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Protokół Nr XV/2011
z odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku  XV  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:10.20-15.20.

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 Samorządu Województwa  Opolskiego dotycząca dalszego funkcjonowania  Opolskiego Centrum Rehabilitacji  w Korfantowie:
wystąpienie przedstawiciela Samorządu Województwa Opolskiego;
 dyskusja i pytania radnych.
Przedstawienie założeń znowelizowanej ustawy o porządku i czystości 
w gminie w kontekście nowych obowiązków dla samorządu:
wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
dyskusja i pytania radnych.
 Informacja o złożonych uwagach do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części Korfantowa wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia:
wystąpienie Burmistrza;
dyskusja i pytania radnych;
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz
 z niezbędną infrastrukturą na obszarze części miejscowości Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice .
Podjęcie uchwał:
	w sprawie udzielenia upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictwa procesowego;

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok;
	 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych;
	w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
	w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej  dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych przez : burmistrza, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje w imieniu burmistrza dokonana przez podmioty do niej zobowiązane.
Wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia.
Przyjęcie protokołu z  obrad XIV  sesji  Rady Miejskiej.
Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk stwierdził prawomocność  obrad sesji, gdyż uczestniczyło w niej 14  radnych (nieobecny  usprawiedliwiony radny J.Oleś).
Przewodniczący poinformował, że z porządku sesji zostanie wycofany punkt 4 ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Marszałka Województwa Opolskiego, który miał przedstawić informację dotyczącą dalszego funkcjonowania Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.
Zapoznał następnie z pismem Burmistrza Korfantowa w sprawie wniosku Burmistrza Korfantowa  w sprawie rozszerzenia porządku obrad w punkcie 7 (podjecie uchwał) 
o podpunkty:
h) w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. ,,Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości  usług edukacyjnych;
i) w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu systemowego pn. ,,Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie  różnic w jakości usług edukacyjnych.
Na wniosek radnej Anny Bardoń- Łaszczewskiej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów  o  dodanie do punktu 7 podjęcie uchwał podpunktu :
j) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
Wszystkie zaproponowane przez Przewodniczącego RM, burmistrza oraz Komisję zmiany zostały przegłosowane osobno i jednogłośnie  (każdy z tych wniosków) dodany do porządku obrad XV sesji RM w Korfantowie.
Pismo Burmistrza Korfantowa do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Korfantowie  nr  EDU.I.006.1.2011.JG   stanowi załącznik nr 4  do protokołu.
Po głosowaniu głos zabrali:
- radny M. Żabiński, który powiedział, że Komisja Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych nie miała możliwości zapoznania się z projektem uchwały wniesionym przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Radny prosi 
o przedstawienie skutków zastosowania obniżenia ceny żyta do podatku dla budżetu gminy i opinii prawnej radcy prawnej odnośnie tego projektu uchwały.
-Burmistrz Korfantowa poddał w wątpliwość możliwość wnioskowania przez jedną radną dodania do porządku obrad projektu uchwały bez braku wskazania w projekcie budżetu na 2012 rok skutków obniżenia dochodów w wydatkach gminy w 2012 roku oraz braku opinii burmistrza odnośnie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
- Przewodniczący RM powiedział, że projekt tej uchwały był przedmiotem prac dwóch komisji, które poparły obniżenie ceny żyta do podatku, natomiast skutek obniżenia stawki żyta do podatku dla budżetu gminy w 2012 roku powoduje uszczerbek dochodów w wysokości ok.133 tys. zł  w dochodach.
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że bez jego opinii projekt tej uchwały nie może być przedmiotem sesji i uchwalania, ale jeśli tak zostanie wykonane, to burmistrz zaskarży projekt tej uchwały  do wojewody jako nieformalnie podjętą. 
-radny Mariusz Żabiński powiedział, że projekt uchwały zgłoszony przez radnego musi zostać zaopiniowany przez burmistrza  i  przewodniczącego Rady, radny powiedział, że za chwilę sprawdzi który paragraf o tym mówi.
- radny Andrzej Kruczkiewicz powiedział, że wniosek o obniżenie stawki żyta do podatku był głosowany na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
 a teraz może omyłkowo został zgłoszony przez radną A. Bardoń-Łaszczewską, 
a powinien być zgłoszony przez  właściwą Komisję. Radny powiedział, że on informuję tylko o tym, że takie głosowanie zostało na komisji merytorycznej przeprowadzone.
-Burmistrz Korfantowa poprosił, aby do przedstawionego wniosku radnej ustosunkowała się radca prawna zwłaszcza w kontekście nieobowiązku przedstawienia skutków obniżenia dla budżetu  gminy i wskazania z jakich zadań proponuje się zrezygnować w przyszłym roku. Burmistrz powiedział, że dla rolników jest to symboliczne obniżenie podatku, bo jest to ok. 10 zł na 1 ha, a dla budżetu gminy kwota ta wynosi 133 tys. zł. Burmistrz powiedział, że może ktoś zaproponuje, aby w 2013 roku zrezygnować z funduszu sołeckiego lub z innego zadania. Burmistrz powiedział, że w  projekcie budżetu gminy na 2012 rok została zagwarantowana zgodna z ustawą równowaga wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.
-radny A.Kruczkiewicz powiedział, że jego Komisja (Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów) miała prawo taki wniosek złożyć, a burmistrz przedstawił projekt budżetu na 2012 rok, nad którym rada będzie debatowała. Bo teraz radny zrozumiał tak: że burmistrz przedstawił swój projekt uchwały budżetowej na 2012 rok i temat jest zamknięty ,,i w tym ma  być tak jak tutaj zostało”. Radny przypomniał, że 
w momencie dyskutowania nad podatkami projekt uchwały budżetowej też nie był znany i  nie wiadoma była cena żyta. Radny powiedział, że pod względem prawnym komisja ,,zrobiła prawidłowo i nie ma żadnych wątpliwości ponieważ budżet będzie dyskutowany choćby 7 grudnia”.
- radna K. Stankala przytoczyła zapisy Statutu Gminy Korfantów § 29 pkt. 5, który mówi ,,Jeżeli wnioskodawcą jest Burmistrz lub Komisja wówczas uzasadnienie uchwały zastępuje opinię o której mowa w punkcie 3”  czyli jeżeli projekt uchwały został zgłoszony przez Komisję to opinia  ta nie jest wymagana.
- Burmistrza Korfantowa powiedział, że statutu nie należy odczytywać literalnie. Burmistrz prosi Panią radną o zapoznanie się z ustawą o finansach publicznych.
Burmistrz powiedział, że nie wyobraża sobie tego, aby i komisje i burmistrz jednocześnie mogły wnioskować o projekty uchwał, które są względem siebie sprzeczne. Burmistrz przypomniał, że rada nie ma uprawnień do ustalania ceny żyta do podatku, a jedynie może obniżać cenę ogłoszoną w komunikacie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z ustawy o samorządzie gminnym wynika obowiązek pokazania w budżecie skutków obniżenia dochodów gminy. Burmistrz na koniec zaapelował o wysłuchanie interpretacji prawnej radcy prawnej, bo być może dyskusja prowadzona  przez radnych i burmistrza w tym punkcie jest bez sensu.
-radna A. Bardoń-Łaszczewska powiedziała, że chodziło jej o wywołanie dyskusji nad sprawą wysokości podatku rolnego, bo ,,w ubiegłym roku stawka do obliczania podatku rolnego  wynosiła 37, 64 zł, a obecnie proponuje się kwotę 74,18 zł i są to budżety domowe i są to ludzie.” 
