Protokół Nr VI/11
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 18 kwietnia 2011 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Adam Krupa – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Jan Krówka – Burmistrz Gminy Głubczyce
Jarosław Horodecki – Zastępca Naczelnika Wydziału
w Urzędzie Miasta Głubczyce
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice
Marzena Forystek – Radca prawny
Sołtysi.
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komunalno-Inwestycyjnego

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami.
Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
Interpelacje radnych.
Udzielenie informacji nt. działania Domów Pomocy Społecznej na terenie Gminy
Branice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego współfinansowania budowy drogi
relacji Lewice-Zubrzyce w miejscowości Zubrzyce, Gmina Głubczyce.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/11/11 z dnia 24
stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Branice na lata 2011-2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości
(działka nr 346/3 położona w Branicach).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości
(działka nr 228 położono w Jędrychowicach).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości
(działka nr 236/2 położona w Jędrychowicach).
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (działki nr:189/3 położone w
Branicach).
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/94/2000 Rady Gminy Branice z dnia 7
marca 2000r. w sprawie sprzedaży mienia.
19. Podjecie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów.
20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zakończenie sesji.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad.
Wójt poprosiła o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Po punkcie 10 wprowadzić punkt
dotyczący stanowiska w sprawie współfinansowania drogi relacji Lewice-Zubrzyce. Zdjąć z
porządku obrad punkty 17 i 18, ponieważ czekamy na oficjalny wniosek Marszałka
Województwa Opolskiego. Usunąć również z porządku punkty 21 i 22 ponieważ wobec
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
wszczęte zostało postępowanie nadzorcze. Prawdą jest, że rozstrzygnięcie to już wpłynęło ale
komisje nie pracowały nad tymi punktami. Jeżeli chodzi o punkt 19 to wnioskuje o usunięcie
z tej uchwały działki nr 189/4.
Przewodniczący zawnioskował o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia
protokołu z poprzedniej sesji, ponieważ nie został on przygotowany.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad ze zgłoszonymi poprawkami.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Wszedł Benedykt Pospiszyl.
Ad. 4
Wójt przedstawiła sprawozdanie (załącznik do protokołu).
Powitała nowo wybranych sołtysów, Pana Jana Burakiewicz, Jadwigę Żłobicką i Władysława
Malewicz.
Wszedł Pan Jan Krówka i Jarosław Horodecki.
Wójt nawiązała do uzgodnień w sprawie drogi relacji Lewice-Zubrzyce, co związane jest z
podjęciem na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie stanowiska.
Przewodniczący powitał Pana Jana Krówka i Pana Jarosława Horodecki.
Ad. 5.
Przewodniczący udzielił informacji ( załącznik do protokołu).
Ad. 6.
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła jedno posiedzenie na
którym zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował o spotkaniu z
inżynierem, projektantem drogi Lewice-Zubrzyce.
R. Kawulok poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolno –Ekologicznej zajmowano się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP
odbyła jedno posiedzenie na którym zajmowano się porządkiem obrad sesji rady Gminy. 2
kwietnia odbyła się debata oświatowa.
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowano się punktami porządku obrad dzisiejszej sesji.

R. Mokrzycki udzielił informacji z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami
(załącznik do protokołu).
Ad. 7.
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński.
Ad. 8.
Interpelacje zgłosili:
R. R. Lenartowicz – 3 int.
R. Russ – 1 int.
R. Mokrzycki – 1 int.
R. W. Lenartowicz – 2 int.
R.Chuchla poinformował, że Pan Maciaszek był i będzie zrealizowane.
Ad.9.
Starosta powiedział, że nie ma Pani dyr. Domu Pomocy Społecznej w Klisinie ponieważ nie
otrzymała zaproszenia. Poinformował, że może wszystkiego nie powiedzieć.
Przewodniczący poinformował, że w planie pracy rady zapisane jest, że informacji tych
udzieli pan Starosta.
Starosta powiedział, że można przeprowadzić rozmowę w formie pytań i odpowiedzi.
R. W. Lenartowicz powiedział, aby zaprosić na kolejną sesję Panią dyrektor.
Starosta powiedział, że w powiecie głubczyckim mamy jeden Dom Pomocy Społecznej. DPSy w Bliszczycach, Dzbańcach i kombatant podlegają pod Klisino. Każdy Dom Pomocy
Społecznej był zobligowany na przeprowadzenia zamówienia publicznego na żywność, a jak
jest jeden DPS to ceny są niższe. DPS Klisino inwestycje przeprowadzał z własnych środków,
małe Domy Pomocy Społecznej nie miały takich środków.
Wyszedł r. Chuchla.
Po rozmowach z Panią dyr. Krywko okazało się, że można zwiększyć liczbę mieszkańców w
Domach Pomocy Społecznej. Najwięcej w Dzbańcach. Zwiększono już około 25
mieszkańców. Wyrównają się pensje w Domach Pomocy Społecznej. W poprzednim
miesiącu pracownicy otrzymali mniej ale jest to wynik działania dyr. w Dzbańcach.
Większość pracowników znalazła zatrudnienie, jedynie jedna osoba nie zgodziła się na nowe
warunki i zwolniła się. Do sierpnia powinna być regulacja płac. Mamy około 600
mieszkańców i pracowników też. Liczba pracowników zwiększy się o 19 osób. Poprosił o
zadawanie pytań.
R. Telega zapytał czy jest 600 mieszkańców i 600 pracowników.
Starosta odpowiedział, że 300 pracowników i dodatkowo pracownicy administracji.
R. Telega zapytał ilu pracowników jest w sumie.
Starosta odpowiedział, że poniżej 400.
Wszedł r. Chuchla.
R. W. Władysław powiedział, że warto się cieszyć, ponieważ będzie 19 nowych miejsc pracy.
Te 1-2 osoby, które się zwolniły to może coś im zaproponować. Będą również większe płace.
Starosta powiedział, że jedna osoba z Bliszczyc nie przyjęła warunków płacy i pracy.
Przewodniczący zapytał jaka będzie regulacja.
Starosta odpowiedział, że nie potrafi odpowiedzieć to decyzja dyrektora.
Przewodniczący zapytał, czy do tej pory płace te nie były równe.
Starosta odpowiedział, że w Klisinie były one największe.
Przewodniczący zapytał czy pracownicy, opiekunowie mają kwalifikacje.
Starosta odpowiedział, że raczej tak ponieważ zwiększono liczbę mieszkańców.

