Protokół Nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 21 marca 2016 r., od godz. 10.00 do godz. 13.40
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Benedykt Pospiszyl – Rany Powiatu Głubczyckiego,
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Tadeusz Mańkiewicz - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Waldemar Hołownia – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Głubczycach,
Józef Orłowski – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych,
Aneta Kuziora - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,
Mariola Bilińska,
Zbigniew Biliński,
Stefan Grefling – Radca prawny,
Sołtysi.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Branice, która odbyła się 1 lutego 2016 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz
o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Udzielenie informacji o bezpieczeństwie przeciwpożarowym na terenie gminy.
12. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie Branice.
13. Informacja o stanie dróg w Gminie Branice.
14. Informacja na temat mienia komunalnego Gminy Branice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Branice Koncepcji zintegrowanego
transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki Nr 9/49 o pow. 12 m²,
położonej w miejscowości Dzbańce-Osiedle).
22. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki Nr 9/49 o pow. 12 m²,
położonej w miejscowości Dzbańce-Osiedle).

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Branice”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2016 r.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn.„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo
kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 –
nowy punkt wprowadzony w trakcie obrad sesji.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice
na 2016 rok.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej doraźnej.
30. Wolne wnioski i informacje.
31. Zakończenie sesji.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji uczestniczy
14 radnych, oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
R. Mróz złożyła wniosek o uwzględnienie w punkcie 20 porządku obrad (Podjęcie uchwały w
sprawie zmiany w budżecie gminy) złożonej przez Wójta autopoprawki.
Wójt wyjaśnił zmianę w budżecie gmin. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2900 zł.
dotyczy działu „Oświata i wychowanie”. Jest to kwota za którą będzie można zamontować
domofon w szkole.
R. Mróz w związku z przedłożonym przez wójta projektem uchwały zawnioskowała o dokonanie
zmian w porządku obrad poprzez wprowadzenie nowego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.
„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne –
zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przewodniczący poddał pod głosowanie uwzględnienie w punkcie 20 (Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany w budżecie gminy) autopoprawki przedstawionej przez Wójta Gminy Branice
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie dodanie nowego punktu do porządku obrad sesji: Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego
projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i
historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad sesji:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

R. Czyszczoń zawnioskował, aby przed dalszą kontynuacją porządku obrad zaprosić na salę
młodzież, która czeka na korytarzu.
Przewodniczący rady wraz z Radą Gminy wyrazili zgodę.
Młodzież złożyła podziękowanie Radzie Gminy za dofinansowanie wycieczki.
Ad. 4.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z sesji, która odbyła się 1 lutego br.
Brak uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji rady gminy, która odbyła się 1 lutego br.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Ad. 5
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z sesji, która odbyła się 15 lutego br.
Brak uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Ad. 6
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do protokołu).
Ad. 7.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na piśmie
(załącznik do protokołu).
Ad. 8.
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował o XII Wielkanocnym
Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt, który odbył się 12 marca. Podziękował Wójtowi Gminy Branice,
Staroście Powiatu Głubczyckiego oraz sołectwom za pomoc i wsparcie. Złożył również
podziękowania dla firmy TOP-FARMS Głubczyce.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji rady.
R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki odczytał 3 protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej z 22 i 24 lutego br.
R. Szyhyński powiedział, że rozumie, że komisja nie była zobligowana, aby zaprosić Prezesa
Stowarzyszenia - Pana Korusa, ale uważa, że można było tak zrobić.
R. Mokrzycki powiedział, że jeszcze dziwniejsze jest to, że Pan Korus nie zgłosił Stowarzyszenia
do udziału w konkursie. Nie ubiegał się o środki. Poinformował, że Protokół pokontrolny zostanie
przesłany Panu Prezesowi Stowarzyszenia.
R. Chuchla powiedział, że słuchając protokół odczytany przez przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej nie jest w stanie się w niego wsłuchać. Proponuje, że jeśli są takie rzeczy, aby radni
otrzymywali to przed sesją. Przeczyta, przeanalizuje i zada ewentualne pytania. Dzisiaj ich nie
zada, bo nic z tego nie wie.
Przewodniczący zapytał, czy powiadomienie członka komisji konkursowej odbyło się poprzez
maila, telefon i na żywo.
R. Mokrzycki odpowiedział, że tak.
Przewodniczący zapytał czy przepisy w tym zakresie regulują jak powinien być członek komisji
powiadomiony.

