Protokół Nr XXI/16
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 14 września 2016 r., od godz. 10.00 do godz. 14.30
Na stan 14 radnych do godziny 10.18 w sesji uczestniczy12 radnych.
Od godziny 10.18 w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice,
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Benedykt Pospiszyl- Radny Powiatu Głubczyckiego,
Józef Kozina- Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Marzena Forystek – Radca Prawny,
Herbert Czaja- Prezes Izby Rolniczej w Opolu
Zenobia Majewska- Dyrektor ZSG Branice
Krzysztof Kinal- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
Teresa Grabowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uciechowicach
Małgorzata Barszczewska- Dyrektor Przedszkola Publicznego w Branicach
Danuta Krupa- Dyrektor Przedszkola Publicznego we Włodzieninie
Marzena Cur, Agnieszka Plasło- Przedstawicielki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ZIARENKO”
Iwona Kopaniecka- Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Uczniowie- laureaci nagród.
Sołtysi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz o
korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Wręczenie nagród Wójta Gminy Branice dla wybitnie uzdolnionych uczniów
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze (omówi Wójt Gminy Branice/
skarbnik).
12. Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania izb rolniczych na terenie naszej Gminy i
Województwa.
13. Udzielenie informacji dotyczącej placówek oświatowo – wychowawczych w Gminie Branice:
̶ Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Branicach,
̶ Szkoła Podstawowa we Włodzieninie,
̶ Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym i Gimnazjum w Uciechowicach,
̶ Przedszkole Publiczne w Branicach,
̶ Przedszkole Publiczne we Włodzieninie,
̶ Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ZIARENKO” w Branicach.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości- działka nr 252 o pow. 1,27ha położona
w miejscowości Dzierżkowice.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości- działka nr 556/1 o pow. 0,5700ha
położona w miejscowości Bliszczyce.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości- działka nr 179 o pow. 0,0800ha
położona w miejscowości Posucice.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości -działka nr 281/2 o pow. 0,0600ha
położona w miejscowości Branice.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Branice z
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2016-2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – działki nr 132/2/,
132/40, 132/41 o pow. 0,3211ha położone w miejscowości Branice.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – działka nr 207/3 o
pow. 0,9049ha położona w miejscowości Jędrychowice.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Remont odcinka
drogi powiatowej nr 12010 na odcinku od km 17+500 do km 26+560 (skrz.DW419Wiechowice gr. Państwa)
23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia Gminy Branice o charakterze Partnera
do uczestnictwa w projekcie: „Efektywna nauka drogą do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
Zespołu Gimnazjalno–Szkolnego w Branicach.

24. Wolne wnioski i informacje.
25. 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
12 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
Wniosek Wójta o wykreślenie punktu 20: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości o pow. 0,3211ha położnej w miejscowości Branice w związku z
odebraniem darowizny dla Gminy Branice.
Wniosek Wójta o przesunięcie pkt. 22 porządku obrad na pkt. 11 z uwagi na terminowość
przekazania uchwały do Starostwa oraz z uwagi na obecność Starosty Powiatu Głubczyckiego ,
który może również udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania.
W. Chuchla: Panie Sebastianie, otrzymał Pan pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie
odebrania darowizny. Mam pytanie czy w trakcie przerwy można opracować projekt uchwały w tej
sprawie i wprowadzić do porządku obrad?
M. Fuczek: Panie Wojciechu czyli wnioskuje Pan aby w porządku obrad znalazł się taki punkt
mimo że nie mamy projektu uchwały?
S.Baca: pismo Urzędu Marszałkowskiego nie jest precyzyjne. W piśmie wskazane są 3 działki a jak
wiemy i było deklarowane podczas spotkania 1 września miało dotyczyć wszystkich działek.
W.Chuchla: jeżeli tak to ja na chwilę wychodzę. Wycofuję mój wniosek.
M.Fuczek: Zarządzam głosowanie w sprawie wniosku Wójta dotyczącego wykreślenia z porządku
obrad pkt. 20.
Za 11
Przeciw 0
wstrzymało się 0
wniosek został przyjęty.
Zarządzam głosowanie nad drugim wnioskiem w sprawie zmiany punktu z pozycji 22 na pozycję
11.
Za 11
Przeciw 0
wstrzymało się: 0

wniosek został przyjęty.
Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad.
M. Fuczek: kto jest za przyjęciem nowego porządku obrad:
Za 11
Przeciw 0
wstrzymało się 0
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Z.Telega: w protokole z poprzedniej sesji był zapis iż dziękowałem za zakup koparki natomiast ja
dziękowałem i taka była moja intencja za usługę za co jeszcze raz składam podziękowania
przedstawicielom Powiatu.
Przewodniczący poddał w/w punkt pod głosowanie
Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Protokoły zostały przyjęte.
Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do protokołu).

Ad. 6.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na piśmie
(załącznik do protokołu).

Ad. 7.
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 oraz jej członkowie uczestniczyli w
spotkanich 31.08 i 1.09 w sprawie sprzedaży działek na terenie szpitala.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
J. Mokrzycki- Komisja Rewizyjna nie spotkała się ani razu.

Ad. 8 Nagrody Wójta
M. Fuczek: odbyło się posiedzenie komisji i na tej podstawie podjęto decyzje o przyznaniu nagród.
I. Kopaniecka: wnioski o przyznanie nagród rozpatrywane są w 4 kategoriach. W dniu dzisiejszym
mamy zaszczyt przedstawić laureatów:
Blanka Bańkowska, Natalia Gospodarczyk,Zuzanna Wieczosek, Dominika Sozańska, Aleksander
Kijewski, Jakub Misiurka, Bartosz Kupnicki.
Nastąpiło wręczenie nagród przez Wójta Gminy Branice oraz Przewodniczącego Rady Gminy
Branice.
Godzina 10.20 wszedł Radny W.Chuchla oraz M. Nowak- liczba głosów 13.

Ad. 9
Przewodniczący odczytał informację o złożonych interpelacjach.