Ad. 10
Przewodniczący odczytał stanowisko.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jest to wypracowane stanowisko między samorządami.
Należy to przegłosować, ponieważ szkoda by było aby nie doszło to do skutku.
Burmistrz J. Krówka powiedział, że należałoby dopisać w stanowisku 20 % udziału własnego
samorządów.
Przewodniczący odczytał poprawione stanowisko i poinformował, że stanowisko to zostanie
podjęte w formie uchwały.
R. Chuchla zapytał, czy Pani wójt podpisze porozumienie na bazie tych wartości.
Wójt odpowiedział, że tak.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony projekt uchwały.
Za: 15
Przeciw:0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego
współfinansowania budowy drogi relacji Lewice-Zubrzyce w miejscowości Zubrzyce,
Gmina Głubczyce
/ Uchwała Nr VI/40/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
R. Chuchla powiedział, że ma prawo do wyrażania własnego zdania, które było wyrażone na
podstawie prawdy. W środę powtórzył to na sesji rady powiatu. Jako radny będzie korzystał z
tych praw. Poprosił o sprawdzenie faktów i wtedy wyrażać swoje opinie.
R. Kawulok zawnioskował o 10 min. przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przerwę.
Za: 15
Przeciw:0
Wstrz.:0
Po przerwie nieobecni na sali: Józef Kozina, Tadeusz Krupa, Benedykt Pospiszyl, Jan
Krówka, Jarosław Horodecki.
Nieobecny na sali r. W. Lenartowicz.
Przewodniczący poinformował o piśmie Pani M. Farasiewicz i poddał pod głosowanie
wniosek o jego odczytanie.
Za:14
Przeciw:0
Wstrz.:0
Wszedł r. W. Lenartowicz.
Przewodniczący odczytał list Pani Marii Farasiewicz.
R. Chuchla poinformował, że zorganizowane zostały dwa występy. W Branicach na którym
zebrano 3220 zł. i Głubczycach gdzie uzbierano 2363 zł. Podziękował Panu posłowi
Adamowi Krupa za sponsorowanie przejazdu zespołu do Głubczyc. Zwrócił się do Pani Wójt
i Pana posła o pomoc w zorganizowaniu występu w Głogówku. Powiedział, że ma marzenie
aby kiedyś zagrać z tym chłopakiem w piłkę.
Poseł A. Krupa powiedział, że jak będzie trzeba zapłacić to on zapłaci za wyjazd. Koncert
poświęcony był papieżowi i na szczytny cel. Podziękował radnemu W. Chuchli. Powiedział,
że jest to nasza solidarność, życzliwość ludzka warta podkreślenia.
Odniósł się do przegłosowanej uchwały w sprawie stanowiska i powiedział, że te pewne
nieporozumienia, które były zostały załatwione. 5 lat temu był zbiornik we Włodzieninie i
problemy które zostały zrzucone na ościenne gminy. Ta droga była wyrzutem sumienia władz
województwa.
Wszedł Pan J. Kozina.
Poseł A. Krupa powiedział, że fakt przegłosowania tej uchwały jest wart uznania.
Podziękował.
Przewodniczący dodał, że chcieliśmy tę drogę budować, były jednak drobne nieporozumienia.