- Burmistrz Korfantowa zapytał retorycznie radną A. Bardoń-Łaszczewską, czy wobec tego wie ile rolnikom płacą za żywiec, zboże: pszenicę i żyto. Układ jest karkołomny, bo należałoby się zapytać o to dlaczego jeśli w roku ubiegłym rolnikom płacono więcej za pszenicę i żyto to rolnicy nie wnioskowali o podwyżkę tych podatków, bo zapłacili  mniej  za podatek niż otrzymali za zboże. Burmistrz powiedział, że nigdy nie słyszał od rolników tego, aby rolnicy nie narzekali nawet pomimo bardzo dobrej koniunktury w rolnictwie.
-radca prawna Pani  Zofia Cichoń powiedziała, że dla dobra sprawy należałoby projekt uchwały zaproponowany przez radną, a następnie komisję uwzględnić 
w porządku sesji i zakończyć dyskusję. Radca powiedziała, że w momencie, kiedy będzie poddawany projekt tej uchwały to   wskaże w  projekcie przez Komisję błędy  prawne i sposoby ich rozwiązania.
 -Przewodniczący RM powiedział, że projekt dyskutowanej uchwały został dodany już do porządku obrad, a odnośnie treści merytorycznej to zostanie ona omówiona 
w dalszej części obrad sesji.
Ad. 2 Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Jarosławowi Szewczykowi-Sekretarzowi Gminy, który przedstawił informację o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa  w okresie od 27 października  do dnia 30 listopada  
2011 roku.
Informacja powyższa stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.3 Interpelacje i wnioski zgłosili:
3.1. Radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie przedstawienia pełnych kosztów budowy gimnazjum w Korfantowie;
3.2 Radny Andrzej Kruczkiewicz w sprawie planów remontowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie wobec perspektywy wyremontowania budynku zabytkowej remizy strażackiej w Korfantowie;
3.3. Andrzej Kruczkiewicz w sprawie otrzymanej odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 28.09.2011r. dotyczącej organizacji  dowozu uczniów do szkół gminnych, prośba o ponowne przeanalizowanie problemu dowozu uczniów
 i stworzenie  dogodnej ,,siatki” dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę oraz taboru autobusowego  jakim dysponuje ZGKiM w Korfantowie i zabezpieczenia dojazdu uczniów do szkół na wypadek awarii, któregoś z autobusów.
Ad.4. Został  wycofany  z porządku obrad XV sesji RM
Ad.  5a).  Przewodniczący RM  Pan Kazimierz Didyk udzielił głosu Panu Adamowi Ziole, który przedstawił założenia znowelizowanej ustawy o porządku i czystości  
w gminie w kontekście nowych obowiązków dla samorządu.
 Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i  Nieruchomości na początku swojej wypowiedzi powiedział, że na terenie gminy firmy zbierające odpady w ubiegłym roku  odebrały  883,5 tony z 24 miejscowości gminy czyli ok. 370 kg odpadów wytworzyło jedno gospodarstwo domowe, średnio natomiast w kraju od osoby zbiera się ok. 500 kg odpadów, czyli w świetle nowych przepisów gmina nasza będzie musiała zebrać 3 razy więcej odpadów, żeby utrzymać standardy o których mówi ustawa i prawo unijne. Naczelnik poinformował, że odpadów z remontów mieszkań było ok. 8 ton, natomiast opakowań z tworzyw sztucznych było 9,6 tony, szkła 23 tony.
 Naczelnik powiedział, że Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami 
w Domaszowicach będzie przerabiało ok. 100 tys. ton odpadów rocznie z czego 15 tys. ton będą stanowiły odpady biodegradowalne, RCGO obsługiwać będzie ponad 300tys. mieszkańców. Odpady biodegradowalne będą deponowane w Okopach, jeśli gmina Łambinowice wyrazi na to zgodę. Naczelnik powiedział, że Państwo radni otrzymali informację dotyczącą wzorcowego zakresu zadań dla gmin, w którym jest łącznie 63 punktów jakie musi spełnić gmina, aby skutecznie przygotować się do kompleksowej gospodarki odpadami na swoim terenie w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o porządku i czystości w gminie. Naczelnik powiedział, że wraz
 z wejściem w życie nowych obowiązków dla gmin istnieje potrzeba zatrudnienia 1-2 pracowników w urzędzie, którzy mieliby zajmować się nowo nałożonymi obowiązkami dla gmin w zakresie gospodarki odpadami. Pierwszym obowiązkiem gminy będzie inwentaryzacja nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych (szkoły, szpitale, firmy  usługowe i produkcyjne itd.). Naczelnik powiedział, że ustawa mówi o tym, że nawet w domostwach niezamieszkałych śmieci są produkowane. Weryfikacja mieszkańców prowadzona będzie również na podstawie zużytej w danej posiadłości wody. Podstawowym dokumentem weryfikującym każdą nieruchomość będzie deklaracja nieruchomości podatkowej.  Na tej podstawie gmina będzie wydawała decyzję  o  wysokości opłat za odbiór odpadów, opłaty te zależne będą od:
-ilości odpadów;
-składu morfologicznego odpadów;
- odległości od innych gospodarstw;
- gdzie będzie znajdowało się składowisko odpadów itd.
Naczelnik powiedział, że założenia ustawodawcy są takie, aby każdy mieszkaniec 
w każdym czasie mógł od gminy żądać podstawienia dodatkowego kosza, tak, aby wszystkie jego śmieci  trafiały do Centrum Gospodarki Odpadami.  Poprzedzone zostanie to przeprowadzeniem ankiet wśród właścicieli nieruchomości  dotyczących przeprowadzonych remontów, wymiany sprzętu AGD i mebli  oraz akceptowanych przez nich zasad selekcji,  potrzeby usunięcia starych sprzętów za strychów piwnic
 i komórek, posiadania zużytych opon, opakowań po środkach  roślin i nawozach, posiadania przeterminowanych lekarstw, opakowań po farbach i  lakierach oraz innych substancjach niebezpiecznych, baterii i akumulatorów. Uzyskane na podstawie ankiet dane powinny być pomocne przy ustaleniu zasad segregacji, określenia ilości i lokalizacji punktów selektywnego zbierania odpadów , wreszcie do weryfikacji danych uzyskanych z badań odpadów.
Opłata od jednego mieszkańca będzie wynosiła ok.15-20 zł od osoby miesięcznie. Naczelnik powiedział, że nie ma dziś osób, które by nie produkowały odpadów
 i nieprawdą jest to, że każdy indywidualnie wszystkie śmieci przetwarza w swoim gospodarstwie. Przypomniał, że  nawet odpady po lekarstwach są odpadami 
w dodatku niebezpiecznymi. 
Koszty  zarządczej i administracyjnej obsługi  nie powinny przekroczyć  5% wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów. Obowiązkiem gminy, będzie odbiór wszystkich odpadów wielkogabarytowych, dodatkowo gmina będzie zobowiązana do rozliczenia się z oddanych odpadów mieszanych i biodegradowalnych. Gmina będzie zobowiązana do wypracowania określonych wskaźników przy segregacji tych śmieci, w przypadku ich nieuzyskania  to będzie zmuszona zapłacić kary w wysokości od 100 do 150 tys. zł.
Naczelnik powiedział, że ściągalność ,,podatku śmieciowego” już w komentarzach do ustawy szacowana jest na ok. 70%, natomiast gmina będzie zobowiązana do rozliczania się z firmami, które wygrają przetarg w 100% i  będzie to przyczyną ,,dziury” w budżecie.