R. Mokrzycki odpowiedział, że wystarczy powiadomić poprzez umieszczenie na stronie BIP.
Powiadomienie to zostało rozszerzone.
Przewodniczący zapytał, czy można to doręczenie uznać za skuteczne.
R. Mokrzycki odpowiedział, że tak. 25 stycznia odbywały się komisje, a 24 stycznia zostało
skierowane do Wojewody Opolskiego pismo. Czyli wnioskodawca wiedział o terminie komisji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestie przekazania wnioskodawcy przeprowadzenia
kontroli w zakresie sposobu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w 2016 r. kopi Protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Ad. 9
Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia interpelacji złożonych przez radną
Teresę Mróz.
R. Mróz poinformowała, że odpowiedź z Urzędu Gminy w Branicach otrzymała. Natomiast nie
otrzymała odpowiedzi ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
Przewodniczący obrad poinformował o dokonanych przez wójta uzupełnieniach odpowiedzi na
interpelacje złożone przez radnego Zdzisława Telega.
R. Telega podziękował za wyczerpującą odpowiedź.
Ad. 10.
Interpelacje złożyli:
R. Telega – 1 interpelacja.
R. Chuchla zapytał, czy otrzyma odpowiedź na jego pytanie, które składał na posiedzeniach komisji
rady. Projektodawcą taryf za zbiorowe zapotrzebowanie i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej. Wójt zatwierdza wniosek i następnie
przekazuje projekt do rady. Rada zatwierdza podejmując uchwałę albo nie podejmuje uchwały i
taryfy „wchodzą automatem w życie”. Co się dzieje jeżeli w przedstawionym projekcie zabrakło
formalnego dokumentu w postaci wieloletniego planu zadań inwestycyjnych, zdań remontowych,
których koszty wpływają na ostateczną cenę jaką płaci konsument. Ponieważ tego dokumentu nie
było, w jego przekonaniu, projekt nie spełniał wymogów formalnych. Podczas ostatniej sesji złożył
wniosek i projekt uchwały dotyczący taryf został ściągnięty z porządku dziennego. Jeżeli on jako
radny nie ma dokumentu formalnego, który jest dokumentem kosztowym wpływającym na ceny,
nie może przyjąć taryf. Rada formalnie nie miała możliwości rozpatrzeć projektu uchwały, a zakład
ceny wprowadził.
Wójt poinformował, że na piśmie udzieli radnemu odpowiedzi dotyczącej jego wątpliwości.
Ad. 11.
Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Waldemar Hołownia Oraz Komendant Gminny
przedstawili informację o bezpieczeństwie
Ochotniczej Straży Pożarnej Józef Orłowski
przeciwpożarowym na terenie gminy, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
R. Chuchla powiedział, że kiedyś gdy jakieś drzewo stwarzało niebezpieczeństwo, zagrażało życiu
lub obiektom, straż pożarna przyjeżdżała i wycinała to drzewo. Jak wygląda to dzisiaj? Zapytał o
wypadkowość w czasie akcji ratowniczych. Powiedział, że za zakupiony sprzęt płaci się
amortyzację, jaki jest to procent w całości kosztach.
P. Hołownia powiedział, że jeżeli drzewo stwarza zagrożenie budynkowi to jak najbardziej można
zgłosić. Jeśli jednak kierujący działaniem ratowniczym stwierdzi, że drzewo nie zagraża
bezpieczeństwu to nie będzie żadnego wycinania drzew. Udzielił więcej informacji. Jeżeli drzewo
będzie zagrażało mieniu i życiu to zostanie wycięte. Powiedział, że zdarzają się wypadki strażaków
ochotników w czasie działań ratowniczych. Udzielił informacji. W Ochotniczych Strażach
Pożarnych nie amortyzuje się kupionego sprzętu.
P. Orłowski powiedział, że jeżeli kupujemy nowy sprzęt, sprzęt profesjonalny, wchodzimy w koszty
remontów.

P. Hołownia, poinformował, że w październiku będą przeglądy sprzętu hydraulicznego.
R. Nowak zapytał, czy jest za mało czy za dużo strażaków ochotników. Jak straż zachęca i jak
wygląda samo przyjęcie do OSP.
P. Orłowski poinformował, że jest co raz mniej ludzi chętnych do OSP. Są to strażacy ochotnicy,
którzy gdzieś pracują. Zdarza się, że do akcji nie ma komu wyjechać. Wystarczy, że nie ma
kierowcy. Przyczyną również jest to, że jest co raz mniej ludzi na wsiach. Starają się utrzymać
jednostki OSP i pozyskiwać strażaków. Do akcji są przyjmowani ci, którzy są przeszkoleni,
ubezpieczeni i posiadają badania lekarskie. W każdej jednostce OSP są już po zebraniach. Prawo o
stowarzyszeniach pisze, że 6 osób musi być i jak na razie utrzymuje się.
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje.
Panowie Józef Orłowski i Waldemar Hołownia wyszli z sali.
R. Sęga zawnioskował o 5 minut przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Sęga o ogłoszenie 5 minut
przerwy
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 0
Ad. 12.
Brak dyskusji na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie Branice.
Ad. 13.
R. Chuchla powiedział, że zwracał już uwagę na fakt zaorywania przez rolników rowów przy nowo
wybudowanej drodze relacji Lewice-Zopowa. Nie wie, czy podjęto jakieś kroki. Jest nie do
pomyślenia, zaakceptowania, aby organ wykonawczy nie reagował na taka samowolę. Zwracał już
uwagę Komisji Rolno-Ekologicznej na ten problem. Bez odzewu, bez żadnego działania.
Wójt powiedział, że wniosek radnego nie został bez odzewu. Komisja Rolno-Ekologiczna
zaplanowała pracę na ten temat.
R. Chuchla powiedział, że nie ma porozumienia między komisjami rady.
R. Mokrzycki zapytał o drogę wojewódzką i wnioski mieszkańców dot. planu remontu tej drogi.
Wójt powiedział, że droga 419 to w dalszym ciągu marzenie. Jeżeli faktycznie droga ta będzie
robiona to zastanowią się nad koncepcją odwodnieniem Branic Zamek i ul. Młyńskiej. To już raczej
będzie po naszej stronie.
Przewodniczący powiedział, że na Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych informował,
że na najbliższą sesję przygotuje projekt uchwały w sprawie gruntownego remontu, nie łatania,
dróg gminnych na terenie gminy Branice. Jako gmina mają około 33 km dróg. Na taki cel powinni
wygospodarować pieniądze w budżecie gminy. Rozmawiał z przedstawicielami Klubu Radnych,
którzy obiecali poparcie dla przedmiotowego projektu. Drogi gminne są niedoinwestowane, dlatego
przygotuje taki projekt uchwały. Poprosił pracownika urzędu o przygotowanie kosztorysu i nie
otrzymał go do dnia dzisiejszego. Poprosi biuro rady o zainterweniowanie w tej sprawie.
R. Szyhyński zapytał, czy jeśli komisja ustali, że droga śródpolna została zaorane to czy wójt
podejmie dalsze kroki, aby przywrócić drogę. Poprosił o odpowiedź tak lub nie.
Wójt powiedział, że na ten cel zabezpieczono środki w budżecie.
Ad. 14.
Przewodniczący rady poinformował, że w informacjach przekazanych dla radnych jest również
informacja o realizacji uchwały w sprawie zapewnienia środków na remonty mienia komunalnego.
R. Chuchla zapytał jak zrealizowany został ten zapis.
Przewodniczący zapytał, czy radny zapoznał się z tym materiałem.
R. Chuchla zapytał, czy przewodniczący ma wątpliwości, że radny czytał materiały.
Przewodniczący powiedział, że są przedstawione informacje.
R. Chuchla powiedział, że złośliwość jest oznaką starości.

