

1


RM. 0052- 58/09











Protokół nr LVIII/10
z odbytej w dniu   27  października   2010 roku  LVIII  sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.





























Ad. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Oleksów o godzinie 10 15 otworzył  obrady LVIII  sesji Rady Miejskiej  w Korfantowie. 
Na początku sesji Przewodniczący RM poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu 17.10.2010r.byłego  radnego RM w Korfantowie Śp. Jerzy Matyna.
Przewodniczący RM przywitał przybyłych  na sesję Burmistrza Korfantowa Pana Zdzisława Martynę, 14 radnych (nieobecny uspr. radny Jan Oleś), 
17 sołtysów, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Korfantowie, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz radnego powiatowego Pana Janusza Wójcika.
 Sesja odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Korfantowie.

 Listy obecności stanowią załączniki nr 1-3 do niniejszego protokołu.
 Przewodniczący zapoznał wszystkich z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco:
	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów:
	wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

dyskusja i pytania radnych.
	Podjecie uchwał w sprawie:

	zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia 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;

określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty 
w drodze inkasa wraz z autopoprawką;
 podatku od środków transportowych;
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości;
zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok;
zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok;
 wyrażenia zgody  na nabycie działki za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

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

Do przedstawionego porządku obrad NIK nie wniósł pytań.
Pan J. Oleksów stwierdził prawomocność obrad, gdyż uczestniczyło w nich 14 z 15 radnych.

Ad. 2.  Przewodniczący RM  udzielił głosu dla Pana Łukasza Borsuka- Naczelnika Wydziału Organizacyjno i Spraw Obywatelskich, który to  przedstawił informację 
o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa tj. od 30 września  2010 roku do 
27  października 2010 roku.
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionej informacji pytania zadali:
-radna Małgorzata Misiewicz, która zapytała o to czego dotyczył aneks do umowy 
z firmą budującą Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej
 w Ścinawie Małej, oraz czy podpisany aneks w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu także dotyczy remontu Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej.
Odpowiedzi na pytania radnej udzielił Pan Gracjan Kurzeja- Naczelnik Wydziału Infrastruktury  Komunalnej i Inwestycji, który powiedział, że aneks podpisany 
w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu dotyczył przesunięcia terminu składania wniosku o płatność, mieliśmy termin do końca listopada jednak, gmina obawia się, że nie otrzyma do tego czasu wszystkich niezbędnych zezwoleń, dlatego wnioskowaliśmy o rozliczenie tego zadania w terminie do końca grudnia 2010 roku. Jeśli zaś chodzi o podpisany aneks z firmą budującą remizę i świetlicę w Ścinawie Małej, to aneks ten dotyczył wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte 
w kosztorysie inwestorskim, a należało je wykonać, aby zakończyć inwestycję.

Ad. 3  Interpelacje i wnioski zgłosili:
-radny Andrzej Kruczkiewicz, który zapytał o dalsze losy starej biblioteki 
w Przechodzie, jak został rozpatrzony wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przechodzie , jaka jest decyzja Burmistrza w tej sprawie;
- radny Wojciech Kłokosiński, który  ponowił swoją prośbę dotyczącą remontu drogi na ul. Pocztowej we Włodarach. Zaproponował, aby odpady z remontowanej właśnie w tym czasie drogi wojewódzkiej biegnącej przez Włodary skierować na remont ul. Pocztowej- zebrana z drogi wojewódzkiej frezalinę położyć na drogę na ul. Pocztowej;
-radny Kazimierz Didyk, który zapytał o środki na walkę ze skutkami powodzi, czy Gminna Spółka Wodna w Korfantowie otrzymała z tych środków jakieś pieniążki na realizację swoich statutowych zadań?

Ad. 4a)  Przewodniczący RM udzielił głosu dla Pani Jolanty Grzegorzewicz- naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, która to przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Korfantów w roku szkolnym 2009/2010 .
Informacja powyższa  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Naczelnik przedstawiła także zestawienie zadań remontowych i inwestycyjnych zrealizowanych w 2009/2010r. Dokument ten stanowi załącznik nr 6  do protokołu.