Kody kreskowe będzie miała gmina oraz każde gospodarstwo. Zakłada się, że nowy system gospodarki odpadami ma być atrakcyjny dla mieszkańców. Komfortową sytuację będą miały firmy zbierające śmieci, których nie będzie interesowała już sprawa egzekwowania i windykacji opłat jaką będą ponosić właściciele nieruchomości, bo obowiązek ten scedowany zostanie na gminę. Na zmianie przepisów zarobią:
-firmy zbierające śmieci, 
-firmy opracowujące programy dla gmin;
- firmy produkujące kody kreskowe.
Naczelnik powiedział, że można by było zaproponować, aby gospodarstwo, które wypracowało największą ilość odpadów oraz prowadziło we właściwy sposób segregacje otrzymało  w nagrodę np. jak to było  w Niemczech w momencie wprowadzenia segregacji śmieci nowego mercedesa-powiedział humorystycznie naczelnik.
 Naczelnik powiedział, że Gmina może odstąpić od segregacji z tym, że cena za odpady od kubła będzie wynosiła nie 20 zł, a 30 zł. Znowelizowane przepisy będą 
w gminach obowiązywały od 1 sierpnia 2013 roku, do tego czasu gminę czeka wiele pracy, aby nowy system gospodarki odpadami działał sprawnie  i z dużą korzyścią dla mieszkańców.
Naczelnik wspomniał również o zagrożeniu jakie niosą ze sobą  poszczególne odpady i czas ich rozkładu w środowisku.
Ad. 5b) W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
-radny A. Kruczkiewicz, który powiedział, że naczelnik informując o zmianach 
w ustawie chyba żartował. Radny zwrócił uwagę na to, że ustawa ta będzie gwarantowała rozrost administracji, ponieważ trzeba będzie zatrudnić ok. 10 tys. osób do jej stosowania.  Radny pyta o to dlaczego ustawa ta nie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, skoro nakłada na gminy nowe obowiązki, a nie daje na to środków finansowych? Radny powiedział, że do włodarzy miast trzeba mieć trochę pretensji, bo skoro rodzice przedszkolaków mogli podjąć interwencję 
„w sprawie opłat za przedszkola, to to samo mogli zrobić burmistrzowie i wójtowie miast w tematyce odpadów. Radny powiedział, że był zwolennikiem Uni [Europejskiej], ale teraz nawet nie wie czy za 5 lat Unia będzie istniała. Na koniec wypowiedzi radny życzył naczelnikowi  Wydziału Gospodarki, Ekologii 
i Nieruchomośc, żeby gmina zebrała jak największą ilość śmieci i powiedział, że wcale nie zazdrości  pracy jaką czeka wydział.
- Burmistrz Korfantowa  odniósł się do problemu śmieci w kontekście trwającego sezonu grzewczego. Burmistrz odniósł się do problemu  palenia przez mieszkańców innymi materiałami niż węgiel i gaz i zatruwania  środowiska oraz tworzenia smogu 
w sołectwach i mieście.
-radna K. Stankala  zadała pytanie dotyczące naliczania opłaty śmieciowej. Radna zapytała o to w jaki sposób opłata będzie naliczana w przypadku osób faktycznie zamieszkujących w innych miejscach aniżeli są zameldowane na pobyt stały? Na jakich zasadach one będą płaciły tą opłatę?
Odpowiedzi udzielił burmistrz, który powiedział, że nie ma precyzyjnej odpowiedzi na tą chwilę, bo nie ma jeszcze w tym zakresie wszystkich rozporządzeń wykonawczych jednak wskazał, że pod uwagę przy obliczaniu opłaty tej będzie brane również zużycie wody przez dane gospodarstwo. Korzyścią ze zmiany ustawy 
o porządku i czystości w gminie może być urealnienie liczby mieszkańców w gminie.
-radny Henryk Kierpal, który odniósł się do obowiązku wytworzenia dużej ilości śmieci biodegradowalnych przez gminę i obowiązku oddawania ich dla firmy, radny powiedział,  że odpady takie w każdym gospodarstwie domowym są wykorzystywane we własnym zakresie, stąd obowiązek wyprodukowania przez gminę określonej liczby śmieci tego rodzaju może być trudny do spełnienia. Radny powiedział, że dobrze, że ustawa ta zostanie dla gmin narzucona, bo o czystość należy dbać, jednak radny nie wyobraża sobie uiszczania tak wysokich opłat za śmieci. Zdaniem radnego 20 zł od osoby miesięcznie jest to jednak za duża kwota  dla większości  gospodarstw domowych. 
Radny powiedział, że wszystko jest dobrze, wszyscy w Sejmie obliczyli te opłaty jednak nikt nie pomyślał o tym, że Polacy nie mają wypłat na poziomie unijnym. Radny powiedział, że już teraz produkty takie jak chleb, cukier, benzyna są w cenie jak w Unii, jednak wynagrodzenia są polskie, stąd też nasuwa się pytanie: z czego Ci ludzie mieliby płacić? Radny powiedział, że dla gmin nowe przepisy będą dużym problemem, zwłaszcza egzekucja nowych przepisów  w zakresie opłat za śmieci.
-Burmistrz Korfantowa, powiedział, żeby radni nie posługiwali się kwotą 20 zł, bo jest to przykładowe wyliczenie, bo opłata ta wynosić może np.10zł, 30 zł lub też jeśli gmina jest bogata, to może zrezygnować z pobierania tych opłat i sama za śmieci wytworzone przez mieszkańców zapłacić.

Przewodniczący RM ogłosił 15 minutową przerwę w obradach XV sesji.
Po przerwie Przewodniczący RM wznowił obrady XV sesji Rady Miejskiej 
w Korfantowie.

Ad. 6a) Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Gracjanowi Kurzeji- naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, który przedstawił informację o złożonych uwagach do projektu planu zagospodarowania  przestrzennego części Korfantowa wraz propozycjami ich rozstrzygnięcia.
Naczelnik powiedział, że zgodnie z uchwałą Nr LIV/309/2011  z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów rozpoczęto procedurę związaną ze zmianą planu. W tym celu rozpoczęto konsultacje z gminami ościennymi, Gminną Komisją Urbanistyczną, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ze wszystkimi  zarządcami dróg na zmienianym  terenie. Kolejnym etapem było uzyskanie uwag 
i opinii oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian tego planu. 
14 października br. odbyła się dyskusja publiczna w której uczestniczyło 10 osób. Natomiast do 14 listopada  br. można było zgłaszać wnioski do zmiany planu. Do burmistrza zgłoszonych zostało 5 wniosków.
 Pierwszy wniosek  Pani Krystyny Giereś dotyczy przeprojektowania drogi o symbolu 4KDD lub za zaprojektowaną drogę 4 KDD na działce budowlanej w zamian za wyznaczenie w obrębie działki 338/1 dwóch działek budowlanych.
Drugi wniosek. Zgłoszony przez Pana Grzegorza Błaszczuka dotyczy terenu położonego przy ul. Słowackiego, Pan Błaszczuk wnioskuje,  aby dopisać usługi turystyki i hotelarstwa do zapisu 5MN.
Trzeci wniosek zgłoszony przez Państwa Łukasza i Aleksandrę Chlewickich dotyczy:
- usunięcia zapisów w 1MN  o zabudowie wielorodzinnej i potraktowanie działki jako jednej siedliskowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną .
-utrzymanie zapisów w 1KDP dotyczących charakteru-drogi pieszej bez poszerzenia pasa drogowego kosztem działki nr 415/1;
-doprecyzowanie zapisów 1KDL o przebieg, szerokość i ilość pasów drogi  uwzględniając lokalizację budynku mieszkalnego i gospodarczego;
-usunięcie usytuowania  parkingu na zapisie  1KDLprzy  bezpośredniej działce nr 415/1;
-utrzymanie  stawki procentowe od wartości wzrostu nieruchomości  na poziomie obowiązującego planu.