Ad. 15.
Przewodniczący zaproponował, aby punkty 15-17 przedstawić jeden po drugim, a następnie
przystąpić do głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
Przedstawiciel wykonawcy strategii nyskich przedstawił w formie prezentacji multimedialnej
streszczenie: Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku, projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z
perspektywą do 2030 roku.
R. Chucha zapytał, czy jest już zrobiona diagnoza.
Przedstawiciel wykonawcy powiedział, że jest wykonana diagnoza i strategia, po odbytych
konsultacjach.
Na Sali nieobecni radni: Maciej Nowak, Wojciech Chuchla i Sabina Żywina.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
(Uchwała Nr XVI/132/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Do sali wszedł radny Maciej Nowak.
Ad. 16
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Do sali wszedł radny Wojciech Chuchla.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030
roku
(Uchwała Nr XVI/133/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
(Uchwała Nr XVI/134/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Przedstawiciel wykonawcy Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku przedstawił w formie
prezentacji multimedialnej streszczenie projektu uchwały.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu
Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

roku
(Uchwała Nr XVI/135/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Przedstawiciel wykonawcy Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 przedstawił w formie prezentacji multimedialnej
streszczenie projektu uchwały.
R. Chuchla zapytał jak architektonicznie widzą zabytkowy dworzec w Głubczycach z
nowoczesnością.
Przedstawiciel wykonawcy udzielił odpowiedzi.
Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla.
Sołtys Hass powiedział, że w strategiach i koncepcji nie było konkretów tylko same ogólniki.
Chciałby dowiedzieć się konkretnie jak to w praktyce będzie wyglądać, na razie jest tylko na
papierze.
Przedstawiciel wykonawcy powiedział, że niektóre problemy były bardziej szczegółowo omawiane
na konsultacjach społecznych i jest to bardziej szczegółowo opisane, a czasami są tylko ogólniki.
Zależy to od tego który aspekt był bardziej istotny dla gminy.
Starosta powiedziała, że na strategii będzie się dalej pracowało. Strategia jest to jak gdyby
koncepcja w którym kierunku mamy iść. Co do konkretów to jeśli będą środki to wtedy burmistrz,
starosta wójt może pisać konkretny projekt. Jakby nie było strategii w danym obszarze nie można
by starać się o środki finansowe.
R. Podkówka powiedział, że wszystko zależy od priorytetów i możliwości gminy.
Starosta powiedział, że strategia musi być jak najbardziej obszerna, ale składająca się z pewnych
punkcików w które wchodzi każda gmina w zależności od potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Przewodniczący powiedział, że były konsultacje społeczne w sprawie tych dokumentów. To musi
wychodzić naprzeciw tym konsultacją społecznym. W tych konsultacjach radni i mieszkańcy gminy
mieli przyjemność uczestniczyć.
Na sali nieobecni radni: Sabina Żywina i Wojciech Chuchla.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Branice Koncepcji
zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2020
(Uchwała Nr XVI/136/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.
Przewodniczący poinformował, że punkt dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie
gminy wraz z autopoprawką.
R. Telega powiedział, że na posiedzeniach komisji przewodniczący poinformował, że zmiana w
budżecie dotyczy szkoleń w OPS-ie. Teraz jest już coś więcej. Poprosił o poszerzenie i pogłębienie
tematu.
Wójt powiedział, że zmiana dotyczy dochodów i wydatków bieżących, wpływ i jednocześnie
rozchód 2900 zł. w ramach działu „Oświata i wychowanie”. To kwota, którą szkoła dostała z PZU i
zostanie wydatkowana na domofon. Natomiast „Pomoc społeczna” to środki z Urzędu Pracy na
szkolenia.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XVI/137/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XVI/138/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 22.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XVI/139/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 23.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Branice”
(Uchwała Nr XVI/140/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 24.
R. Mokrzycki zapytał, czy w przyszłości nie można podjąć decyzji odnośnie bezdomnych kotów,
ich sterylizacji. Wspomniał również o czipowaniu zwierząt. Przede wszystkim coś należy zrobić z
kotami.
Sołtys Hass zapytał co z padlinami zwierząt.
Wójt powiedział, że jeśli jest to na terenie gminy to odpowiada on i pracownik Pan Zdzisław
Lichtorowicz. Kwoty utylizacji są ogromne, a środki są ograniczone.
R. Nowak powiedział, że jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta to sprawa nadleśnictwa.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2016 r.
(Uchwała Nr XVI/141/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 25.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Uchwała Nr XVI/142/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 26
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za: 8