Ad.4b) W dyskusji nad przedstawioną informacją głos zabrali: 
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie Pan Mariusz Żabiński, który poprosił o to, aby informacja jaka została przedstawiona na sesji dotarła do wszystkich pedagogów pracujących w szkołach, gdyż jest tam dużo ciekawych informacji z jakimi powinni zapoznać się nauczyciele. Radny nawiązał do coraz to wyższych nakładów finansowych wydatkowanych na oświatę przez gminy i coraz niższej liczby urodzeń, a zatem mniejszej subwencji oświatowej jaką gmina otrzymywała, zgodnie z zasadą ,,mniej dzieci w szkołach, mniej subwencji dla gmin”, zatem zdaniem radnego zwolnienia w placówkach oświatowych w przyszłości są nieuniknione. Bardzo ważną informacją jest informacja dotycząca nierealizowania obowiązku szkolnego w placówkach  oświatowych Gminy Korfantów, a zatem mniej   o 1,5 mln. zł środków w budżecie z tego powodu, jednak jak podkreślił radny wybór szkoły dla dziecka jest indywidualnym prawem rodzica.
Pan M. Żabiński poruszył także sprawę związaną z uczestnictwem dzieci 
w konkursach wojewódzkich, a zatem i ich bardzo wysokiego poziomu. Radny stwierdził, iż żaden uczeń nie jest w stanie dostać się do etapu wojewódzkiego ucząc się tylko w ramach godzin nauki szkolnej. Podkreślił, że z uczniem zdolnym trzeba dużo więcej pracować, by spełnić kryteria stawiane w konkursach wyższej niż gminna rangi. W przeszłości zasady uczestnictwa w konkursach wojewódzkich były dużo bardziej liberalniejsze i łatwiej było się uczniowi, który wygrał etap gminny przedostać do etapu powiatowego, a następnie do wojewódzkiego. W chwili obecnej, należy zdobyć określony % punktów, aby uczestniczyć w konkursie wojewódzkim jednak jest to bardzo trudne. Radny przedstawił zasady tworzenia klas sportowych 
z ukierunkowaniem na poszczególne dyscypliny sportu, dzięki takim specjalizacjom dzieci dużo łatwiej przedostają się do etapów wojewódzkich poszczególnych konkursów dyscyplin sportowych. Radny odniósł się także do dodatkowych godzin tzw. KEN-owskich, które jego zdaniem powinny być przeznaczane na pracę 
z dziećmi zdolnymi.
	 Radny powiedział, że w tej kadencji rozpoczęto działania mające na celu podniesienie poziomu nauczania wyraźnie, jednak jest to robione  zdaniem radnego za późno, w tym celu wybudowana została hala sportowa jaki i buduje się gimnazjum, które doprowadzi do tego, że warunki nauczania będą w tych obiektach rewelacyjne. Radny podzielił się swoimi wrażeniami z wizytacji szkół w byłym województwie kieleckim, gdzie prawie każda gmina buduje gimnazjum w celu oddzielenia uczniów z podstawówki od uczniów z gimnazjum, gdyż są to dwie grupy wiekowe o różnych zainteresowaniach i zachowaniach. Radny odniósł się do aspektów wychowawczych dzieci w wieku szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Zadaniem przyszłych kadencji RM jest realizacja już rozpoczętych  standardów oświatowych. Radny powiedział, że przykrym aspektem tego celu jest likwidacja do tej pory dwóch szkół podstawowych, jednak należy mieć na względzie najważniejszy cel: czyli dobro dziecka  i jego kształcenie. Radny poruszył temat utrzymania wszystkich placówek oświatowych i stwierdził, że wydatki w przyszłości należy minimalizować, jednak nie należy tego czynić kosztem szeroko pojmowanego dobra dziecka, w tym należy dążyć do podwyższenia jakości nauczania. Mądra młodzież to mądre w przyszłości rządzenie- powiedział radny.
 Na koniec swojej wypowiedzi radny przeczytał ostatnie zdanie z informacji przedstawionej przez Burmistrza Korfantowa, a mianowicie: ,,Działania nasze zapewniają najlepsze na miarę aktualnych  możliwości  warunki nauczania dzieci 
i młodzieży, najwyższy możliwy poziom usług edukacyjnych, oraz racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi będącymi w dyspozycji gminy. Zapewnienie godnych wynagrodzeń dla nauczycieli, stabilne prawo oświatowe, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, właściwa opieka lekarska to działania warunkujące rozwój dzieci w Gminie Korfantów.” I życzył jak najwyższych wynagrodzeń nauczycielom jak to jest w gminie Gogolin lub Zawadzkie, jak największej liczby kółek lekcyjnych oraz opieki lekarskiej na najwyższym poziomie- radny skrytykował brak badań lekarskich 
