowych, którą nazywamy świetlicą wiejską, sala dodatkowa w której mogą być później elementy informatyczne o powierzchni 27 metrw27 metrw kwadratowych27 metrów kwadratowych i to jest całość. 
Trudno mi powiedzieć, ażebym uzasadniał to tym, że następny pomnik budujemy, no a jeśli ktoś patrzy na te problemy tak, no to niech patrzy.
Myśmy parę razy mówili, że gdybyśmy nawet próbowali wprowadzić świetlicę do szkoły, to co z resztą trzeba by zrobić. Myślę, że to pociągnięcie, do którego namówiłem Radę ma ze wszech miar aspekt ekonomiczny, dziwię się, że te nasze wyłączone obiekty nie mają nabywców, bo jeśli np. obywatel Korfantowa zaproponował Gminie wykup swego domu do remontu za 950 tys. złotych, a my chcemy sprzedać szkołę w Puszynie za 380 tys. złotych to to jest nienormalne
Z 1,5 ha gruntu, a w Gryżowie za 510 tys. złotych z 2 ha działką II klasy, ale jednocześnie odrolnioną.
 Oczywiście chcę jeszcze na koniec powiedzieć o rzeczach, ,  które są przygotowane , a które następcy będą musieli realizować, chyba, że zrezygnują z pieniędzy już przydzielonych Gminie. Po pierwsze jest podpisana umowa z Marszałkiem Województwa do realizacji w latach 2011-2013  na kwotę 5 mln 900 tys. złotych.  Jest to projekt, który polegać będzie na modernizacji  systemu zaopatrzenia w wodę przy dofinansowaniu około  4 mln złotych. To jest duża rzecz, której nie będzie widać dla fotografów, będzie to lepszy system zaopatrzenia 
w wodę o jednakowym ciśnieniu i jednakowej jakości dla wszystkich odbiorców.
Uzupełniliśmy wniosek związany z przebudową korfantowskiej remizy na bibliotekę gminną – koszt dofinansowania ok. 1 mln 11 tys. złotych.
Rozważamy sprawę złożenia dwóch wniosków w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich „Odnowy wsi”, ponieważ z jednej strony mamy gotową dokumentację z pozwoleniem budowlanym na budowę świetlicy wiejskiej w Rynarcicach, jest to typ bardzo podobny do świetlicy w Kuropasie i mamy ochotę, bo zaproponowaliśmy tutaj kolegom i koleżankom z Rzymkowic przebudowę dalszą na cele potrzebne dla wsi i jest szansa na dofinansowanie w wysokości 75 %.
Trzecia rzecz, o której wcześniej mówiłem to jest możliwość wystąpienia do Wojewody Opolskiego z wnioskiem na odbudowę dróg lokalnych, oczywiście takiej drogi, która może uzyskać 50 % punktów, może to być albo kawałek ulicy Mickiewicza i Fredy związane z gimnazjum, bo jeśli nie uzyskamy innych środków, to musimy to zrobić, ażeby to wszystko ruszyło lub też innych dróg, które mogą otrzymać najwięcej punktów na dofinansowanie z racji łączenia dróg klasy wyższej i niższej. Taki szlak prowadzący od granicy czeskiej przez ulicę Kościuszki i 3 Maja. Gmina może w danym roku tylko jeden wniosek złożyć.
Mamy dokumentację na przebudowę remizy strażackiej we Włodarach.
Chcę jeszcze powiedzieć, że będzie realizowana w roku bieżącym inwestycja przebudowy drogi we Włodarach. Jej kosztorys to 4.mln 250 tys. złotych. 
Mamy dokumentację na termomodernizację szkół w Korfantowie 
i w Ścinawie, potwierdziłem też warunkowo budowę Orlika.
Okres trzeciego kwartału jest chyba najgorętszym okresem jeśli chodzi 
o inwestycje. Jest zatem szansa, że to wszystko na co mi Rada dała środki w roku bieżącym będzie wykonane.