R. Chuchla odniósł się jeszcze do zorganizowanych koncertów na rzecz Piotra Mach i
powiedział, że największe podziękowania należą się dzieciom.
Ad. 11.
Wójt poinformowała o autopoprawce, która polega na dopisaniu do uchwały w §1 za ratami
,,… wraz z przyjętymi objaśnieniami.’’
Przewodniczący odczytał poprawiany tekst uchwały i poddał go pod głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice Nr
III/11/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2011–2014
/ Uchwała Nr VI/41/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 12
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
R. W. Lenartowicz zapytał o VAT dot. wysypiska śmieci.
Skarbnik odpowiedział, że nie otrzymał opinii RIO. Raczej należy przyjąć, że będzie on
wynosił 23 %.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za. 15
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
/ Uchwała Nr VI/42/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 13.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
R. Chuchla zapytał o zapis §8 pkt. 8.
Wójt powiedziała, że dot. to uchwał przedstawionych przez radę. Jak rada nie przedstawi to
nie będzie. Jeżeli będzie projekt uchwały dot. mieszkańców to zostanie przedstawiony.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za. 14
Przeciw: 0
Wstrz.: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Dzierżkowice
/ Uchwała Nr VI/43/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 14.
Wójt powiedziała, że właśnie w takich sprawach jak teraz rada zwraca się o wyrażenie opinii.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za. 15
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy
nieruchomości.
/ Uchwała Nr VI/44/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:

Za: 15
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy
nieruchomości.
/ Uchwała Nr VI/45/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.16.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania :
Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy
nieruchomości.
/ Uchwała Nr VI/46/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.17.
Przewodniczący odczytał poprawiony projekt uchwały.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wcześniej odczytany projekt uchwały.
Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży
nieruchomości.
/ Uchwała Nr VI/47/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 18.
R. W. Lenartowicz powiedział, że wprowadzono jeden punkt do porządku obrad i następne
punkty powinny otrzymać kolejne numery.
Przewodniczący powiedział, że możliwe jest, że nie zmieniono numerów. Zapytał czy może
kontynuować.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Komisje Rady Gminy Branice przedstawiły pozytywne opinie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wcześniej odczytany projekt uchwały.
Za: 15
Przeciw:0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XVII/94/2000 Rady
Gminy Branice z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie sprzedaży mienia.
/ Uchwała Nr VI/48/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.19.
Przewodniczący zapytał czy wszyscy sołtysi się zgadzają i odczytał projekt uchwały.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
R. Chuchla zapytał czy radni nad którymi będziemy głosować powinni się wstrzymać.
P. Forystek odpowiedziała, że tak. Nie powinni głosować.
R. W. Lenartowicz zapytał czy mogą pobierać inkasa.
P. Forystek odpowiedziała, że nie ma przeciwwskazań.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wcześniej odczytany projekt uchwały:
Za: 12
Przeciw:0
3
(radni:
G.
Wawrów,
G. Czepczor i W. Malewicz)
Wstrzymało się:

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów
/ Uchwała Nr VI/49/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 20.
R. Nowak zapytał o stodołę w Branicach.
Wójt odpowiedziała, że już tam zaglądali. Zadanie te przeznaczone jest do realizacji. Jest
przekazane.
Przewodniczący przeczytał informację od radnego T. Krupy. Poinformował, że 13 maja jest
zakończenie turnieju samorządowego. Przypomniał o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych.
R. Chuchla wrócił do sprawy listu Pani M. Farasiewicz. Poprosił o zastanowienie się w jaki
sposób przeprowadzić zbiórkę.
Przewodniczący poprosił o składanie propozycji.
R. Chuchla zaproponował aby była to wartość jednej diety.
R. W. Lenartowicz zaproponował, aby każdy dał ile chce.
Przewodniczący zapytał czy składkę zrobimy teraz czy na komisji.
R. Telega zaproponował aby było to na komisji.
R. Czyszczoń podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji turnieju
wielkanocnego. Poinformował, że turniej wygrały zawodniczki z Branic.
R. Mokrzycki zwrócił uwagę na drogę przy ulicy Ogrodowej, gdzie samochody parkując
utrudniają przejazd dla sprzętu rolniczego.
Sołtys J. Iluk podziękował posłowi A. Krupa za pomoc w rozwiązaniu sprawy dot. odpływu
drogi powiatowej.
R. Chuchla powiedział, że do dopełnienia zwycięstw ubiegłego weekendu drużyna Pana M.
Nowak zwyciężyła w konkursie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
R. W. Malewicz zaproponował zaproszenie przedstawiciela LGD ziemi głubczyckiej.
Sołtys J. Sęga poinformował, że w sobotę Pani Wójt została Panią Prezes Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Wójt powiedziała, że Pan J. Małek zrezygnował i z racji urzędu została wybrana.
R. Telega powiedział, że należy teraz zakupić strój.
R. W. Lenartowicz zapytał z czego zostanie sfinansowany.
Wójt odpowiedziała, że raczej sama sfinansuje bo budżet gminy jest biedny. Wójt złożyła
wszystkim życzenia wielkanocne.
Starosta podziękował za zbiorową mądrość w sprawie drogi relacji Lewice-Zubrzyce.
Powiedział aby najpierw rozmawiać, a potem przedstawiać stanowisko na forum. Powiedział,
że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Złożył życzenia wielkanocne w imieniu własnym,
samorządu i posła A. Krupa.
R. Chuchla powiedział, że pieprz i kwas przyśpieszyły trawienie tego problemu.
Przewodniczący złożył wszystkim życzenia wielkanocne.
Ad.21.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

