
Protokół Nr XIX/12  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 16 kwietnia 2012 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina – Starosta Głubczycki 
Małgorzata Krywko – Trznadel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie  
Aneta Kuziora – Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej w Branicach 
Jolanta Brzeszczak – Radna Powiatu Głubczyckiego, 
Marzena Forystek – Radca prawny   
Łukasz Nawara - Redaktor gazety NTO, 
Sołtysi 
  

Porządek obrad 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Udzielenie informacji na temat działania Domów Pomocy Społecznej na terenie Gminy 

Branice. 
12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach za rok 2011. 
13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, 

nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków. 
16. Udzielenie informacji o załatwieniu skargi z dnia 23 lutego 2012 roku na działalność 

Wójta Gminy Branice. 
17. 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 14. 
 



Ad. 3 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.  
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad zmiany brzmienia punktu 16. 
Zamiast podjęcia uchwały w sprawie z 23 lutego br. ma być tylko udzielenie informacji  
o załatwieniu tej sprawy. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę treści punktu 16. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 13     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1  
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. 
Za: 13     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).  
R. Lenartowicz zapytał na jakim etapie jest inwestycja fermy wiatraków i zaproponował aby 
wybrać się i zobaczyć jak to wygląda.. 
Wójt powiedziała, że po świętach majowych odbędzie się taki wyjazd. Inwestycja jest na 
etapie administracyjnym. 
R. Telega złożył zapytanie dlaczego Kietrz i Baborów zrezygnowały. 
Wójt odpowiedziała, że mają swoje spółki, a nam się opłaca. Na jednego mieszkańca 
wychodzi 0.61 zł. Kietrz i Baborów nie podjęły jeszcze uchwał w tej sprawie.  
R. Lenartowicz zapytał o to czy są podwyżki dla pracowników. 
Wójt odpowiedziała, że są podwyżki. 
R. Chuchla zapytał, w jakim terminie będzie komisja w sprawie wyboru dyrektora. 
Wójt powiedziała, że pani Teresa Jajdelska jest kompetentna w tej sprawie posiada wszelkie 
informacje dotyczące konkursów i posiada opinie prawne dotyczące tej sprawy. 
R. Chuchla spytał jak można skonfrontować jego opinię prawną z opinią, którą posiada urząd, 
bo ma on trochę odrębne zdanie na ten temat. Wg jego opinii prawnej Wójt może zasiadać  
w komisji lub powołać na swoje miejsce jednego urzędnika.   
Wójt zaproponowała, aby poczekać na wyjaśnienie tej sprawy do przybycia radcy prawnego. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice. 
R. Lenartowicz powiedział, że spotkanie wielkanocne, które przygotowały kobiety z Koła 
Braniczanek było dobrze przygotowane, panie się bardzo postarały, ale osób było mało 
proponuje aby następnym razem było więcej osób bo później są głosy, że się lekceważy 
czyjąś pracę.  Poprosił, że gdy następnym razem kogoś nie będzie to najlepiej, aby o tym 
wcześniej uprzedzić.  
R. Russ poparł radnego Lenartowicza, ale również zaproponował aby następne wspólne 
spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych i w dni dogodne dla ludzi pracujących. 
R. Malewicz powiedział, że w czasie miedzy sesjami pracowali nad porządkiem sesji i wraz  
z projektantem Kowalczykiem wizytował drogę Lewice – Zubczyce. Brał udział w spotkaniu 
sołtysów woj. opolskiego w powiecie nyskim oraz przekazał pozdrowienia dla wszystkich od 
europosłanki Danuty Jazłowieckiej.  
R. Kawulok powiedział, ze 21 marca odbyło się spotkanie z rolnikami.  



R. Czyszczoń powiedział, że uczestniczył w spotkaniu z panią Ździebko oraz z asp. Wsiakim 
i panem A. Murzynem zrobili objazd gminy.  
R. Czepczor zakomunikowała, że pracowali w komisji nad porządkiem obrad. 
R. Mokrzycki (komisja rewizyjna) powiedział, że odbył się odbiór przepompowni we 
Włodzieninie – Kolonii i jest propozycja, aby przekazać ją Głubczyckim Wodociągom. 
Rozpatrywana była również skarga pana Bacha, komisja zarządziła przekazanie dokumentów 
do analizy pod względem prawa budowlanego, a pani Wójt zleciła pomiar hałasu.  
R. Czyszczoń zaproponował, aby zobaczyć jak wygląda teren wokół sklepu Biedronka. 
Wójt stwierdziła, że to jak teraz wygląda teren przy Biedronce to praca gminy. Własnością 
gminy jest kolektor 5m, więc musiało to zostać wyczyszczone siłami naszej jednostki. 
 