 Przewodniczący Rady po wystąpieniu Burmistrza Korfantowa zarządził 20 minutową przerwę w obradach Rady. 
Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Jana Oleksowa  Rada przystąpiła do realizacji 5 punktu obrad, a mianowicie do podejmowania uchwał i następnie udzielił głosu Panu Radnemu Mariuszowi Żabińskiemu, który stwierdził, że Komisja Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych na wczorajszym posiedzeniu omawiała szczegółowo projekt uchwały, który za chwilę Pan Przewodniczący podda pod głosowanie, ale nie dowiedzieliśmy się, że Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Przechodzie ma być również Dyrektorem dla przedszkola w Rzymkowicach, trochę obowiązków jej przybędzie, bo tu dochodzi trzeci budynek do administrowania, ale jak rozmawiałem 
z Panią Naczelnik, która stwierdziła, że dostanie bardzo doświadczonego nauczyciela do przedszkola a to jest też dla Rzymkowic dobra wiadomość, bo Pani Filipek to bardzo doświadczona w zawodzie nauczycielka, ja sądzę, że Pan Burmistrz znajdzie jakieś dobre rozwiązanie ażeby „ wilk był syty i owca cała”. 
Ad. 5/1 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/155/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 12 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosowania. 
W/w uchwała jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
 Ad.5/2  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korfantów na lata 2010 – 2020.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korfantów na lata 2010 – 2020 stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.5/3  Przewodniczący Rady Jan Oleksów poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korfantów
 i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną jest kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Ad.5/4 Przewodniczący Rady Jan Oleksów przed poddaniem pod głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok udzielił głosu Panu Radnemu Wojciechowi Kłokosińskiemu, który stwierdził, że chodzi o dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 
We Włodarach, mówiłem o tym na wczorajszym posiedzeniu Komisji 
i miałem taką nadzieję, że po ostatniej Sesji, chodzi mi cały czas o naszą remizę we Włodarach, która miała już ruszyć troszkę wcześniej, nie udawało się ze względu braku środków, ale od jakiegoś już czasu co chwilę jakieś środki są przeznaczane , oczywiście takie znienacka inwestycje, nie mówię, że nieważne, może nawet bardzo ważne, aczkolwiek cały czas jest oddalane zaczęcie budowy tej naszej remizy
 i po prostu te nowe zadania cały czas wskakują i mam takli powiedzmy żal, że jednak ten priorytet zostaje cały czas zachwiany i wyskakują nowe zadania, które mogłyby poczekać. Na początek mogłoby  powstać to co jest sygnalizowane przez cały czas i szybciej należałoby przyśpieszyć pewne prace przy dobrej woli, natomiast  przez cały czas jest to oddalane, a mogłoby być inaczej, dlatego myślałem już po ostatniej Sesji , że czegoś takiego już nie będzie, że priorytet tych zadań będzie utrzymany, natomiast życie zaskakuje, jest przez cały czas coś innego i chciałem zaznaczyć, że nie zgadzam się na coś takiego.
-Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Burmistrzowi Zdzisławowi Martynie w zasadzie to, co miałem do powiedzenia tojuż powiedziałem wczoraj na posiedzeniu Komisji, ale chcę powiedzieć taką rzecz, idę 
o zakład, że będzie podobna sytuacja w przyszłym roku, kiedy to RSP Włodary przyjdzie samochód kupować jeszcze przed zakończeniem remontu czy też rozbudowy remizy, bo naczelnik już z taką propozycją
 u mnie był i ciekawe co wtedy pozostali Radni powiedzą. Chcę z pełnym szacunkiem odnieść się do tego, o czym mówił Pan Radny Kłokosiński, natomiast nie czuję się tu w jakiś sposób tak, jakbym przekłamał sprawę.Te pieniądze jakie tu przekazujemy, one w nijaki sposób nie zadecydują o tym, że należy przyśpieszyć realizację budowy remizy strażackiej we Włodarach. Mówiłem wprost, że budowa remizy strażackiej we Włodarach w kolejności powinna się zacząć po zakończeniu budowy remizy strażackiej w Ścinawie Małej, i myślę, że taka rzecz się odbędzie, ale z natury rzeczy może to być symbolicznie źle odebrane i dlatego mówiłem w rozmowie, że nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli Rada to zaakceptuje, żebyśmy tą podstawową rzecz w remizie strażackiej jeszcze w tym roku zrobili. Natomiast jeśli przychodzą do mnie strażacy i mówią, że mają połowę zebranych pieniędzy na samochód strażacki, który i tak jest im potrzebny, ponieważ jednostka ścinawska jest jednostką z systemu to proponuję Radzie ażeby dopłacić te 50 %, żeby w jakiś sposób przy otwarciu tej remizy, które niebawem nastąpi, żeby i Rada miała satysfakcję w tej materii. Za te 20 tys. złotych to my nawet ,  no być może fundamenty zrobimy. Tak więc ja czuję się póki co, wobec zapowiedzi dla strażaków z Włodar 
w porządku , natomiast proponuję tutaj jakby poza sprawą, mówię tym bardziej, że te samochody w przyszłym roku będą Włodary kupować. Natomiast to co powiedziałem wczoraj poza planowanym przedsięwzięciem w budżecie jest garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymkowicach i o tym też mówię oficjalnie, ale koszty są tam stosunkowo nie duże i wszystko wskazuje na to, że też cenny samochód pożarniczy zabezpieczający północną część Gminy będzie miał garaż.
Nawet gdybyśmy policzyli wielkość bram i ich wartość w Korfantowie, czy tę dopłatę do samochodu strażackiego w Ścinawie to niczego nie załatwi dla remizy we Włodarach.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok. 13 Radnych głosowało za podjęciem uchwały, przeciwko głosowało „0” Radnych, 
1 Radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.5/5 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok jest 
Kolejnym załącznikiem do niniejszego protokołu.
Ad.6 Odpowiedzi na zgłoszone przez Radnych interpelacje i wnioski udzielił Pan Burmistrz Zdzisław Martyna:
1/ odpowiadając na wniosek Pana Radnego Henryka Kierpala, to mam przed sobą pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie w którym jest napisane, że z racji wniosków wynikających z oględzin miejsca i drzewa
Stwierdzono, że obrębie skrzyżowania rośnie lipca drobnolistna, która nie wymaga wycinki , jedynie wykonania przycięcia gałęzi w celu poprawy widoczności, mogę jeszcze raz napisać do ZDP, że Radny uznaje to działanie jako nieadekwatne do zagrożenia w tym zakresie, chcę powiedzieć, że jeśli jest zdrowe drzewo to nie tak łatwo je wyciąć.
Myślę, że napiszę do nich jeszcze raz, że ich odpowiedź nie satysfakcjonuje wnioskodawcę.
2/ jeśli chodzi o nową elewację na budynku świetlicy w Przechodzie to może ona nie straszy, ale nie jest elegancka, raczej w tym roku szans na jej wykonanie nie ma. Jeśli Rada znajdzie środki, to Dyrektor MGOKSiR Stanisław Szkolny to wykonana. Ta perspektywa zbicia dotychczasowego tynku, ażeby pooddychał jest ciekawa, ale na to też musimy mieć środki z kolei dla Dyrektora ZGKiM.
Dla mnie osobiście w tym momencie jest ważniejsza elewacja Zespołu Szkół w Przechodzie, ale gdy będziemy ustalać zakres mapy dla cełów projektowych robót drogowych w Przechodzie to o tym też porozmawiamy. To będzie być może jeszcze w przyszłym tygodniu.
