Protokół Nr VII/15
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 18 maja 2015 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Benedykt Pospiszyl - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Tadeusz Mańkiewicz - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Marian Podkówka - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Józef Orłowski - Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej ,
kpt. mgr inż. Waldemar Hołownia - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Głubczycach,
Jarosław Bencal - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
-Oddział w Głubczycach,
Stanisław Rzeszuciński - Skarbnik Gminy Branice,
Stefan Grefling – Radca prawny,
Sołtysi.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Udzielenie informacji o bezpieczeństwie przeciwpożarowym na terenie gminy Branice.
11. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie Branice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego
projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości (działka nr
353/4 położona w miejscowości Niekazanice).
15. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Branice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania „Płaskowyż dobrej ziemi”. - punkt wprowadzony podczas obrad sesji
16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". punkt wprowadzony podczas obrad sesji
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice i
powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na stan
15 radnych w sesji uczestniczy 13.
Ad. 3.
R. Czyszczoń zawnioskował o dodanie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie
członkostwa Gminy Branice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż dobrej
ziemi”.
Przewodniczący zawnioskował o dodanie do porządku obrad punku: Podjęcie uchwały w sprawie
poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa
opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego".
Wójt poinformował, że uchwała w sprawie członkostwa Gminy Branice w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Działania „Płaskowyż dobrej ziemi” musi zostać podjęta przez Radę w miesiącu maju.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Branice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania „Płaskowyż dobrej ziemi”.
Za: 9
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
W głosowaniu nie uczestniczył 1 radny.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego".
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. Jako punkt 15: Podjęcie
uchwały w sprawie członkostwa Gminy Branice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
„Płaskowyż dobrej ziemi”, a 16: Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". Kolejne punkty otrzymują numerację następną.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7
R. Telega powiedział, że na posiedzeniach Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się porządkiem
obrad dzisiejszej sesji.
R. Hnatiuk powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych
pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformowała również o wizji lokalnej
budynku mieszkalnego gminnego w miejscowości Włodzienin-Kolonia.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.

R. Fuczek powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa podczas posiedzenia pracowała nad
porządkiem obrad dzisiejszej sesji, a Komisja Statutowa na posiedzeniu zajmowała się statutem
gminy.
R. Mokrzycki poinformował, że Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą stanu mienia
komunalnego gminy i odbyła również wizję lokalną w budynkach i lokalach gminnych.
Ad.8
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
R. Telega odczytał odpowiedź jaką uzyskał na złożoną interpelację. Nie ma żadnych informacji w
tej odpowiedzi.
Wójt odniósł się do tej interpelacji i powiedział, że woli nie obiecywać. Nie da się wszystkiego
zrobić. Wyceniają i robią to co najważniejsze.
R. Telega zgadza się z tym, że trzeba wycenić, określić, ale jeśli ktoś zwraca się z pismem to
określa jakiś termin kiedy to będzie zrealizowane.
Wójt powiedział, że nie może określić terminu.
Ad. 9.
Interpelacje zgłosili:
R. Chuchla – 1 interpelacja,
R. Humeniuk-Wiśniewska - 3 interpelacje
R. Pospiszyl zapytał w którym miejscu jest uszkodzona barierka.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że uszkodzona barierka ochronna jest w Dzbańcach,
przy drodze w kierunku Jędrychowic. Około półtora roku temu byli panowie i związali sznurkiem.
R. Telega - 2 interpelacje.