u 7,8,9 –latków, aby zmniejszyć liczbę wad podstawy oraz poruszył problem otyłości wśród dzieci. 
- radny Krzysztof Bernacki, podziękował za tak obszerną informację,  stwierdził, że wiele z niej można wyczytać i się dowiedzieć, jednak jako radny i przewodniczący rady Szkoły we Włodarach odniesie się do zaangażowania rodziców 
w aktywność ich w szkołach  i za to im- radom rodziców  bardzo podziękował. Zaapelował także do Pań dyrektorek, aby promować szkołę w środowisku, aby szkoły  zaznaczały  swój byt w danej miejscowości poprzez organizację imprez tj. np. Jasełka lub  Dzień Matki. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny jeszcze raz podziękował wszystkim angażującym się w życie szkoły rodzicom, a także prosił
 o większą aktywność szkół w życiu kulturalnym miejscowości. 
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który  powiedział, że dwie rzeczy wynikające z tej informacji go zasmuciły, a mianowicie: spadająca liczba urodzeń pomimo braku młodzieży z wyżu demograficznego lat 80-tych, a także złe rządy, które eksperymentują na dzieciach w sposób niewłaściwy. Radny poruszył także temat zajęć dodatkowych i  ważenia tornistrów. Radny powiedział, że źle się dzieje, że obecna polityka powoduje, rywalizację pomiędzy gminami o uczniów, których z roku na rok jest coraz mniej. Radny powiedział, że to demografia w przyszłości będzie kształtowała system oświaty w tej gminie, a tendencja w urodzeniach jest wyraźnie spadkowa- stwierdził kończąc swoje wystąpienie radny A. Kruczkiewicz.
- Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że nie sposób przemilczeć tego tematu, który pochłania prawie 50% budżetu gminy. Burmistrz powiedział, że nie całą winę za system oświaty nie należy obciążać Ministerstwa Edukacji, gdyż też wiele tematów oświatowych zależy od nas. Burmistrz powiedział, że dla niego wyznacznikiem oświaty w gminie są wyniki egzaminów wewnętrznych, gdyż obrazują jak funkcjonuje oświata w gminie. W oświacie brakuje także edukowania rodziców, gdyż nie zwracają oni uwagi np. na to jak mówią dzieci- nie badają dzieci u  logopedów, nie korzystają 
z usług  pedagogów. Burmistrz powiedział, że analizując warunki przetargu na zakup urządzeń multimedialnych dla jednej ze szkół urządzenia-pomoce naukowe jakie można zakupić dają pełne możliwości poznawcze, jednak chwili obecnej nie mamy w żadnej ze szkół zadowalającego  sprzętu, ażeby go zakupić należy wydatkować z budżetu ogromne środki. Burmistrz powiedział, że w 2010 roku za III kwartały jest zaledwie 70 urodzeń (w 24 miejscowościach Gminy Korfantów) i 78 zgonów, faktyczna liczba osób przebywających w gminie waha się w granicach ok. 8000 osób. Nawiązując do klas sportowych, to burmistrz powiedział, że ich powstanie zależne jest od liczby uczniów i środków na tworzenie takich specjalistycznych klas. Burmistrz poruszył także temat wysyłania przez rodziców dzieci do innych szkół niż gminne i konsekwencji takich zachowań dla budżetu. Sami nauczyciele powinni też czuć się odpowiedzialne za dzieci w szkołach przebywające. Burmistrz wspomniał, także o tendencji łączenia podstawówek z przedszkolami-co jest realizowane także 
w naszej gminie, racjonalnego  wykorzystania nauczycielami i ich specjalnościami, co także leży w gestii rodziców, zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej zwłaszcza na terenach wiejskich oraz kwestia bazy oświatowej, która w Gminie Korfantów 
z każdym rokiem, poprzez szereg inwestycji polepsza się. Na koniec swojej wypowiedzi, Burmistrz podziękował Naczelnik Wydziału Edukacji i Społecznych za przygotowanie tej informacji oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za system oświatowy w gminie, a mianowicie: dyrektorkom szkół , nauczycielom, obsłudze administracyjnej, radnym oraz wszystkim pozostały osobom przyczyniającym się do  poprawy warunków nauczania w gminie.
Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie. Przewodniczący wznowił obrady LVIII sesji RM.
Rada przystąpiła do podejmowania zaproponowanych w porządku sesji projektów uchwał.