3/ natomiast jeśli chodzi o Włodary to ja myślę, że ten dramat nie jest tak duży, tutaj Radny Krzysztof Bernacki jakby trochę przesadził, dlatego, że efekt jest taki, jaki jest. Współwłaścicielem gruntu pod budynkiem gdzie jest nazwijmy to „ była knajpa, restauracja” i stara świetlica jest ten właściciel, natomiast nie jest współwłaścicielem świetlicy w części wydzielonej tzn.  dół jest Pana Krypla, góra jest nasza. Natomiast części wspólne typu dach jest współwłasnością i zawsze tak będzie. Ponieważ kilkakrotnie nawet Pani mecenas wyjeżdżała do ksiąg wieczystych  do Nysy bo jest problem wpisania tego podziału do ksiąg wieczystych, który polega na tym, że w ostateczności i takie jest uzgodnienie, że  gdyby się udało to nie uznają nam wejścia na górę poprzez salę. Więc koniecznym dla wyodrębnienia tego lokalu jest wybudowanie schodów, które by 
z zewnątrz prowadziły na górę i wtedy to dopiero zostanie wpisane do ksiąg wieczystych i jakakolwiek współwłasność budynków przestanie istnieć w części wydzielonej. Natomiast jeśli chodzi o grunty, to być może wtedy również uda się tę współwłasność znieść w stosunku do części Sali, natomiast zawsze będzie współwłasność w części budynku , w którym jest np., ta świetlica nazwijmy to internetowa. Tak się stało sprzedaliśmy to za zgodą społeczności włodarskiej i w związku z tym efekt jest taki, że chcieliśmy w ramach uregulowania spraw wykupić 
z powrotem od właściciela to wszystko, ale okazało się, że nie udało nam się ze względu na cenę jaką ten właściciel proponuje to jest to nie do przyjęcia. Ponadto sądzę, że w dalszym ciągu będzie istniał problem współpracy z racji remontu dachów, czy też murów, które do niego współ przy należą. Więc gdybyśmy się zdecydowali na budowę schodów to istnieje szansa, że tutaj nie będzie żadnego niebezpieczeństwa.
4/ Radny Krzysztof Bernacki stwierdził, że na własne oczy widział i może przedstawić kopię wypisu z rejestru gruntów współwłaściciel co do działki i współwłaściciel co do dwóch budynków o metrach kwadratowych 63 jeden budynek i 210 drugi budynek. Przeczytałem to na własne oczy, widziałem to i taki dokument poszedł do Urzędu Marszałkowskiego 
i musieliśmy uzyskać zgodę współwłaściciela na realizację projektu świetlica i budynków przyległych do świetlicy, tak stanowi dokument- wypis z rejestru gruntów z powiatu nyskiego. Nie pomyliłem się 210 m2
Współwłaściciel Państwo Krypel. 
5/ Burmistrz poprosił o wyjaśnienia Pana Norberta Kubonia 
o wyjaśnienia sytuacji na dzień dzisiejszy, który stwierdził, że jak już Pan Burmistrz wcześniej powiedział, to już kilkakrotnie podchodziliśmy do próby uregulowania tej sprawy, która polega na tym, że jak była całość tej działki przy sprzedaży to sprawa dotyczy ubikacji tych starych, które Pan Krypel posiada na tej części, która wchodziła do świetlicy. Granica idzie po murach na ścianach nośnych, czyli świetlica idzie na osobnej działce, natomiast ta świetlica wspólna z barem została na tej części wspólnej. Taki akt notarialny został zawarty przenoszący te własności, natomiast 
Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych odmówił nam tego wpisu twierdząc, że nie ma formalnie takiej możliwości zniesienia współwłasności w takiej formie. W zamian za część ubikacji, myśmy oddawali tą część, którą miało Koło Gospodyń Wiejskich, tą naszą część. Natomiast Sąd nam wykazał, że można to tylko zrobić poprzez 
I wtedy, gdy będzie osobne wejście na tą górę i to wyjaśnienie Sąd zawarł na kilku stronach, ale warunek jest taki, że musi być osobne wejście na górę i to spowoduje odcięcie budynku przejściem przez świetlicę. Sąd nie uznaje przejścia przez świetlicę do drugiego budynku. 