Ad. 10.
Waldemar Hołownia - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Głubczycach przedstawił informację dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie
gminy Branice (załącznik do protokołu).
R. Czyszczoń zapytał co to jest zestaw do ratownictwa wysokościowego.
P. Hołownia odpowiedział, że są to szelki bezpieczeństwa, 2 szt. lin, karabinki różnego rodzaju i
trójnóg. Zakup podyktowany jest tym, że były przypadki jak osoby wpadły do studni, a OSP nie
miała takiego sprzętu, którym mogłaby dostać się na dół studni.
R. Chuchla zapytał czy ochotnicy strażacy przechodzą szkolenia. Czy jest robiona statystyka jeżeli
chodzi o szybkość dojeżdżania do zdarzeń przez OSP.
P. Hołownia poinformował, że każdy strażak ochotnik musi przejść przeszkolenie, mieć badania
lekarskie i być ubezpieczonym przez gminę. Wszelkie szkolenia odbywają się nieodpłatnie w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży w Głubczycach. Natomiast szkolenia medyczne robi
Państwowe Ratownictwo Medyczne lub jakieś prywatne firmy. Wszelkie szkolenia specjalistyczne
są w Głubczycach lub na terenie jednostki np. w Branicach. Statystyk odnośnie szybkości
dojeżdżania do zdarzeń nie robią. Często jest tak, że strażacy OSP są ochotnikami. Pracują w
różnych miejscach i trudno niekiedy powiedzieć w pracy, że idą ponieważ mają ważniejsze sprawy.
Każde działanie, które jest to dla strażaków OSP dodatkowe szkolenie. Nabierają praktyki. Zdarza
się tak, że późno wyjadą, ponieważ np. nie ma kierowcy.
R. Chuchla zapytał czy są na terenie Powiatowej Straży Pożarnej głębokie studnie, aby sprzęt taki
przećwiczyć.
P. Hołownia udzielił informacji.
R. Pospiszyl powiedział, że OSP wyposażone są w łodzie płaskodenne. Czy ochotnicy mają
uprawnienia na taki sprzęt.
P. Hołownia odpowiedział, że mają.

R. Telega odniósł sie do ubezpieczeń strażaków i podał przykład gdzie strażak nie był
ubezpieczony, a był tragiczny wypadek.
P. Hołownia powiedział, że ubezpieczenie zapewnia gmina. W sytuacji o której mówi radny
ubezpieczenie było imienne i strażaka tego nie było na liście. Na ich terenie ubezpieczenia są
bezimienne.
R. Chuchla zapytał czy wszystkie kontrole straży są kontrolami nieodpłatnymi.
P. Hołownia odpowiedział, że tak, nieodpłatne. Czynności kontrolno-rozpoznawcze wynikają z
planów.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że straż z Głubczyc do gminy Branice dojeżdża powyżej 20 minut.
Czy jest możliwe aby w miejscowościach były skrzynki z wężami. Są hydranty w miejscowościach.
Ta pierwsza pomoc zostałaby udzielona.
P. Hołownia powiedział, że mają przykre doświadczenia. Nie zabraniają takich inicjatyw.
P. Orłowski powiedział, że zazwyczaj jest to inicjatywa sołtysa.
Do sali wszedł Jarosław Bencal.
P. M. Nowak zapytał, czy OSP mogą zakończyć akcję przy palącym się koszu na śmieci. Czy straż
z Głubczyc musi przyjeżdżać.
P. Hołownia powiedział, że dysponentem Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych jest
Powiatowe Stanowisko Kierowania w Głubczycach. W procedurach zapisane są pewne minimum.
Do wypadku gdzie są dwie osoby poszkodowane mają pojechać minimum dwa samochody
państwowej straży i jednostka OSP. Do ratownictwa 2-3 strażaków do poszkodowanego. OSP
Branice mają jedną deskę ortopedyczną, państwowa straż pożarna ma dwie, a karetka jedną.
Udzielił więcej informacji. Do palącego się śmietnika wysyłane są OSP.
P. Józef Orłowski - Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej powiedział, że lepiej za dużo
jednostek niż za mało. Udzielił informacji odnośnie Ochotniczych Straży Pożarnych i
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Branice (załącznik do protokołu).
Przewodniczący powiedział, że posiadamy 3 łodzie płaskodenne. Czy na nie jest większe
zapotrzebowanie?
P. Orłowski odpowiedział, że nie.
P. Hołownia powiedział, że tego typu zakupy konsultowane są z komendantem. Te łodzie w 100%
zabezpieczają teren gminy Branice. Łodzi jest wystarczająco.
R. Czyszczoń powiedział, że OSP Bliszczyce zdobyła mistrzostwo powiatu. OSP Lewice
współpracuje ze szkołą. Podziękował również strażakom za uczestnictwo podczas pogrzebu księdza
proboszcza w Branicach.
R. Podkówka powiedział, że na zawodach powiatowych w Kietrzu zegar szwankował.
P. Hołownia powiedział że przekaże informacje. Ten zegar elektroniczny to własność gminy Kietrz.
Ten zegar ma jeden wyświetlacz, a mierzy czas na dwóch torach. Udzielił więcej informacji.
R. M. Nowak zgłosił prośbę do Pana Wójta w sprawie organizowanych zawodów..
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Ad. 11.
Jarosław Bancal powiedział, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
-Oddział w Głubczycach, na terenie gminy Branice mają 5 obiektów: 3 odcinki rzek (Troja, Ostra i
odcinek rzeki Morawa), zbiornik we Włodzieninie i wały przeciwpowodziowe na rzece Opawa. W
roku bieżącym planują utrzymanie całego odcinka obwałowań rzeki Opawy, konserwacje rzeki Troi
i rzeki Ostra (most koło Nasiedle do stawu w Niekazanicach). W zeszłym roku został
przeprowadzony przegląd wałów na rzece Opawa i dwa odcinki na sześć spełniają wymogi. Są to
odcinki przy miejscowości Boboluszki i w części przy Bliszczycach. Pozostałe odcinki nie spełniają
wymogów bezpieczeństwa. Udzielił więcej informacji odnośnie rzeki Opawa.
Z sali wyszedł radny W. Chuchla.
R. Telega zapytał jak ciągnie się rzeka Morawka.
R. Sęga powiedział, że zaczyna się w Wódce.