Ad 9 
Interpelacje radnych 
R. R. Lenartowicz – 1 int. 
R. Russ – 4 int. 
R. Chuchla – 1 int. 
R. W. Lenartowicz – 1 int. 
R. Czyszczoń – 1 int. 
Wójt potwierdziła, że drogi są priorytetem, ale ważniejsza jest kanalizacja bo do 2015 roku 
musi być gotowe 80%. 
Wszedł radca prawny. 
P. Forystek wyjaśniła kto może powoływać komisje do wyborów nowych dyrektorów. 
Oświadczyła, że to Wójt powołuje skład i wchodzi tam m. in. 3 przedstawicieli organów 
prowadzących. 
R. Chuchla zapytał czy to może być ktoś z Rady. 
P. Forystek odpowiada, ze każdy kogo powoła pani Wójt. 
R. Kawulok wyszedł.  
Zarządzono przerwę 
Wznowiono sesję 
Radny Kawulok wrócił 
Przybył Starosta Głubczycki wraz z panią Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. 
Przewodniczący powitał Starostę oraz panią Dyrektor DPS. 
 
Ad 10 
R. Chuchla powiedział, że w zeszłym tygodniu odbyła się jego rozprawa o wygaśnięcie 
mandatu Radnego. Orzeczenie mówi, ze Wojewoda nie popełnił błędu i ma teraz dwie opcje 
do wyboru albo się z tym pogodzić, albo złożyć wniosek do NSA. Przez niespójność  
w przepisach ogranicza się wolność obywatela. Jeśli nie napisze tego pisma to będzie to jego 
ostatnia sesja.  
R. Nowak zwrócił się z pytaniem do pani Wójt o to kto był z gminy w komisji ustalającej 
gdzie będą łatane ubytki w drogach.  
R. Chuchla zapytał również czy był robiony przegląd dróg gminnych po zimie.  
Wójt odpowiadając powiedziała, że wiedzą ile jest pieniędzy i nie da rady wszystkich dziur 
naprawić. Wyznaczone zostały miejscowości, w których będą one łatane. Pan A. Murzyn 
wraz z panem Płotkiem zrobili przegląd miejscowości i wybrali najpilniejsze prace.  
R. Chuchla zapytał czy za projekt było płacone z pieniędzy przeznaczonych na drogi - to jest 
8 tyś i ul. Grunwaldzka byłaby za te pieniądze zrobiona.  
Wójt odpowiedziała, że to był wydatek bieżący.  
R. R. Lenartowicz zaproponował, aby utworzyć brygadę remontową. 
Wójt zakomunikowała, że nie mamy kompetencji do tworzenia takich brygad.  



R. Mokrzycki zapytał na jakim etapie są progi zwalniające koło przedszkola – żłobka.  
R. Telega zapytał Starostę czy Starostwo otrzymuje zwrot podatku z paliwa. 
Starosta Kozina odpowiedział, że nie dostają.  
R. Lenartowicz zaproponował, aby oszacować ile docelowo kosztuje wyremontowanie 
całkowite wszystkich dróg w gminie. 
Wójt stwierdziła, że można takie coś zrobić, że pan A. Murzyn może stworzyć orientacyjnie 
taki plan dróg. Powstaje tu problem polityczny, a mianowicie, która droga ważniejsza.  
R. Lenartowicz stwierdza, że droga Wiechowice – Dzierżkowice czy w stronę Jabłonki widać 
co trzeba zrobić i co jest już zrobione.  
Wójt podkreśliła w budżecie wielość zadań i każdy chce co innego. 
Przewodniczący odniósł się do stanu chodnika w miejscowości Włodzienin. 
R. Chuchla zasugerował, że budżet ustala zawsze wójt, starosta. 
Wójt stwierdziła, że rada zatwierdza ten budżet.  
R. Nowak zadając pytanie panu Staroście zapytał dlaczego mapki geodezyjne tyle kosztują.  
S. Kozina odpowiedział, że za mapy płaci się wg ustalonego taryfikatora.  
R. Malewicz zapytał czy mogą liczyć na pomoc w rozdrobnieniu gałęzi, gdyż pracują nad 
wycinką krzaków na drodze z Lewic w stronę Michałkowic.  
S. Kozina przychylił się do tej prośby mówiąc, że zawsze chętnie pomogą, oraz zapowiedział, 
że cała droga na trasie Michałkowice – Lewice będzie zrobiona gdy Głubczyce oddadzą 
swoją część drogi.  
R. Malewicz poprosił o to czy jak się klei dziury czy mogą być wypukłe bo woda wtedy lepiej 
spływa. 
S. Kozina powiedział, ze tylko doraźnie zabezpieczyć w sprawie mrozów. 
R. Malewicz zapytał czy będzie kolejna 1/3 robiona na drodze Branice – Bliszczyce. 
S. Kozina odpowiedział, że nie tylko łatanie dziur, bo w tym roku muszą wykupić obligacje. 
R. Malewicz zakomunikował,  że cały projekt drogi Lewice – Zubrzyce kosztował mniej niż 
miał. Zamknie się w 3 mln zł, a nie w 5 mln. Groziło nam utrata pozwolenia, ale dogadaliśmy 
się z projektantem.  
R. Chuchla stwierdził, że realizacja zadań nie upoważnia do naruszenia dyscypliny 
budżetowej.  
R. Telega zapytał o przyszłościową koncepcję dotyczącą Dzbanic Wsi. Postawiony znak  
30 km/h to nie jest rozwiązanie, cos trzeba zrobić z woda spływającą bo to jest zagrożenie.  
Wójt powiedziała, że koparkę ze Starostwa otrzymamy. Będziemy mieli transport ziemi 
dzięki rolnikom tam mieszkającym. Trzeba jeszcze porozmawiać z panią sołtys. Zaplanowane 
jest aby koparka była w Dzbańcach Wsi w maju. 
R. Telega zapytał czy będzie tylko wykopany rów czy będą również kręgi. 
S. Kozina odpowiedział, że będzie tylko wykopany rów bo jest to duży koszt, ale również 
wielki problem.  
R. Lenartowicz wytłumaczył, że woda ma meandry raz na jednej stronie raz na drugiej 
stronie. Jest wola pana Jacka, że może się przesunąć trochę aby koło drogi puścić rów. 
S. Kozina wyjaśnił, że największy problem to jest brak odwodnienia i rowy są zaorywane.  
 
