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Protokół Nr VI/2011
z odbytej w dniu 30 marca 2011 roku  VI  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:10.10-12.50.

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, 22 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.

Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
Ślubowanie radnej.
Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Gminie Korfantów:

	wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

pytania i dyskusja radnych.
	Podjęcie uchwał:

	zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania
 i Spraw Społecznych ustalenia jej działania oraz składu osobowego;
	w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
	w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok wraz z autopoprawką;
	zmieniającej  uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
	zmieniająca uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów
 i wynagrodzenia za inkaso ;
	w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa;
	w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Korfantów;
	w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Korfantowie.

	Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.

Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z  obrad V sesji Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  sesji, gdyż uczestniczyło w niej 11  radnych (nieobecni uspr. J. Dawidowicz, J. Oleś, 
H. Iżykowski, W. Pater,).
 Na wniosek Burmistrza Korfantowa Przewodniczący RM wniósł o dodanie do porządku obrad do punktu 7 podpunktu i) w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Korfantów na  rok 2012   środków stanowiących fundusz sołecki i poddał to pod głosowanie.
 Rada jednogłośnie, 11 głosami ,,za” zmieniła porządek VI  sesji RM rozszerzając ją o podpunkt i ) w punkcie 7.
Ad.2	Przewodniczący RM udzielił głosu dla Pana Ryszarda Szczepańskiego- Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie, który przedstawił wszystkim informację o przebiegu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Korfantowie w okręgu wyborczym Nr 12 obejmującym sołectwa: Włodary 
i Rynarcice.
Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący MKW wręczył Pani Urszuli Budynek zaświadczenie 
o wyborze jej na Radną Rady Miejskiej w Korfantowie, a następnie przystąpiono do ceremonii  złożenia przez nowo wybraną radną ślubowania. Po  odczytaniu roty ślubowania przez Pana K. Didyka radna Pani Urszula Budynek słowami ,,Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” – objęła  formalnie mandat Radnej Rady Miejskiej 
w Korfantowie.
Ad. 3 Przewodniczący RM udzielił głosu dla Pana Jarosława Szewczyka- Sekretarza Gminy, który przedstawił informację o pracy Burmistrza Korfantowa w okresie międzysesyjnym tj. od 24 lutego 2011 roku do 30 marca 2011 roku. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 4. Wnioski i interpelacje zgłosili:
- radny M. Żabiński, który powiedział, że wyczytał, że Gmina Korfantów jako 1 z 5 z województwa opolskiego  przystąpiła do programu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, w związku z tym radny prosi o szerszą informację dotyczącą tego programu tzn. co i jak będzie realizowane?
- radny Andrzej Kruczkiewicz, który zapytał o dalsze losy parkietu na hali sportowej w Korfantowie, gdyż wśród mieszkańców krążą różne informacje, w związku z tym prosi burmistrza o przedstawienie informacji dotyczących zadań jakie gmina podejmuje, aby stan parkietu uległ poprawie .
- radny Ryszard Huzar, który powiedział, że miał dużo pytań do Zarządzeń, które Sekretarz Gminy w informacji o pracy międzysesyjnej przedstawił i jakie burmistrz podpisał m.in. powołania pełnomocników Burmistrza- czego one dotyczyły, oraz działki we Włodarach. W związku z tym, radny kieruje prośbę, aby Zarządzania Burmistrza publikowane były na stronie internetowej (w Biuletynie Informacji Publicznej).
- radny Henryk Kierpal w sprawie problemu dzikich wysypisk śmieci i likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,  z którego środki wydatkowane były na likwidację tych wysypisk.
Radny zapytał o to z jakich środków gmina może skorzystać, aby zlikwidować powstałe  i istniejące dzikie wysypiska śmieci.
Ad. 5 Przewodniczący RM  udzielił głosu dla Pana Łukasza Borsuka- Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, który w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawił ocenę funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego
 w Gminie Korfantów.
Informacja ta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Naczelnik powiedział, że nad całością zarządzania kryzysowego w województwie nadzór pełni Wojewoda Opolski, natomiast w każdym powiecie i gminie utworzone są odpowiednio Powiatowe i Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego i Gminne  Zespoły  Zarządzania Kryzysowego. 
W celu realizacji zadań  wynikających z szeregu ustaw dotyczących zarządzania kryzysowego każda gmina obowiązana jest posiadać kilka planów stanowiących pewne wytyczne na wypadek wystąpienia wydarzenia kryzysowego. Do tych dokumentów  należą w szczególności:
	Plan reagowania kryzysowego;