Ad.10
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.
J.Mokrzycki: Korzystając z obecności Pana Starosty chciałbym zapytać kiedy możemy się
spodziewać remontu chodnika przy ul. Szpitalnej w Branicach?
J.Kozina: remont chodnika planujemy wykonać w październiku musimy się jednak zastanowić co z
tym odcinkiem drogi zrobić. Sam remont jest potrzebny ale nie rozwiązuje problemu gdyż trzeba w
tej kwestii przemyśleć kilka spraw jak np. możliwość zmiany organizacji ruchu w celu uniknięcia
sytuacji w których następuje uszkodzenie chodnika z uwagi na duży ruch na tym odcinku. Myślę że
konieczne będzie spotkanie z Panem Wójtem w tej sprawie.
M. Fuczek: otrzymałem właśnie prośbę od Pana z obsługi sprzętu nagrywającego dzisiejszą sesję,
aby wyłączyć telefony komórkowe ponieważ powodują zakłócenia sprzętu.
M.Nowak: zwracam się do Pana Starosty i radnych powiatowych. Mieliśmy niedawno dożynki
Gminno- Powiatowe. Uroczystość uświetniały występy zespołów złożonych w 90% z uczniów
Gminy Branice. Chciałbym aby w budżecie Powiatu zabezpieczyć środki o które obecnie takie
zespoły muszą prosić. Chciałbym aby również Powiat wspierał takie działania a żal jest że trzeba
się prosić o środki na ich funkcjonowanie.
J. Kozina: poruszył Pan kilka wątków. Po pierwsze w takich imprezach zazwyczaj uczestniczą
dzieci z gminy organizatora. Po drugie wszystkie dzieci nasze są i wspieramy wszystkie inicjatywy.
Dofinansowujemy projekty, dokonujemy zakupów ale wiadomo że środki są ograniczone. Niestety
obowiązują nas w tej materii przepisy ustawy o finansach publicznych i możemy się poruszać tylko
w granicach prawa. Mamy określone kwoty na promocję ale czasami zdarzają się również wnioski
dodatkowe i nigdy nie było odpowiedzi negatywnej gdyż chcemy promować naszą młodzież. Nie
ma możliwości bezpośredniego zapisu takich środków w budżecie.
W.Chuchla: Panie Wójcie czy nagrywanie sesji to jednorazówka?
S.Baca: realizuję obietnice i to jedna z nich.
W.Chuchla: jak technicznie wygląda koszenie rowów. Miałem rano interwencję mieszkańca w tej
sprawie. Jakie są obowiązki Gminy i Powiatu? Czy właściciel pola nie ma obowiązku koszenia
okolicy własnego pola? Drugie pytanie co się dzieje w sprawie zaoranych dróg?
M. Humeniuk- Wiśniewska: do Pana Starosty: jak wygląda sprawa chodnika w Dzbańcach?
J. Kozina: Obecnie mamy zgodę na budowę chodnika. Jednak jest odcinek chodnika z którym jest
problem w postaci określenia rodzaju działki ponieważ część była odrolniona ale nie całość.
Musimy to wyjaśnić i dlatego uważam że w tym roku możemy nie zdążyć tego zrobić.
J.Mokrzycki: Panie Starosto wrócę do ul. Szpitalnej w Branicach. Chciałbym zauważyć co było
podkreśłane już wielokrotnie że studzienki na tej ulicy są niedrożne.
J. Kozina: przekażę tę informację do wydziału drogownictwa.
E.Czyszczoń: proszę również o uwzględnienie w tej informacji że na ul. Kościelnej znajduje się
zaślepiona studzienka (zaślepiona podczas remontu).
M.Fuczek: w tym roku odbyła się wizja lokalna w miejscowości Michałkowice a dotyczyła erozji
ogrodzeń posesji mieszkańców w wyniku spływającej wody z drogi. Stwierdzono wtedy że
zostanie to wykonane w tym roku. Co w tej sprawie?
J. Kozina: nie znam tematu dlatego przekażę Pani w-ce Staroście która zajmowała się tą sprawą.
M. Nowak: chciałbym zapytać czy podczas remontu drogi powiatowej Niekazanice-Wiechowice
nie można by było również uwzględnić możliwości montażu progów zwalniających lub innych
zabezpieczeń w związku z licznymi oraz ostatnim wypadkiem?
J. Kozina: myślę że Wójt odpowie na to pytanie bo doskonale zna temat.
S.Baca: Co do koszenia Panie Wojciechu: jest określony standard i wynosi 2,40m. Kosimy najpierw
jeden pasek a następnie drugi. Obecnie jest wykoszony jeden i niebawem będzie koszony drugi.
Jeżeli mielibyśmy kosić również wały to konieczne byłoby zwiększenie kwoty na ten cel. Myślę

jednak że przyjęty sposób koszenia 2,40m w pełni się sprawdza i nie słyszałem negatywnych opinii
a wręcz przeciwnie. Co do progów zwalniających i podobnych zabezpieczeń rozmawiałem z
dyrektorem dróg wojewódzkich i on również podziela moje zdanie o konieczności dodatkowych
zabezpieczeń na tej drodze. Ma być to wykonane w I kwartale 2017r.
Ad. 11 Podjęcie Uchwały- remont drogi
W.Chuchla: trzeba doprecyzować zapis uchwały tak aby jasno wskazywało iż jest to uchwała
intencyjna a Rada przychyla się do wniosku Starostwa o zabezpieczenie środków w budżecie 2017.
Odrębną rzeczą będzie późniejsze podjęcie uchwały o przekazaniu środków. Widziałem umowę i
ona w pełni zabezpiecza interesy Gminy.
J. Kozina: są to środki na zadania celowe- remont drogi Niekazanice- Wiechowice (9,5km).
Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym jest konieczne z uwagi na termin złożenia przez starostwo w
dniu jutrzejszym wniosku w tej sprawie. Chodzi o dodatkową punktację przy rozpatrywaniu
naszego wniosku. Koszt remontu to ok 6mln zł a starostwo nie posiada środków na taki wydatek.
Dodam że mamy w Powiecie jeszcze jedną drogę do remontu- Kietrz- Księże Pole. Chcemy
realizować te zadania. Jeżeli chodzi o przekazanie środków to w identycznej kwocie zostaną
przekazane przez Starostwo Gminie Branice na inwestycje.
Z.Telega: mówimy o drodze Niekazanice-Wiechowice a co z drogą Włodzienin- Niekazanice?
J. Kozina: póki co będzie bez zmian z powodu ograniczeń z którymi nie możemy nic zrobić.
M. Nowak: czy w tym projekcie jest newralgiczna krzyżówka? Jeżeli nie to może by ją ująć.
J.Kozina: z tego co wiem jest ujęta ale dodatkowe zabezpieczenia są konieczne na drodze
wojewódzkiej.
M. Fuczek:w sprawie tej uchwały proszę o wypowiedź Panią M.Forystek.
M.Forystek: w materiałach jest projekt uchwały intencyjnej z której wynika określone
zobowiązanie i ujęcie tego wydatku w planie budżetowym. Następnie dopiero będzie konieczność
podjęcia uchwały o przekazaniu środków. Dodatkowo umowa partnerska jak podkreślił Radny W.
Chuchla zabezpiecza w par. 4 interesy Gminy Branice.
M. Apostel (sołtys Lewic): Panie Starosto a co ze sprawą remontu drogi w Lewicach?
M. Fuczek: w tym punkcie obrad nie zajmujemy się tym ale w drodze wyjątku proszę o udzielenie
odpowiedzi.
J. Kozina: remont jest przygotowywany.
Chciałbym dodać że wszyscy podejmujemy uchwały i zabezpieczamy środki w budżecie. Co do tej
uchwały chciałbym dodać że podobne projekty realizujemy z Gminą Głubczyce i Baborów i to bez
żadnych problemów.
M. Fuczek: zarządzam głosowanie:
Przewodniczący odczytał projekt uchwały:
Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Powiatowi Głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie
„ Modernizacja (remont) drogi powiatowej nr 12010 na odcinku od km 17+50 do km 26+560
(skrz. DW 419- Wiechowice gr. Państwa) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
(Uchwała Nr XXI/189/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 12
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze
Informacja przedstawiona na piśmie.