 
Ad. 11. 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie zabrała głos. W 2011 roku połączone zostały 
Domy Pomocy Społecznej w jeden i teraz funkcjonują pod jedną nazwą Domu Pomocy 
Społecznej w Klisinie. Na dzień dzisiejszy jest 350 pracowników i 672 pensjonariuszy.  
W grudniu 2011 roku wyremontowany został Dom w Klisinie. Po połączeniu w Gminie 
Branice znalazło zatrudnienie 20 osób. Od czasu połączenia 47 osób z Gminy Branice dostało 



awanse zawodowe. W 2012 roku składamy projekt z odnawialnych źródeł energii. Plan 
remontowy na poszczególne Domy 
Dzbańce – stolarka, docieplenie ścian, solary 
Bliszczyce – droga przeciwpożarowa, plac manewrowy, docieplenie ścian, pompy ciepła 
(projekt), system solarów w jednym budynku. 
Branice – wymiana dachu, docieplenie, wymiana stolarki okiennej. 
Boboluszki – docieplenie ścian. 
W 2011 roku w Boboluszkach została zrobiona kotłownia olejowa. W 2012 roku  
w Dzbańcach została oddana do użytku szatnia z natryskami dla pracowników oraz 
wyremontowany magazyn.  
R. Lenartowicz zapytał czy są przewidywane podwyżki i jaki jest koszt utrzymania jednego 
pensjonariusza. 
P. Krywko – Trznadel odpowiedziała, że koszt na jednego pensjonariusza jest wg kalkulacji 
DPS-u to 2527 zł a wg kalkulacji wojewody to 1761 zł. Starosta wnioskował o zwiększenie 
subwencji. W naszych Domach jest 50 % pensjonariuszy płacących na starych zasadach. 
Opłatę za pobyt w DPS-ie pokrywają w  70% pensjonariusze a pozostałe 30% kosztów 
pokrywa rodzina lub Urząd Gminy. Powstał projekt marszałka Sebesty, który opiera się na 
opiece nad seniorem. Podwyżki są uzależnione od finansów. Liczymy na wzrost dotacji 
wojewódzkiej. Co roku są podwyżki czasem są to niewielkie sumy.  
R. Chuchla zapytuje skąd wojewoda wyliczył kwotę 1761zl i czy DPS korzysta ze środków 
na ratowanie zabytków.  
P. Krywko – Trznadel odpowiada, że jest to matematyczne wyliczenie. Jeśli wzrost 
utrzymania wzrośnie to dofinansowanie też powinno wzrosnąć. Nie korzystamy z środków na 
ratowanie bo się nie kwalifikujemy.  
R. Chuchla zapytał czy komornik ściąga należności za pobyt pensjonariusza? 
P. Koziura odpowiadając wyjaśniła, że jeśli rodzina nie podpisze zgody na finansowanie 
pensjonariusza to nie da rady ściągnąć pieniędzy a to jest 165 tyś zł rocznie a to gmina 
dopłaca.   
R. Mokrzycki pyta ile osób pracuje z Gminy Branice i jaki jest czas oczekiwania na przyjęcie 
do DPS – u.  
P. Krywko – Trznadel odpowiedziała ze czas oczekiwania to około roku.  
R. Czepczor zapytała czy w Kietrzu będzie otworzony DPS.  
S. Kozina odpowiadając powiedział, że chcą te 50 łóżek przenieść do Głubczyc, aby nie 
generować kosztów. Chcemy otworzyć filie na 80 osób w Kietrzu. Będzie to filia DPS  
w Klisinie.  
R. Lenartowicz powiedział, że ludzie widza i cieszą się, że 350 osób pracuje, zapytał czy nie 
obawiają się otworzyć kolejnego ośrodka. Przez otworzenie zniknie kolejka, później może 
zabraknąć pensjonariuszy i mogą się mnożyć koszty. 
S. Kozina zasugerował, że jeśli otwierane są prywatne DPS-y to musi być potrzebne. Dużo 
ludzi mieszka i pracuje za granicą potrzebują aby zaopiekować się rodziną tutaj mieszkającą. 
Jest to potrzebne, aby ludzie żyli komfortowo. Możemy ten budynek sprzedać, ale wtedy na 
pewno wejdzie tu prywatny. Jest bardzo dużo chętnych do ZOL-u. Obawa jest zawsze, ale 
zwróci się nam to w dwa lata. 
R. Lenartowicz zapytał o harmonogram tego działania. 
S. Kozina powiedział, że szpital ma koncepcję jak to ma wyglądać. Sprzedajemy Miejski 
Ośrodek Zdrowia w Lisięcicach. Zakończenie tego zadania planujemy na luty 2013 roku.  
R. Chuchla zasugerował, że pozwalają sobie  na szaleństwo. Równocześnie zapytał jak to jest, 
że kiedyś jak pensjonariusz kwalifikował się na leczenie psychiatryczne tylko przenosiło się 
go na oddział zamknięty, ale teraz trzeba wzywać karetkę jechać na Izbę Przyjęć tam 
następuje badanie i znów wracać na oddział.  