Plan obrony cywilnej;
Plan zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
Plan ewakuacji  III stopnia;
Plan ewakuacji II stopnia;
Plan dystrybucji tabletek jodowych;
Plan operacyjny ochrony przed powodzią;
Plan ochrony zabytków.
Naczelnik wymienił kompetencje jakie przysługują Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego (GCZK) w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zadania jakimi zajmuje się Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomniał także 
o numerze telefonu do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a który czynny jest całą dobę i mieszkańcy mogą dzwoniąc na nr 666 057043 poinformować o każdym  zagrożeniu. Na wskutek takiej informacji podejmowane są czynności mające na celu szybką interwencję odpowiednich służb. GCZK współpracuje ściśle Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi, policją i sołtysami.

 Do przedstawionej informacji pytania zadali:
-  radna Anna Bardoń-Łaszczewska, która zapytała o to czy faktycznie było zagrożenie odpadem radioaktywnym 26.03. br na terenie gminy w związku 
z wybuchem w elektrowni [Fokushima]w Japonii. Jakie były stężenia tego dnia ?
-Naczelnik Ł. Borsuk powiedział, że jeśli chodzi o stężenie radioaktywne  to stwierdzono podwyższone, lecz nie zagrażające życiu i zdrowiu stężenie radioaktywne, reasumując: żadnego zagrożenia dla ludzi i zwierząt nie było. Służby jednak  apelują o to, aby nikt nie aplikował sobie dawek jodu, gdyż mogą one jedynie zagrozić  zdrowiu, zwłaszcza osób z problemami tarczycy. 
- radny Andrzej Kruczkiewicz zapytał o to jakie działanie należy podjąć np.
 w przypadku oberwania chmury w ciągu pierwszych 10 minut, gdzie kto podejmuje działania strategiczne np. na terenie wsi i jakie są konsekwencje takich decyzji, czy jakieś akty normują takie sytuacje?
- Naczelnik Ł. Borsuk, żadna z osób na terenie gminy, nie może indywidualnie podjąć decyzji o np. ewakuacji żaden sołtys, mieszkaniec. Naczelnik przypomniał zasady dotyczące szybkiego obiegu informacji i przekazania  informacji do właściwych służb. Wszelkie decyzje na terenie gminy podejmuje Burmistrz, gdyż to on ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne.
- radny Ryszard  Huzar, który zapytał o to czy w planach przedstawionych przez Pana Ł. Borsuka uwzględniona jest także pomoc osób prywatnych, które dysponują sprzętem bądź też odpowiednimi siłami, jakie mogą się przydać w razie wystąpienia zjawiska nieprzewidzianego.
- Naczelnik Ł. Borsuk, który powiedział, że gmina polega głównie na siłach jednostek OSP, policji i sołtysach, ale w momencie wystąpienia zagrożenia, do którego gmina nie posiada własnego sprzętu, a dysponuje nią osoba prywatna, wówczas może się do takiej osoby z taką pomocą zwrócić.
- Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna, który powiedział, że podstawowym numerem alarmowym jest nr 112, natomiast jeśli chodzi o zagrożenia pożarowe na nr  998, policji 997. 
Przewodniczący ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji.
 Po przerwie.
Przewodniczący RM wznowił obrady VI  sesji.