Ad. 13 Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania izb rolniczych na terenie naszej Gminy i
Województwa.
Informacje przedstawił Prezes Izby Rolniczej w Opolu Pan Herbert Czaja (informacja stanowi
załącznik do protokołu).
W.Chuchla: refleksja w tym punkcie: tu u nas wszystko się zaczyna.

Ad. 14
Udzielenie informacji dotyczącej placówek oświatowo – wychowawczych w Gminie Branice
Szkoła Podstawowa we Włodzieninie informację przedstawił Pan Dyrektor Krzysztof Kinal.
Informacja na piśmie.
M.Fuczek: proszę powiedzieć ile godzin jest pielęgniarka w szkole?
K.Kinal: w zależności od potrzeb ale ogólnie można powiedzieć że dwa razy w miesiącu. Wykonuje
działania profilaktyczne oraz monitoruje potencjalne zagrożenia.
M. Fuczek: proszę coś powiedzieć o zakupionym aparacie EEG?
K.Kinal: to nowy zakup i jesteśmy w trakcie uruchamiania terapii ponieważ mamy 9 dzieci
niepełnosprawnych- 7 z obowiązkiem szkolnym, 2 w innym trybie pozaszkolnym 10 godzin
tygodniowo bez promocji (są to dzieci którym przysługuje nasza opieka do 25 roku życia).
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym i Gimnazjum w Uciechowicach- informację
przedstawiła Pani Dyrektor Teresa Grabowska.
Informacja na piśmie.
T. Grabowska: na podsumowanie informacji chciałabym dodać iż mimo że szkoła jest taka mała
mamy dobre wyniki nauczania a zaangażowanie nauczycieli daje pożądane wyniki.
Z.Telega: proszę powiedzieć ilu jest uczniów?
T.Grabowska: obecnie jest 37 uczniów.
Przedszkole Publiczne w Branicach- informację przedstawiła Pani Dyrektor Marzena
Barszczewska.
Informacja na piśmie.
M.Barszczewska: chciałabym dodać do informacji iż jesteśmy najliczniejszym przedszkolem w
naszej gminie. Mamy młodą wykwalifikowaną kadrę, stawiamy na rozwój i współpracę nie tylko z
instytucjami ale również z rodzicami. Dokonaliśmy wielu remontów- zapraszam do naszej placówki
jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Zwracamy również uwagę na wyznanie.
M.Fuczek: co oznacza że zwracacie państwo uwagę na wyznanie?
M.Barszczewska: jednym z punktów karty przyjęcia jest taka informacja i mamy dwoje dzieci które
korzystają z innej formy opieki w tym czasie.
M.Fuczek: czy były od państwa wnioski na przyszły rok do budżetu?
M.Barszczewska: obecnie przygotowujemy dodatkowo będę wnioskowała o etat woźnego.
M.Fuczek: czy remonty były finansowane z przesunięć?
M.Barszczewska: nie.
Przedszkole Publiczne we Włodzieninie- informację przedstawiła Pani Dyrektor Danuta Krupa.
Informacja na piśmie.
D.Krupa: Proszę o ewentualne pytania.
R.Lenartowicz: ile dzieci dojeżdża obecnie z Lewic?
D. Krupa: obecnie to 6 dzieci.
M.Fuczek: czy godziny otwarcia i funkcjonowania przedszkola w Dzbańcach wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom rodziców?
D.Krupa: niestety nie możemy wydłużyć pracy przedszkola i działa ono w ograniczonych
godzinach z uwagi na brak zaplecza kuchennego.