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 4

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Ograniczenie antropopresji na
różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój
obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(Uchwała Nr XVI/143/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 27.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Branice na 2016 rok
(Uchwała Nr XVI/144/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 28.
Przewodniczący zapytał, czy wymagana jest zgoda kandydata do składu komisji.
P. Grefling odpowiedział, że zgoda była wyrażona wcześniej.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 5
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu
Komisji Rewizyjnej
(Uchwała Nr XVI/145/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 29.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Komisji Statutowej doraźnej
(Uchwała Nr XVI/146/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 30.
R. Szyhyński powiedział, że wpłynął wniosek od Klubu Radnych o wprowadzenie do porządku
obrad punktu dotyczącego dyskusji na temat piaskowni we Włodzieninie.
Przewodniczący rady powiedział, że wniosek ten nie wpłynął od Klubu Radnych, a od radnego
Wojciecha Chuchla.
P. Herbut sprawdziła, że wniosek skierowany był od radnego, a nie od Klubu Radnych.
R. Szyhyński poprosił, aby w tej kwestii podjąć dyskusje. Powiedział, że wójt przedstawił badania
na których się opierał. On ma około 50-cio stronicowy dokument. Wójt też może otrzymać taki
dokument. On tego dokumentu nie da, gdyż brakuje w nim kilku stron. Taki dokument posiada Pan
starosta. Poprosił, aby wójt zapoznał się z tym dokumentem. Z niego wynika, że te odpady nie
mogą być tam składowane. W miarę szybko zadziałać w tej kwestii. Ma zdjęcia, które obrazują o
jak dużym zagrożeniu mówią. Poprosił, aby wprowadzić punkt do porządku obrad najbliższej sesji i
zaprosić przedstawicieli Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Sienkiewicza 21, 50-325 Wrocław
oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Zwrócił się do wójta o zapoznanie się z
dokumentem ze starostwa.
Przewodniczący powiedział, że pismo radnego Wojciecha Chuchli wpłynęło w dniu wysyłki
materiałów na sesje rady. Spotkał się z Panią kierownik Zakładu Budżetowego Gospodarki

Komunalnej w Branicach i zlecono badania. Z tego co wie to te badania wyszły dobrze.
Przewodniczący zapytał, czy rada przychyla się do wniosku radnego Marka Szyhyńskiego.
R. Telega powiedział, że jak najbardziej.
R. Szyhyński powiedział, że ponoć gmina Branice przygotowała działania zastępcze, ale nie wie na
jakim są etapie. Zaproponował, aby również zaprosić w tej sprawie radnych powiatowych.
R. Lenartowicz powiedział, że mieszkańcy proszą o podłączenie światłowodów i łapacza na
kolonii.
Wójt powiedział, że te badania zlecono dnia 9, a pismo radnego Wojciecha Chuchli jest z 4 marca.
Te badania podjęła inna instytucja. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe
rzeczy to musielibyśmy wskazać jaki pierwiastek, a tablica Mendelejewa jest dość duża. Takie
badanie kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. To niestety nie jest rola starostwa, a wstępne szacunki
utylizacji tego popiołu to kilkaset tysięcy złotych. Poinformował o donosach na jego osobę. Pan
Władysław Malewicz wniósł do Pana prokuratora pismo w sprawie otrzymania przez Gminę
Branicę 1000 zł. z Banku Spółdzielczego. Zostało to złożone jako przestępstwo o charakterze
korupcyjnym. Wójt odczytał odmowę wszczęcia śledztwa przez prokuratora w sprawie jaką zgłosił
Pan Władysław Malewicz. Kolejna rzecz: Prokurator Rejonowy w Głubczycach postanowił zlecić
śledztwo w sprawie dochodzenia oszustwa na szkodę Pani Renaty Pączko przy budowie drogi
dojazdowej do oczyszczalni w Branicach
P. Grefling powiedział, że prawdopodobnie jest to postępowanie przygotowawcze, w tym wypadku
pewnie śledztwo.
Wójt poinformował o środkach, które otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach oraz o
awansie wewnętrznym Pani Katarzyny Herbut. Dodał, że odbyły się dwa konkursy na stanowisko
sekretarza, podczas których nie wyłoniono żadnego kandydata.
Przewodniczący zawnioskował o przekazanie do Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych
wniosku o zmianę nazwy ulicy w miejscowości Branice i poddał pod głosowanie wniosek
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1

Przewodniczący poinformował, że na komisjach padł wniosek radnego Macieja Nowaka o
zorganizowanie spotkania z radnymi powiatu głubczyckiego z terenu gminy Branice.
R. Nowak powiedział, że chodzi o zorganizowanie wspólnego posiedzenia komisji na które
zaprosić należy radnych powiatowych z terenu gminy Branice.
Przewodniczący zapytał, czy ma to być formalne spotkanie.
R. Nowak powiedział, że ciężko określić czy należy obciążać takim spotkaniem gminę. Chodzi o to,
aby razem wspólnie porozmawiać, uzgodnić i wnieść może nawet jakiś projekt uchwały.
Przewodniczący zapytał, czy można taki punkt uwzględnić w porządku obrad przyszłej sesji razem
z Włodzieninem.
R. Nowak powiedział, że ta komisja może odbyć się nawet popołudniu.
Przewodniczący powiedział, że w poniedziałek urząd czynny jest do godz. 17.00. Poprosi o
potwierdzenie uczestnictwa i dopiero powiadomi wszystkich radnych. Na tym spotkaniu mogą
poruszyć sprawę Włodzienina.
R. Czyszczoń powiedział, że sołtysi też mogą nam zgłosić sprawy, które można by poruszyć.
R. Mokrzycki zapytał o przeglądy placów zabaw.
Przewodniczący powrócił to sprawy Włodzienina i zapytał, czy nie ma możliwości na chwilę
obecną tylko zabezpieczyć ten teren.
R. Szyhyński powiedział, że tam popełniono wiele błędów.
Przewodniczący powiedział, że czyli tylko jedynie wywóz.
R. Szyhyński powiedział, że jest dokument i lepiej żeby wójt sam się z nim zapoznał. Wyjaśnił.
Przewodniczący powiedział, że wpłynęło pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Na podstawie art. 231 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego przekazano
do rady gminy pismo. Po konsultacjach z radcą wnioskuje, aby na podstawie art. 234 pkt 1
przekazać te pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