Czwarty wniosek zgłoszony przez Państwa Jolantę i Eugeniusza Kwiatkowskich dotyczyły następujących kwestii:
- usunięcia placu manewrowego;
-braku zgody na poszerzenie ul. Fredry z części działki nr 407;
-usunięcia zapisu budowy basenu na zapleczu działki nr 407;
-usunięcia zapisów dotyczących wydzielenia działek budowlanych;
-stawki procentowej w przypadku zbycia nieruchomości do  wysokości 1%.
Piąty wniosek zgłosili Państwo Zofia i Stanisław  Kopaczukowie, którzy wnioskują o:
- w części rysunkowej wprowadzić zmianę usytuowania drogi drogi 4KDD wzdłuż działki nr 336/2;
- w części tekstowej § 25 wprowadzić zapis z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem  1 MNp;
- w części rysunkowej zmniejszyć kąt przecięcia osi dróg jak najmniejszym kosztem działki 336/2;
-odstąpienie części działki pod zabudowę mieszkaniową będącą własnością gminy na poszerzenie drogi 3KDL kosztem działki 336/2.
Burmistrz Korfantowa w terminie 21 dni jest obowiązany rozpatrzyć te uwagi
 i w przypadku uwzględnienia części zgłoszonych wniosków, nastąpiłaby weryfikacja tych wniosków, uwzględnienie bądź też nie,  tych wniosków do planu i powtórzenie całej procedury związanej ze zmianą planu. 
Reasumując: burmistrz jest na etapie rozpatrywania wniosków zgłoszonych do planu.
Ad. 6b) Burmistrz Korfantowa powiedział, że wnioski, które zostaną do planu wniesione mogą być przez burmistrza albo przyjęte albo odrzucone. Jednak 
o tym, czy dany wniosek został ostatecznie odrzucony lub zaakceptowany  decyduje Rada, która przed uchwaleniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ostatecznie rozstrzyga o tym, co się z danym wnioskiem dzieje.
Burmistrz odniósł się także do renty planistycznej i wniosków dotyczących zmniejszenia wysokości opłaty związanej ze wzrostem wartości działki w związku ze zmianą planu zagospodarowania. Przypomniał, że obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki, a właściciel zbywa tę nieruchomość. Gmina może wystąpić do właściciela o zapłatę renty planistycznej w ciągu 5 kolejnych lat od daty uchwalenia planu miejscowego. Burmistrz powiedział, że każdy chce za swoje nieruchomości uzyskać jak najwięcej dochodu, a nie zawsze jest to do pogodzenia z przepisami prawa w  tym zakresie i interesem gminy.
Burmistrz powiedział, że tworzenie dróg dojazdowych do posesji musi zostać wykonane zgodnie z prawem. Propozycje podziału działek są propozycjami fakultatywnymi, a nie obligatoryjnymi.
 Burmistrz odniósł się do zgłoszonych wniosków pokazując obecnym na mapie do jakich terenów odnoszą się zgłaszane postulaty.
-radny R. Huzar, który odniósł się do wniosków zgłoszonych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Korfantowa pokazując tereny na mapie o których mówi i zadając pytania do poszczególnych części planu.
Wyjaśnień udzielali burmistrz oraz naczelnik Pan G. Kurzeja.
Ad.6c) Przewodniczący RM poprosił o zgłaszanie uwag bądź pytań do projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz niezbędną infrastrukturą na obszarze części miejscowości Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice .
Głos zabrali:
- radny A. Kruczkiewicz poprosił o zorganizowanie wyjazdu, którego celem byłaby   wizytacja farmy wiatrowej  w Lipnikach w gminie Kamiennik, aby tam móc zobaczyć jak funkcjonuje farma wiatrowa. Radny przypomniał, że  wniosek taki zgłaszał podczas posiedzenia komisji.
-radna A. Bardoń-Łaszczewska, która zapytała o to czy były przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące takiego usytuowania farm jaki jest proponowany oraz jak na takie coś zapatrują się rolnicy z terenów na których lokalizowane mają być urządzenia wiatrowe.
-Burmistrz Korfantowa powiedział, że dziwi się pytaniu dotyczącym uwzględnienia tych terenów pod farmy wiatrowe ponieważ Rada uchwalała zmianę studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego, w którym to dokumencie zaakceptowano jednogłośnie przeznaczenie terenów pod farmy wiatrowe na terenie na którym one są w planie usytuowane. Rada wówczas nałożyła na burmistrza obowiązek przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zatem  burmistrz obecnie nie realizuje  niczego innego niż to co mu uchwaliła Rada. Burmistrz przypomniał, że jeszcze tak niedawno w jego kierunku został wysnuty zarzut dotyczący niepozyskiwania dodatkowych dochodów podatkowych, zatem burmistrz przedstawiając przedłożony projekt uchwały właśnie postulat taki realizuje. Dlatego dziwi się pytaniom radnych dotyczących konsultowania, ponieważ to nie jest ten etap prac- wyjaśnił.
Burmistrz powiedział, że procedura związana z realizacją tego zadania potrwa  jeszcze ok. 4 lat. Burmistrz powiedział, że o lokalizację na terenie gminy farm wiatrowych obecnie zabiegają 3 firmy: dwie z Warszawy i jedna z Wrocławia. Burmistrz wyjaśnił przy tym, że rolnicy zainteresowani są ulokowaniem na swoich działkach wiatraków, jednak są to sprawy indywidualne  pomiędzy firmami wiatrowymi, a poszczególnymi rolnikami i gmina w to nie ingeruje. Burmistrz poinformował, że na ulokowanie jednego wiatraka potrzebna jest działka o wielkość ok. 30 arów, za którą firma która uzyska wszystkie przewidziane prawem zezwolenia płaci rolnikowi od 25 do nawet 40 tys. zł. Jednak to plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje lokalizacje każdego z wiatraków przy zachowaniu uwarunkowań i ograniczeń wynikających z ustaw dotyczących np. odległości pomiędzy wiatrakami bądź też pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi. Do powstania farmy wiatrowej niezbędne jest przeprowadzenie wielu prac związanych ze zbadaniem inwestycji tej pod kątem chociażby oddziaływania na środowisko np. zbadanie przelotów ptaków czy występowania określonych gatunków zwierząt na planowanym terenie pod farmy. Burmistrz powiedział  również, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby odwiedzić farmę wiatraków w Lipnikach. Spodziewany szacunkowy  dochód z usytuowania na terenie gminy 32  wiatraków to ok. 2 mln. zł
-radny R. Huzar powiedział, że rolnicy, którzy sprzedają ziemie dla firm zapewne nie będą protestować przeciwko takim inwestycjom, jednak protestować mogą osoby, które nie mają ziemi przewidzianej do sprzedaży. Radny powiedział, że niepokoi go usytuowanie granic inwestycji farm na równi z granicami miejscowości ponieważ wg. radnego powinna zastać zachowana 500 metrową strefa ochronna. Radny powiedział, że uwagi które zgłosił nie są polityczne, a wynikają wyłącznie 
z troski o mieszkańców.
- Burmistrz powiedział, że procedura zmiany planu pod inwestycje wiatrowe jest identyczna jak ta, która dotyczy samego Korfantowa czyli: przyjmowanie wniosków do planu, wyłożenie propozycji zmian do publicznego wglądu, zbieranie uwag, rozpatrywanie ich, dyskusja publiczna po oczywiście spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z ustaw. Burmistrz powiedział, że udział społeczny w tej materii jest szeroko zapewniony i nie będzie w żaden sposób pominięty. W projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego będą przedstawione szczegółowo lokalizacje każdego z takich urządzeń z dokładnością do kilku metrów. 