Brak pytań.
D.Krupa: w tym miejscu chciałam podziękować Panu Zdzisławowi Telega za wszelką pomoc jaką
udzielił naszej jednostce.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ZIARENKO” w Branicach- informację przedstawiły
Pani Marzena Cur oraz Agnieszka Plasło.
Informacja na piśmie.
A.Plasło: chciałam w tym miejscu przedstawić moją następczynię. Pani Marzena Cur obecnie
prowadzi „Ziarenko”.
Podsumowując informację dodam placówka działa od 2010r. Z roku na rok przybywa nam dzieci
co nas bardzo cieszy. Co do spraw finansowych proszę o zabranie głosu Panią Jończy- księgową
placówki.
Jończy: Obecnie zatrudniamy 2 osoby. Budżet placówki to kwota 270tyś z czego ok 20% to środki
z budżetu Gminy. Placówka się rozwija. Staramy się pozyskiwać środki z wszystkich możliwych
źródeł. Najważniejsze aby placówka działała dobrze i się rozwijała a na podkreślenie mych słów
chciałabym aby się wypowiedziała również pani która pracowała jaka wolontariusz.
Wolontariusz: pracowałam tam 3 miesiące i mogę powiedzieć że jest to wspaniała placówka. Dzieci
się tam rozwijają, dlatego proszę o przychylność przy podejmowaniu decyzji finansowych.
M. Nowak: czy rodzice ponoszą koszty za dzieci przebywające w placówce?
A.Plasło: nie.
E.Czyszczoń: chciałbym podziękować za waszą działalność. Miałem okazję kilkukrotnie
uczestniczyć w różnego typu imprezach w tym sportowych w tej placówce i mogę powiedzieć że
siostry prowadzą to w bardzo fajny, profesjonalny sposób. W imieniu radnych jeszcze raz bardzo
dziękuję. Mogę z mojej strony powiedzieć że zawsze służę pomocą. Przygotowuję wniosek o
odznaczenie placówki odznaczeniem-zasłużony dla Gminy Branice.
W.Chuchla: początki placówki były skromne ale można powiedzieć że placówka wkomponowała
się w życie naszej społeczności. W sprawozdaniu zauważyłem że placówka wydała kwotę która w
1/3 pochodziła z budżetu gminy. W informacji zauważyłem że zbieracie żywność. Dobrze
zrozumiałem?
A.Plasło: była zbiórka żywności która w części poszła na podwieczorki a w części na paczki
żywnościowe.
W.Chuchla: wiem że w waszej działalności jest wielu wolontariuszy. Dzieci było 55 jest 70. Czy
lokalowo dajecie radę?
A.Plasło: robi się ciasno i być może będzie potrzeba lokalowa.
W.Chuchla: wnioskujecie o dotację 40tyś.zł. Ta kwota będzie na płace?
A.Plasło: tak
W.Chuchla: placówka spełnia rolę jakiej brakowało w Gminie.
M.Fuczek: wzrost środków przewidywany jest na wychowawców?
M. Cur: teraz będzie 2,5 etatu- wzrost o ½ etatu
M.Fuczek: czy istnieje lista rezerwowa dzieci do przyjęcia?
M.Cur: tak
M.Fuczek: jakie są kryteria przyjęcia?
M.Cur: równe dla wszystkich czyli kto pierwszy.
M.Fuczek: wasza działalność skłania mnie do refleksji aby również w innych miejscowościach
powstały takie placówki.
M.Cur: na obecną chwilę nie chciałabym składać takich deklaracji ale popieram.
W.Chuchla: wnioskowaliście o pomoc do innych samorządów?
Jończy: staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł np. z Krajowego Ośrodka Przeciwdziałania
Narkomanii posiadamy środki na finansowanie psychologa. Również w ramach 1% pożytku
publicznego.
W.Chuchla: a z powiatu?
Jończy: tak był wniosek.

W.Chuchla: a z województwa?
Jończy: w tym przypadku brak jednoznacznych kryteriów gdyż zazwyczaj traktowane jest to jako
zadanie własne Gminy.
ZSG Branice.
Informację przedstawiła Pani dyrektor Zenobia Majewska.
Informacja na piśmie.
Godz. 12:15 sesję opuścił W. Chuchla.
Z.Majewska: w uzupełnieniu informacji chciałam podkreślić iż wykonano sporo remontów a na
uwagę zasługuje pozyskanie środków z projektu unijnego w kwocie 771tyś.zł.
M.Nowak: chciałbym podkreślić iż Wójt spełnił swoją obietnicę dotyczącą zakupu szafek dla
uczniów za co bardzo dziękuję. To spore ułatwienie oraz zapewnienie komfortu dla uczniów.
Z. Majewska: z mojej strony chciałam również podkreślić iż współpraca z Panem Wójtem oraz
Urzędem jest bardzo dobra za co dziękuję.
M.Fuczek: mam dwie kwestie które mnie interesują: czego dotyczy WSO? Mogę prosić o
informację dotyczącą wyniku egzaminów z matematyki 41/2%?
Godz. 12.23 na sesję wrócił W.Chuchla.
Z.Majewska: WSO- wewnątrzszkolny system oceniania został wprowadzony 2 lata temu. Mieliśmy
zgłoszenia że system nie jest sprawiedliwy dlatego też sporządzono ankiety dla nauczycieli oraz
uczniów. Z ankiet wynikało niezadowolenie z systemu dlatego powróciliśmy do systemu średniej.
Co do wyników z matematyki to mogę powiedzieć że są klasy lepsze i gorsze. W celu poprawy
wyników prowadzone zą zespoły wyrównawcze ale również prowadzimy prace indywidualnie z
uczniami wyróżniającymi się na tel innych.
M.Fuczek: jaki wpływ ma reforma na ZSG?
Z.Majewska: w chwili obecnej nie ma wpływu ale za trzy lata sytuacja może ulec zmianie.
M.Fuczek: jaki jest stosunek ilościowy pedagogów do ilości uczniów? Czy zauważalne są jakieś
zmiany?
Z.Majewska: nie zmniejsza się liczba dzieci ogólnie jedynie zmieniają się proporcje szkoły
podstawowej i gimnazjum. Liczba pedagogów również w chwili obecnej jest stała.
E.Czyszczoń: mogę potwierdzić że faktycznie zmieniają się proporcje pomiędzy szkołą a
gimnazjum o czym mówiła pani dyrektor.
W.Chuchla: czy i ewentualnie skąd oraz w jakiej kwocie macie przychody pozabudżetowe?
Z.Majewska: posiadamy takie przychody np. 17,700zł biblioteka, projekt szkoły podstawowej ale
kwoty nie pamiętam i 771tyś. Zł na realizację zadań dydaktycznych i modernizację szkoły- projekt
unijny.
W.Chuchla: szkoła jest majątkiem Gminy. Jakie są wpływy np. z najmu sklepiku szkolnego i czy są
zwolnienia w tym aspekcie ?
S.Baca: kwota miesięczna to 250zł i nikt nie jest zwolniony z opłat. Dodam każdy nawet Pan Panie
Wojciechu może brać udział w przetargu.
W.Chuchla: dziękuję.
M.Fuczek: czy uległa zmianie lista artykułów sprzedawanych w sklepiku?
Z.Majewska: tak, obecnie jest to mniej restrykcyjne.
W związku z zakończeniem omawiania tego punktu przewodniczący zarządził 10 minut przerwy:
godz. 12:40.
godz. 12.50 wznowienie sesji.
W posiedzeniu nie uczestniczy M. Nowak- 12 głosów.

Ad. 15
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(działka nr 252 o pow. 1,2700ha położona w miejscowości Dzierżkowice)
(Uchwała Nr XXI/182/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
S.Baca: naturalną rzeczą przyjęcia uchwały w sprawie remontu drogi, jest konieczność podjęcia
uchwały w sprawie zmiany WPF. Proszę o dołączenie tego punktu do porządku obrad.
M.Fuczek: Pani Marzeno jest taka możliwość?
M.Forystek: oczywiście nie ma problemu.