R. Szyhyński zapytał, czy jest inna możliwość rozwiązania problemu. Jest dzisiaj na sali osoba
zainteresowana.
P. Grefling powiedział, że otrzymaliśmy pismo na podstawie art. 231 KPA, czyli uznano pismo za
skargę. Sprawa toczy się w SKO i dlatego na podstawie art. 234 w sprawie w której toczy się
postępowanie administracyjne, a się toczy, skarga podlega rozpatrzeniu w toku postępowania. Jakby
nie było tego postępowania to można by się było zastanawiać. Pismo pierwotnie skierowano do
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej więc też rozumie, że intencją było skierowanie
sprawy do innego podmiotu niż gmina.
R. Szyhyński powiedział, że nie prowadzi się dwóch postępowań w jednej sprawie.
P. Grefling powiedział, że ciężko jest prowadzić jednocześnie postępowanie skargowe i
administracyjne. Wiadomo, że postępowanie administracyjne jest o tyle ważniejsze że rozstrzyga
sprawy merytorycznie. Natomiast postępowanie skargowe ma charakter bardziej pomocniczy. To
już bardziej tłumaczymy motywy ustawodawcy. Nie ma zapisu, że możemy przekazać do
rozpatrzenia tylko, że podlega rozpatrzeniu w toku postępowania. Więc nie bardzo mamy inną
możliwość niż przekazać do SKO, aby miał pełny materiał do wydania swojej decyzji. Z tego co
wie SKO jeszcze w tej sprawy nie wydał decyzji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie otrzymanej skargi do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
P. Biliński powiedział, że chciałby nawiązać do poprzedniej sesji. Oczekiwali, że rada będzie miała
pytania odnośnie tego o co im w tym wszystkim chodzi. Pan tutaj powiedział, że to jest sprawa
imigracji, uchodźstwa. Natomiast to jest skutek, a przyczyną jest całkiem co innego. Dlatego w
nawiązaniu do spotkania z grudnia 2015 r., które odbyli ma pytanie do radnego, który powiedział,
że skoro decyzja została wydana tak jak jest w uzasadnieniu. Nie miał możliwości później
dopytania się odnośnie celowości tej decyzji i pisma pani wójt z października.
R. Nowak zapytał czy jest to pytanie do niego.
P. Biliński powiedział, że tak. Radny powiedział, że ma on decyzję pani wójt z 25 marca 2013 r.
interpretować dosłownie.
R. Nowak powiedział, że nie wie o co chodzi Panu Bilińskiemu. Tak jakby chciał mu coś narzucić.
P. Biliński powiedział, że nie. Mówi o pierwszej decyzji, która ich dotyczy. Był wniosek na
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, natomiast żeby ta część działki była użytkowana zgodnie z
przeznaczeniem należałoby usunąć około 400 drzew, co najmniej. Decyzja została wydana na 52.
Pytał co z następnymi drzewami i żeby była działka używana zgodnie z przeznaczeniem. Radny
powiedział, że skoro Pani Wójt tak wydała decyzję to tak należy to interpretować.
R. Nowak powiedział, że nie przypomina sobie.
P. Biliński powiedział, że radny na ostatniej sesji powiedział, że jest zapoznany z protokołem, który
został stworzony z 5 grudnia 2015 r., a teraz mówi, że nic nie wie na ten temat.
R. Nowak odpowiedział, że jest zapoznany.
P. Biliński powiedział, że to było w trakcie spotkania.
Przewodniczący powiedział, że do protokołu można się cofnąć.
P. Biliński powiedział, że przybył do rady miesiąc temu, aby wyjaśnić jeśli rada czegoś nie wie.
Ewentualnie dowiedzieć się pewnych rzeczy. Ktoś się pytał i pan przewodniczący powiedział, że to
jest sprawa uchodźstwa i sprawa się zakończyła na tym. I rada nie miała pytań. Teraz on ma
pytania. Ten miesiąc rada miała na zapoznanie się z tą sprawą. Z tych decyzji było uzasadnienie:
„Oględziny wykazały, iż drzewa wykazane we wniosku należy usunąć, gdyż należy działkę
przywrócić do stanu pierwotnego w celu jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem”. Teraz
odnośnie tej decyzji. Jeżeli wniosek był na około 400 drzew, a decyzja wydana została na wycięcie
52 drzew. W związku z tym działka może być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Z tego tak
wynika. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli by dał tam wniosek
na to, że użytkuje zgodnie z przeznaczeniem to zostałaby mu nałożona kara za utrzymywanie
gruntów w złej kulturze rolnej. Jest tu jakaś pewna sprzeczność.