Burmistrz powiedział, że w gminie Kamiennik procedura od pomysłu do realizacji farmy wiatrowej trwała ok. 6 lat, natomiast niezbędna odległość pomiędzy wiatrakami, a budynkami mieszkalnymi wynosi mi.n. 500-800metrów, a pomiędzy wiatrakami 300 metrw300 metrów. Pojemność naszych terenów pod tego typu lokalizacje wynosi od 28 do 32 wiatraków w zależności od rodzaju wiatraku.
- radny A. Kruczkiewicz, który powiedział,, że myśmy się chyba ,,totalnie niezrozumiali, wchodzimy w etap i chcieliśmy tylko Pana poprzeć tylko, żebyśmy mieli pewną świadomość. Troska, no jest. No wiem co się dzieje z tą Fredry i ciągle się tam coś zmienia, bo ktoś coś tam i żeby uniknąć tego, chcielibyśmy 3 lata mając przed sobą pracy  rzetelnie wiedzieć, podchodzić do tego wręcz przekonywać do tego, że ta sieć wiatraków, farma jest to szansa nie tylko dla gminy, ale także przede wszystkim dla tych ludzi. Także, ja to tylko miałem tak na myśli. Dziękuję”.
W dalszej części obrad nie uczestniczyła radna U. Budynek, zatem w sesji uczestniczyło 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz
 z niezbędną infrastrukturą na obszarze części miejscowości Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice.
Rada 11 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XV/101/2011 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze części miejscowości Włodary, Rynarcice, Kuropas
 i Myszowice stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Ad. 7 a) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
Rada 13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XV/102/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictwa procesowego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 b) Odnośnie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok głos zabrał radny A. Kruczkiewicz, który przeprosił, za to, że zabiera głos w sprawach ważnych dla mieszkańców, ale po to jest, aby rozmawiać i nie patrzeć na czas bo są to ważne i istotne aspekty. Radny powiedział, że w głosowaniu nad tą uchwałą się wstrzyma. Radny pyta o to ile spośród zgłoszonych wniosków na konsultacjach programu współpracy zostało przez burmistrza zaakceptowanych? Radny powiedział, że jako prezes Ludowych Zespołów Sportowych wniósł o zwiększenie dotacji na krzewienie kultury fizycznej ponieważ kwota dotychczasowej dotacji od kilku lat jest na tym samym poziomie natomiast koszty uczestnictwa w zawodach 
z każdym rokiem rosną.
 Burmistrz powiedział, że środki jakie w 2012 roku zostały zabezpieczone na ochronę zdrowia oraz na kulturę fizyczną zostały wyliczone na podstawie możliwości projektu przyszłorocznego budżetu. Burmistrz powiedział, że nie wyobraża sobie tego, że powstaje organizacja pozarządowa i od razu wyznacza warunki oraz środki jakie musi dostać od gminy. Burmistrz powiedział, że też potrafi wydawać pieniądze zwłaszcza nie swoje.
Burmistrz wyjaśnił, że gmina nie ma prawa przeznaczać środków dla Ludowych Zespołów Sportowych, ma natomiast prawo do przekazywania  swoich zadań  dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu  i przeznaczenia na ten cel określonej puli środków finansowych. Nie jest pewne to, że konkurs dla organizacji pozarządowych wygra organizacja: Ludowe Zespoły Sportowe, bo być może inna organizacja złoży lepszą ofertę- mówił teoretycznie burmistrz. Na tym etapie nie mówi się o tym kto ma wygrać. Burmistrz powiedział, że liczy na to, że nasze (gminne) organizacje złożą najlepsze projekty do konkursu i pieniądze przeznaczone na te konkursy pozostaną w gminie. Burmistrz powiedział, że  dla wszystkich dysponentów budżetów środki zostały zmniejszone natomiast na organizacje pozarządowe kwoty  nie zmieniły się.
Burmistrz powiedział, że w przyszłości należy wprowadzić kilka zmian do zasad współpracy z organizacjami w tym zmienić zakres współpracy pomiędzy pełnomocnikiem burmistrza ds. organizacji pozarządowych  zasady rozliczania organizacji, które realizują zadania w imieniu gminy. Burmistrz powiedział, że to Rada zdecyduje o tym jakie ostatecznie wielkości przyjąć w budżecie, burmistrz natomiast uznał, aby w obecnej sytuacji finansowej środki te pozostawić na dotychczasowym poziomie czyli 90 tys. zł
Burmistrz powiedział, że to nie od jego woli zależy to czy środki na dane zadania będą czy też nie, a od faktycznych możliwości budżetu. Prosił,aby  w tej materii zachować dbałości o zrównoważony budżet gminy.
-radny A. Kruczkiewicz powiedział, że jemu nie o to chodziło. Radny powiedział, że zgadza się z tym, że konkurs dla organizacji pozarządowych nie musi wgrać Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, a każda inna organizacja po spełnieniu postawionych przez gminę wymogów. Radny podziękował za poprzednie lata współpracy powiedział przy tym, że w sporcie jest różnie i wyniki sportowców też
 w każdym roku są inne, jednak koszty utrzymania: tj. opłacenie sędziów, transportu, licencji itd. z każdym rokiem rosną. Radny apeluje o zwiększenie w przyszłym roku środków na sport, ponieważ bez względu na to która organizacja wygra organizowany przez gminę konkurs będzie miała trudności ze spełnieniem nawet tych podstawowych zadań związanych z utrzymaniem boisk i opłatami.
 Burmistrz powiedział, że nie polemizuje z radnym, ale apeluje do organizacji pozarządowych o zachowanie pewnej dyscypliny finansowej i wnioskowania do burmistrza o środki wówczas, gdy organizacja ta już działa, a nie dopiero zaczyna działać.
Burmistrz poinformował przy tym, że w czwartek ma odbyć spotkanie ze stowarzyszeniem z Łomży, które jest zainteresowane przejęciem szkoły we Włodarach, czyli są organizacje które chcą konkurować w każdej dziedzinie 
z organizacjami lokalnymi działającymi na danym terenie.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
Rada 12 głosami ,,za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XV/103/2011 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu. 
Ad.7 c)  Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.
Rada 11 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” i 1 głosie wstrzymującym podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XV/104/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 d) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 
Rada 9 głosami ,,za” przy 4 głosach ,,wstrzymujących” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XV/105/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 Ad. 7 e) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 10 głosami ,,za” przy 3 głosach ,,wstrzymujących” podjęła w/w uchwałę. 
Uchwała nr XV/106/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad. 7f) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok.
Rada 10 głosami ,,za” przy 3 głosach ,,wstrzymujących” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XV/107/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.7g) Przewodniczący RM udzielił głosu Panu Henrykowi Kierpalowi- Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zgłoszonej przez Pana Przemysława Gudzikowskiego skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
Powyższe stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
- radny R. Huzar, który poprosił o to , aby  radni szybciej otrzymywali projekty uchwał dotyczące rozpatrzenia skarg. Radny powiedział, że jest to proces, który jest skutkiem braku doprecyzowania prawa  i jeżeli nie da się tej sprawy zakończyć polubownie, to sprawa zapewne skończy się w sądzie administracyjnym, który będzie musiał sprawę tę rozstrzygnąć.
Rada 10 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,przeciw” i  1 głosie ,,wstrzymującym” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XV/108/2011 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 7h) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. ,,Rodem Korfantowianin, 
a w przyszłości Europy obywatel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości  usług edukacyjnych. 
Rada 13 głosami ,,za” podjęła w/w  uchwałę.
Uchwała Nr XV/109/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. ,,Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości  usług edukacyjnych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
Ad.7 i) Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu systemowego pn. ,,Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie  różnic w jakości usług edukacyjnych.