Mamy podział geodezyjny, mamy akt notarialny, ale Sąd nam odmówił, że nie nie ma w sensie prawnym takiej możliwości podziału. W sensie fizycznym podziały zostały dokonane, zamiany zostały dokonane, ale prawnie spróbujemy jeszcze raz się z Panią Sędzią Rosińską się umówić i być może coś się zmieniło i zakończymy to formalnie i prawnie.
6/ Burmistrz stwierdził, że w tej sprawie nikt nie kłamie, ani Radny Krzysztof Bernacki, ani ja jako Burmistrz ponieważ jeśli by został wpisany ten akt notarialny do ksiąg wieczystych, to na tej podstawie dostajemy z Sądu zaświadczenie odrębności lokali i wtedy geodezja poprawia to tak jak jest, ponieważ nie jest wpisany akt notarialny do ksiąg wieczystych, stąd też w obiegu nazwijmy to prawno-geodezyjnym funkcjonuje jeszcze ten wypis, który mówi o tym , że działka i obiekt jest współwłasnością. 
Burmistrz stwierdził, że namieszaliśmy wspólnie i wspólnie będzie trzeba z tego wybrnąć, z tego momentu jeśli chodzi o problem rozdzielenia 
i likwidacji współwłasności co do naszych lokali we Włodarach i to jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa jeśli chodzi o grunty to ja przekazałem wniosek do zarządcy gruntu Dyrektora MGOKSiR i tam poprosiłem również, że  w tej materii partnerem do dyskutowania nie jest bliżej nieokreślona grupa mieszkańców inicjatywna, czy też konsultacyjna a sołtys. W związku z tym proponuję również popatrzeć na plan zagospodarowania przestrzennego i ta działka, która jest koło transformatora tylko w części może być tylko w części być przeznaczona na te cele, które zostały wpisane. Natomiast w dużej części jest niemożliwe, ażeby tam cokolwiek zrealizować aby było zgodnie z planem, a więc trzeba się będzie jeszcze raz spotkać, Pani Sołtys jest tutaj obecna i z Panami  Radnymi z Włodar możemy o tym jeszcze raz porozmawiać o ewentualnie niezbędnych rzeczach dla funkcjonowania świetlicy porozmawiać, tak że jestem tutaj otwarty i mówię, że tutaj trzeba będzie przedyskutować w szczególności w odniesieniu do możliwości miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
Natomiast w nijaki sposób nie mogę się odnieść , bo tutaj postawa Radnego Krzysztofa jakoby wskazująca na jakiś spisek w stosunku 
do Włodar ze strony władzy wykonawczej jest pozbawiona jakiejkolwiek racjonalności i myślę, że to jest takie podkreślenie wagi problemu , i tak to traktuję, bo nie ma mowy o tym , żebyśmy w jakiś inny sposób traktowali sołectwo Włodary niż jakąś inną wieś. Nie jest to żadna zmowa Panie Radny i proszę tak z chęcią również 29 przyjedziemy do Włodar porozmawiać.
7/ Radny Krzysztof Bernacki stwierdził, że przeprasza wszystkich, że zabiera cenny czas, ale chcę podkreślić jedną rzecz, oczywiście o spisku 
Proszę tego  nie traktować w formie spisku, no ale nie wiem czy to jest jakaś siła wyższa, bo gdziekolwiek coś ruszymy to jest jakiś problem i czasami mam wrażenie, że to jest jakiś taki problem , jakby naciągany. 