Ad. 5a) Przewodniczący RM  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 jednogłośnie, 14 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr LVIII/341/2010 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 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 5b) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa  wraz z autopoprawką.
Przewodniczący RM udzielił głosu dla:
- Burmistrz Korfantowa, który zaproponował  skreślenie z porządku obrad tej uchwały, gdyż zdaniem radcy prawnego zróżnicowanie stawek opłaty targowej na dwa rodzaje, jak zaproponowały Komisie Rady Miejskiej jest niezgodne z prawem, zatem burmistrz odstępuje od uchwalenia przez Radę tej uchwały, czyli pozostanie przy stawce dotychczas obowiązującej-13 zł.
- Radca Prawny Urzędu Miejskiego Pani Zofia Cichoń, która wyjaśniła Radzie, że zróżnicowanie stawek opłaty na liczoną od produktów nieprzetworzonych i innych spowoduje unieważnienie Uchwały przez nadzór Wojewody Opolskiego, 
w przypadku jej podjęcia, gdyż jest sprzeczna z ustawą, która mówi o dziennej stawce opłaty targowej.
- Radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że nie zgadza się ze stanowiskiem radcy prawnej, gdyż jak mówiła radca w ustawie mowa jest o dziennych stawkach, czyli w liczbie mnogiej. Radny powiedział, że analizował tą uchwałę z innymi uchwałami w innym miastach i niektórych podział opłaty targowej jest dużo bardziej skomplikowany, niż się proponuje u nas. Radny powiedział, że obowiązuje zasada sprawiedliwości społecznej, która w chwili obecnej nie jest stosowana w tej opłacie.
-Radca Prawny Urzędu Miejskiego, która odniosła się do słów radnego 
A. Kruczkiewicza i powiedziała, że ona przedstawia tylko przepisy powszechnie obowiązujące oraz wykładnie Wojewody Opolskiego., czyli musi Radę powiadomić 
o tym, iż uchwała ta w przypadku podjęcia może zostać przez nadzór unieważniona.
- Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że wnioskodawcą uchwały jest burmistrz zatem tylko on może wnosić o autopoprawkę, nie komisje rady. Jeśli zaś chodzi 
o sprawiedliwość społeczną, to osoby sprzedające na targowiskach nie są obciążone np. podatkiem od nieruchomości, który to muszą uiszczać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Inkasenci będą mieli problem z ustalaniem tej opłaty 
w przypadku uchwalenia tej uchwały.
Burmistrz ponowił wniosek o skreślenie z porządku obrad  projektu tej uchwały.
- radny Mariusz Żabiński, zaproponował, aby inkasenci którzy kasują opłatę, zaproponowali sprzedającym założenie spółdzielni, wówczas sprzedając kilka plonów płaciliby 15 zł zgodnie z nowym projektem.
- radny Stanisław Kopaczuk, powiedział, że w tej uchwale nie chodzi o samą opłatę, a cele społeczne, bo nie można równać osób, które sprzedają np. koszyk grzybów, do tych osób które przyjeżdżają dużymi autami i handlują. 
- radna Małgorzata Misiewicz zaproponowała, aby przegłosować, to czy Rada będzie głosowała za nowymi stawkami, czy też pozostanie przy dotychczasowych.
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że podstawą jest wniosek o wycofanie uchwały.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad uchwały  
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru 
i terminów płatności oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa.
 Wniosek Burmistrz Korfantowa 3 głosami ,,za”, ,,przeciw” 10 i 1 wstrzymał się od głosowania został odrzucony. W związku z tym projekt uchwały nadal znajduje się 
w porządku obrad.
- radny K. Bernacki, który powiedział, że w chwili obecnej rada dalej będzie głosowała nad projektem uchwały wraz z autopoprawką.
W wyniku dyskusji Rada doszła do consensusu, który polegał na tym, że Przewodniczący RM poddał ponownie pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa  wraz z autopoprawką zaproponowaną ponownie przez Burmistrza Korfantowa tj. dwóch opłat targowych
 w wysokości 8 i 15 zł.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie 14 głosami ,,za”.
Uchwała Nr LVIII/342/2010 uchwały  w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.5 c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Rada, 14 głosami ,,za” jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr LVIII/343/2010 w sprawie podatku od środków transportowych  stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu. 