M.Fuczek zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia punktu : podjęcie uchwały w sprawie zmiany
WPF.
Za

12

przeciw 0

wstrzymało się 0

Godz: 12:57 wyszedł P.Kopeczek- liczba głosów 11
Ad.16
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za:

11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019
(Uchwała Nr XXI/191/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(działka nr 556/1 o pow. 0,5700ha położona w miejscowości Bliszczyce)
(Uchwała Nr XXI/183/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Na obrady powrócił P. Kopeczek- liczba głosów12
Ad. 18
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(działka nr 179 o pow. 0,0800ha położona w miejscowości Posucice)
(Uchwała Nr XXI/184/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(działka nr 281/2 o pow. 0,0600ha położona w miejscowości Branice.
(Uchwała Nr XXI/185/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20- WPW
W.Chuchla: brakuje mi tu jednej rzeczy. W ustawie o samorządzie jest zapis o współpracy z
obywatelami. Czy w projekcie nie można tego uzupełnić?
S.Baca: sfery które będziemy dotować są zawsze obwarowane konsultacjami społecznymi.
W ramach tego są również Panie Wojciechu wnioski mieszkańców.
M.Fuczek: jaka była średnia w ubiegłym roku?
S.Rzeszuciński: była to kwota ok 150tyś. zł.
M.Fuczek: czyli kwota jest zbliżona do tej minimalnej z regulaminu. Nie stanowi to zagrożenia dla
budżetu i wykonania?
S.Rzeszuciński: nie, nie powinno.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.
(Uchwała Nr XXI/186/16 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 zmiany w budżecie.
(Uchwała Nr XXI/187/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 22
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
(działka nr 207/3 o pow 0,9049ha położona w miejscowości Jędrychowice)

(Uchwała Nr XXI/188/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 23 Efektywna Nauka.
W.Chuchla: jakie będą koszty Gminy?
S.Baca: bezfinansowe, jedynie a może aż wkład nauczycieli.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za:

12

Przeciw:

0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia Gminy
Branice o charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „ Efektywna nauka drogą do
rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach.
(Uchwała Nr XXI/190/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

24. Wolne wnioski i informacje
Z.Telega: do przewodniczącego Komisji Rolnej wpłynęło pismo o przywrócenie granic od Pana
Kota. Dlaczego przekazano to do Wójta a nie zajmowała się tym komisja rolna?
P.Kopeczek: proszę o wskazanie o które pismo Panu chodzi, jak jest datowane?
Z.Telega: lipiec 2016r. Jak to powinno być Panie przewodniczący?
M.Fuczek: pracami komisji kieruje przewodniczący, to jego autonomiczna rola i takie ma zadanie
rozumie mnie Pan?
Z.Telega: nie. Dlaczego to zostało skierowane do Wójta a nie do komisji rolnej?
M.Forystek: sprawa dotyczy kompetencji Pana Wójta a komisja rolna nie zajmuje się tą sprawą.
Tok postępowania był tu jak najbardziej prawidłowy. Nie nastąpiło żadne naruszenie procedury.
Z.Telega: w takim układzie komisja rolna nie ma prawa bytu. Proszę Panie przewodniczący podjąć
jednoznaczne stanowisko.
M.Fuczek: Pani Marzeno proszę o przedstawienie aspektu sprawy.
M.Forystek: pismo było adresowane do przewodniczącego komisji rolnej. Aspektem tej sprawy jest
adresat którym powinien być Wójt i dlatego przekazanie było jedynym możliwym i zgodnym z
prawem rozstrzygnięciem.
Z.Telega: Panie Wójcie wracam do tematu zaoranych dróg. Proszę o podjęcie tego tematu . Temat
wrócił podczas dożynek. Rolnicy mają problem z dojazdem do swoich pól. Chciałbym prosić Pana
Twardowskiego o opinię w tej sprawie.
M.Twardowski: jestem rolnikiem od wielu lat. Problem polega na zaorywaniu dróg polnych.
Kierowałem pisma do urzędu i nie przyniosły one skutku. Było pismo wójta z 2015r. Że drogi będą
przywracane po żniwach i nic się nie zmieniło. Panie Wójcie gdzie jest komisja. Czy Radni coś z
tym zrobią? Do 2005r. Było dobrze. Panie Kopeczek – Radny! Druga sprawa. Pracownicy
interwencyjni Gminy sprzątali drogę w Jakubowicach i śmieci trafiły na moją działkę. Pan Wójt
mówi że tego nie widzi. Trzecia sprawa: czy nie można wyłożyć tłuczniem drogi w Jakubowicach?
S.Baca: Panie Zdzisławie, kto Panu powiedział że nie wznawiamy granic? Proszę zwrócić uwagę
przy absolutorium że w budżecie są środki na wznawianie granic. Pan mija się z prawdą a nawet
powiem kłamie twierdząc że granice nie są wznawiane. Proszę skrupulatnie podejść do sprawy a
nie wprowadzać ludzi w błąd. Panie Mieczysławie, otrzymał Pan odpowiedź (14 dni temu) że
komisja zostanie powołana i tak będzie. Pan mówił o wznawianiu dróg po żniwach 2015r. Tak ale
to dotyczyło jednego rolnika z Grodczan i to zostało wykonane. Chciałbym aby wszyscy rolnicy tak
postępowali jak ten rolnik. Jedno przywrócenie to koszt około 1 tys. zł a mamy zaplanowane 10tyś
zł. W tym zakresie procedura jest jasna ale nie prosta.
Z.Telega: Panie Wójcie po raz kolejny mnie Pan obraża. Wracam do tematu dróg polnych bo to

