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Protokół Nr IV/2011
z odbytej w dniu 26 stycznia   2011 roku  IV  sesji  Rady Miejskiej 
w Korfantowie.

Obrady sesji prowadził Przewodniczący RM Pan Kazimierz Didyk.
 Sesja odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Korfantowie w godzinach. 10.15-11.45.

Ad. 1 Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Kazimierz Didyk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie, który na wstępie przywitał wszystkich przybyłych na sesję 
w tym radnych RM, Burmistrza Korfantowa, sołtysów, radnego powiatowego Pana Janusza Wójcika; naczelników wydziału Urzędu Miejskiego w Korfantowie, kierowników jednostek organizacyjnych  oraz gości uczestniczących w obradach sesji. 
Listy obecności radnych, sołtysów i gości  stanowią załączniki nr 1,2 i  3 do protokołu.
Następnie Przewodniczący przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:

	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Podjecie uchwał w sprawie:
	przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok;
	przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok;
	zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości.
	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 Przyjęcie protokołu z III  sesji Rady Miejskiej.
 Zamknięcie   obrad IV  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  sesji, gdyż uczestniczyło w niej  12  radnych. 
Na wniosek Burmistrza Korfantowa, Przewodniczący RM wniósł o dodanie do punktu 4  - podjecie uchwał, podpunktu g) podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Następnie zapytał radnych o to: Kto jest za wprowadzeniem zmian do porządku obrad?
Rada, jednogłośnie zmieniła porządek obrad IV sesji RM.
Ad. 2   Pan Kazimierz Didyk udzielił głosu Panu Zdzisławowi Martynie, który przedstawił informację o  swojej pracy w okresie międzysesyjnym 
 tj. od 30 grudnia 2010 roku do 26 stycznia 2011 roku.
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionej informacji pytania zadali:
-radny Jan Dawidowicz, który zapytał, o to czy odcięcie energii elektrycznej do szkoły w Puszynie nie wpłynie na cenę tej nieruchomości?
-radny  Ryszard Huzar, który zapytał  o to czy w spotkaniu z notariuszem, o której wspomniał Burmistrz w informacji, odnośnie nieruchomości znajdującej się we Włodarach na ulicy Leśnej-chodzi o świetlicę wiejską? Jeśli tak to jakie były uzgodnienia?
Radny poruszył sprawę związaną z budynkiem po byłej szkole w Puszynie i zwrócił uwagę na problem ,,podchodzenia” wody do piwnicy budynku, w której znajduje się nowy piec. Radny wskazał na konieczność dbałości o ten budynek.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że lokator, który mieszkał w lokalu mieszkalnym w budynku po byłej szkole, wyprowadził się stamtąd 
i wcześniej poinformował Zakład Energetyczny (ZE) o chęci opuszczenia lokalu. Po  informacji lokatora pracownicy ZE  przyjechali i odcieli prąd od nieruchomości. Jednak w chwili obecnej sytuacja jest opanowana, piwnice na bieżąco są oczyszczane z wody, a gmina dokłada wszelkiej staranności, aby dbać o ten budynek.
Odpowiadając na pytanie dotyczące nieruchomości na ul. Leśnej we Włodarach, Burmistrz wyjaśnił, iż nie było to spotkanie z notariuszem, a jedynie zapoznanie się
 z pismem radcy prawnego z Nysy dotyczącym uregulowania stanu własnościowego  i przebiegu granicy budynku świetlicy wiejskiej. Burmistrz wyjaśnił radnemu, że jedynym możliwym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji jest dobudowa schodów zewnętrznych do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku.

Ad. 3. W punkcie tym interpelacje i wnioski zgłosili:
- radny Ryszard Huzar, który powiedział, że jedna z mieszkanek zgłosiła,  że będzie likwidowany kurs PKS do Opola, aczkolwiek nie jest to informacja sprawdzona, radny prosi o zainteresowanie się takimi planami i podjęcie w przypadku prawdziwości  tej informacji interwencji w celu niezaprzestawania świadczenia usług dowozu środkami komunikacji publicznej mieszkańców gminy, jak również pensjonariuszy Opolskiego Centrum Rehabilitacyjnego do miasta wojewódzkiego.
Radny poruszył także sprawę pełnych plastików gniazd na odpady znajdujące się 
w Korfantowie i ich niewywożenia przez firmę, która to wykonywać powinna i poprosił o podjęcie odpowiednich czynności mających na celu ich częstsze opróżnianie.
