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Protokół Nr XI/2011
z odbytej w dniu 13 sierpnia  2011 roku  XI uroczystej  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:17.00-18.20.

Porządek uroczystej sesji:
1.Otwarcie Sesji.
2. Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Korfantowa.
3. Wręczenie tytułów:
- ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Zamknięcie Sesji.

	 Na wstępie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Korfantowie Przewodniczący RM przywitał wszystkich zaproszonych gości: radnych, sołtysów, księży, członka Zarządu Województwa Opolskiego Panią Barbarę Kamińską, Zasłużonych dla gminy, mieszkańców gminy i miasta Korfantowa.
Przewodniczący RM zapoznał z porządkiem posiedzenia uroczystej  sesji,
a następnie udzielił głosu  Burmistrzowi  Korfantowa Panu Zdzisławowi Martynie, który przypomniał zadania jakie zrealizowane zostały przez samorząd gminny
 w okresie ostatniego roku, a należą do nich:
	budowa remizy strażackiej ze świetlicą /Ścinawskie Centrum Integracji Społecznej/ w Ścinawie Małej;
	budowa świetlicy wiejskiej w Gryżowie /Wiejskie Centrum Kultury/;
	adaptacja budynku poszkolnego w Rzymkowicach na przedszkole publiczne ;
	adaptacja części budynku poszkolnego w Rzymkowicach na remizę OSP;
	rozpoczęcie rozbudowy remizy OSP we Włodarach wraz z rozbudową;
	budowa i modernizacja chodników: Gryżów, Ścinawa Nyska, Węża i Włodary;
	modernizacja obiektu szkolnego w Korfantowie wraz z poprawą wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum;
	przebudowa i modernizacja ulicy Słowackiego w Korfantowie;
	przebudowa i modernizacja ulic Fredry i Mickiewicza  w Korfantowie;
	modernizacja z przebudową drogi wojewódzkiej nr 407 przez miejscowość Włodary/gmina wykonała PT/;
	podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Opolskiego na realizację 
w ramach RPO przebudowy „starej” remizy OSP w Korfantowie na Gminną Bibliotekę Publiczną w latach 2011 – 2012;
	rozpoczęcie w ramach PROW projektu modernizacji systemu zaopatrzenia gminy w wodę ;
	rozpoczęcie prac dążących do  budowy oczyszczalni ścieków dla części Przydroża Małego /budynków byłego Państwowego  Gospodarstwa Rolnego /;
	zakup i montaż nowych kotłowni w: Zespole Szkół w Ścinawie Małej-  kotłownia na Eko groszek, Zespole Szkół w Korfantowie – kotłownia gazowa;
	opracowanie i przyjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Korfantów,
	zmiana  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części Korfantowa /wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny produkcyjne, farmy wiatrowe/,

finalizacja inwestycji największej w powojennej historii samorządu tj. budowa Gimnazjum Publicznego w Korfantowie .
Burmistrz w trakcie sesji przypomniał o udziale sporej, bo wynoszącej aż 18 liczby sołectw współpracujących w ramach Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim oraz o dużym zainteresowaniu sołectw środkami funduszu sołeckiego.
Wspomniał także o działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących 
w gminie oraz o prowadzonej przez gminę aktywnej współpracy międzynarodowej zwłaszcza w ramach tzw. związku friedlandzkiego, który realizowany jest zarówno przez młodzież, samorząd, jednostki ochotniczych straży pożarnych. Współpraca ta została nagrodzona przez Radę Europy otrzymaniem przez gminę Dyplomu Europejskiego.
Burmistrz przypomniał o zadaniach na jakie gmina otrzymała dofinansowanie europejskie i   inne. Do zadań tych należą w szczególności:
- poprawa warunków zespołu szkół i wyposażenia szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Korfantowie  zrealizowana  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (zwany dalej RPO),
-przebudowa starej remizy na bibliotekę  możliwa do wykonania  w ramach RPO;
-Ścinawskie Centrum Integracji Społecznej, Wiejskie Centrum Kultury w Gryżowie  wykonane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- kotłownia gazowa w Zespole Szkół w Korfantowie, Kotłownia gazowa w Gimnazjum w Korfantowie, album  Przyroda Korfantowa zrealizowane dzięki środkom Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- przebudowa ul. Słowackiego w Korfantowie,  przebudowa ulic Fredry i Mickiewicza w Korfantowie zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
- spotkanie friedlandzkie w Korfantowie turniej tenisa stołowego zorganizowane dzięki środkom pozyskanym  z Funduszu Współpracy Polsko-Czeskiej,
- realizacja programu radosna szkoła służącego wyrównywaniu szans w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 	Burmistrz powiedział, że w ubiegłym roku zrealizowano wiele programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia w gminie i dzięki dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy na aktywizację tą wydano kwotę 
ok. 1 mln. zł.
 Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz złożył wszystkim mieszkańcom  gminy życzenia z okazji święta gminy i Korfantowa.
 Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi- Sekretarzowi Gminy, który przedstawił charakterystyki osób uhonorowanych przez Radę Miejską  Korfantowie  tytułami ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”. Do  grona tego dołączyli:
- Pani Sylwia Lisoń- sołtys Przechodu;
- Pan   Henryk Kierpal- radny RM oraz aktywny działacz lokalny;
- Pan Eugeniusz Olszewski- kierownik Oddziału w Nysie Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 	Po odczytaniu charakterystyk osób uhonorowanych Przewodniczący RM wraz z burmistrzem dokonali uroczystego wręczenia w/w tytułów  i przygotowanych na te okazję tabliczek pamiątkowych składając  przy tym gratulacje  osobom uhonorowanym.
 Po wręczeniu każdy z Zasłużonych wygłosił krótkie przemówienie oraz  złożył podziękowania w związku z otrzymaniem  prestiżowego tytułu.
Przewodniczący udzielił głosu dla Pani Barbary Kamińskiej- członka Zarządu Województwa  Opolskiego, która podsumowała dotychczasową współpracę gminy 
z Urzędem Marszałkowskim oraz złożyła na ręce burmistrza życzenia z okazji święta Korfantowa.
 	 Przewodniczący wobec wyczerpania porządku uroczystej sesji zamknął jej obrady, dziękując wszystkim za przybycie zachęcił przy tym do wysłuchania koncertu zespołu ,,SZWARNE DZIOŁCHY”  z Górażdży, a po występie  zaprosił przybyłych do skorzystania z przygotowanego na tę okazje skromnego poczęstunku.

Przewodniczący
                                                             			   /-/ Kazimierz Didyk





Protokołowała:
mgr Ewelina Siwek
inspektor ds. obsługi RM