Ad. 7 a) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych ustalenia jej działania oraz składu osobowego.
Radni jednogłośnie, 11 głosami ,,za” podjęli w/w uchwałę.
Uchwała Nr VI/32/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych ustalenia jej działania oraz składu osobowego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 7b) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie zmian w budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie zmian w budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.7c) Pan K. Didyk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok wraz z autopoprawką.
Rada 10 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad.7d) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/35/2011 zmieniająca  uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 7e) Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/36/2011 zmieniająca  uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 7 f) Przewodniczący udzielił głosu dla Pana Henryka Kierpal, który to przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą złożonej skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
Opinia powyższa stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Głos zadał radny R. Huzar, który powiedział, że jego zdaniem pomieszczenia znajdujące się poniżej mieszkania Skarżącej powinno się przeznaczyć na inne niż biurowe cele, gdyż biurowe już gmina posiada.
Przewodniczący udzielił głosu dla Burmistrza Korfantowa.
Burmistrz powiedział, że lokal ten będzie przeznaczony na cele użytkowe. Wyjaśnił przy tym, że jest koncepcja, która nie przewiduje dalszego tworzenia pomieszczeń dla Urzędu, a jedynie na przeniesienie organizacji, które gminie nie podlegają tj. Gminna Spółka Wodna  i Punktu Konsultacyjnego. Burmistrz powiedział, że wszystkie nieruchomości znajdujące się na parterze w zabudowie Rynku, były przeznaczone na lokale użytkowe, nie mieszkalne ze względu na duże zawilgocenie pomieszczeń parterowych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
Rada 7 głosami ,,za” przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.7g) Przewodniczący udzielił głosu dla Pana R. Huzara, który odniósł się do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Korfantów  i zapytał o to czy będzie konieczne  spisanie  umowy cywilno-prawnej pomiędzy  przedszkolem i rodzicami oraz czy, gdy taką umowę rodzice podpiszą to czy będą mogli zmienić zadeklarowaną wcześniej liczbę godzin na jakie uczęszczać będzie ich dziecko?
Wyjaśnień w tej materii dokonała mecenas Urzędu, która powiedziała, że jak najbardziej zakres świadczenia usług-godzin może rodzic zmienić w trakcie roku. oraz, że obecnie także istniały umowy pomiędzy rodzicami, a Przedszkolem jednak nie były one sformalizowane. Jednak od września każdy rodzic będzie podpisywał umową sporządzoną  pisemnie.
Przewodniczący udzielił głosu dla Pana Andrzeja Kruczkiewicza, który powiedział, że uchwały o takiej treści podejmują także inne gminy, gdyż jest to obowiązek ustawowy,  jednak występuje zróżnicowanie w cenach za godziny ponadwymiarowe.
 Radny powiedział, że  kwota zaproponowana przez Burmistrza czyli 2 zł, że godzinę ponadwymiarową jest kwotą do przyjęcia, gdyż daleko jej do stawek górnych ustalonych przez Ministerstwo. Radny powiedział, że jego zdaniem ustawa
 o wprowadzeniu opłat za dodatkowe godziny  dzieci w przedszkolu ma za zadanie odstraszyć i zniechęcić jak największą grupę rodziców do oddawania swoich pociech do przedszkola i jest to przejaw  anty polityki prorodzinnej prowadzonej przez państwo -mówił radny. Ustawa ta nie jest prorodzinna i wymusza ona   na samorządach  podejmowanie uchwał, które nie będą służyły rodzicom.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Korfantów.
Rada 10 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr VI/38/2011  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Korfantów stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.7 h) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Korfantowie.
Rada jednogłośnie, 11 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę. 
Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Korfantowie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Ad. 7 i) ) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na  rok 2012  środków stanowiących fundusz sołecki.
Głos zabrał Pan Andrzej Kruczkiewicz, który podziękował burmistrzowi za ten projekt uchwały, gdyż środki przeznaczone na ten cel  z całą pewnością przyniosą większe korzyści niż mogłoby się wydawać. Przypomniał, że  ostatnio gmina wydatkowała na fundusz sołecki ponad 200 tys. zł, a sołectwa w sumie kwotę tę potroiły, bo zrobiło się ze środków tych  ponad 600 tys. zł. Radny powiedział, że środki te zostaną na wsiach. 
Burmistrz powiedział, że  utworzenie funduszu sołeckiego nie wynikało 
z ,,niechciejstwa”, a z sytuacji finansowej w jakiej gmina się obecnie znajduje. Burmistrz powiedział, że utworzenie funduszu sołeckiego  w przyszłym roku skutkuje ograniczeniem o kwotę ok.250 tys. wydatków na  zadania już zaplanowane- 
 w wydatkach bieżących, czyli każdy na ten fundusz sołecki będzie musiał się ,,poskładać”- mówił burmistrz o podmiotach, które realizują budżet. Planowanie podziału środków z funduszu sołeckiego powinno dotyczyć przeznaczenia środków tych na zadania ważne z punktu widzenia interesu sołectwa.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na  rok 2012  środków stanowiących fundusz sołecki.