Ja uważam tak, taką mam w życiu dewizę, że z ludźmi trzeba rozmawiać i taka rozmowa często dużo rzeczy załatwia i trzeba pójść na jakiś consensus i pewne ustępstwa i tak w życiu bywa. Tylko tak w życiu bywa, przy świetlicy próg, ze strażą okazuje się, że kawałek gruntu –problem, z boiskiem problem, cokolwiek ruszymy to jest problem
i w pewnym momencie człowiek ma już tego dosyć. 
8/ Burmistrz – przepraszam, ale myślę, że nie ma już żadnego problemu, to już jest załatwione.
9/ Radny Bernacki, no ale był problem gruntowy, bo okazuje się, że część dojazdu była na terenie prywatnym, projekt poszedł już dwa lata, 
a okazuje się, że przy budowie jest teren prywatny, pytanie, co to za projektant projektował?
10/ Burmistrz Zdzisław Martyna powiedział, że to wyjaśni, nie ma tu żadnych wątpliwości.
11/ Radny Krzysztof Bernacki stwierdził, że dobrze się stało, że to zostało naprawione i stwierdził, że chce podkreślić jedną ważną rzecz, w tej chwili stan prawny , co też Pani mecenas podkreśliła, że jest jaki jest, księgi wieczyste odrzuciły wniosek Gminy, gdzie stroną jest Gmina a nie my. My możemy może pomóc w jakiś sposób, efekt końcowy jest taki, że cokolwiek jest robione w budynku świetlicy, to zgodnie ze stanem prawnym to 30 % nie jest naszą własnością. Nie daj Boże, jak się fundatorzy dowiedzą, że pewne zadania zrobiliśmy nie na własności Urzędu Miejskiego, bo jednak trochę tych środków udało nam się pozyskać i tu jest z naszej strony pewna obawa, bo każdy z nas jest odpowiedzialny za to co czyni. Nie chcemy z siebie robić, przepraszam za wyrażenie „patafianów”, tylko normalnych ludzi.
12/ Burmistrz Zdzisław Martyna stwierdził, że kontynuując swoje wystąpienie to zasada jest taka, że jeśli coś robię na nie swojej własności, i tak wszyscy cywilizowani ludzie powinni to wiedzieć, to się pytam właściciela o to, że mam taki plan i to robię. Natomiast jeśli się najpierw coś wymyśli, mogę tu parę przykładów dać, a potem idzie się po zaakceptowanie tego, no to jest problem. Myślę, że tutaj nie można, ja nie chciałem tego powiedzieć, ale to przecież tak jest, bo wyście postanowili o czymś, o czym ani właściciel, ani zarządca nie mieli pojęcia. Dopiero podstawową rzeczą, gdy ja otrzymując Wasz wniosek zobaczyłem u Pana Gracjana na planie zagospodarowania przestrzennego, co w tej materii jest. To, że wieś jest skonfliktowana 
z jedną Panią, to o tym wszyscy wiedzą. Tak jak nie przyjmuję do wiadomości kolejnych twierdzeń Kolego Krzysztofie, że Wy jako aktyw wsi nie wiedzieliście o tym, jaki jest stan prawny tej świetlicy, bo przecież za zgodą wsi sprzedaliśmy to Panu Kryplowi. Myślę, że jeśli mówimy już o tych rzeczach, to mówmy prawdę. To samo dotyczy tego wniosku, zamiany, widocznie już żeście rozmawiali z tym człowiekiem, bo podobno się zgodził, a jeszcze nikt w Gminie nie wiedział, że coś takiego robicie. Jeśli chcielibyśmy Was prosić o pośrednictwo w tym temacie, to wypadałoby powiadomić właściciela czyli Gminę, że takie działania czynicie i pewnie uniknęlibyśmy wielu niepotrzebnych rzeczy. Chcę tu powiedzieć też taką rzecz, że w tej dziedzinie inwestowania jaką przeprowadzamy na terenie Gminy jeszcze nie zdarzyło się tak, albo prawie się nie zdarzyło, żeby w trakcie realizacji przygotowań do inwestycji nie wychodziły jakieś problemy, gdybym zaczął o tym mówić, 