P. Bencal wyjaśnił jak biegnie rzeka Morawka.
R. R. Lenartowicz zapytał czy będą robione wały przeciwpowodziowe w Boboluszkach.
P. Bencal powiedział, że na dzień dzisiejszy nie. Wyjaśnił.
R. Lenartowicz powiedział, że przepompownia tam powstała.
P. Bencal powiedział, że jest kłopot z finansowaniem wałów. Wyjaśnił temat finansowania wałów.
Przeszkodą w tym są pieniądze.
Przewodniczący zapytał o losy zbiornika we Włodzieninie.
P. Bencal powiedział, że były badania, które prowadziła firma na zlecenie biegłego sądowego.
Sprawa jest w toku. Same prace badawcze zostały zakończone. Dopiero biegły napisze co tam jest.
W tej sprawie toczy się dodatkowe śledztwo.
Przewodniczący powiedział, że wg informacji w prasie postępowanie cywilne zostało zawieszone.
P. Bencal powiedział, że nie wie na którym etapie jest ta sprawa w sądzie.
Przewodniczący zapytał czy były próby napełnienia zbiornika.
P. Bencal odpowiedział, że tak. Biegły chciał sprawdzić co się dzieje.
Przewodniczący zapytał o zbiornik Nove Hermonowe.
P. Bencal wyjaśnił co przewidują czesi.
Przewodniczący zapytał czy most w Wiechowicach będzie przebudowany przez stronę czeską.
P. Bencal powiedział, że mosty na rzece to nie jest ich teren.
Do sali wszedł r. Chuchla.
Przewodniczący zapytał o zbiornik Racibórz.
P. Bencal odpowiedział, że nie ma szczegółowych informacji.
Przewodniczący zapytał czy wszystkie wały zostały sprawdzone.
P. Bencal powiedział, że większość wałów jest jeszcze z przed I Wojny Światowej. Były w tedy
inne wymiary, normy, a także inne przeznaczenie. Udzielił więcej informacji.
Przewodniczący odniósł się do rozoranych stop wałów przeciwpowodziowych.
P. Bencal powiedział, że nie można orać mniej niż trzy metry o stopy wałów (dolnej krawędzi)
Przewodniczy zapytał czy jest to kara administracyjna.
P. Bencal powiedział, że zgodnie z przepisami to gmina egzekwuje.
Przewodniczący zapytał czy jest współpraca z Państwową Strażą Pożarną i z OSP.
P. Bencal odpowiedział, że jest.
Przewodniczący zapytał czy któryś z sołtysów zwracał się do WZIR o przekazanie worków.
P. Bencal powiedział, że dwa-trzy lata wcześniej przekazali worki dla sołtysów Bliszczyc i
Boboluszek na sytuacje awaryjne.
R. Lenartowicz zapytał do jakiego sołtysa.
P. Bencal powiedział, że nie pamięta nazwiska. Może się cofnąć do dokumentów. Nawiązał do
potrzeby posiadania worków.
R. Chuchla powiedział jest zdumiony i zdegustowany tym co Pan powiedział. Pan mówił rok czy
dwa lata temu o workach, o tym wszystkim. Pytam czy to zostało zrobione? Worków jak nie było
tak nie ma.
P. Bencal powiedział, że on worki przekazał, a gdzie one są to nie wie.
Przewodniczący podziękował Panu Jarosławowi Bencal za udzielone informacje.
R. Pospiszyl powiedział, że były dwie interpelacje do powiatu, droga i barierka oraz dziura na
drodze Boboluszki-Wysoka. Poinformował już kierownika drogownictwa, który mówił że jeszcze
dzisiaj tam pojadą. Poinformował, że są już pieniądze na drogę relacji Zubrzyce - WłodzieninKolonia. Koniec września, października droga ta będzie wykonana.
Ad. 12.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
Skarbnik wyjaśnił autopoprawkę do zmiany budżetu, która wynika ze zmiany funduszu sołeckiego
miejscowości Jędrychowice i Wysoka. Dzisiaj dotarła dopiero zmian funduszu sołeckiego w
miejscowości Włodzienin.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający autopoprawkę i zarządził głosowanie.

Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr VII/38/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do
realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
(Uchwała Nr VII/39/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej
nabycia nieruchomości
(Uchwała Nr VII/40/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla.
Ad. 15.
Wójt powiedział, że Pan Marszałek zdecydował o tym, iż Lokalna Grupa Działania musi mieć z
wszystkimi gminami uchwałę Stowarzyszenia Gmin LGD zaktualizowaną. Musimy jeszcze raz
podjąć uchwałę, że jesteśmy członkiem stowarzyszenia.
Do sali wszedł radny Wojciech Chuchla.
R. Chuchla zapytał co spowodowało, że przestaliśmy być członkiem. Dlaczego podejmujemy drugą
uchwałę. Powtarzamy na kogoś zlecenie drugą uchwałą, którą wcześniej podjęliśmy. Dlaczego
jeszcze raz podejmujemy uchwałę.
P. Grefling powiedział, że w dużej mierze Pan radny ma rację. Mamy nowy okres programowania.
Weszła nowa ustawa. Na razie opieramy sie na pewnych projektach, sugestiach. Podejmujemy
jeszcze raz uchwałę, że przystępujemy, a wcale nie wystąpiliśmy. Trzeba zdeklarować przystąpienie
jeszcze raz w nowym okresie programowania. Jest to efekt zamierzony.
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę członkostwa Gminy Branice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa
Działania „Płaskowyż dobrej ziemi”
(Uchwała Nr VII/41/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"
(Uchwała Nr VII/42/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17.
Przewodniczący poinformował o sprawie związanej z przekazaniem walizek dla zespołu, a które
rodzice chcą pozabierać do domu.
P. Grefling powiedział, że z protokołu wynika, że walizki otrzymał zespół.
Przewodniczący zapytał kto jest stroną.
R. Chuchla powiedział, że te walizki kupiła ze swoich funduszy Rada Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt pisma i zapytał czy jest ono potrzebne.
P. Greflin powiedział, że z punktu widzenia zespołu pewnie tak. Czy polubownie lepiej, czy
oficjalne pismo? Trudno określić. Zastanawia się czy jest tutaj jakaś rola dla rady. Jeśli zotały
podarowane to na kogoś przeszły. Pytanie jak zespół funkcjonuje? Czy jest częścią Zespołu
Gimnazjalno-Szkolnego czy nie. Jeżeli nie to zespół powinien starać się odzyskać swoją własność.
Jeśli jest to część Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego to jest również częścią mienia gminnego. Rada
może wyjaśnić dla kogo zostały darowane te walizki.
R. Chuchla napisać pismo informujące, że duże walizki są własnością Zespołu KAPRYS.
Przewodniczący odczytał poprawione pismo.
R. Mokrzycki powiedział, że wręczano uroczyście, a teraz pisma piszemy.
R. Czyszczoń powiedział, że Pani Szpak zwróciła się o pomoc.
R. M. Nowak powiedział, że powinni wystosować oficjalne pismo.
R. Czyszczoń dodałby w tym piśmie, że w razie rozwiązania zespołu przechodzi na szkołę.
P. Greflin zapytał czy to już nie jest mieniem szkoły. Pytanie czy rada chce wystosować pismo.
R. Hnatiuk odpowiedziała, że nie.
R. Fuczek powiedział, że to Pani Szpak powinna się tym zająć, rozstrzygnąć to. To jest bardzo
proste do rozwiązania, a my nad tym debatujemy.
Przewodniczący odczytał poprawione pismo.
Przewodniczący poinformował o pismach które wpłynęły do biura rady.
Przewodniczący powiedział, że sołtys miejscowości zgłaszał, że Pan starosta nie wywiązał się z
obietnicy naprawy mostku.
R. Telega zapytał o zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Poprosił o udzielenie informacji
przez Wójta.
Wójt odpowiedział, że wszystko to co robi regulowane jest przez przepisy. Zmiany w regulaminie
wprowadzane są zarządzeniem. Informacja o godzinach urzędowania była w informatorze, na
facebooku, stronie internetowej urzędu. Jeśli chodzi o nabór na kierownika ds. pozyskiwania
środków unijnych i promocji, zgłosiła się jedna osoba i ten konkurs wygrała. To Pani Iwona
Kopaniecka.
R. Telega zapytał czy są w urzędzie referaty.
Wójt powiedział, ze są dwa referaty, a będą minimum trzy.
R. Telega poprosił o więcej informacji.
Wójt powiedział, że najpierw chciałby porozmawiać z pracownikami, a następnie poinformuje radę
i mieszańców.
R. Telega zapytał o samoocenę w urzędzie gminy.
Wójt odpowiedział, że wynika to z ustawy.
Przewodniczący przypomniał o II etapie konsultacji społecznych w ramach Partnerstwa Nyskiego.
R. Chuchla zapytał o informacje w sprawozdaniu odnośnie mediacji z firmą a mieszkańcami.
Zapytał o stację diagnostyczną i o przejęcie budynku działkowca. Przy drodze na basen krawędź
zrobiona jest z jednej strony.