Rada podjęła w/w uchwalę jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/40/2011 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów na  rok 2012  środków stanowiących fundusz sołecki stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Odpowiedzi  na zgłoszone interpelacje i wnioski  radnych udzielił Burmistrz Korfantowa, który odpowiedział  radnemu M. Żabińskiemu, że program ,,Zdrowa gmina” ma na celu zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Badania te finansowane są przez  NFZ. Zadaniem gmin biorących udział w drugiej edycji konkursu Zdrowa Gmina w pierwszym etapie będzie przeprowadzenie działań propagujących profilaktykę chorób nowotworowych, zwłaszcza w zakresie raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego, w taki sposób, aby zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do wykonania badań. W drugim etapie ocenie podlegać będą opisy projektów działań promujących profilaktykę nowotworową, uwzględniające wydatkowanie nagrody głównej, tj. 100 000 zł. Trzy najlepsze gminy otrzymają tytuł ZDROWEJ GMINY oraz nagrody finansowe (I miejsce – 100 000 zł, II miejsce – 50 000 zł, III miejsce – 25 000 zł) na realizację działań opisanych w projektach. Z województwa opolskiego 8 gmin skorzystało z zaproszenia do udziału w konkursie Zdrowa gmina. Burmistrz powiedział, że część materiałów informacyjnych  radni otrzymali dzisiaj.  Szczegółowe informacje dotyczące programu znaleźć można na stronie :
http://www.konkurszdrowagmina.pl/
Odpowiadając na pytanie radnego A. Kruczkiewicz, burmistrz powiedział, że  dokonano drugiego przeglądu paneli, które wcześniej już zostały wymienione 
i wyniku przeglądu okazało się, że należy ją wymienić po raz trzeci. Powodem rozwarstwiania się parkietu- paneli jest duża suchość w pomieszczeniu hali sportowej.  W związku z tym firma, która wykonywała ten parkiet zobowiązała się do wymiany tej posadzki proponując trzy warianty do wyboru:
-parkiet dębowy;
- panele, jednak lepszej jakości;
- podłogę poliuretanową, gdyż nie ma gwarancji na to, że panele lub parkiet ponownie nie zaczną pracować i problem powróci.  
Burmistrz powiedział, że wykonawca zobowiązał się do nieodpłatnej wymiany paneli. W chwili obecnej burmistrz   wraz ze współpracownikami zastanawia się nad wyborem trzeciej z w/w podłóg, gdyż podłogi parkietowe i panelowe nie zdały egzaminu na powierzchni hali.
Odpowiadając na pytanie Pana R. Huzara, burmistrz powiedział, że w ramach bieżącej działalności na stronie internetowej Korfantowa  będą ukazywały się Zarządzenia Burmistrza.
Odpowiadając na pytanie Pana  H. Kierpala, burmistrz powiedział, że środki, ze zlikwidowanego Funduszu Gminnego Ochrony Środowiska znajdują się 
w budżecie- rocznie było to ok. 18 tys. zł i mogą one  być przeznaczone na ochronę środowiska, jednak burmistrz nie chciałby środków tych przeznaczać  na likwidację dzikich wysypisk śmieci, a np. na zakup drzew i krzewów lub też wprowadzeniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie dopuszczalności montażu ferm wiatrakowych ,bądź też na  budowę oczyszczalni w Przydrożu  Małym.
Burmistrz poinformował także o zmianach w ustawie o odpadach, która prawdopodobnie od początku stycznia 2012 roku wejdzie w życie, konsekwencja tej ustawy na być niepowstawanie dzikich wysypisk śmieci.
- radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie występującego w wielu halach sportowych problemu doboru właściwych podłóg.  Radny podał kilka przykładów niewłaściwych podłóg w wybranych salach. Radny na końcu swojej wypowiedzi stwierdził, że jego zdaniem oraz wielu jego kolegów- także nauczycieli wychowania fizycznego jedna z najlepszych podłóg znajduje się 
w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Przechodzie.
 Ad. 9. W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrał Pan Jarosław Szewczyk, który poinformował o wyborach do Izby Rolniczej 
w Opolu, które odbędą się w dniu 3 kwietnia br. oraz o liczbie zarejestrowanych kandydatów, spisie wyborców oraz 2 mandatach do obsadzenia jakie przypadają na naszą gminę. Sekretarz zwrócił  się także 
z prośbą do sołtysów o rozplakatowanie informacji o wyborach do Izby Rolniczej w Opolu w swoich miejscowościach.
 Burmistrz poinformował o tym, iż 13.04. br. odbędzie się Konwent Sołtysów oraz zapoznał z porządkiem tego spotkania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o tym, iż do końca kwietnia br. każdy z radnych obowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego wraz  z kopią Pit-u i ewentualnie jego korektą , wypełnionych według stanu na dzień  31 grudnia 2010r. w dwóch egzemplarzach jednobrzmiących.
Ad. 10. Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej 
w dniu 23 lutego 2011 roku  V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół.
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem VI sesji RM jej Przewodniczący o godz. 12.50 zamknął jej obrady.

Przewodniczący
                                                                                            /-/ Kazimierz Didyk


Protokołowała:
mgr Ewelina Siwek
inspektor . ds. obsługi RM