a nie ma czasu, chociaż obradujemy dopiero przez dwie godziny to chcę powiedzieć, że kilka razy wykupywaliśmy po pasku ziemi , no ale trzeba czasami tak robić, bo nigdy się nie da nic zrobić. Jeśli chodziło o to, że kawałek drogi prywatnej trzeba było wykupić, to nie jest to żadną wielką sprawą, że po prostu dokupimy, czy też poprawimy granice, to jest normalne przygotowanie inwestycji, ja tu nie widzę żadnej sytuacji, 
w której byśmy chcieli w jakikolwiek sposób pomniejszyć, albo też zniechęcić aktyw Włodar do czegokolwiek. Ważne tylko, o czym mówię na naradach Sołtysów wiele razy, gdy coś zaczynamy, a kto inny jest zarządcą, to żeby o tym wcześniej powiedzieć, bo tak często się zdarza, że np. robi się wniosek i potem ja coś mam podpisać i momentami nie wiem o co chodzi. Z jednej strony to chwała za to, że macie taką inicjatywę, ale z drugiej strony normalne warunki takiej egzystencji służbowej wypadałoby zachować, bo potem ja wołam kogoś do tłumaczenia, bo nie wiem o co chodzi, bo taki to jest układ i nie mam nic więcej do powiedzenia w tej materii.
13/ Radny Krzysztof Bernacki podziękował Przewodniczącemu Rady za udzielenie głosu, który miał opory, ale stwierdził, że jeszcze jest Radnym i ma jakieś prawa i powiedział, Panie Burmistrzu, mówię całkowicie odpowiedzialnie, że w sprawie zamiany dwa lata temu udałem się do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tutejszym Urzędzie zapytując, czy w ogóle taka opcja może być kiedykolwiek brana pod uwagę. Uzyskałem odpowiedź, że czemu nie. Kwestia dogadania się właścicieli, nie do końca jest to prawda, co Pan powiedział, że nie byłem, oczywiście przyznaję to Panu, że Pan nie był o tym poinformowany, ale też nie wiedzieliśmy, czy ten Pan się na to się zgodzi. Druga rzecz, mówię to Panu przy wszystkich, że nie wiedziałem, że świetlica nie jest nasza, o budynku wiedziałem, a o świetlicy dowiedziałem się 
w poniedziałek, gdybym wiedział o tym, to byśmy nie pisali żadnych projektów bez wiedzy tego Pana, bo my się pod tym podpisywaliśmy jako Stowarzyszenie również, to jest odpowiedzialność, a nikt z nas nie chce pójść nie chcę mówić gdzie lub mieć jakieś przykrości. Jeszcze raz oświadczam, że dwa lata temu udałem się do Wydziału Rolnictwa, nie chcę tu operować nazwiskami, bo to nie o to chodzi i zapytałem, czy to 
w ogóle jest możliwe i chciałem się zorientować, że coś takiego było praktykowane w Gminie i odpowiedziano mi, że tak i że jest to tylko kwestia dogadania się z właścicielem. My nie chcemy tam niczego budować, my się dostosujemy do planu zagospodarowania przestrzennego, tam nie ma gdzie samochodów parkować, Pan to widział. My co roku wynajmujemy miejsca na parkowanie i tylko o to chodzi.
14/ Burmistrz Zdzisław Martyna stwierdził, że musi odpowiedzieć, bo cynizm Kolegi Radnego przekracza tutaj cynizm Millera. To był taki człowiek, który jeszcze od czasu do czasu występuje w telewizji i myślę, że więcej nic nie powiem, dlatego, że w jakiś sposób nie zgadzam się, 
co z resztą nigdy się nie zdarzyło żebyśmy w jakiś sposób doszli do consensusu, uważam, że oprócz tego, że wyście podpisywali , to ja też podpisywałem i ryzykowałem i okazuje się tak, że zostawmy to już. 