Przewodniczący poprosił o skonkretyzowanie pytań. Dodał, że radni otrzymali materiały, które
wpłynęły od Państwa
P. Biliński powiedział, że czyli radni są zapoznani z tym.
Przewodniczący powiedział, że materiały które wpłynęły do biura rady radni otrzymali.
R. Szyhyński powiedział, że wychodzi na to, że Pan nie wnioskował o uchodźstwo.
P. Biliński powiedział, że była opieszałość. Państwo polskie, przez gminy działanie, zmusza go do
wyjazdu w celu zabezpieczenia środków bytowych dla jego rodziny. Żona była na długotrwałym
bezrobociu. Zaczęli tworzyć żeby stworzyć miejsce pracy dla żony i dzieci po skończeniu studiów.
Dzieci studiują pod kontem właśnie takiej działalności. Opieszałość w wydaniu decyzji wpłynęła na
ich sytuację.
R. Szyhyński zapytał, czy według Pana Bilińskiego komisja zajęła się nie tym co trzeba. Radnym
mówione, że chodzi o uchodźstwo. Wygląda na to, że sprawa nie dotyczyła uchodźstwa a decyzji
odnośnie wycinki drzew.
P. Biliński powiedział, że cofnie się do pewnych rzeczy. Te spotkanie z grudnia 2015 r. wynikło z
inicjatywy pana sekretarza powiatu, który powiedział, żeby nie wyciągać pewnych rzeczy na
zewnątrz, aby dogadać się wewnątrz. Sugerował, aby podjąć współpracę z gminą. Przewodniczący
poprosił, aby sformułować pytanie.
P. Biliński powiedział, że w związku z tym, że nie mogli się tutaj dogadać prędzej, żona
wystosowała pismo do Pani Premier z opisem ich sytuacji. W związku z tym, iż nie mogą
użytkować działki zgodnie z przeznaczeniem, napisali do Pani premier pismo, aby ukierunkowała
ich. Ze względu na to, że Państwo polskie dyskryminuje.
Przewodniczący powiedział, że radny ma to pismo. Osoby zainteresowane sprawą mogły się z nią
dawno zapoznać. Kto chciał być zainteresowany, to ma tę sprawę rozeznaną. Ponownie poprosił o
sformułowanie konkretnych pytań, a nie przedstawiania od początku sprawy.
P. Biliński przeprosił, ale nie odpowie radnemu na pytanie.
R. Nowak powiedział, aby rozpocząć od kwestii prawnych dotyczących tej działki.
P. Biliński powiedział, że w piśmie z dnia 7 października pani wójt pisze, że „tym samym powołany
przez Pana przepis dotyczy raczej wydania nieprawidłowej, naruszającej prawo decyzji, nie zaś
faktu jej wydania”. Chodziło mu tutaj o bezprawie. Natomiast Pani wójt przedstawia, że nie jest to
bezprawie tylko wydanie decyzji z naruszeniem prawa. Chciałby, żeby rada się do tego odniosła.
Jak ma to rozumieć. Z jednej strony jest decyzja, gdzie panowie mówią, że tego trzeba się trzymać.
Z drugiej strony jest pismo, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Jak ma to rozumieć?
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania.
P. Biliński powiedział, że miałby jeszcze dużo pytań.
R. Mokrzycki powiedział, że cała sprawa została skierowana do SKO.
P. Kuziora poinformowała, o programie 500+ oraz przygotowaniu do realizacji programu w Gminie
Branice.
Z sali wyszedł radny Paweł Kopeczek.
P. Kuziora powiedziała, że wydano około 200 wniosków. Jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś nie
będzie mógł przyjechać do urzędu to pracownik pojedzie do domu. Harmonogram przyjmowania
wniosków nie jest po to, aby utrudniać ale żeby usprawnić. Poprosiła, aby zgłaszać sytuację
marnotrawienia tych środków.
Przewodniczący zwrócił się do wójta i poinformował, że był wniosek radnego Romana Lenartowicz
o przegląd wszystkich dachów na budynkach komunalnych.
Ad. 31.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Katarzyna Herbut

Informacja z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 20 marca 2016 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 21 marca 2016 r.)