 Rada jednogłośnie, 13 głosami ,,za” podjęła w/w uchwałę.
Uchwała Nr XV/110/2011 uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu systemowego pn. ,,Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach  Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie  różnic w jakości usług edukacyjnych stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 j) Odnośnie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok (z kwoty 74,18 zł na kwotę 70,00) zł głos zabrali:
-Burmistrz Korfantowa, który powiedział, że jest za tym, aby cena żyta  mianem lat poprzednich odpowiadała temu co ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W chwili obecnej Polskie Stronnictwo Ludowe wystąpiło z wnioskiem w Sejmie 
 o zmianę zasad obliczania średniej ceny żyta do podatku tak, aby ona była obliczana na podstawie ostatnich 11 miesięcy . Burmistrz negatywnie  odniósł się do możliwości rady gminy odnośnie przyjmowania zróżnicowanych stawek do obliczania tego podatku, ponieważ wiadomym jest, że w gminach wiejskich jest on znaczącym dochodem, aniżeli w gminach miejskich. Stąd  wyznaczanie zróżnicowanych stawek w zależności od gminy nie jest dobrym i sprawiedliwym rozwiązaniem. Burmistrz powiedział, że rolnicy zakupując ziemię przez 5 lat zwolnieni są całkowicie z płacenia podatku, w 6 roku z 50% tego podatku, a w 7 roku z 25% należnego gminie podatku  są, a gminom nikt nie rekompensuje  tego zwolnienia ustawowego.
Przypomniał, że w naszym rejonie pod uwagę powinna być brana cena pszenicy do podatku, a nie cena żyta ponieważ na naszym terenie żyto nie występuje, zatem wartość podatku mogłaby być jeszcze większa. 
 -Radny R. Huzar powiedział, że chciał zgłosić jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów ten projekt uchwały oficjalnie jako projekt komisji merytorycznej.
 - radca prawna Pani Zofia Cichoń odniosła się do projektu uchwały przedłożonego przez radnych w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2012  rok i wskazała na błędy jakie 
w tym projekcie uchwały pojawiły się, a bez poprawienia ich uchwała ta zostałaby unieważniona przez nadzór prawny Wojewody Opolskiego.
-radna A. Bardoń-Łaszczewska  zapytała, czy w kwestii tej uchwały mogliby wypowiedzieć się również sołtysi, którzy są rolnikami- jak widzą tą sprawę? Radna powiedziała, że nie ma doświadczenia w pisaniu projektów uchwał  stąd też pojawiły się w niej błędy. Radna pisząc projekt uchwały sugerowała się zamieszczonymi informacjami w internecie na temat zasad pisania uchwał oraz projektami uchwał z innych gmin i przeprosiła za tą formę uchwały. W swojej dalszej wypowiedzi radna wyraziła opinie, że obniżka jest symboliczna, ponieważ rolnicy oczekiwaliby znacznie wyższej.


- Burmistrz Korfantowa powiedział, że należy mieć świadomość  tego nad czym się dyskutuje. Uzasadnienie, które jest częścią tej uchwały pogrąża ją jeszcze bardziej. Przyznać należy, że  my ( gmina) rezygnujemy dobrowolnie z pieniędzy, zatem punkt obrad sesji: interpelacje należałoby zlikwidować do przyszłego roku. Burmistrz powiedział, że my rezygnujemy ze świadczeń i nie jest dla niego do przyjęcia, żeby rolnicy nie wiedzieli, że podatek rolny wzrośnie, bo rolnicy są  światli i wiedzą, że jak cena żyta wzrosła w tym roku to wzrośnie też podatek. Nie można powiedzieć, że się nie wie tego, że jeżeli cena żyta wynosiła 70zł za 1 q to stawka podana przez prezesa GUS będzie mniejsza, bo ceny takie faktycznie w tym roku były i te pieniądze wzięli rolnicy pomimo nawet słabszej jakości zboża. Burmistrz powiedział, że należałoby w tym punkcie podyskutować nad tym  z jakich zadań należałoby
 w przyszłym roku zrezygnować, bo uchwała o obniżeniu stawki żyta do podatku skutkuje uszczupleniem dochodów w wysokości ok. 133 tys. zł. Burmistrz prosił, aby przy wskazywaniu zadań z jakich należałoby zrezygnować kierować się racjonalnym myśleniem, a nie jak było mówione na komisjach: zrezygnować z oświetlenia ulicznego, zwolnienie 3 pracowników urzędu -wiąże się to z odprawami,  zlikwidowania wszystkich bibliotek itd.
-radny R. Huzar powiedział, że nikt zapewne nie myślał, że podatek może wzrosnąć o 100%, na terenie gminy produkcja żyta jest jednak zerowa, przy innych zbożach ceny ich nie wzrosły, aż tak znacząco w stosunku do roku poprzedniego.  Jakby tak myśleć, to cena pszenicy, rzepaku, buraków też była wyższa, czyli należałoby podnieść cenę do podatku jeszcze więcej. Radny powiedział, że plony w tym roku nie były, aż tak dobre, cena tego co się tutaj uprawia nie wzrosła tak radykalnie jak cena żyta i jest to dla radnego argument, aby ceny nie podnosić tak znacząco. Należy mieć na względzie również to, że jakby cena żyta nie wzrosła tak radykalnie, to gmina też miałaby o 1 milion zł mniejsze dochody, więc teraz jest dylemat czy skorzystać z tego prezentu jaki gmina dostała w pełnym stopniu czy podzielić się nim z innymi-rolnikami i zastosować obniżenie tego podatku. Radny powiedział, że większość gmin jednak zdecydowała się na obniżenie stawki żyta do podatku i to 
o większe kwoty, aniżeli u nas się proponuje. Dyskusja i projekt jest w ostatniej chwili-mówił radny.
-radny J. Dawidowicz, który powiedział, że na komisji której jest członkiem (Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska) każdy z radnych wypowiedział się na ten temat i radny był przychylny temu, żeby obniżyć stawkę żyta do podatku jeśli jest taka możliwość. Radny myślał,że przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Pan R. Huzar wskaże od razu wydatki, które nie zostaną wykonane w budżecie w przyszłym roku z powodu uszczuplenia wpływów do budżetu., bo jakby było wskazane z jakich działów rezygnować to burmistrz miałby również ułatwione zadanie. 
-radna A. Bardoń-Łaszczewska powiedziała, że ,,przypomina  o sytuacji, gdzie zakończenie prac związanych  z placem zabaw zabrakło 75 tys. zł, bo były jakieś niedopatrzenia na etapie projektowania i dziwnym trafem pieniążki się na to znalazły, to jest połowa tego o czym teraz rozmawiamy. Ja nawet zaproponowałam, czy nie należałoby robić oszczędności w tzw. kulturze biblioteki- jaka jest frekwencja, ile osób wypożycza książki, ilu jest klientów stałych tejże czytelni, jakie są koszty ich utrzymania, czy nie zmienić ich formy, czy np. nie powinny być mobilni pracownicy po kursach, którzy by raz w tygodniu przyjeżdżali do każdej z  miejscowości i robił zajęcia dla młodzieży, osób dorosłych czy kobiet jakieś zajęcia sportowe, aerobiki, wykorzystać te pieniądze lepiej.
Trzecia sprawa Urząd Stanu Cywilnego 4 rolety antywłamaniowe, proponuje się nam kwotę 31 tys. zł. Oświetlenie, a dlaczego nie, u nas taka szarówka godzina 15.16-ta lampy się włączają, ja nie wiem czy jest to kwestia czasowego włączenia, czy czujniki zmierzchowe są popsute ? 
