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Protokół Nr XIII/2011
z odbytej w dniu 28 września     2011 roku  XIII  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:10.35-14.50.

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, sołtysów, 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 RM przeczytał  porządek sesji,  który przedstawiał się następująco:

	Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski radnych.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Korfantów za  I półrocze 2011 roku:
wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 dyskusja i pytania 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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz 
z autopoprawką;

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok
w sprawie wyboru ławnika do Sądu  Rejonowego w Nysie na kadencję 2012-2015.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z  obrad XII  sesji  Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  obrad sesji, gdyż uczestniczyło w niej 14  radnych ( nieobecny uspr. radny Jan Oleś ).

Ad. 2  Przewodniczący RM udzielił głosu  Panu Jarosławowi Szewczykowi- Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy Burmistrza Korfantowa 
w okresie międzysesyjnym tj. od 01 września 2011 roku do 27  września 2011 roku. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
- radna Anna Bardoń-Łaszczewska w sprawie zasad dalszego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie oraz dalszej polityki wobec działalności Zakładu. Interpelacja zgłoszona pisemnie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
-radny Ryszard Huzar zapytał o to co oznacza odwołanie przetargu na wykonanie dokumentacji przetargowej zabytkowej remizy OSP w Korfantowie -czy oznacza to całkowite zaniechanie remontu-pytał radny;
- radny Andrzej Kruczkiewicz poprosił o wyjaśnienia w sprawie  zasad dowozu uczniów  do gimnazjum w Korfantowie. Radny zaproponował, aby wspólnie zastanowić się nad planem dowozu uczniów, ponieważ dochodzą do niego sygnały, ze zamiast planowanych 5 autobusów dojazd uczniów do gimnazjum odbywa się tylko 3 autobusami i w związku z tym radny ma wiele obaw co do planu dowozów.
Rada przystąpiła do głównej tematyki  posiedzenia.
Ad. 4a)Przewodniczący udzielił głosu Pani Joannie Szkudlarskiej -Skarbnik Gminy, która przedstawiła wszystkim podstawowe założenia budżetu gminy Korfantów na 2011 rok oraz wykonanie planu za I półrocze 2011 roku.
W związku z tym, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej w Korfantowie szczegółowo omawiały wykonanie budżetu za I półrocze, to skarbnik przedstawiła tylko najistotniejsze fakty ujęte w wykonaniu.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów, informacja 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 
I półrocze 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Uzupełnienie w/w informacji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący RM przeczytał następnie Uchwałę Nr 460/2011 z dnia 
23 września 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Zdzisławowi Martynie- Burmistrzowi Korfantowa, który ustosunkował się do wartości wskazanych w informacji. 
Ad.4b) W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
- radny Mariusz Żabiński, który odniósł się do wykonania budżetu za I półrocze 2011r.Radny odniósł się do wykonania dochodów bieżących, które wyniosło 54%, jednak radnego niepokoi małe wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych co spowodowane jest zapewne kryzysem gospodarczym-tłumaczył radny. Radny powiedział, że dokonał analizy wykonania budżetu za trzy ostatnie lata i z analizy tej wynika, że  zarówno podatek rolny, podatek od nieruchomości  oraz podatek od osób fizycznych były w latach poprzednich wykonane na takim samym poziomie co obecnie. Jednak na koniec każdego roku podatek rolny był wykonany prawie w 100%, natomiast podatek od osób fizycznych w tym roku został wykonany na poziomie ok. 44% co świadczyć może o tym, że do końca roku nie zostanie on wykonany w całości, a dochód z tego tytułu dla budżetu jest znaczący. Zatem niewykonanie tego podatku wskazuje na to, że bezrobocie 
w kraju rośnie- radny przytoczył przy tym kilka doniesień prasowych mówiących 
o zwolnieniach pracowników  w kraju i małym zapotrzebowaniu na pracowników  przez pracodawców, którzy jednak chętniej zatrudniają w okresie wiosenno-letnim, aniżeli jesienno-zimowym. 