Wójt zapytał czy radny wie jak powinna wyglądać taka krawędź. Nie było jeszcze odbioru tej drogi.
W sprawozdaniu chodzi o firmę z Włodzienina. Okoliczni mieszkańcy narzekają na hałas. Udało się
dojść do porozumienia. Jeżeli chodzi o stację diagnostyczną to Pan z Polskiego Związku
Motorowego inwestycje uzależnia od tego, czy jego budowlaniec wyda pozytywną opinie na temat
naszych obiektów na terenie szpitala. Dom na działkach działkowcy chcą nam przekazać. Byłaby
tam nowopowstająca siłownia. Jeżeli będzie to przekazane za symboliczną złotówkę to weźmiemy.
R. Chuchla zapytał o zarządzenie w sprawie odwołania członka komisji obwodowej.
P. Katarzyna Herbut poinformowała, że jeden z członków obwodowej komisji w dniu wyborów nie
mógł wstawić się do pracy w komisji dlatego został odwołany.
Przewodniczący zapyta o projekty w ramach FIO.
Wójt poinformował o czterech projektach z naszej gminy. Dodał, że oprócz tego Pani Iwona
Kopaniecka napisała cztery projekty poza naszą gminą i też otrzymała dofinansowanie.
Sołtys M. Wojciechowski powiedział, że to taki mały dla rady wniosek, że od tych większych
projektów niech będzie rada z wójtem. Zwrócił się z prośbą do przewodniczącego o wskazanie ram
czasowych w porządku. Zapytał czy ktoś wiedział, że było spotkanie u starosty z Panią karator
oświaty. Chciałby aby starostwo informowało, że takie coś się dzieje. Zostało czterech sołtysów w
podeszłym wieku. Młodzi nie wytrzymali wyszli.
R. Telega zapytał o koncepcje na dziury na drogach.
Wójt powiedział, że wszystkie dziury będą robione.
R.Chuchla powiedział, że jeżeli są takie punkty informacyjne na sesji to aby wcześniej otrzymywać
materiały.
R. Chuchla poinformował o ośrodku adaptacji. Zaprosił do Piotrowic. Złożył podziękowania Panią
Beacie Nowak i Katarzynie Herbut.
Sołtys Bartoszewski wspomniał o sprawie scalania gruntów. Są to procedury bardzo trudne, ale do
pokonania. Może Pani Iwona Kopaniecka zainteresowałaby się tą sprawą? Przybliżył sprawę
wiaduktu w Cerekwi gdzie jest 3,8. Jedzie do nas bardzo duża ilość transportu rolnego. Ma
propozycję dla radnych powiatu i Starosty. Aby wójt wystosował pismo o demontaż wiaduktu.
Zapytał czy coś się zrobiło w sprawie drogi koło kościoła i za kwiaciarnią.
Sołtys Bartoszewski zapytał o dofinansowanie do remontu łazienek w świetlicy.
Wójt odpowiedział, że w tym roku raczej nie. Poinformował o ustaleniach na LGD.
P. Hnatiuk poinformowała o możliwości pozyskania środków przez stowarzyszenia.
R. Fuczek powiedział, że budżet gminy nie wymaga od nikogo żadnej aktywności. Uważa, że było
to nie do końca wychowawcze.
R. Chuchla wspomniał o słupkach na parkingu.
Sołtys Bartoszewski powiedział o znakach dot. ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej.
R. Mokrzycki powiedział, że jeżeli chodzi o interpelację do wojewody to nic nie jest zrobione.
R. Czyszczoń powiedział, że wyrwane zostały łańcuszki przy ośrodku zdrowia. W starym budynku
Urzędu Stanu Cywilnego szyby są powybijane.
R. Chuchla powiedział, że droga polna z Branic do Posucić na mapie ma 6 m., a zostało tylko 3 m.
Działka Pani Ulanowskiej słupki graniczne powyrzucane.
Przewodniczący poinformował o pogrzebie Pani Zofii Ryczkowskiej, który odbędzie się dnia
następnego o godz. 14.00.