Kolejna sprawa(…) OSP sławny Przechód, zlikwidowano kotłownie, żeby wóz bojowy był gotowy do użytku, pomieszczenie ogrzewane jest prądem - koszty niesamowite. Dostajemy informację ile kosztują nas świetlice. Naprawdę jakby się chciało to by można było, tylko jest kwestia czy się chce?. Może nie warto o te 4 zł walczyć, może trzeba by było walczyć o większe kwoty, albo wcale. Dziękuję”.


-Burmistrz Korfantowa powiedział, że jakby tego słuchał ktoś z zewnątrz to byłoby o nas w Polsce głośno, bo pomysł likwidowania bibliotek jest jednak pomysłem karkołomnym, zwłaszcza, ze kultura jest najbardziej niedofinansowaną częścią wielu budżetów. Burmistrz powiedział, że każdy ma swój własny system wartości i dla jednych biblioteka stanowić może zło konieczne, a dla drugich jest to dobro nieocenione. Powiedział, że wiadomym jest, że nikt nie sądzi, że w bibliotekach są kolejki i ciągle nowe książki są zakupywane, bo przecież na to pieniądze nie są dawane, ale księgozbiór jest tam jednak uzupełniany. Burmistrz powiedział, że nie ma bezpośredniego przełożenia na budżet sytuacja taka, że spodziewany się 1 mln. więcej dochodu to i już będą środki na jakieś nowe konkretne zadanie, bo proszę zauważyć-zwracał  uwagę burmistrz, że wzrastają koszty utrzymania tych działów, które gmina musi utrzymać i nie ma np. możliwości, żeby nie wydatkować środków  na pomoc społeczną np. za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, na co wydatkowane jest już prawie 300 tys .zł, coraz więcej kosztuje nas oświetlenie uliczne, bo wzrosły koszty energii, wraz z zakończeniem roku dowiemy się ile jako gmina dopłaciliśmy do oświaty poza zadaniami subwencjonowanymi, które mogłyby być mówiąc populistycznie przeznaczone na drogi, rowy, koszty  utrzymania świetlic wiejskich również wzrastają, koszt funduszu sołeckiego wynosi już 260 tys. zł i też w różny sposób są wydawane (zakupywanie 3 kosiarek do jednej miejscowości). Mówienie, że rolnicy się nie spodziewali takiej ceny jest bzdurą, trzeba też popatrzeć na wydajność w rolnictwie. W tym roku była koniunktura i proszę nie robić z rolników biedaków, bo sprzęt rolniczy jest coraz to lepszy, choć po latach koniunktury przychodzi dekoniunktura -apelował burmistrz.
 Przypomniał przy tym, że montaż żaluzji w biurze Urzędu Stanu Cywilnego nie jest niczyim wymysłem, a zaleceniem wynikającym z przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w Opolu kontroli i  musi zostać spełnionym, aby zabezpieczyć dokumenty jakie się tam znajdują. Burmistrz odniósł się także do funkcjonowania OSP i powiedział, że nie może być tak, że jedne straże w dużym stopniu same realizują własne zadania, a inne tylko wysyłają listy z żądaniami do gminy, nie udzielając się w swoich jednostkach. Burmistrz powiedział, że gmina pozyskuje dodatkowe środki na wiele zadań jakie są w niej realizowane, bo jakby posiadała tylko własne środki to one nie wystarczyłyby na realizacje tych zadań.
Burmistrz odniósł się także do zamiaru remontowania budynku zabytkowej remizy strażackiej w Korfantowie mówiąc, że dbałość o niego wynika z obowiązku nałożonego gminom w zakresie właśnie dbałości o swoje obiekty zabytkowe, stąd też udało pozyskać się środki w wysokości 85% całości zadania wynoszącego ok.1 mln. 300 tys. dlatego ważne jest to, aby przy małym udziale środków własnych uzyskać dofinansowanie, zatem środki nasze jakie na ten cel będziemy wydatkować wynosić będą ok. 300-350 tys. zł. Pieniądze, które wykorzystujemy na modernizację systemu wodociągowego w gminie, gdzie dofinansowanie wynieść ma ok. 2 mln. 400 tys. zł pomimo zmniejszonego zakresu zadań na tej inwestycji (dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych). Burmistrz powiedział, że studnia w Ścinawie Małej powoli jest wyłączana z eksploatacji ponieważ w wodzie ukazał się piach, który świadczy, że zasoby tej studni są już na wykończeniu. Jeżeli doszłoby do wyczerpania wody w tej studni, to gmina musi zapewnić wodę dla wszystkich tych miejscowości, które tę wodę czerpią, wiec trzeba mieć na względzie problemy jakie się wiążą z dostawą wody. Na budżet należy też popatrzeć pod kątem przyszłych problemów z jakimi się gmina będzie musiała zmierzyć.  Burmistrz powiedział, że przy głosowaniu nad budżetem należy kierować się dobrem gminy, a nie tym, aby ,,nie głosować, bo nie”. Zwrócił uwagę również na to, że w przyszłorocznym budżecie  również nie ma zapewnionych podwyżek dla pracowników administracji, a należy pamiętać o tym, że urzędnicy ci też mają swoje potrzeby, wykształcenie i nie są grupą przypadkowych ludzi. 
Burmistrz powiedział o nowych obowiązkach dla gmin nałożonych ustawą, a zobowiązujących do zatrudnienia asystentów rodziny i osoby, które zajmą się egzekucją przepisów o porządku i czystości w gminach. 
Burmistrz powiedział, że w budżecie tak łatwo nie przekłada się środków finansowych z działu na dział. 
 Poinformował, że w czwartek spotyka się ze stowarzyszeniem zainteresowanym przejęciem Szkoły Podstawowej we Włodarach w momencie, gdy zostanie ona zlikwidowana, oraz planach związanych z połączeniem gimnazjum  i działań  te mogących spowodować pewne oszczędności dla gminy.
- radny M. Żabiński  powiedział, że już kilka podwyżek  podatków rada podejmowała w ostatnim czasie, jednak nie przypomina sobie sytuacji w której byłaby taka duża dyskusja nad podwyżkami.  Radny powiedział, że rozmawiając z kilkoma radnymi 
w kuluarach stwierdzono, że podwyżka ta niewielu rolników dotknie.
Radny powiedział, że skarga mieszkańca Korfantowa dotarła do wszystkich radnych.
-radny H. Kierpal powiedział, że wczoraj spotkał się z rolnikami i stwierdzili oni, że ten rok był dla nich  bardzo dobry. Radny powiedział, że budżet jest jeden i trzeba pamiętać o tym ,że wszyscy mieszkańcy gminy mają być jednakowo traktowani, bez względu na to gdzie zamieszkują, stąd pamiętać należy, że na zaspokajanie potrzeb mieszkańców potrzebne są środki finansowe. Radny powiedział, że projekt uchwały dotyczący skargi na działalność burmistrza, był skierowany do Komisji Rewizyjnej, a  pozostali radni z treścią projektu uchwały przygotowanego przez Komisję Rewizyjną  zapoznani zostali w dniu dzisiejszym.
-radna A. Bardoń-Łaszczewska powiedziała, że wypowiedź burmistrza traktuje jako profesjonalną argumentację, natomiast wypowiedzi radnych sprzeciwiających się projektowi uchwały są dla niej manipulacją. Radna powiedziała, że między innymi to rada będzie generowała ilość osób korzystających z pomocy opieki społecznej, poprzez kolejne podwyżki (woda, ścieki, podatki...). Biorąc pod uwagę planowany wzrost cen zapowiedzianych przez rząd (paliwo, gaz energia..) mieszkańcy mogą już tych podwyżek nie wytrzymać i przestać płacić 
- radny A. Kruczkiewicz powiedział, że obecna sytuacja jest konsekwencją podjętych wcześniej decyzji w tym wziętych kredytów. Przypomniał, że w roku ubiegłym nie były podnoszone płaty za  wodę  i ścieki ,a w tym roku podwyżka była 
o 20%. Radny powiedział,  że podczas ostatniej sesji nie był poruszany temat żyta do podatku ponieważ nie było jeszcze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, były tylko przypuszczenia. Radny zaproponował zakończenie dyskusji.