W każdym bądź razie jedno chcę Pani Sołtys powiedzieć, że żadnej wątpliwości nie ma, że Włodary mają jakąś gorszą passę niż jakakolwiek inna miejscowość, i jeśli już to bardzo proszę Pani Sołtys jest jedyną osobą, która w formalnych stosunkach między Gminą a Wsią występuje, więc Panią Sołtys chciałbym poprosić o te działania, które w tym zakresie są ,a opiniodawczy system jest jak najbardziej do przyjęcia.
Natomiast jeśli chodzi o problem związany z budową drogi na Kolonię Jamecką to nie ma pieniędzy i chciałbym jeszcze raz powiedzieć, Państwu Radnym, że każdy wniosek, który jest złożony a pociąga za sobą środki finansowe, to należałoby wskazać skąd można pieniądze na to wziąć. Burmistrz stwierdził, że nie jest bankierem ani duchem świętym
I dobrze byłoby aby czasem wskazać na to, gdzie można pieniądze zdobyć. Co „wyskrobiemy” czasem, to dziękuję Wam za to, że najczęściej się zgadzacie na ich przeznaczenie. Natomiast wierzcie mi, że już nie mam skąd brać środki i będziemy albo ciąć zadania i proszę bardzo wskazać jakie, każdy chce w jakiś sposób zaistnieć, proszę bardzo, każdy chciały coś zrobić i słusznie, bo po to jesteśmy. Natomiast problem polega na tym, że jednak nie ma nieograniczonych możliwości finansowych. Jeszcze nie wiadomo, jak ten rok skończymy, bo wiemy 
co już się dzieje w województwie i w powiecie i pewnie nas też w jakiś sposób nas to też będzie dotyczyć. Natomiast nieograniczona ilość wniosków pociągająca za sobą konieczność wydatkowania środków finansowych jest dla mnie trudna do zaakceptowania.  Natomiast takie dyskusje jak tu czynimy, to ja myślę, że to już zaczyna wykraczać poza dobry zwyczaj, sądzę, że w tej materii, częściowo się przynajmniej Koledzy Radni zgadzają, bo dużo energii idzie w powietrze po to tylko, żeby udowodnić kto bardziej ma rację, dla mnie to jest w ogóle rzecz, która nie licuje nawet z największym zamiarem postępowania w interesie Gminy. Chciałem jeszcze wykorzystać to, że jestem przy głosie powiedzieć, że u nas będą Dożynki, oczywiście na co  każdy z Państwa oczekuje, że program jest od soboty od godziny 17-tej do godz. 1- szej 
w niedzielę i zachęcam jeszcze raz Państwa Sołtysów do tego, aby zaprezentowali swoje korony żniwne, w ubiegłym roku było ich siedemnaście i nie chodzi o to, ażeby kupować te korony, ale, żeby spotkać się przy ich wykonaniu i podyskutować o sprawach lokalnej społeczności.
Chcemy także zaproponować, ażeby to te wszystkie występy, które się nie odbyły z okazji przerwanych „Dni Korfantowa” zostały powtórzone 
w miesiącu październiku. 
Ad.7 Wolnych wniosków, komunikatów i ogłoszeń nie zgłoszono.
Ad.8 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 
z odbytej w dniu 28 lipca 2010 roku Sesji Rady Miejskiej. 
Rada przyjęła protokół jednogłośnie bez odczytania. 14 Radnych głosowało za jego przyjęciem.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 13 sierpnia 2010 roku Sesji Rady Miejskiej. Rada przyjęła protokół bez odczytania, jednogłośnie. 14 Radnych głosowało za jego przyjęciem.
Ad.9 Przewodniczący Rady Jan Oleksów podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach Rady Miejskiej. Poinformował, także,
że następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 29 września bieżącego roku i dokonał zamknięcia LVI Sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie, w kadencji 2006-2010.
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