Ad. 18.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek Szyhyński
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 18 maja 2015 r.
(na sesje Rady Gminy Branice w dniu 18 maja 2015 r.)

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania

• 27.04.2015 r. (Branice), sesja Rady Gminy.
• 28.04.2015 r. (Ostrawa), udział w szkoleniu organizowanym przez Euroregion Silesia, a poświęconym doświadczeniom i pomysłom Polsko-Czeskiego Instytutu Transgranicznego na projekty
ożywiające rejony przygraniczne.

• 29.04.2015 r. (Branice), spotkanie z oferentem w sprawie remontu pokrycia dachowego, toalet i
przebieralni na terenie basenu w Branicach.

• 30.04.2015 r. ( Jędrychowice), spotkanie z Panią sołtys Jędrychowic. Omówienie problemów w
miejscowości. Wizytacja problemowych nieruchomości wymagających inwestycji.

• 30.04.2015 r. (Branice), spotkanie z wykonawcą budowy kanalizacji w Boboluszkach dotyczące
przebiegu prac w miejscowości.

• 03.05.2015 r. (Wiechowice), udział w uroczystej mszy świętej z okazji dnia strażaka.
• 03.05.2015 r. (Bliszczyce), wizytacja miejsca awarii sieci wodociągowej w Bliszczycach.
• 04.05.2015 r. (Branice), spotkanie z wykonawcą remontu dachu na budynku toalet i przebieralni
basenu w Branicach.

• 04.05.2015 r. (Branice), spotkanie z agencją artystyczną, która jest jednym z kandydatów do organizacji dożynek gminnych w Bliszczycach pod kontem opieki artystycznej.

• 05.05.2015 r. (Kraków), szkolenie w ramach Lokalnej Grupy Działania. Podsumowanie starego
okresu programowania. Omówienie problemów, pomysłów na nowe rozdanie środków finansowych.

• 06.05.2015 r. (Branice), udział w uroczystościach pogrzebowych wieloletniego proboszcza Branic księdza Karola Dźwigońskiego.