Radny obawia się również niewykonania dochodów majątkowych, gdzie wykonanie za I półrocze wyniosło zaledwie niespełna 18% (dla porównania w roku ub. w tym samym okresie wykonanie to wynosiło 13%). Radny za niewykonanie tych dochodów obarczył kryzys gospodarczy i mniejsze zainteresowanie ze strony kupujących nabywaniem dodatkowych nieruchomości. Argumentował to brakiem chętnych na zakup zwłaszcza dużych nieruchomości, które gmina zamierza sprzedać 
tj. budynków po zlikwidowanych szkołach w Puszynie i w Gryżowie. Radny odniósł się również do planowanego uzyskania przez gminę w przyszłym roku dochodu 
z tytułu sprzedaży w kwocie ok. 1 mln. zł.
Na koniec swojej wypowiedzi radny wyraził nadzieję, że planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w II półroczu  przyniesie dla budżetu większe wpływy aniżeli w I półroczu br.
- radny Ryszard Huzar w sprawie ryzyka niewykonania dochodów w takim jak się planuje stopniu oraz zagrożenia niewpłynięcia środków za wykonanie projektów unijnych na budowę Centrum Kultury w Gryżowie i Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej w Ścinawie Małej. Radny pyta o to co się stanie jeśli faktycznie środki za realizacje  w/w zadań oraz niewykonanie planu sprzedaży  nie wpłyną do budżetu. 
Z jakich zadań gmina będzie zmuszona zrezygnować w przyszłym roku? Zdaniem radnego ,,ściąganie” środków tylko z wydatków bieżących nie wystarczy w pełni na pokrycie powstałych już braków finansowych.
-Przewodniczący RM zadał pytanie Skarbnik Gminy: czy faktycznie grozi gminie niewpłynięcie środków za zrealizowane inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za świetlicę w Gryżowie i Ścinawie?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że zagrożenia z tytułu sprzedaży mienia zawsze istniały i takie ryzyko  jest w i  tym roku. Mniejsze ryzyko występuje w podatku rolnym lub od nieruchomości, gdyż w III i IV kwartale podatki te wpływają do budżetu. Niepokojącym jest niewykonanie podatku od osób fizycznych, prawnych i nieposiadajacych osobowości prawnej, które związane jest jednak 
z rosnącym bezrobociem. Burmistrz powiedział, że na połowę września sprzedaż nieruchomości gminnych nie oscyluje już w granicach 18% planu, a  ok. 54% planu. Po pomyślnym sprzedaniu nieruchomości w październiku będzie można mówić, że plan ten został wykonany w 100%. Odnosząc się do wpływów za realizacje projektów unijnych burmistrz wyjaśnił, że gmina zabiega wszystkimi możliwymi sposobami, aby środki choćby za jedno z tych największych zadań wpłynęły jeszcze w tym roku, aczkolwiek procedury związane ze sprawdzaniem złożonych przez gminę wniosków w tym sprawdzanie przetargów i dokonanych wydatków przez Urząd Marszałkowski w Opolu trwają bardzo długo, stąd też możliwe jest  nieotrzymanie środków w tym roku za realizację Centrum Kultury w Gryżowie, który to dochód był uwzględniony 
w budżecie, jednak zrekompensowanie tej kwoty jest możliwe jeśli gmina otrzyma środki za realizację obiektu w Ścinawie Małej, który to jednak nie był uwzględniony
 w budżecie, a na te środki jeszcze w tym roku szansa jest realna -mówił burmistrz.
Burmistrz powiedział, że komisje rady zapoznane zostały ze stanem zadłużenia poszczególnych sołectw z tytułu niepłacenia podatków oraz trudnością egzekucji należności należnych gminie. Przypomniał przy tym, że gmina może tylko dokonywać egzekucji swoich należności w zgodzie z  literą prawa. Nie ma w tej materii, żadnej dowolności zwłaszcza, że niewykonywanie dochodzenia należności gminnych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych -mówił. Burmistrz odniósł się także do zaległości najemców w opłatach czynszu i trudnością ich egzekucji, ponieważ sprawy te nie mogą być kierowane do komornika, a wyłącznie do sądu, koszty więc dla gminy są wyższe, a skuteczność odzyskania należnego czynszu mniejsza.
Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz powiedział, że relacje pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi są prawidłowe, jednak dochód własny wynosi zaledwie ok. 25% całości dochodów, pozostałą część stanowią dotacje i subwencje. Dlatego należy dołożyć starań, aby dochody własne w latach kolejnych były wyższe.
- radny Andrzej Kruczkiewicz powiedział, że na budżet jaki się w tym roku zapowiadał nie jest , aż tak źle. Radny powiedział, że dobrze byłoby jakby w tym roku jednak wpłynęły środki za realizację zadania w Ścinawie Małej  i  w Gryżowie. Radny powiedział, że przy przygotowywaniu budżetu na przyszły rok należy zastanowić się nad tym w jaki sposób gmina może do siebie ściągnąć inwestorów, którzy wzmocnią nasz dochód własny. Radny powiedział, że nie obawia się co do wykonania tego budżetu, jednak ma obawy co  do konstrukcji budżetu w 2012 roku.
- Burmistrz Korfantowa powiedział, że perspektywy na pozyskanie inwestorów są niezłe, ponieważ już w tym roku rozpoczyna się budowa dwóch pawilonów, trzeci zostanie wybudowany w przyszłym roku i z tego tytułu gmina uzyska podatek od nieruchomości. Dla mieszkańców skutkować to będzie dostępem do szeregu usług, których w gminie dotychczas nie było, a dla gminy dodatkowymi wpływami- mówił burmistrz.
Dodatkową inwestycją jaka miałaby powstać w gminie to farmy wiatrowe, jednak do ich utworzenia konieczne jest dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy tak, aby możliwe było realizowanie tego typu inwestycji.  Burmistrz nawiązał przy tym do płacenia przez bogate gminy podatku tzw. janosikowego i bojkotowania płacenia tego podatku dla gmin biedniejszych.
- radny Andrzej Kruczkiewicz zapytał czy firmy  tworzące  nowe miejsca pracy mogą liczyć na jakieś dofinansowanie? 
Odpowiedzi udzielił burmistrz, który powiedział, że mogą starać się o środki z Powiatowego Urzędu Pracy  w Nysie na tworzenie nowych miejsc pracy ok. 20 tys. zł na jedno stanowisko pracy, możliwe jest również uzyskanie środków na doposażenie stanowisk pracy oraz korzystanie z aktywnych form zwalczania bezrobocia, czyli organizacji staży absolwenckich i  praktyk zawodowych itd.

Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady XIII sesji RM.

Ad.5a) Przewodniczący RM udzielił głosu dla  Pani Jolanty  Grzegorzewicz- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, która w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2010/2011 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
Slajdy z wystąpienia naczelnik stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Ad. 5b) W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
- radny Mariusz Żabiński odniósł się do spadającej liczby urodzeń, zwiększającej się liczby zgonów, malejącej liczby mieszkańców w  gminie. Radny powiedział, że niska liczba urodzeń skutkuje zmniejszającą się liczbą dzieci w szkołach oraz mniejszą liczbą oddziałów w szkołach.
Radny odniósł się do uczęszczania dzieci z terenu gminy do innych obwodów szkolnych, sprawa ta dotyczy ponad 240 dzieci, które powinny chodzić do placówek oświatowych w gminie, a uczęszczają  do szkół położonych w innych gminach -mówił. Radny ubolewa nad tym, że gmina z tego tytułu traci ogromne środki finansowe. Radny zaczął się zastanawiać nad przyczynami nieuczęszczania dzieci zameldowanych w gminie do szkół gminnych, wśród przyczyn wymienił: emigracje zarobkową rodziców, faktyczne zamieszkiwanie dzieci za granicą lub też pracę rodziców na terenie innych gmin. Radny poruszył sprawy wyników egzaminów oraz niskich osiągnięć uczniów w tej materii. Radny zaproponował, aby burmistrz zorganizował spotkanie z kadrą nauczycielską i przedstawił im swoje oczekiwania, 
a przy tym od kadry dowiedział się jakie przyczyny są tego, że wyniki egzaminów nie są dla organu prowadzącego zadawalające i jakość nauczania była wyższa. Radny wyjaśnił przy tym, że nie można nigdy porównywać wyników uczniów ze wsi do miast, ponieważ uczeń ze wsi więcej czasu poświęca na dojazd do szkoły, a ponadto po powrocie do domu nie jest już zainteresowany na uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne organizowane w późniejszych godzinach ze względu nawet na dodatkowy dojazd, który musieliby zorganizować jego rodzice.