- radny Henryk Kierpal, który poruszył sprawę związaną z wydatkowaniem środków przez Gminę Korfantów na dzieci z Rzymkowic uczęszczające do przedszkola 
w Grabinie, pomimo tego, że w Rzymkowicach istnieje przedszkole. Radny zapytał czy gmina podejmuje działania mające na celu zaprzestanie płacenia środków dla Gminy Biała za nasze dzieci? Radny zaapelował do radnej z Rzymkowic Pani Teresy Mizery o podjęcie starań mających na celu zachęcenie przedszkolaków z Rzymkowic do uczęszczania do przedszkola w Rzymkowicach, gdyż jest tam bardzo dobre i świetnie wyposażone przedszkole.
Radny zapytał także o dalsze losy młyna we Włostowej-czy w tej materii gmina podejmuje jakieś czynności?
- radna Teresa Mizera, która odniosła się do sprawy przedszkola w Rzymkowicach. Radna powiedziała-wyjaśniła, że przedszkole zostało otwarte dopiero 1 października, rodzice 1 września byli pod przedszkolem- zobaczyli, że trwają tam prace remontowe i postanowili o dowożeniu swoich pociech do przedszkola w Grabinie.
Radna powiedziała, że jeszcze jak pracowała w szkole-obecnie jest na emeryturze, to zwróciła się do rodziców, radnego J. Hauschilda i pani sołtys z prośbą o wyjazd do Burmistrza Korfantowa i pojęcie starań o utworzenie przedszkola w Rzymkowicach. Grupa tych osób wróciła od burmistrza z decyzją, że przedszkole w roku szkolnym 2009/2010 nie zostanie otwarte w związku z tym rodzice postanowili o dowożeniu swoich dzieci do przedszkola w Grabinie. Radna powiedziała, że wcale  nie dziwi się postawie rodziców.
-radny Andrzej Kruczkiewicz, który zapytał o to czy jest szansa na naprawę mostku na Smolarni, który został zniszczony na wskutek wypadku drogowego?
Radny zapytał o  to kiedy -w jakim czasie zostanie opracowany regulamin korzystania ze świetlic wiejskich, gdyż teraz dużą niesprawiedliwością jest to, że jedne sołectwa środki swoje zebrane z opłat wykorzystują na dalsze zakupy do świetlic, a inne nie mają ustanowionych opłat i nie mają środków.
Rada przystąpiła do podejmowania uchwał.
Ad. 4a) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
W sprawie w/w projektu uchwały pytanie zadał radny A. Kruczkiewicz, który zapytał czy podjęcie uchwały budżetowej ma być od tego roku w czerwcu-czy tak ma być.
Wyjaśnień w tej materii udzieliła Pani Joanna Szkudlarska- Skarbnik Gminy, która powiedziała, że zmianie uległy zapisy ustawy o finansach publicznych w zakresie terminów związanych z procedurą absolutoryjną, w związku z powyższym uchwała absolutoryjna uchwalona powinna zostać do końca czerwca każdego roku, a nie jak to było dotychczas do końca kwietnia, a jest związane z większą liczbą dokumentów jakie opiniować ma Komisja Rewizyjna. Sprawozdanie będzie natomiast omawiane 
w kwietniu.
Przewodniczący ponownie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
Rada jednogłośnie, 12  głosami ,,za” podjęła w/w  uchwałę.
Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.4b)Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok.
Rada 11 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym  podjęła w/w uchwałę.
Uchwała nr IV/20/2011 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 4c) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały   w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 11 glosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym  podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IV/21/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 4d) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada jednogłośnie 12 głosami ,,za” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IV/22/2011  zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 4e) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie, 12 radnych głosowało za jej podjęciem.
Uchwała Nr IV/23/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
Ad. 4f) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości.
Rada stosunkiem głosów: 9 ,,za”, 2 ,,przeciw” przy 1 głosie ,,wstrzymującym” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr IV/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 4g) Przewodniczący zapytał o to czy radni mają pytania do projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Do przedstawionego projektu uchwały pytania zadali:
-radny Ryszard Huzar, który poprosił o wyjaśnienie wątpliwości jakie zrodziły się na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu  i Finansów, a dotyczyły podwyżki opłat za wodę i ścieki.