trudny temat i nie widzę dobrej woli aby ten temat rozwiązać. Proszę powiedzieć które drogi
zostały odtworzone?
S.Baca: wymaga Pan ode mnie rzeczy niemożliwej. Nie jestem w stanie od razu Panu
odpowiedzieć ale jeżeli będzie Pan miał taką wolę to mogę przygotować taką informację.
Z.Telega: napisałem 2 interpelacje, prosiłem o rozmowy. Uważam że można to zrobić bez
kosztowo.
S.Baca: po raz kolejny powiem że rozwiązanie tego problemu w sposób bez kosztowy nie jest
możliwe. Jest Pan kierownikiem dużej instytucji rolnej. Czy Pan może tu i teraz powiedzieć że wy
nie zaoraliście też drogi polne?
Z. Telega: tego nie mogę powiedzieć.
M.Fuczek: był pomysł by przy nakazie płatniczym podatku rolnego dołączać taką informację.
Myślę że taka informacja byłaby już jakimś sygnałem dla rolników.
Z.Telega: dokładnie o to chodzi.
M. Podkówka: W tym miejscu popieram Wójta. Wójt działa z urzędu i w ramach przepisów. Te
problemy zależą od zachowania samych rolników. Można powołać komisje w sołectwach i
wskazywać Gminie problemy a Gmina wtedy podejmuje działania zgodnie z przepisami. Top
Farms (kombinat) zaorał wiele dróg.
Z.Telega: ile, proszę powiedzieć ile?
M. Podkówka: każdy wie że tak się dzieje. Nie można dopuszczać do zaorywania dróg. To rolnicy
rolnicy zaorywują drogi a nie Wójt.
Z.Telega: jakie drogi zostały zaorane przez TopFarms?!
M. Fuczek: proszę wszystkich o kulturę wypowiedzi oraz chciałbym przypomnieć że obowiązuje
kolejność wypowiedzi. Proszę teraz o wypowiedź Wójta.
S.Baca: co do dołączenie do nakazu płatniczego informacji o zaorywaniu dróg to nie możemy
generalizować tego problemu bo nie wszyscy rolnicy tak postępują. Musimy być pewni kto , gdzie
tego dokonał i po wytyczeniu granic możemy przystąpić do działania.
M.Fuczek: myślałem bardziej o ogólnej informacji bez wskazywania osób indywidualnie.
P. Kopeczek: była już informacja o przywracaniu granic jednak niczego to nie zmieniło. Panie
Telega, przypominam była komisja (rolna) objazdowa a sam Pan z niej zrezygnował i się wycofał.
Panie Twardowski co do Pana wypowiedzi to naprawdę proszę się zastanowić i zacząć od siebie.
W.Chuchla: wycieczki poza formalne nie mają prawa bytu. Dobry zwyczaj jest taki że każde pismo
trzeba przedstawić komisji. Kiedy była odpowiedź do Pana Twardowskiego?
S.Baca: odpowiedź datowana 14.08.2016r.
W.Chuchla: urząd dotrzymuje terminów KPA ale może to jest przyczyną że to wszystko tak długo
trwa. Pawełku, pisałem pismo w sprawie zaoranych rowów. Czy zobaczę jakieś pismo w tej
sprawie. Uważam że jeżeli nie będzie z tej kwestii zdecydowanych posunięć to nic się nie zmieni.
M. Fuczek: Panie Wojciechu Pawełek to „batonik” przypominam że Pan Paweł jest Radnym.
Trzymajmy się przyjętych zasad.
W.Chuchla: Panie Sebastianie, czy Rada podjęła uchwałę o gospodarce majątkiem gminy? Pytam w
kontekście ogłoszeń o dzierżawach. Jeżeli takiej uchwały nie ma to najpierw powinna być uchwała
o dzierżawie (woli dzierżawy) a dopiero później obwieszczenie. Oczywiście mówię o sytuacji kiedy
takiej uchwały nie ma. Jeżeli tak jest to Pan z premedytacją łamie prawo albo chce wchodzić w
kompetencje rady.
S.Baca: była już opinia w tej sprawie i powtórzę że nie ma takiego wymogu.
K.Saduniowski: temat dróg znam od dawna. Moje pytanie brzmi skąd się wzięła ta liczba 27ha
zaoranych dróg?
T.Sęga: był to spis dokonany wcześniej i dotyczył jedynie rolników indywidualnych.
Z.Telega: Panie Kopeczek wracam do tematu dróg polnych. Czy sesja objazdowa była planowana
czy była na wniosek i w sprawie gospodarstwa MATEJKO?
P.Kopeczek: po pierwsze to nie sesja a komisja. Po drugie termin komisji był ustalony i podczas tej
komisji poruszony był temat dróg, rowów oraz wniosku gospodarstwa MATEJKO.
S.Baca: Komisja Panie Wojciechu jest powołana i musi badać stan faktyczny, następnie geodeta i

dopiero później czynność. Taka jest procedura i dlatego to wszystko trwa a nie przez terminowość
KPA. Wracając do pisma Pana Twardowskiego to z tego pisma nie wynikało że nie ma dojazdu do
pola z uwagi na zaorane drogi. Co do obwieszczeń itp. to powtórzę nie musimy posiadać takiej
uchwały o której Pan Panie Wojciechu mówi.
Z.Telega: czy ta komisja rozwiązała Panie Kopeczek wszystkie problemy?
P.Kopeczek: wręcz przeciwnie Panie Zdzisławie, podczas wizji lokalnej pojawiło się wiele innych
problemów. Dlatego przypominam że przy planowaniu budżetu trzeba przemyśleć kwestię
środków na ten cel uwzględniając sprawy priorytetowo.
K.Saduniowski: uczestniczyłem przy pomiarach Pana Gawłowskiego (geodeta). Intencją
poprzedniej kadencji było sprzedanie tych dróg. Teraz również te same osoby są za przywracaniem
Moim zdaniem trzeba pamiętać że o drogi trzeba również dbać i utrzymywać.
M.Podkówka: w projekcie zarządu Województwa – Krajobraz Chroniony- Zarząd chce zmniejszyć
obszar o 500ha. w okolicy Bliszczyc. Jest to niedopuszczalne. Panie Wójcie chce się zmniejszyć ten
obszar i jest to przykre. Proszę zobaczyć na walory tego obszaru, krajobrazu gór opawskich aż po
górę Pradziad. Zarząd Województwa działa perfidnie. W rzeczywistości chce się zmniejszyć obszar
pod przykryciem wytyczenia granic. Daje się nam inną mapę która ma tylko oznaczenia
lokalizacyjne a nie faktyczne granice. Dzisiaj cwaniacy z Platformy i PSL-u chcą zmniejszyć obszar
chronionego krajobrazu. Urzędniczka Urzędu Gminy również mija się z prawdą. Panie Wójcie
proszę powiedzieć chcecie zmniejszyć ten obszar? Proszę o odpowiedź.
S.Baca: Panie Marianie, jak sam Pan wie podzieliliśmy Pana wątpliwości w pismach kierowanych
do Województwa. Różnica wynika z tego że wcześniej plan zagospodarowania przestrzennego nie
był szczegółowy i tym samym nie był prawidłowy. Oczywiście chcemy by ten obszar funkcjonował
wg mapy sozologicznej którą Pan przedstawił. Co do pracy urzędniczek jak i wszystkich
pracowników urzędu to nie mam żadnych informacji o braku kompetencji i uważam że obecnie
kadra pracuje bardzo dobrze. Wiadomo że zawsze można coś poprawić jak wszędzie.
W.Chuchla: obowiązuje nas plan zagospodarowania przestrzennego. Temat krajobrazu jest znany od
lat a ty Marianie mówisz sam o tym cały czas ale nic nie robisz.
M.Podkówka: wysyłałem wiele pism w tej sprawie. Wskazywałem że linia obszaru nie może biec
środkiem lasu tylko po jego granicach, wskazywałem że jest to niedopuszczalne.
W.Hnatiuk: w imieniu swoim, sołectwa, mieszkańców wsi Włodzienin chciałam bardzo
podziękować Wójtowi, i pracownikom Urzędu za wspaniale i profesjonalnie zorganizowane
dożynki. Bardzo serdecznie dziękuję.
M.Fuczek: Jest jeszcze jedna sprawa którą musimy dziś poruszyć. W materiałach znajduje się
pismo Pana Malewicza oraz pismo komisji rewizyjnej o podjęcie decyzji w tej sprawie.
J.Mokrzycki: zgodnie ze statutem oczekujemy decyzji rady w tej sprawie.
M.Fuczek: proszę o opinię w tej sprawie radcy prawnego.
M.Forystek: zgodnie z zapisami statutu komisja rewizyjna ma określone zadania kontrolne i statut
jasno wskazuje iż przekazanie zadania komisji rewizyjnej następuje w drodze uchwały.
S.Baca: chciałbym tylko dodać że w tej sprawie prowadzone jest również postępowanie przez
Policję.
W.Chuchla: sprawa dotyczy majątku gminy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do gospodarowania
majątkiem lub inne to trzeba to wyjaśnić. Składam wniosek formalny aby sprawę przekazać do
komisji rewizyjnej.
M.Fuczek: czy w tej sprawie są inne wnioski?
T. Mróz: opierając się na uzyskanych tutaj informacjach uważam że nie ma konieczności obciążania
komisji rewizyjnej dodatkowymi zadaniami. Spraw jest w toku prowadzona przez odpowiednie
organy.
Składam wniosek o nie przydzielaniu tej sprawy komisji rewizyjnej.
M. Fuczek poddaję pod głosowanie wniosek W. Chuchli w sprawie przekazania wniosku komisji
rewizyjnej.
Za 3
przeciw 3 wstrzymało się 6
M.Forystek: zgodnie z art 14 ustawy wniosek nie został przyjęty. Rada nie podjęła decyzji w tej