Ad.5 d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości.
 Głos w sprawie projektu zabrał radny Krzysztof Bernacki, który powiedział, że proponowany wzrost podatku od nieruchomości osób prowadzących działalność gospodarczą nie wynosi tyle co wzrost inflacji, czyli 2,6% a 3% co jest sprzeczne
 z zasadami sprawiedliwości społecznej, o której dzisiaj tutaj tyle się mówiło.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/projekt uchwały. 
Rada głosami:  9 ,,za,” przy 4  głosach ,,przeciw”  oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się” uchwałę podjęła.
Uchwała  Nr LVIII/344/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 5e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2010 rok.
Radny Krzysztof Bernacki w związku z planowanym w projekcie uchwały wydatkowaniem środków na przedszkole w Rzymkowicach zapytał o to ile jest dzieci i ile etatów jest planowanych w tym przedszkolu.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że dzieci wpisanych do Przedszkola w Rzymkowicach wynosi 6 lub 7, a ilość etatów wynosi 1.
Radni 10 głosami ,,za” , przy jednym głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się Rada opowiedziała się za podjęciem w/w uchwały.
Uchwała Nr LVIII/345/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu.

Ad. 5f) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
Radni 14 głosami ,,za”, podjęli w/w uchwałę. 
Uchwała Nr LVIII//346/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu.

Ad. 5g) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową.
Radni 14 głosami ,,za” podjęli w/w uchwałę.
 Uchwała Nr LVIII/347/2010  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki za cenę przewyższającą jej wartość szacunkową stanowi załącznik nr  13 do protokołu.

Ad. 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że w dniu wczorajszym dotarł wniosek naczelnika OSP o przekazanie lokalu na potrzeby OSP jest także wniosek o przeznaczenie tego lokalu na cele gospodarcze, w związku z tym należy wnioski te przeanalizować  
i podjąć stosowne działania. 
Jeśli zaś chodzi o frezolinę na ul.Pocztową we Włodarach to w przyszły tygodniu spróbujemy drogę tą zrobić przy użyciu frezoliny za zgodą zarządcy drogi wojewódzkiej- odpowiedział Burmistrz.
W odpowiedzi na pytanie radnego K. Didyka, burmistrz powiedział, że Gminna Spółka Wodna otrzymała środki w takiej wysokości o jakie wnioskowała.

Ad. 7 W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
- Pan Jarosław Szwewczyk, który powiedział, że Burmistrz Korfantowa dokonał analizy oświadczeń majątkowych,  które są dostępne w Biurze Rady Miejskiej.
- Burmistrz  Korfantowa złożył gratulacje dla Pań sołtys z Włodar i Przechodu za zdobycie wyróżnienia w konkursie ,,Piękna Wieś Opolska”, wręczył im kwiaty i listy gratulacyjne  z tego tytułu.
- Radny Andrzej Kruczkiewicz poprosił o konsultacje społeczne w sprawie lokalu starej biblioteki w Przechodzie.
- Burmistrz Korfantowa przywitał nową sołtys Przydroża Małego Panią Janinę Miszczak.
- Radny Mariusz Żabiński zaprosił wszystkich na Biegi Niepodległościowe 
w Korfantowie, które odbędą się w dniu 05.11.2010r. na stadionie w Korfantowie.
- Radny Henryk Kierpal, który zapytał o losy mostka we Włostowej 
i zamontowania na nim barierki.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że wiedzy na ten temat niestety nie ma. 

Ad. 8. Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
 z odbytej w dniu 29 września 2010 roku  LVII  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie, przyjęła w/w protokół.

Ad. 9. Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad LVII sesji 
o godz. 13.40  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Oleksów zamknął jej obrady

						
                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                               /-/ Jan Oleksów




Protokołowała:

 
mgr  Ewelina Siwek 
podinsp. ds. obsługi RM




Podstawą sporządzenia protokołu był przebieg LVIII sesji RM oraz zapis z dwóch płyt CD oznaczonych jako LVIII sesja Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 października 
2010 roku.


