Protokół Nr XXV/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 19 listopada 2012 r., godz. 10.00
Na stan 14 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Benedykt Pospiszyl - Radny Powiatu Głubczyckiego
Henryk Dylong – prezes Remondis
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 z zakresu zmian na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi.
12. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych.
13. Upoważnienie Wójta Gminy Branice do prowadzenia rozmów w sprawie przystąpienia do
partnerstwa z powiatem głubczyckim, nyskim, brzeskim i prudnickim w kwestii
przyszłego finansowania projektów unijnych .
14. Upoważnienie Wójta Gminy Branice do rozpoczęcia procedury przekazania drogi
gminnej relacji Lewice – Zubrzyce na rzecz Powiatu Głubczyckiego.
15. Podjęcie uchwały dot. zmiany w budżecie.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dot. zgody na zamianę działek w Branicach.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania
osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją
konstrukcji budowlanych zawierających azbest.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia przystanków PKS.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości odpłatności za przystanki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji
podatkowych w podatku od nieruchomości podatku rolnym i leśnym.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
24. Wybór Członków Kapituły.
25. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

26. 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 14 radnych w sesji uczestniczy 14.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
R.W. Lenartowicz zawnioskował o ściągnięcie z porządku obrad punktu: Upoważnienie
Wójta Gminy Branice do prowadzenia rozmów w sprawie przystąpienia do partnerstwa
z powiatem głubczyckim, nyskim, brzeskim i prudnickim w kwestii przyszłego finansowania
projektów unijnych. Argumentując to tym, że nie będziemy mieli z tego żadnego pożytku. Są
to powiaty, a my jesteśmy małą gminą i będziemy musieli wydać określoną sumę pieniędzy
choć i tak ich nie mamy.
Wójt powiedziała, ze trzeba to ściągnąć bo jest to już nieaktualne.
R. W. Lenartowicz powiedział, że udział w partnerstwie to kwestia wydania w styczniu
4 tysięcy złotych aby wejść w partnerstwo, a potem 2500000zł podzielony na wszystkich to
nie jest sprawiedliwe, aby równać gminę Branice i Nysę. Musielibyśmy finansować większe
gminy.
R. Malewicz poprosił, aby mimo wszystko pozostawić ten punkt w porządku obrad.
Wójt powiedział, że póki co to są tylko słowa. Trochę się czuję niedoinformowana. Pani
burmistrz mówi, że jak nie skorzystamy to nie musimy płacić, ale czy to jest gdzieś zapisane.
Gdy zapytano czy będzie można w razie czegoś się wycofać odpowiedź była negatywna.
R. W. Lenartowicz poprosił radnych, aby tego nie dyskutować bo nie przyniesie to nam
żadnego zysku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu:
Upoważnienie Wójta Gminy Branice do prowadzenia rozmów w sprawie przystąpienia do
partnerstwa z powiatem głubczyckim, nyskim, brzeskim i prudnickim w kwestii przyszłego
finansowania projektów unijnych.
Za: 2
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 7
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Za: 14

Przeciw: 0

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad
Za: 13
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Wstrzymało się: 0

Ad. 4.
Uwagi do protokołu.
Zostały odwiezione dokumenty z realizacji drogi relacji Lewice – Zubrzyce, została ona
ukończona.
R. Malewicz prosił radnych aby nie podwyższać podatku od nieruchomości.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do
protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7.
R. Kawulok powiedział, że odbyły się dwa spotkania Komisji Rolno-Ekologicznej na
pierwszym pracowali nad porządkiem obrad sesji, a na drugie został zaproszony pan
Eugeniusz Gawłowski inspektor klasyfikacji gleb w sprawie klasyfikacji dróg polnych
w naszej gminie.
R. Malewicz powiedział, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej na
pierwszym pracowali nad porządkiem obrad sesji, a drugie zostało podczepione pod komisje
Rolno –Ekologiczną gdzie zaproszony został pan Eugeniusz Gawłowski inspektor klasyfikacji
gleb w sprawie klasyfikacji dróg polnych w naszej gminie. Droga relacji Lewice – Zubrzyce
została ukończona dokumenty zostały zawiezione teraz już tylko czekamy na oficjalne
otwarcie drogi.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że odbyły się 2 posiedzenia Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP i na pierwszym pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji, oraz
odbyło się spotkanie z panem Lichtorowiczem i przegląd studzienek i 9 jest wymienianych.
Drugie było wyjazdowe Branice, Bliszczyce, Wysoka.
R. Mokrzycki poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się dwa razy posiedzenia były
wyjazdowe. Zostało sprawdzone jak postępują pracę przy remoncie świetlicy w Wysokiej, jak
została wykonana droga w Wysokiej, oraz zobaczyli wysypisko śmieci w Branicach, które
zostało zrekultywowane.
Wójt powiedziała, że juz została poprawiona część świetlicy wymalowana będzie jeszcze
tylko jedna plama. Trzeba kupić takie pół korytka. Potrzeba jest ziemi aby wyrównać teren
i zasiać trawę.
R. W. Lenartowicz powiedział, że brakuje drogi do przedszkola w Wysokiej.
Wójt powiedziała, że na przyszły rok położy się asfalt bo w zeszłym roku został zrobiony tam
tłuczeń.
Ad.8.
Przewodniczący udzielił informacji o sposobie załatwienia interpelacji.