Radny odniósł się również do godzin dodatkowych w szkołach - ,,KN-owskich”, które nie sprawdzają się  i nie spełniają oczekiwanej funkcji. Radny mówiąc o wynikach olimpiad i sprawdzianów zwrócił uwagę na to, że  żeby osiągnięć było więcej to  większy nacisk  należy kłaść na indywidualne podejście do ucznia zarówno zdolnego jak i słabego, a tego obecny system oświatowy nie rozumie i  przewiduje innych od przyjętych rozwiązań.
Radny odniósł się również do finansowania  oświaty, obowiązków gminy w tym zakresie zwłaszcza w zakresie zapewnienia dowozu uczniom oraz funkcjonowania przedszkoli, które obciążają budżet gminy.
Pan M. Żabiński powiedział, że wyraża nadzieję na to, że dojazdy uczniów do szkół zostaną lepiej zaplanowane, dodatkowym atutem oświatowym w Korfantowie będzie stworzenie placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Korfantowie.
Radny powiedział, że w dalszym ciągu pomimo tego co burmistrz zrobił dla oświaty należy domagać się od burmistrza dbałości o oświatę w tym o  budynki oświatowe, zwłaszcza przedszkola, które komisja Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych 
w ostatnim czasie wizytowała i zauważyła, że konieczne jest wykonanie kilku remontów w niektórych takich obiektach nie zapominając przy tym o dokonaniu termomodernizacji budynków szkół: w Korfantowie oraz w Ścinawie Małej. Na koniec radny  chciał namówić na spotkanie nauczycieli, radnych komisji oświatowej 
z burmistrzem w celu ustalenia dalszych kierunków rozwoju oświaty w szczególności wyników sprawdzianów.
- radny Ryszard Huzar w sprawie uczęszczania uczniów z gminy do obwodów szkolnych poza gminę. Radny powiedział,   że oszczędzać można na wydatkach bieżących np. że czegoś gmina nie zrobi, nie wyremontuje, jednak działanie takie 
z czasem odbija się na gminie tym, że należy więcej środków wydatkować na dane cele. Gmina zdaniem radnego powinna dążyć do pozyskania większej ilości uczniów, którzy realizowaliby obowiązek szkolny w naszych placówkach. Impulsem do pozyskania uczniów powinny być dobre wyniki ze sprawdzianów i testów kończących szkoły. Radny poparł propozycję radnego M. Żabińskiego, aby  zorganizować spotkanie z kadrą nauczycielską i wówczas zastanowić się nad przyczynami słabych wyników z egzaminów i sprawdzianów. Na koniec swojej wypowiedzi radny powiedział, że nie należy oczekiwać tego, aby szkoły nie generowały kosztów, ponieważ one, aby stać się na rynku oświatowym konkurencyjne to muszą podnosić zarówno poziom kształcenia jak i sam wizerunek placówek i to się musi wiązać
 z kosztami.
- Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że oświata w budżecie gminy stanowi  50% wszystkich wydatków. Racjonalizacja wydatków w oświacie jest konieczna jednak należy mieć w pierwszej kolejności na uwadze dobro dziecka. 
Burmistrz powiedział, że wraz ze spadającą liczbą dzieci w szkołach spada kwota subwencji oświatowej, którą gmina otrzymuje, natomiast koszty stałe nieustannie rosną łącznie z płacami nauczycielskimi.