sprawie.
M.Fuczek: odpowiedzi na pismo udzieli przewodniczący komisji rewizyjnej.
S.Baca: Panie Wojciechu chciałem powiedzieć że postępowanie jest w sprawie a nie przeciwko
komuś. Jest rzeczą oczywistą że jeżeli sprzęt nie został przekazany przez poprzednika obecnemu
sołtysowi to mamy prawny obowiązek podjęcia działań.
W.Chuchla: skoro został skierowany wniosek to dlaczego mamy się tego bać?
M.Fuczek: Panie Wojciechu to nie kwestia strachu.
E.Czyszczoń: mam dwie sprawy: pierwsza, szkoda że nie ma już pani sołtys z Jakubowic ale
chciałem pogratulować zajęcia 2 miejsca w konkursie wojewódzkim z projektu oraz otrzymania
nagrody w wysokości 8tyś zł. Po drugie gratulacje i podziękowania dla Pani Agnieszki Pasternak
która czynnie uczestniczyła w obchodach Światowych Dni Młodzieży i podjęła trud opieki nad
grupą 13 dzieci z którymi tam była. Dodam że to już kolejne dni młodzieży z jej uczestnictwem.
M.Fuczek: podczas dożynek nagrodę Rady Gminy Branice w konkursie koron dożynkowych
wygrało sołectwo Uciechowice.
J. Mokrzycki: chciałbym zwrócić uwagę wandalizmu. Trzeba przemyśleć jak to rozwiązać. Może
np. monitoring? Są to zawsze te same miejsca.
W.Chuchla: budynek policji w Branicach został już wyremontowany. Trzeba ustalić czy Policja jest
zainteresowana powrotem czy też musimy coś zrobić z tym budynkiem.
B. Pospiszyl: jak daleko posunięte są prace
związane w Gminie Branice z ustawą
dekomunizacyjną?
M.Humeniuk- Wiśniewska: zajmiemy się tą sprawą w terminie ustawowym.
M. Fuczek: zatem podsumowując chciałbym podkreślić: przewodniczący komisji rewizyjnej udzieli
odpowiedzi na wniosek Pana Malewicza iż w związku z brakiem decyzji Rady Gminy komisja
rewizyjna nie zajmie się tą sprawą.
W.Chuchla: ponieważ nie podjęto decyzji w sprawie tego wniosku proszę o ponowne głosowanie w
tej sprawie.
M.Forystek: niestety nie można podejmować ponownego głosowania w sprawie w której było
wcześniej przeprowadzone głosowanie.

Ad. 25
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono 14:30
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

Informacja z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 15 września 2016 r. do dnia 16 października 2016 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 17 października 2016 r.)

I. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 68G/16 z dnia 13 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów
i
wydatków o kwotę 255 936zł
Zarządzenie nr 69G/16 z dnia 21 września 2016r. w sprawie w zmian w planie wydatków.
Zarządzenie nr 70G/16 z dnia 22 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Zarządzenie nr 71G/16 z dnia 27 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds.
zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Branice.
Zarządzenie nr 72G/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla
wyboru Sołtysa wsi Branice.
Zarządzenie nr 73G/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i
wydatków o kwotę 29 942,30zł
Zarządzenie nr 74G/16 z dnia 6 października 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców do
szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów
pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.
Zarządzenie nr 75G/16 z dnia 10 października w sprawie zmian w planie budżetu.
Zarządzenie nr 76G/16 z dnia 11 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Branice.