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania
• 15.02.2016 r. (Branice), sesja Rady Gminy Branice;
• 15.02.2016 r. (Branice), spotkanie z sołtysem miejscowości Bliszczyce w celu omówienia
bieżących problemów sołectwa;
• 16.02.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego. Rozmowy na temat możliwości finansowania planów rozwojowych gminy poprzez
regionalny program operacyjny;
• 16.02.2016 r. (Głubczyce), spotkanie samorządowców powiatu Głubczyckiego poświęcone
problemom w przedsiębiorstwie PKS Głubczyce;
• 16.02.2016 r. (Kietrz), spotkanie z przedstawicielami spółki Hydrokan Kietrz dotyczące
możliwości wzajemnej współpracy;
• 17.02.2016 r. (Pruszków), udział w konferencji dotyczącej zagadnień społecznych w środkach
europejskich w perspektywie 2014- 2020 r.;
• 18.02.2016 r. (Opole), spotkanie z Wojewodą Opolskim w celu omówienia spraw bieżących;
• 18.02.2016 r. (Branice), spotkanie z Panią Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie
dotyczące lokalizacji kolejnego bankomatu;
• 18.02.2016 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami Nasiedla dotyczące współpracy Urzędu
Gminy w Branicach z poszczególnymi sołectwami;
• 19.02.2016 r. (Branice), spotkanie z nauczycielką Joanną Książek dotyczące możliwości wsparcia
finansowego przez Gminy Branice, wycieczki uczniów na strzelnicę;
• 19.02.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem PSP Głubczyce w temacie uczestnictwa
strażaków z terenu gminy w koncercie zespołu IRA;
• 19.02.2016 r. (Branice), spotkanie z Panem Damianem Matejka w sprawie możliwości
pozyskania świetlicy wiejskiej w Dzierżkowicach;
• 19.02.2016 r. (Włodzienin), robocza wizyta miejsc niezbędnych do uporządkowania przed
dożynkami;
• 20.02.2016 r. (Opole), spotkanie samorządowców województwa opolskiego;
• 22.02.2016 r. (Branice), spotkanie z dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach
dotyczące pomocy w temacie lokalizacji zakładu na terenie szpitala;
• 22.02.2016 r. (Branice), spotkanie ze Starostą Powiatu Głubczyckiego dotyczące niezbędnych
inwestycji drogowych na terenie gminy Branice;
• 24.02.2016 r. (Branice), spotkanie z sołtysem Dzierżkowic w celu omówienia newralgicznych
problemów sołectwa;
• 24.02.2016 r. (Kietrz), udział w spotkaniu rolników zorganizowanym prze Izbę Rolniczą;
• 25.02.2016 r. (Branice), spotkanie z Panem Łukaszem Grabowskim dotyczące technik melioracji
rowów;
• 25.02.2016 r. (Włodzienin), spotkanie komitetu organizacyjnego dożynek gminno-powiatowych
Włodzienin 2016 r;
• 26.02.2016 r. (Włodzienin), spotkanie z Radnym Powiatu Głubczyckiego Tadeuszem
Krupa dotyczące koordynacji prac remontowych w sołectwie;
• 27.02.2016 r. (Opole), udział w uroczystych obchodach 70-lecia OZPN Opole;
• 28.02.2016 r. (Babice), udział w uroczystości upamiętniającej pomordowanych mieszkańców
Huty Pieniackiej;
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• 29.02.2016 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami miejscowości Dzbańce-Osiedle dotyczące
problemów kanalizacyjnych występujących w miejscowości;
• 02.03.2016 r. (Jarnotówek), wizyta w ośrodku wypoczynkowym, w którym dzieci ze Szkoły
Podstawowej we Włodzieninie przebywały na tzw. „zielonej szkole”;
• 02.03.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firm drogowych w kwestii rozeznania cen
obowiązujących w 2016 r.;
• 02.03.2016 r. (Branice), udział w turnieju piłki koszykowej organizowanej przez BTS Branice;
• 03.03.2016 r. (Głubczyce), spotkanie podsumowujące rok 2015 w działalności Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;
• 04.03.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron Serwis dotyczące inwestycji
rewitalizacji oświetlenia ulicznego w Branicach;
• 02.03.2016 r. (Branice), spotkanie robocze z projektantem projektującym modernizacje
gminnego parku i centrum kultury;
• 05.03.2016 r. (Branice), udział w pogrzebie siostry Joachimy;
• 06.03.2016 r. (Branice), spotkanie z Panem Naumczykiem projektantem instalacji rewitalizacji
oświetlenia na ulicy kościelnej;
• 08.03.2016 r. (Branice), spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej we Włodzieninie dotyczące
projektu wykonania dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych;
• 08.03.2016 r. (Branice), udział w mszy świętej z okazji dnia kobiet;
• 09.03.2016 r. (Opole), wywiad w Radiu Opole;
• 09.03.2016 r. (Opole), spotkanie z dyrektorem Banku Żywności w Opolu dotyczące możliwych
form współpracy;
• 10.03.2016 r. (Branice), uroczystość wyróżnienia i nagrodzenia dzieci szkolnych
uczestniczących w przedmiotowych konkursach wiedzy na poziomie gminnym, powiatowym
i wojewódzkim;
• 11.03.2016 r. (Branice), spotkanie rekrutacyjne na stanowisko sekretarza gminy;
• 11.03.2016 r. (Branice), spotkanie dotyczące możliwości wynajęcia sali sportowej dla potrzeb
nowo powstającego zespołu tanecznego;
• 12.03.2016 r. (Branice), uczestnictwo w XII Wielkanocnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej
Dziewcząt;
• 14.03.2016 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy
Branice;
• 14.03.2016 r. (Wiechowice), spotkanie z mieszkańcami sołectwa dotyczące problemów
miejscowości;
• 14.03.2016 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych Rady Gminy;
• 14.03.2016 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP Rady Gminy;
• 14.03.2016 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Rolno-Ekologicznej Rady Gminy;
• 14.03.2016 r. (Kietrz), walne zebranie członków stowarzyszenia LGD - Płaskowyż Dobrej Ziemi;
• 15.03.2016 r. (Głubczyce), komenda Powiatowa Policji dostarczenie dokumentów dotyczących
wykonanie drogi prowadzącej do oczyszczalni;
• 15.03.2016 r. (Branice), spotkanie z radą sołecką Branic w celu omówienia planów remontów
i inwestycji w 2016 r.;
• 16.03.2016 r. (Głubczyce), konferencja poświęcona ożywieniu społeczno-gospodarczemu
w regionie;
• 16.03.2016 r. (Włodzienin), zebranie komitetu organizacyjnego dożynek gminno-powiatowych
Włodzienin 2016 r. ;
• 17.03.2016 r. (Głubczyce), udział w wyjazdowej sesji sejmiku województwa opolskiego
w całości poświęconej remontom i planowany inwestycją drogowym w powiecie Głubczyckim;
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• 18.03.2016 r.(Opole), spotkanie z kuratorem oświaty województwa opolskiego dotyczące
problemów oświaty w gminie Branice;
• 19.03.2016 r.(Opole), spotkanie z doradcą wojewody opolskiego Panem Jerzym Naszkiewiczem
dotyczące najważniejszych problemów gminy Branice;
• 19.03.2016 r.(Branice), udział w uroczystej drodze krzyżowej ulicami Branic;
• 20.03.2016 r. (Wódka), udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Wódka;