Burmistrz powiedział, że indywidualnie nie ma możliwości wyliczenia ile faktycznie kosztuje uczeń w każdej szkole ponieważ zależne jest to od wielu składników m.in. od stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
Gmina na przykładzie  Szkoły Podstawowej we Włodarach  dopłaca do zadań subwencjonowanych kwotę ok. 500 tys. zł. Kwota dopłaty do zadań subwencjonowanych w gminie wynosi łącznie -do wszystkich placówek ok. 1 mln 500 tys. zł, czyli przy w pełni przeprowadzonej reformie, środki te mogłyby być wydane na inne cele i zadania wspólne. Burmistrz powiedział, że część dzieci z tych realizujących obowiązek szkolny poza obwodem szkolnym już do gminy nie wróci, bo faktycznie przebywa za granicą i  z zamiarem stałego osiedlenia się. Spadająca liczba urodzeń wymusza na gminie podjęcie pewnych czynności. Już w tym roku mała liczba urodzeń sprawi, że za kilka lat w  gminie dla tego rocznika konieczne będzie utworzenie tylko 1 oddziału szkolnego, bo liczba urodzeń w gminie za 
I półrocze wyniosła zaledwie 36. Burmistrz poruszył problem dzieci z gminy uczęszczających do Przedszkola w Grabinie pomimo tego, że w Rzymkowicach funkcjonuje przedszkole, a jednak Gmina Korfantów musi wydatkować środki za dzieci uczęszczające do tamtego przedszkola. Burmistrz powiedział, że sprawa odpłatności za przedszkole w innej gminie, pomimo posiadania swoich placówek tego typu skierowana została do Sejmu za pośrednictwem poseł Janiny Okrągły 
i była przedmiotem interpelacji poselskiej, jednak odpowiedź na nią jeszcze nie otrzymaliśmy. 
W najbliższym czasie pożądanym rozwiązaniem będzie ustalenie nowej  sieci szkół w gminie, tak aby sieć ta była dopasowana do rzeczywistej liczby uczniów.
Burmistrz odniósł się także do prac jakie trwają w budynku gimnazjum i powiedział, że obecnie budynek ten został w pełni wyposażony, przeprosił  również za wszelkie niedogodności jakie powstały wobec uczniów. Burmistrz zaopatrzył także w wiedzę zgromadzonych dotyczącą najnowocześniejszych rozwiązań jakie zostały zastosowane w budynku gimnazjum, a służą uczniom tej szkoły.
Poruszył przy tym problem konieczności dbania o dobro wspólne i o obiekt, który otrzymali gimnazjaliści.
Burmistrz powiedział, że wiadomym jest, że należy o obiekty szkolne dbać zwłaszcza dążyć do przeprowadzenia termomodernizacji szkół, wspomniał o wygranym konkursie  Nivea na budowę placów zabaw oraz o rozpoczęciu prac związanych z wykonaniem placu zabaw w Korfantowie oraz wymaganiach ministerialnych związanych z utworzeniem tego placu.
Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz podziękował naczelnik za przygotowanie prezentacji oraz wyraził nadzieję na poprawę wyników egzaminów i sprawdzianów  przez uczniów, tak aby wyniki te były ,,przepustką” do najlepszych  placówek ponadgimnazjalnych.
Burmistrz wyraził chęć spotkania się z kadrą nauczycielską i podyskutowania na temat wyników egzaminów i sprawdzianów oraz obrania kierunków zmierzających do poprawy dotychczasowych wyników.
Burmistrz życzył sobie i wszystkim zgromadzonym tego, aby do placówek oświatowych gminy uczęszczała jak największa liczba uczniów.
Ad. 6a)  Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z autopoprawką.
 Rada  12 głosami ,,za”  przy 1 głosie ,,przeciw”  podjęła w/w uchwałę.
Uchwała  Nr XIII/88/2011 w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 6b) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 13 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” podjęła  w/w uchwałę.
Uchwała Nr XIII/89/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.
Ad. 6c) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym”  podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XIII/90/2011 w sprawie zmian  w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Ad. 6d) Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi -Przewodniczącemu Zespołu Opiniującego kandydatkę na ławnika, który przeczytał opinię opracowaną przez Zespół Opiniujący kandydatkę na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie.
W/w opinia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM przedstawił następnie regulamin głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2012-2015, który  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, która dokona wyboru ławnika.
Do w/w składu zgłoszono kandydatury:
1. Pani Urszuli Budynek;
2. Pani Teresy Mizery;
3. Pani Katarzyny Stankali.
W/w Panie wyraziły chęć na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru kandydatki na ławnika.
Przewodniczący RM poprosił radnych o przegłosowanie zgłoszonych  kandydatur. Rada jednogłośnie, 10 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym” zaakceptowała w/w kandydatury, po czym Przewodniczący  RM poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowanie kart do głosowania i rozdanie ich radnym.