Głos zabrał Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Korfantowie Pan Janusz Wójcik, który powiedział, że  przykro jest mu zgłaszać propozycje podwyżek za wodę i ścieki, jednak jest to podyktowane wzrastającymi kosztami jakie zakład ponosi np. energii. Nastąpił także spadek dostaw wody  i to znaczący. W związku  z tym, że nie został zrealizowany plan sprzedaży wody, który był na poziomie z 2009 roku. Jeszcze gorsza sytuacja dotyczyła odbioru ścieków, gdzie odnotowano spadek  z 100 tys. m3 do zaledwie 80 tys. m3-zatem utrzymanie cen za wodę i odbiór ścieków na dotychczasowym poziomie jest niemożliwe –stwierdził  dyrektor. Dyrektor powiedział, że podwyżka ta nie zrujnuje budżetów rodzinnych, gdyż opłata przy zużyciu ok. 10m3  wzrośnie o 4-5 zł, jednak proponowanie podwyżek nie należy do przyjemności. Podwyżka wody wyniesie 12%, natomiast  opłata za odprowadzanie ścieków 20%-poinformował dyrektor. Spadek zużycia wody w Korfantowie wynosi aż 40%, co związane jest 
z emigracją zarobkową. Podwyżka ta jest na minimalnym poziomie.
Dyrektor ZGKiM  odniósł się do błędów obliczeniowych jakie powstały 
w dostarczonych dla radnych materiałach dotyczących podwyżki cen za wodę i odprowadzanie ścieków.
Wyjaśnienia: zużycie wody w Korfantowie spadło, w tabeli 1-  zużycie wody w 2010 roku wyniosło 41ﾠ196 m341 196 m3, a nie tak jak było napisane 26605 m3 co daje  1,79 m3 na jednego mieszkańca w Korfantowie (miesięczne zużycie wody).
- ilość przyłączy 101 przyłączy firm i 2264, a nie tak jak było podawane  2365 przyłączy.
 Na koniec swojej wypowiedzi Dyrektor zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia w latach kolejnych podwyżek, nie tak jak jest to obecnie robione od 1 kwietnia, a od 1 stycznia każdego roku, gdyż łatwiej jest obliczyć koszty zakładu biorąc pod uwagę cały rok budżetowy.
Dyrektor powiedział, że w wyliczeniach na przyszły rok uwzględnione zostały mniejsze koszty zakładu, gdyż zwolnionych zostanie 40 pracowników, którzy budują gimnazjum oraz kilku pracowników administracyjnych. Dodatkowo w obliczeniach  liczba awarii została przewidziana na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, jednak z tym różnie bywa i nikt nie jest w stanie tego przewidzieć ile ich faktycznie będzie.
-radny Andrzej Kruczkiewicz powiedział, że zawsze Rada Miejska jest postrzegana za głównego winowajcę podwyżek, a nie kto inny, bo jeśli Rada nie podniesie cen, wówczas będzie musiała dopłacić różnicę do zakładu.
Radny przypomniał, że jeszcze w ubiegłym roku pytał o to: dlaczego nie będzie podwyżek to usłyszał, że nie ma kosztów, co prawdą nie było, bo koszty zakładu jak przedstawiał dyrektor wzrosły- mówił radny. Podwyżka jest znacząca, zwłaszcza za odprowadzanie ścieków. Radny powiedział, że w związku z prowadzeniem inwestycji były zyski, w latach kolejnych tych zysków zakład mieć nie będzie dlatego podwyższa się ceny-stwierdził radny. Radny przypomniał, że kilka lat temu zgłaszał wniosek o podwyżki dla nauczycieli za wychowawstwo o 10 zł, to była podwyżka o 30%- to usłyszałem, że: co to jest za podwyżka, zrobiło to burzę, ale sprawa jest załatwiona. Radny powiedział, że w latach kolejnych zużycie wody też będzie spadało, bo ciągle zmniejsza się liczba mieszkańców w gminie. Pan Andrzej Kruczkiewicz  zapytał, 
czy hipotetycznie: jeżeli w latach kolejnych będzie zmniejszała się ilość mieszkańców i zużycie wody to co wówczas będzie się działo z ceną wody?