Ad 9
R. R. Lenartowicz 1 int.
R. Czyszczoń 1 int.
R. Telega 1 int.
Ad 10.
Przewodniczący zapoznał radnych z otrzymanymi pismami skierowanymi do Rady
a dotyczącymi:
- pismo dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodzieninie w sprawie remontu
i termomodernizacji
- pismo pani Sęgi – Bocian z Wiechowic w sprawie postawienia lamp na drodze do
Dzierzkowic.
- pisma pani Michałowskiej w sprawie zakupu pieca
- pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych z prośbą o nie podwyższanie
podatku transportowego
Wszystkie pisma w/w Rada Gminy stwierdziła, że skierować do Wójta Gminy Branice.
R. Malewicz apelował do radnych aby nie podnosić podatku od nieruchomości. Zapytał, który
radny zna się na podatku od nieruchomości i czy któryś radny jest emerytem.
R. Kawulok zapytał czy Zakład Energetyczny działa w sprawie oświetlenia.
Wójt odpowiedziała, że do końca listopada będzie to zrobione choć nadal nie ma jeszcze
podpisanej umowy. Sprawę przejął Tauron Strzelce Opolskie.
Sołtys Semanaszyn zapytał o mostek z Wódki do Nasiedla.
R. Krupa powiedział, ze pierwsza warstwa została położona i ubita, druga warstwa położona
i ubita. Musi to się osiąść. Będzie to dalej ubijane, więc chyba nie będzie zalane teraz tylko na
wiosnę, ale zostanie zabezpieczone.
Sołtys Bartoszewski zapytał na jakim poziomie będzie podatek rolny na przyszły rok. Zapytał
również o drogę w Niekazanicach, która jest zniszczona przez ciężkie maszyny.
Wójt odpowiadając powiedziała, że podatek nie został jeszcze uzgodniony, zależy to od ceny
żyta. Powiedziała również, że na ta drogę zostali wysłani pracownicy, aby zobaczyć tą drogę
i sporządzić odpowiednia notatkę.
R.R. Lenartowicz zapytał o to czy będą dosadzane drzewka te, które się nie przyjęły.
Sołtys Gajewska zapytała o to czy jest szansa aby załatać dziury na drodze Bogdanowice
Kolonia – Włodzienin.
R. Krupa powiedział, że był taki pomysł, aby załatać te dziury po drodze jak będzie robiona
droga na Nową Wieś.
R. Pospiszyl powiedział, że dla każdego radnego to jest priorytet aby na jego terenie zostały
zrobione drogi. Powiedział, aby rozliczać radnych, ale i tym samym być wyrozumiałym.
Wójt zasygnalizowała, że radny W. Lenartowicz miał dobry pomysł, aby umieścić
w porządku obrad punkt o Poparciu inicjatywy dot. wniosków w sprawach inwestycyjnych
i remontowych na rok 2013 na drogach publicznych w obrębie gminy Branice, więc może
lepiej zostawić te sprawy jak przyjdzie czas na ten punkt.
Sołtys Bartoszewski zapytał czy jest możliwość, aby droga w Niekazanicach mogła być
powiatowa, nie jak jest teraz wojewódzka.
Wójt odpowiedziała, że to zależy od powiatu, mogła być, ale powiat nie chce jej przyjąć.
Jest ładna cyklotrasa biegnąca od Dzierżkowic a kończąca się w Bliszczycach. W okolicy
Bliszczyc poginęły znaki ludzie, którzy jeżdżą nie wiedzą jak mają jechać i gdzie bo brak jest
znaków.
Wszedł pan Gawłowski
Wyszedł R. Krupa