II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:
• z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki,
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych
ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
i ustalenia regulaminu jej pracy,
• z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Branice,
• z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice,
• z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
• z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
• z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
• z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
• z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w roku
2016 w Gminie Branice,
• z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
• 15 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków.
b) dotyczące Urzędu Gminy:
•
•
•
•
•

z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza
Gminy Branice,
z dnia 24 lutego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru
na stanowisko Sekretarza Gminy Branice,
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do
realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – Programu „Rodzina 500 plus”
z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11U/16 Wójta Gminy Branice z
dnia 24 lutego 2016 r.
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•
•
•
•
•
•

z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do prowadzenia
postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego – Programu
„Rodzina 500 plus”
z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego,
z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia aspiranta pracy socjalnej do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego – Programu „Rodzina 500 plus”
z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego – Programu „Rodzina
500 plus”
z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki
z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia dodatku motywacyjnego dla pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Branicach.
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Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 15 lutego do 21 marca 2016 r.
1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym transportu zbiorowego oraz problemu nierentownych
kursów realizowanych przez spółkę PKS w Głubczycach, które odbyło się 16 lutego 2016 r
w Głubczycach.
3. Brałem udział w konferencji „Zamach na Edukację. Stop!”.
4. Reprezentowałem Radę Gminy Branice podczas XII Międzynarodowego Wielkanocnego
Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt, który odbył się 12 marca 2016 r. w Branicach.
5. Uczestniczyłem w dniu 17 marca 2016 r. w spotkaniu z Sejmikiem Województwa Opolskiego,
które odbyło się w Głubczycach.
6. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
7. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy. Byłem
w stałym kontakcie z biurem Rady.

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice o korespondencji
dotyczącej Rady Gminy z okresu między sesjami
tj. od 15 lutego do 21 marca 2016 r.
Korespondencja przychodząca
1. Decyzja z dnia 16 listopada 2015 r. Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Opolu.
2. Postanowienie z dnia 11 lutego 2016 r. o odmowie wszczęcia śledztwa.
3. Zawiadomienie z dnia 19 lutego 2016 r. Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
w sprawie Uchwały Nr XIII/111/16 Rady Gminy Branice.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Branice.
5. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr IX/86/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015 r.
6. Informacja przygotowana przez Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Branicach.
7. Wniosek z dnia 16 lutego 2016 r. o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”.
8. Pismo z dnia 18 lutego 2016 r. skierowane od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej do
Wójta Gminy Branice w sprawie złożenia deklaracji w sprawie partycypacji w kosztach
nierentownej komunikacji.
9. Uchwały Nr 65/2016 i 62/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
10. Pismo z dnia 24 lutego 2016 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Głubczycach dot. informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.
11. Pismo z dnia 24 lutego 2016 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dot.
informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie Branice.
12. Informacja z dnia 25 lutego 2016 r. dotycząca stanu dróg gminnych.
13. Pismo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego w Branicach.
14. Pismo radnego Wojciecha Chuchla w sprawie ujęcia w porządku obrad najbliższej sesji punktu:
Podjęcie dyskusji na temat podstawowych problemów gminy w zakresie ochrony środowiska, wód
gruntowych i gatunków chronionych oraz wyznaczenie kierunków rozwoju gminy w tym zakresie.

15. Pisma z dnia 1 marca 2016 r. Starosty Strzeleckiego w sprawie przekazania uchwał nr
XVII/168/16 i XVII/172/16 Rady Powiatu Strzeleckiego.
16. Pismo z dnia 2 marca 2016 r. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie
przekazania Uchwały Nr XIV/186/2016.
17. Informacja prawna z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie procedury zmiany nazwy ulicy
Żymierskiego.
18. Pismo z dnia 3 marca 2016 r. radnego Wojciecha Chuchla skierowane do Komisji BudżetowoFinansowej w sprawie ponownego przedyskutowania wniosku Wójta Gminy Branice w sprawie
wydania opinii dotyczącej umorzenia podatku od nieruchomości.
19. Pismo z dnia 7 marca 2016 r. Sołtysa wsi Jakubowice dotyczące działki we wsi Jakubowice.
20. Pismo z dnia 1 marca 2016 r. Urzędu Miejskiego w Paczkowie w sprawie przekazania Uchwały
Nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie.
21. Pismo z dnia 14 marca 2016 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące braku
możliwości dostarczenia materiałów na sesję rady do dnia 25 marca br.
22. Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej z 22 i 24 lutego br.

Korespondencja wychodząca:
1. Pismo do Wójta Gminy Branice w sprawie realizacji zapisów statutu odnośnie nagrywania sesji
Rady Gminy Branice.
2. Pisma z dnia 18 lutego i 3 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego przeprowadzenia
kontroli w zakresie sposobu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w 2016 r.
3. Zaświadczenie z dnia 18 lutego 2016 r. dla Radnego Gminy Branice odnośnie uczestnictwa
w pracach Rady Gminy.
4. Pismo z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie odpowiedzi na wniosek o zmianę nazwy ulicy.
5. Pismo z dnia 9 marca 2016 r. dotyczące terminów najbliższych sesji Rady Gminy.
6. Pismo z dnia 10 marca 2016 r. do radnego Wojciecha Chuchla w sprawie wniosku o ujęcie
w porządku obrad najbliższej sesji dodatkowego punktu.