Radny powiedział, że z przykrością będzie głosował on, za podwyżką cen i z jednej rzeczy bardzo się cieszy, że w piśmie skierowanym do burmistrza  argumentującym podwyżki podpisał się pan dyrektor ZGKiM  i to pan będzie na zebraniach wiejskich tłumaczył się za te podwyżki-mówił radny.
-Dyrektor J.Wójcik powiedział, że żadnej polityki nie było w momencie niewprowadzenia podwyżek w 2010, gdyż  ścieki były w 2009  roku na wysokim poziomie, a teraz jest o 15 tys. m3 mniej. Zakład  sprzedał mniej  o 64tys. m3 ścieków pomnożone przez 0,48 zł daje zakładowi tylko pokrycie strat, nie daje dla zakładu żadnych zysków. Jeżeli sprzedaż wody wynosiła 330 tys. m3 to wówczas podwyżki w latach kolejnych nie będzie chyba, że wzrosną ceny za energie bądź też opłaty za badania laboratoryjne lub inne, na które zakład wpływu nie ma wyjaśniał 
J. Wójcik.
Dyrektor wyjaśnił radnemu, że zakład nie ma zysków żadnych, dodatkowo nie działa jak spółka, która zakupuje sobie sprzęt za 250 tys. zł  (koparka) i wlicza sobie 
w koszty, tylko zakład używa koparkę za 30 tys. zł, która  ma już ponad 28 lat.
W 2010 roku nie było możliwe podniesienie kosztów, gdyż dane ze sprzedaży wody z roku 2008 i 2009 nie wskazywały na to, że zużycie wody w 2010 roku spadnie, nie było kosztów- tłumaczył dyrektor, dlatego nie było podwyżek. Dyrektor przypomniał, że ogromna podwyżka była paliwa 4 zł  na 5 zł. Dyrektor podziękował Radzie za mądre pytania jakie padły na komisjach i prosił o zrozumienie sytuacji zakładu, w tym również tego, że sieć wodociągowa w gminie jest bardzo długa, bo liczy ponad 200 km i obejmuje 24 miejscowości. Dyrektor powiedział, że największe koszty to są energia i koszty pracownicze.
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który powiedział, że jeżeli w ubiegłym roku podwyższono by cenę wody o 6 % to, w tym roku podwyżka wyniosłaby 6%, czyli razem dałoby to 13%. Radny na koniec stwierdził, że dobrze, że ekonomia rządzi się swoimi prawami.
-Dyrektor ZGKiM powiedział, że on musi przestrzegać przepisów prawa.
 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Rada podjęła uchwalę 11 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała Nr IV/25/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji, a po przerwie wznowił jej obrady.
.Ad. 5 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa.
Burmistrz odpowiedział, że w przypadku kursu autobusowego z Korfantowa do Opola, urząd wystąpi z zapytaniem co do dalszych losów tego połączenia
 i odpowiedź przekazana zostanie także radnemu.
Odpowiadając na pytanie dotyczące opróżniania gniazd na śmieci w Korfantowie,  to gmina wystąpi  do Veoli z Krapkowic o zlikwidowanie tych koszy, skoro ludzie sami nie pilnują porządku, to gmina nie może kompromitować się takimi kubłami.
W Korfantowie wprowadzona wówczas zostanie segregacja workowa, tak jak jest to w innych miejscowościach w gminie-wyjaśnił burmistrz.
Odpowiadając na interpelację radnego H. Kierpala burmistrz powiedział, że wystosowane zostało pismo o zaprzestaniu płacenia za pobyt dzieci z Rzymkowic 
w przedszkolu w Grabinie od dnia 1 lutego 2011 roku. Rodzice dzieci tam uczęszczających również otrzymali takie pisma. Porozumienie pomiędzy Gminą  Biała, a Gminą Korfantów nie zostało podpisane.
Odpowiadając na wniosek radnego H. Kierpala dotyczący budynku po młynie we Włostowej, burmistrz powiedział, że w przypadku uzyskania zgody Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego mury po młynie jeszcze w tym roku zostaną uprzątnięte.
Burmistrz odniósł się także do kwestii funkcjonowania przedszkola w Rzymkowicach i wyjaśnił, że wiadome było, że w przypadku przystosowania lokalu takie przedszkole w miejscowości będzie utworzone. W tej sprawie było wiele sprzecznych informacji mówił Pan Z. Martyna.
Odpowiadając na interpelację radnego A. Kruczkiewicza dotyczącą uszkodzonego mostku, to naprawa zostanie szybko wykonana, jeżeli pogoda na to 
w najbliższym czasie pozwoli.