Wyszła R. Wąsik
Ad. 11.
Przewodniczący powitał pana Eugeniusza Gawłowskiego i poprosił, aby udzielił informacji
na temat klasyfikacji dróg polnych na terenie gminy Branice. oraz przedstawił swoje wnioski.
P. Gawłowski powiedział, że jesteśmy pierwszą gminą, która próbuje rozwiązać ten problem.
Na podstawie wywiadu terenowe zostały sprawdzone te drogi czy zostały zaorane czy jest są.
Drogi te zostały podzielone na dwie grupy:
- drogi zaorane całkowicie
- drogi szczątkowe nieużywane
Urząd gminy stworzył zestawienie wszystkich dróg z numerami. Zostały sprawdzone
wszystkie drogi które nalezą do gminy.
Wróciła R. Wąsik
Wyszedł R. Malewicz
P. Gawłowski powiedział, że drogi nieużywane szczątkowe są zakrzaczone i częściowo
zaorane. Zostały stworzone dla każdej miejscowości listy dróg kto użytkuje jaka wielkość.
Na 299,47ha powierzchni gminy dróg polnych 21% tej powierzchni jest zaoranych
i nieużywanych. Konsultacje, które zaplanowała gmina powinny odbywać się w każdej
miejscowości. Drogi zaorane to najmniejszy problem gorzej z tymi co są zorane częściowo.
Trzeba będzie wzywać rolników, którzy zaorali te drogi i dać im możliwość albo dzierżawy
albo odtworzenia. Ten przegląd dróg został zrobiony tylko na drogach leżących
w gestii gminy, a należy pamiętać, że na terenie gminy leżą również drogi należące do
Agencji. Gmina Branice jako pierwsza gmina w województwie będzie miała załatwiony
problem z klasyfikacja dróg.
Wrócił R. Malewicz
R. Kawulok powiedział, że został podjęty pewien etap. To nie jest atak i przeciwko rolnikowi,
to jest pomoc ze względu na to, że rodzi się nienawiść na wsi z powodu że jeden zaorał i nie
ma żadnych z tego powodu konsekwencji, a inni muszą płacić. Powinno się na te konsultacje
wzywać rolników których pola leżą w obrębie wsi. Dziękuję panu Gawłowskiemu, że
zasygnalizował ten problem wcześniej i dzięki temu Gmina uporządkuje faktyczny stan dróg
polnych gminy.
P. Żłobicki zapytał czy podatek za pole należące do Agencji Rolnej wpływa do gminy czy do
Agencji. Jeśli do gminy to powinno się wydać jakieś upoważnienie aby tamte drogi też
skontrolować
Wójt powiedziała, że podatek wpływa do Agencji i będziemy naciskać na nich. Najpierw
musimy zrobić porządek w swoich drogach, aby nikt nie zarzucił nam, że wtrącamy się do
kogoś jak u nas nie jest to jeszcze gotowe.
P. Zakowicz zapytał jak wylicza się tą powierzchnię czy to jest szerokość i długość.
P. Gawłowski powiedział, że to jest szerokość razy długość dają metry. jest zrobione
zestawienie.

Ad. 12.
Podsumowanie współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami przedstawiła pani Wójt
Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
Ad.13.
Wójt powiedziała, że Program Odnowy Wsi jest od 15 lat w województwie opolskim. Jako
jedno z pierwszych wzięło w nim udział. W naszej gminie 15 lat temu przystąpiło do
programu cztery miejscowości: Włodzienin, Bliszczyce, Branice oraz Gródczany.

Nastąpiło wręczenie podziękowań dla Liderów Odnowy Wsi.
P. Podkówka powiedział, że nie było zbytnio chętnych każdy myślał, że się nie uda nas
czterech się zapisało. Dziękujemy pani Wójt, która w tym czasie była sekretarzem gminy,
która choć miała dużo pracy, ale zawsze chętnie pomagała, wysyłała nas na szkolenia. Projekt
Parkowych miejsc spotkań miał w zamyśle to aby ludzie mogli się spotykać , dzieci miały się
gdzie bawić.
W głosowaniu nie uczestniczyła radna Grażyna Czepczor.
Ad. 14.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy.
(Uchwała Nr XXV/200/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Branice
Nr XXIII/189/12 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany
działek.
(Uchwała Nr XXV/201/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.17.
Wyszedł R. Nowak.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z
transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest.
(Uchwała Nr XXV/202/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad.18.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
(Uchwała Nr XXV/203/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.19.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z
przystanków komunikacyjnych
(Uchwała Nr XXV/204/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad.20.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od
ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek
procentowych bonifikat

(Uchwała Nr XXV/205/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.21.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i
informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.
(Uchwała Nr XXV/206/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad.22.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/191/12 Rady Gminy
Branice z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży
nieruchomości.
(Uchwała Nr XXV/207/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.23.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XXIV/198/12 Rady Gminy
Branice z dnia 15 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości
(Uchwała Nr XXV/208/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.24.
Wybór członków kapituły.
Komisja budżetowa i rolna zaproponowały na członka kapituły radnego Tadeusza Russ.
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Komisja oświatowa i zaproponowała na członka kapituły radną Gabrielę Wąsik.
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Komisja rewizyjna i lokalnych przedsięwzięć zaproponowały na członka kapituły radnego
Janusza Mokrzyckiego
Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Kandydaci na członków kapituły zaproponowani przez panią Wójt to:
Pan Wojciech Chuchla
Za: 11

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Pani Elżbieta Ciszczonik
Za: 12

Ad. 25.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Uchwała Nr XXV/209/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 26.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
A. Iluk