b) dotyczące Urzędu Gminy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

z dnia 16 września 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do uchwały rady Gminy
XXI/187/16,
dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zarządzenia Wójta Gminy
Branice nr 69G/16,
z dnia 22 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej,
z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Branicach.
z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zarządzenia Wójta Gminy
Branice nr 73G/16,
z dnia 28 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie gminnej w
Urzędzie Gminy w Branicach.
z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Branicach.
z dnia 10 października 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego.
z dnia 11 października 2016r. w sprawie ustalenia klasyfikacji dla kont w jednostce budżetowej.
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II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania:
14.09.2016 r. (Branice), spotkanie z przedsiębiorcami z Katowic. Rozmowy na temat ponownego
uruchomienia cegielni;
14.09.2016 r. (Branice), sesja Rady Gminy;
16.09.2016 r. (Branice), akt notarialny zawarty z Państwem Bryl;
16.09.2016 r. (Branice), uczestnictwo w radzie budowy drogi w Włodzieninie;
18.09.2016 r. (Istebna), udział w uroczystości dożynkowej Gminy Istebna;
19.09.2016 r. (Branice), spotkanie z przedsiębiorcami z ternu Kravare (Czechy);
20.09.2016 r. (Wiechowice), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Wiechowice;
21.09.2016 r. (Branice), spotkanie z Komendantem PSP Głubczyce w sprawie przyjęcia OSP do krajowego
systemu ratownictwa;
21.09.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron dystrybucja;
21.09.2016 r. (Branice), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Branice;
22.09.2016 r. (Bliszczyce), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Bliszczyce;
22.09.2016 r. (Branice), spotkanie z rodzicami dzieci oraz trenerkami zespołu Impuls;
23.09.2016 r. (Branice), przywitanie zespołu ‚ Kaprys’ - powracającego z Chorwacji z złotym medalem
mistrzostw świata;
23.09.2016 r. (Neplahovice), spotkanie z Panią Daną Schreierową starostą Neplachovic. Omówienie
wspólnych przedsięwzięć;
23.09.2016 r. (Branice), spotkanie z przedsiębiorcami śląskich firm;
23.09.2016 r. (Branice), rada budowy drogi w Włodzieninie;
26.09.2016 r. (Branice), spotkanie z projektantem projektującym place zabaw w miejscowościach
aplikujących o ich budowę z środków zewnętrznych;
26.09.2016 r. (Głubczyce), walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi;
27.09.2016 r. (Branice), spotkanie z dyrekcją placówki ’Ziarenko’;
27.09.2016 r. (Boboluszki), zebranie organizacyjne obchodów 100 lecia kościoła w Boboluszkach;
28.09.2016 r. (Boboluszki), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Boboluszki;
29.09.2016 r. (Branice), rada budowy drogi w Włodzieninie;
30.09.2016 r. (Głubczyce), akt notarialny z Panią Bednarczyk;
30.09.2016 r. (Pietrowice Wielkie), spotkanie z sekretarzem gminy Pietrowice Wielkie Panem Andrzejem
Wajdą. Rozmowy na temat wizji zarządzania gminą oraz planów na przyszłość.
03.10.2016 r. (Branice), robocze spotkanie z dyrekcją ZGS Branice;
04.10.2016 r. (Głubczyce), spotkanie z starostą Powiatu Głubczyckiego Panem Józefem Koziną . Rozmowy
na temat rozwiązania problemowych inwestycji drogowych;
05.10.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron;
05.10.2016 r. (Branice), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Branice (wybory sołtysa);
06.10.2016 r. (Branice), udział w konferencji zorganizowanej w ZGS Branice , której efektem finalnym ma
być powstanie Rady Młodzieżowej Gminy Branice;
06.10.2016 r. (Branice), podpisanie porozumienia gminy Branice, OSP Lewice oraz PSP Głubczyce
przyjmujące w poczet krajowego systemu ratownictwa OSP Lewice;
06.10.2016 r. (Włodzienin, Branice), odbiór techniczny inwestycji drogowej w Włodzieninie;
06.10.2016 r. (Jarnołtówek ), udział w szkoleniu zorganizowanym dla rady programowej LGD Płaskowyż
Dobrej Ziemi;
07.10.2016 r. (Jarnołtówek ), udział w szkoleniu zorganizowanym dla rady programowej LGD Płaskowyż
Dobrej Ziemi;
09.10.2016 r. (Włodzienin) udział w kolejnej edycji dni Papieskich zorganizowanych w parafii Włodzienin;
10.10.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji lokalnej rady gminy Branice;
10.10.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji oświatowej rady gminy Branice;
10.10.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji rolnej rady gminy Branice;
10.10.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji budżetowej rady gminy Branice;
11.10.2016 r. (Branice), spotkanie komitetu organizacyjnego przetargu na centrum kultury, park oraz
kanalizację w Branicach;
10.10.2016 r. (Włodzienin), rozmowy z dyrektorem SP Włodzienin na temat projektu bioróżnorodności;
12.10.2016 r. (Głubczyce), udział w konferencji podsumowującej aktywizacje bezrobotnych oraz możliwości
kształcenia przyszłych pracowników przez szkoły działające na terenie naszego powiatu;
13.10.2016 r. (Branice), udział w pracach zespołu organizacyjnego święta niepodległości 10 .11. 2016 r.;
14.10.2016 r. (Lewice), spotkanie z projektantem modernizacji boiska w Lewicach;
14.10.2016 r. (Branice), spotkanie z instruktorką zespołu tanecznego Impuls;
16.10.2016 r. (Boboluszki), udział w uroczystościach 100 lecia kościoła parafialnego w Boboluszkach;
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Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 14 września do 16 października 2016 r.
1.
2.
3.
4.

W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej w Kietrzu.
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 14 września do 16 października 2016 r.
Korespondencja przychodząca.
1. 2016-09-16- zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Branice na sesję Rady powiatu
22.09.2016,
2. 2016-09-16- pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie przekazania pisma
dotyczącego OPS Branice.
3. 2016-09-21- Regionalna Izba Obrachunkowa, uchwała w sprawie pozytywnej opinii dot.
realizacji budżetu za I półrocze 2016r.
4. 2016-09-27- pismo KPP Głubczyce- informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Branice.
5. 2016-09-28- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu- wystąpienie pokontrolne.
6. 2016-09-30- Krzysztof Saduniowski- pismo do Wójta Gminy Branice w sprawie uwzględnienia
w budżecie 2017 środków na odwodnienie świetlicy wiejskiej w Gródczanach.
7. 2016-09-30- odpowiedź do kancelarii adwokackiej na skargę w sprawie pracownika Urzędu
Gminy Branice.
8. 2016-10-03- wniosek Radnego Zdzisława Telega w sprawie zmiany przynależności w
komisjach.
9. 2016-10-05- pismo Wójta Gminy Branice skierowane do TOP Farms w sprawie dróg polnych.
10.2016-10-10- pismo Wojewody Opolskiego w sprawie zakończenia analizy oświadczeń
majątkowych.
11. 2016-10-12- Uchwała zarządu Województwa opolskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia
nieruchomości położonych w Branicach.
12. 2016-10-14- pismo Uniwersytetu Opolskiego w sprawie dofinansowania.

Korespondencja wychodząca:
1. 2016-09-20- pismo do Anny Nawrockiej w sprawie terminu rozpatrzenia skargi,
2. 2016-09-20- pismo do SKO Opole o terminie rozpatrzenia skargi Anny Nawrockiej.
3. 2016-10-13- zaświadczenie dla Radnej Teresy Mróz w sprawie uczestnictwa w pracach Rady.