Komisja Skrutacyjna ze swojego grona wybrała Przewodniczącą, którą została wybrana Pani Teresa Mizera, komisja następnie rozdała radnym karty do głosowania, a Przewodniczący RM poprosił kolejno radnych z imienia i nazwiska do podchodzenia do urny i wrzucania kart do głosowania.
Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół 
z przeprowadzonych wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2012-2015.
Niniejszy protokół stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Protokół ten został odczytany przez Przewodniczącą Komisji Panią Teresę Mizera.
Karty do głosowania w kopercie stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sadu Rejonowego w Nysie na kadencję 2012-2015.
Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym  podjęła w/w uchwałę.
 Uchwała Nr XIII/91/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego 
w Nysie na kadencję 2012-2015 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 Przewodniczący Pan Kazimierz Didyk  przeczytał w punkcie tym odpowiedź skierowaną do mieszkańców ul. Parkowej w Korfantowie reprezentowanych przez Pana Ryszarda Nowaka, jaką w imieniu Rady Miejskiej w Korfantowie podpisał.
Kserokopia odpowiedzi na pismo mieszkańców ul. Parkowej w Korfantowie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Głos w sprawie w/w pisma zabrali radni Rady Miejskiej,  radca prawna urzędu Pani  Zofia Cichoń oraz Burmistrz Korfantowa. W wyniku dyskusji ustalono, że nad pismem pod, którym podpisał się sam Przewodniczący RM głosowania nie przeprowadza się ponieważ jest ono zgodne z treścią uchwały jaką Rada Miejska w Korfantowie podjęła w miesiącu czerwcu br. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. Ponadto poproszono o przekazywanie treści odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Miejskiej dla wszystkich radnych.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił burmistrz, który powiedział, że na interpelację zgłoszoną przez radną Panią Annę Bardoń-Łaszczewską oraz radnego Pana Andrzeja Kruczkiewicza   odpowiedzi  zostaną udzielone pisemnie.
Odpowiadając na interpelację radnego Ryszarda Huzara burmistrz powiedział, że zlecone zostało opracowanie kosztorysu ponieważ w projekcie nie została uwzględniona m.in. winda w budynku starej remizy, a która jest tam potrzeba. Konieczne też było unieważnienie całego postępowania na opracowanie kosztorysu. Burmistrz wyjaśnił przy tym, że dokumentacja projektowa, a  jest prawidłowa gmina posiada także pozwolenia na wykonywanie tam prac.
Ad. 8 W wolnych wnioskach komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
- dyrektor Gimnazjum w Korfantowie, która zaprosiła wszystkich na dni otwarte szkoły, które odbędą się w dniu 14 października br.
-sołtys Przechodu, która podziękowała za pomoc w organizacji imprezy
 w Przechodzie z  okazji  otrzymania przez wieś Przechód tytułu  ,,Piękna Wieś Opolska 2011”;
-radny Mariusz Żabiński w sprawie zapadania się drogi przy wjeździe na osiedle mieszkaniowe na ul. Parkowej w Korfantowie oraz uzupełnienia kamieniem parkingu znajdującego się przy tym osiedlu;
- burmistrz podziękował sołtys Przechodu, radnemu A. Kruczkiewiczowi oraz wszystkim organizacjom jakie funkcjonują w Przechodzie za aktywność społeczną  która zaowocowała otrzymaniem przez wieś tytułu ,,Piękna Wieś Opolska 2011”. Burmistrz podziękował także innym sołectwom w tym: Włostowej i Kuropasowi za pomoc przy organizacji spotkania w Przechodzie. 
Burmistrz złożył także  najserdeczniejsze życzenia nauczycielom z okazji ich święta przypadającego w dniu 14 października -do życzeń dołączył się również Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej.
-radna Katarzyna Stankala poprosiła o remont przepustu znajdującego się  przy przystanku autobusowym w sąsiedztwie drogi powiatowej  w Puszynie. 
Ad.9 Przewodniczący RM  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z odbytej
w dniu   31 sierpnia  2011 roku  XII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Rada jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem XIII sesji RM jej Przewodniczący o godz. 14. 50 zamknął  obrady sesji.
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