P. Krywko – Trznadel wytłumaczyła, że takie są zasady, tak musi być bo nie udało się pójść 
na ustępstwa, a tak się dzieje tylko w sprawie agresywnych zachowań. 
Przewodniczący podziękował za przybycie. 
Starosta wraz panią Dyrektor DPS – u wyszli z Sali. 
Złożono wniosek o przerwę. 
Glosowało za 5 przeciw 3  
Ad. 12. 
R. Mokrzycki zapytał ile osób rozpoczęło pracę dzięki programowi” Atrakcyjni, Aktywni, 
Potrzebni” 
R. Mokrzycki zaproponował aby informować ludzi, że dzięki temu programowi mogą 
otrzymać dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności. 
R. Telega wyszedł 
R. Chuchla zapytał kto pokrywa różnice między wydatkami a dochodami. 
R. Telega wrócił. 
R. Mokrzycki zapytuje jak to wygląda, że przyjeżdża facet pod Urząd luksusowym autem  
i idzie po zasiłek. 
Przewodniczący podziękował za przybycie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Branicach. 
Pani Aneta Kuziora wyszła z Sali. 
Ad. 14. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia 
wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego. 
(Uchwała Nr XIX/154/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 15. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Wszedł do sali r. R. Lenartowicz. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestrów zabytków. 
(Uchwała Nr XIX/155/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Przewodniczący odczytał pismo od pana Józefa Mankiewicza w sprawie odmowy płacenia 
podatku. 
Wójt powiedziała, że Gmina również otrzymała takie pismo w odpowiedzi na nie napisano, że 
nikt z gminy nie podwyższał kwoty podatku tylko została ona ustalona na podstawie ceny 
żyta. 
Podjęto ustne upoważnienie, że Rada może odpisać podobnie jak Urząd. 
Przewodniczący poinformował także o wpłynięciu pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości  
w sprawie Sądu w Głubczycach. Od lipca 2012 roku będzie on działał w nowych strukturach. 
Będzie on najprawdopodobniej działać pod Sądem w Prudniku. 
 



Ad. 16.  
P. Forystek wyjaśniła, że można przedłużyć podjęcie uchwały o 1 miesiąc, można również 
przedłużyć na dłuższy okres jeśli poda się przyczyny przesunięcia Skarga nie może być 
załatwiona teraz gdyż trzeba najpierw sprawdzić napięcie i poziom hałasu. 
Ad. 17.. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 

 
Na tym protokół zakończono. 

 
 

Protokołowała: 
 
A. Iluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