• 06.05.2014 r. (Branice), uczestnictwo jako współorganizator w uroczystej akademii w Zespole
Gimnazjalno - Szkolnym upamiętniającej 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

• 07.05.2015 r. (Kraków), ciąg dalszy szkolenia w ramach Lokalnej Grupy Działania. Podsumowanie starego okresu programowania. Omówienie problemów, pomysłów na nowe rozdanie środków finansowych.

• 08.05.2015 r. ( Branice), udział w komisji rekrutującej na stanowisko Kierownika referatu pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji - 1/2 etat;

• 08.05.2015 r. (Głubczyce), udział w uroczystościach poświęconych dniu strażaka zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Głubczycach.

• 11.05.2015 r. ( Branice), udział w posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej.
• 11.05.2015 r. ( Branice), udział w posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych.

• 11.05.2015 r. ( Michałkowice), wspólne spotkanie z radnym, sołtysem i radą sołecką miejscowości. Omówienie potencjalnych sołeckich inwestycji oraz możliwej pomocy ze strony urzędu
gminy.

• 12.05.2015 r. (Boboluszki), wizytacja budowy kanalizacji w miejscowości Boboluszki.
• 12.05.2015 r. (Branice), spotkanie z firmą organizującą - Międzynarodowy Dzień Dziecka w
Branicach 31.05.2015 r..

• 13.05.2015 r. (Branice), mediacje między firmą prowadzącą działalność na terenie naszej gminy,
a mieszkańcami narzekającymi na uciążliwości z tego tytułu powstałe.

• 13.05.2015 r. (Lewice), udział w zebraniu wiejskim mieszkańców Lewic.
• 14.05.2015 r. (Branice), spotkanie z geodetą świadczącym usługi urzędowi gminy. Omówienie
aktualnych prac i problemów z nich wynikających.

• 14.05.2015 r. (Branice), spotkanie z inwestorem zainteresowanym budową okręgowej stacji kontroli pojazdów na terenie Branic oraz lokalnego targowiska.

• 14.05.2015 r. (Kietrz), zebranie członków Lokalnej Grupy Działania w celu omówienia stanowiska dotyczącego przystąpienia nowych członków (Lubrza, Prudnik, Głogówek) do LGD.

• 15.05.2015 r. (Racibórz), udział w konferencji dotyczącej nowych planów zabezpieczenia powodziowego głównych rzek w Polsce.

• 15.05.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami lokalnego koła zrzeszającego ogródki
działkowe dotyczące ewentualnego przejęcia budynku działkowca i stworzenia w nim siłowni
dla młodzieży.

• 15.05.2015 r. (Branice), spotkanie z wykonawcą przebudowy nawierzchni drogi prowadzącej do
basenu.

• 17.05.2015 r. (Jakubowice), udział w inauguracji szkolenia internetowego dla grupy wiekowej
50 +.
II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:

•

27.04.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 29G/11 Wójta Gminy Branice z dnia 28 września
2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowych działających w Urzędzie Gminy w
Branicach dla przeprowadzenia wszystkich rodzajów przetargów

•

27.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań
związanych ze zbyciem mienia komunalnego

•

28.04.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków

•

28.04.2015 r. w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji Przetargowej

•

8.05.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków

•

8.05.2015 r. w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Gminy w Branicach do prac w
zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowanych w ramach projektu pn.
„Partnerstwo Nyskie 2020”

•

10.05.2015 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

b) dotyczące Urzędu Gminy
•

28.04.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego

•

27.04.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 52U/13 Wójta Gminy Branice z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Branicach oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie gminy w Branicach

•

04.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na
stanowisko Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

•

8.05.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego

•

8.05.2015 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu wprowadzającym Regulamin Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołującym Komisję Socjalną w Urzędzie Gminy w
Branicach

•

13.05.2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 51U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 15
grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu pracy dla pracowników w Urzędzie Gminy w
Branicach w roku 2015.

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy tj.
od 27 kwietnia 2015 r. do 18 maja 2015 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Reprezentowałem Radę Gminy Branice podczas akademii z okazji Dnia
Zwycięstwa przygotowanej przez Zespół Gimnazjalno-Szkolny
w Branicach.
3. Uczestniczyłem w uroczystości upamiętniającej ofiary totalitaryzmu
w miejscowości Skrochowice.
4. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice
i Urzędu Gminy. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady.