Burmistrz powiedział, że celem unormowania odpłatności za świetlice wiejskie jest doprowadzenie do sytuacji w której niemożliwe będzie posiadanie przez sołectwa jakichkolwiek pieniędzy ,,na boku”, a gromadzenie ich wyłącznie na kontach sołectw
 i wówczas sołectwo będzie mogło z nich korzystać.
Ad.6 W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
-radna Anna  Bardoń-Łaszczewska, która zapytała o to, czy w związku z likwidacją Funduszu Rekultywacji  Gruntów Rolnych i Leśnych, będzie możliwe wykonanie naprawy dróg  wiejskich i gminnych w okręgu wyborczym nr 2?
-radny Ryszard Huzar, który powiedział, że likwidacja koszy na śmieci-dzwonków nie będzie dobrym rozwiązaniem. Może dobrym pomysłem byłoby zmienienie lokalizacji tych koszy lub ich częstsze opróżnianie-zaproponował radny.
-radny Jan Dawidowicz prosił o przekazanie szerszej informacji odnośnie środków sołectw pozyskanych z organizowanych przez siebie imprez. Czy ze środków tych nie będzie ,,łatana” dziura budżetowa gminy-zapytał radny.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że żadna wieś nie może mieć swojego konta, a pieniądze gromadzone przez sołectwa muszą mieć legalne źródła. Wszystkie środki sołectw prawdopodobnie trafią  na konto MGOKSiR i stamtąd dopiero  sołectwa będą mogły korzystać, ale tylko na działania na jakie  dopuszczają sołectwu ustawy- będzie to duża pomoc dla sołectw-stwierdził burmistrz.
Odpowiadając na pytanie radnej A. Bardoń-Laszczewskiej, nie ma możliwości 
w chwili obecnej na pozyskanie środków zewnętrznych na drogi gminne. W  chwili obecnej nie ma programów, które dofinansowują naprawy dróg, a w kraju realizowane są  jedynie zadania w ramach tzw. ,,schetynówek”. W najbliższym czasie małe środowiska nie mogą liczyć na duże pieniądze- stwierdził burmistrz po analizie dokumentów naboru na lata kolejne.
Burmistrz odniósł się także do segregacji śmieci w dzwonkach w Korfantowie 
i koniecznej edukacji mieszkańców w ich prawidłowej segregacji. Burmistrz szerzej omówił problem gospodarki śmieciowej w Polsce i w Niemczech.
Głos zabrał także dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Korfantowie, który poinformował, że dokument w sprawie odpłatności za korzystanie z świetlic wiejskich został opracowany i obowiązywać będzie we wszystkich świetlicach. Unormowane zostały zasady odpłatności wg kategorii lokalowej danej świetlicy. Każde sołectwo będzie miało swoją kartotekę, w której zapisywane będą wpływy oraz minusowane wydatki- sołtys w każdym momencie będzie miał prawo wglądu do takiego dokumentu.
-radny R. Huzar poinformował o tym, że w marcu komisje będą zajmowały się tematyką sołectw i tam zapewne zostanie poruszony także temat funkcjonowania świetlic.
Burmistrz informacyjnie przypomniał o konwencie sołtysów Gminy Korfantów, który odbędzie się 9 lutego w Ścinawskim Ośrodku Integracji Społecznej w Ścinawie Małej oraz o rozpoczynających się w dniu 4 lutego zebraniach wiejskich w sołectwach, na których wybierany będzie sołtys oraz rada sołecka. Burmistrz poprosił także sołtysów  i radnych o przygotowanie sprawozdań z mijającej kadencji. W zebraniach będą uczestniczyć opiekunowie wsi- pracownicy Urzędu oraz wytypowani naczelnicy wydziałów-poinformował Burmistrz.
Burmistrz zaprosił także wszystkich na koncert noworoczny, który odbędzie się w dniu 30 stycznia w sali MGOKSiR. W lutym nastąpi także przekazanie do użytku świetlicy wiejskiej w Gryżowie.
Ad. 7. Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku III sesji RM.
Rada, jednogłośnie 12 głosami ,,za” przyjęła w/w protokół.
Ad. 8. Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem IV sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie Pan Kazimierz Didyk  o godz. 11.45 zamknął obrady IV sesji.

Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk
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