- radny R. Huzar powiedział, że radny M. Żabiński głosował za wszystkimi podwyżkami, które także dotknęły rolników. Poprosił przy tym radnego 
M. Żabińskiego o ,,nieprzekręcanie” sytuacji podwyżek.
Przewodniczący RM zakończył dyskusję dotyczącą projektu uchwały.
Rada 8 głosami ,,za” przy 5 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XV/111/2011 w sprawie  obniżenia  średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący przywitał Pana Stanisława Łągiewkę przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, który dołączył do obrad sesji, a następnie je opuścił.
Ad. 8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych udzielił Burmistrz Korfantowa.
Burmistrz powiedział, że wobec obniżenia przez Radę dochodów z tytułu podatku rolnego, przedstawi zmiany do projektu budżetu, jednak zmiany te będą boleć.
Burmistrz powiedział, że dla niego sytuacja jest kuriozalna.
Burmistrz powiedział, że proponuje o wystąpienie do policji, prokuratury, urzędów kontroli skarbowej o sprawdzenie inwestycji  pn. budowa gimnazjum, bo  nie będzie co sesję odpowiadał na interpelacje dotyczące tej inwestycji. 
Burmistrz powiedział, że o kosztach budowy poinformuje w najbliższym czasie wszystkich radnych. Przypomniał, że sytuacja gminy nie jest taka dramatyczna jak się powszechnie twierdzi, zwłaszcza, ze w ostatnim czasie gmina pozyskała środki ze zrealizowanych projektów unijnych. Burmistrz wyraził żal z powodu nieustannego atakowania zakończonej przez gminę inwestycji pn. budowa gimnazjum. Przypomniał przy tym, że radny A. Kruczkiewicz nigdy nie był przeciwko remontowaniu budynku zabytkowej remizy OSP w Korfantowie, prosi więc o nie tworzenie ideologii do tego zadania, przypominając przy tym, że to: czy zostanie zrealizowany remont tego zabytku zależy od woli  Rady.
Burmistrz powiedział, że gmina podejmuje zadania mające na celu utrzymania ważności pozwolenia budowlanego na to zadanie.
Burmistrz powiedział, że do niedawna krytykowany był za przyniesienie przedszkola w Korfantowie z jednego budynku (przy ul. Kilińskiego) do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ul. 3 Maja), a teraz wszyscy uważają, że jednak przeniesienie to było dobrym rozwiązaniem. Burmistrz powiedział, że jest to dowód na to, że coś się robi w gminie pozytywnego, choć przyznał, że pomyłki i potknięcia zawsze w pracy zdarzyć się mogą, ale nie przesądzają o  całości. Burmistrz poinformował
 o odzyskaniu środków za budowę świetlic w Gryżowie i Ścinawie Małej, środków na doposażenie szkół  w Korfantowie oraz podjęcia działań  zmierzających do pozyskania innych środków finansowych.
Burmistrz odniósł się do odbytej wczoraj wizyty w Krakowie, której celem było pozyskanie przez gminę certyfikatu Lider samorządowy w oświacie.
Burmistrz powiedział, że wartość materiałów pozostałych po budowie gimnazjum nie przekracza kwoty  szacunkowo 40 tys. zł i zostanie zagospodarowana na potrzeby własne gminy.
- radny A. Kruczkiewicz powiedział, że nie będzie się pytał burmistrza o to jakiej treści interpelacje będzie składał w czasie sesji. Jednak uważa, że po zakończeniu budowy gimnazjum powinno się przedstawić zestawienie poniesionych na tą inwestycję nakładów finansowych. Radny powiedział, że od początku był za sprzedażą budynku zabytkowej OSP w Korfantowie, a pytanie dotyczyło planów tego jakie dyrektor ma odnośnie istniejącej siedziby MGOKSiR po wyremontowaniu 
i przeniesie biblioteki do remizy.
- radny R. Huzar powiedział, że nie ma złych intencji, ale chce tylko wiedzieć co się z tym materiałem budowlanym stanie zwłaszcza, że niedługo rozpocznie się zima  
i mogą one ulec zniszczeniu. Radny stwierdził, że zainteresowanie tematem materiałów budowlanych wynika z jego troski o dobro komunalne.
- Burmistrz Korfantowa nawiązał do planowanego spotkania z firmą trudniącą się pozyskiwaniem podatku VAT od zrealizowanych inwestycji. Koszty pozyskania podatku VAT będą wynosiły 30% kwoty odzyskanej z tego tytułu.  
Burmistrz powiedział, że jest niewiele gmin w Polsce, które realizują inwestycje bez zaciągania kredytów przypominając, że sytuacja  finansowa gminy nie jest zła 
i przynajmniej należy się pracownikom i jemu dobre słowo za pozyskiwanie środków, zwłaszcza, że nikt nie otrzymuje z tego tytułu dodatkowych środków. Burmistrz odniósł się do funkcjonowania funduszu sołeckiego i ,,funduszu alkoholowego”. Powiedział, że stara się o to, żeby gmina ta wyglądała i funkcjonowała dobrze, na tyle na ile pozwalają jej środki finansowe.
 Ad. 9  Przewodniczący RM przedstawił informację dotyczą analizy oświadczeń majątkowych oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych przez : burmistrza, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje 
w imieniu burmistrza dokonana przez podmioty do niej zobowiązane. 
Informacje te stanowią załączniki nr 18-22 do niniejszego protokołu.
Ad. 10 W wolnych wnioskach, komunikatach i ogłoszeniach głos zabrali:
- Przewodniczący RM, który odczytał treść uzyskanego przez gminę certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji w ramach konkursu pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego.
- radna A. Bardoń-Łaszczewska poprosiła o przesłanie jej zdjęcia tego certyfikatu oraz poprosiła o organizacje wspólnych posiedzeń wszystkich komisji Rady Miejskiej, aby mieć możliwość wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnego stanowiska przed sesją.
-Przewodniczący RM powiedział, że w przyszłości jeśli tematyka komisji będzie zbieżna to będą organizowane wspólne posiedzenia Komisji, a w pozostałych przypadkach posiedzenia te będą odbywały się na dotychczasowych zasadach.
- Sekretarz Gminy odnośnie analizy oświadczeń majątkowych dokonywanych przez podmioty do niej zobowiązane. Powiedział, że Urząd Skarbowy często ma uwagi, które jednak w większości nie są ważne.
 Założenie ustawodawcy było takie, aby zobaczyć, czy podmioty zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych zbyt szybko się nie wzbogacają –uzyskując majątek niewidomego pochodzenia. Ponadto wyjaśnił kwestie związane ze współwłasnością deklarowaną w oświadczeniach majątkowych. Na koniec powiedział, że warto by było zorganizować szkolenie odnośnie wypełniania oświadczeń majątkowych i zapoznać się w wytycznymi z urzędu skarbowego.
Ad.11 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji RM, która odbyła się w dniu 26 października  2011 roku.
Rada jednogłośnie, 13 głosami ,,za” przyjęła protokół.
Ad. 12 Wobec wyczerpania prac Przewodniczący RM o godz. 1520 zamknął obrady XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Przewodniczący
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