Protokół Nr XXXIV/13
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 23 września 2013 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Jan Zakowicz – wyróżniony tytułem ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’
Lidia Szpak - wyróżniona tytułem ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’ oraz opiekun Zespołu
,,KAPRYS’’
Zespołu ,,KAPRYS’’ w składzie: Pietrzyńska Zuzanna, Zakowicz Joanna, Ciastoń Emilia,
Łokietek Natalia, Poremba Weronika, Zacharska Anna, Kaczmarzyk Krzysztof, Herbut
Paulina, Kaczmarczyk Wiktoria, Pączko Justyna, Danielewicz Karolina, Wąsowska
Aleksandra, Adamski Jakub, Węglarz Julita
Teresa Jajdelska – Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach,
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. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(pomieszczenie garażowe nr 5 położone na działce Nr 132/41 w miejscowości Branice).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(pomieszczenie garażowe nr 3 położone na działce Nr 132/41 w miejscowości Branice).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(pomieszczenie garażowe nr 2 położone na działce Nr 132/41 w miejscowości Branice).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(pomieszczenie z przeznaczeniem na komórkę położone na działce Nr 149/33
w miejscowości Branice).
17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości (lokal mieszkalny nr 1
w miejscowości Wysoka wraz z budynkiem gospodarczym).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (lokal
mieszkalny nr 8 w miejscowości Opole)
19. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych.
20. Wręczenie medali „Zasłużony dla Gminy Branice”.
21. Wręczenie listów gratulacyjnych dla Zespołu KAPRYS.
22. 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.
Do sali weszła radna G. Czepczor.
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających maksymalną
wysokość dodatków mieszkaniowych. Wyjaśniła pomyłkę, która powstała w zmieniającej
uchwale. Zmiana polega na poprawieniu w § 1 ust. 2 nr artykułu z 10 na 6.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pani wójt o wprowadzenie dodatkowego
punktu do porządku obrad.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad, jako punkt 20 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia wysokości wskaźników
procentowych określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
R. Czyszczoń poinformował, że przekazał już poprawki do biura Rady Gminy.
Nie było więcej uwag do protokołu.
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. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła jedno posiedzenie na
którym zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Dzisiaj rano odbyło się również
wspólne posiedzenie wszystkich komisji. Poinformował, że uczestniczył w Dożynkach
Powiatowych i Wojewódzkich, w wojnie we Włodzieninie oraz warsztatach zorganizowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach. Był na Zawodach Pożarniczych w Czechach
w których udział wzięły Bliszczyce zajmując 3 i 1 miejsce.
R. Kawulok powiedział, że odbyło się jedno spotkanie Komisji Rolno-Ekologicznej na
którym pracowano nad porządkiem obrad sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Uczestniczył również w
rekonstrukcjach ,,Bitwy o Włodzienin’’. Pochwalił i podziękował przewodniczącemu rady
Markowi Szyhyńskiemu za trud włożony w przygotowanie i organizację imprezy.
Uczestniczył w pokazach sił NATO w Ostravie i Jarmarku Pałacowym w miejscowości
Wysoka. Dodał, że bardzo dużo imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów rodzinnych
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odbywa się na terenie naszej gminy. Jednak pomimo ogłoszeń, zaproszeń i tak jest mała
frekwencja.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformowała
o dożynkach w Bliszczycach i zawodach OSP.
R. Mokrzycki odczytał protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu)
Ad. 8.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad.9.
Interpelacje złożyli:
R. T. Russ – 1 interpelacja,
R. R. Lenartowicz – 3 interpelacje,
R. J. Kawulok – 2 interpelacje.
Ad. 10.
Wójt powiedziała, że zapomniała wspomnieć o bitwie we Włodzieninie. Dodała, że jest to
zasługa Pana Marka Szyhyńskiego. Praca naszego urzędu była mała. KGW Włodzienin też
działało wspaniale. Dodała, że można by pomyśleć nad kalendarzem imprez stałych na terenie
gminy. Powiedziała, że należą się wielkie brawa dla Pana Marka Szyhyńskiego
R. Czyszczoń powiedział, że należy pomyśleć nad terminem dożynek gminnych, ponieważ
łączą się one z dożynkami parafialnymi. Najlepiej byłoby gdyby Pani Wójt przedyskutowała
ten problem z dziekanem naszego dekanatu.
R. W. Lenartowicz powiedział, że kupowane korony dożynkowe nie powinny uczestniczyć
w konkursach.
Wójt zapytała sołtysów czy są we wsiach rolnicy, którzy odśnieżaliby drogi wewnątrz wsi.
Nie byłoby żadnej umowy, a tylko zwrot paliwa.
Przewodniczący poinformował, że bitwa we Włodzieninie została zorganizowana przez
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Silesia oraz Stowarzyszenie Krótkofalowców
Pogórza Opawskiego. Do rekonstrukcji użyto: dwóch motocykli M-72, pojazdu BRDM-2,
samochód GAZ-51, działo p.pans 37mm, dwa karabiny maszynowe MG-42, 14 karabinów
Mosin, 11 karabinów Mauser, 2 pistolety maszynowe tzw. pepesze, broń osobista – pistolety
Walter. Wystrzelono 500 szt. amunicji, zużyto około 20 ładunków hukowych małej mocy i
zużyto około 1,5 kg prochu czarnego do replik dział i hakownic.
Przewodniczący podziękował mieszkańcom, Kołu Gospodyń Wiejskich, zastępom OSP i Pani
Wójt.
Wójt podziękowała.
R. Malewicz podziękował za pracę włożoną w organizację dożynek gminnych.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady tj. od M.O.Z. NSZZ
Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Branice, Stowarzyszenia
Immaculata, Urzędu Marszałkowskiego dot. wniosku Pani Natalii Abdurachmanowej oraz
zarządzenie pokontrolne z Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Opolu.
R. W. Lenartowicz zwrócił uwagę, że według deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na naszym terenie zamieszkuje 4841 osób, a według
ewidencji ludności 6837 osób. Czy wszczęto procedurę co z tymi 2000 osób?
Wójt udzieliła informacji i dodała, że będzie to weryfikowane.
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R. W. Lenartowicz powiedział, że jeśli chodzi o demografie to od początku roku do dnia
dzisiejszego urodziło się 28 dzieci.
R. Mokrzycki zgłosił, że na ul. Szpitalnej, obok klasztoru dwie studzienki są zapchane.
R. W. Lenartowicz powiedział, że powiat mógłby przeczyścić studzienki na swojej drodze.
Ad. 11.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze 2013 r. przedstawione zostało
na piśmie ( załącznik do protokołu).
Ad. 12.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XXXIV/284/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Z sali wyszedł radny W. Lenartowicz.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIV/285/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Do sali wszedł radny W. Lenartowicz.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIV/286/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIV/287/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIV/288/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Ad. 17.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIV/289/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIV/290/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Przewodniczący zapytał czy wszyscy radni mają poprawioną uchwałę.
Wójt wyjaśniła na czym polegają zmiany.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice
(Uchwała Nr XXXIV/291/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie obniżenia wysokości
wskaźników procentowych określających maksymalną wysokość dodatków
mieszkaniowych
(Uchwała Nr XXXIV/292/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Przewodniczący ogłosił 30 minut przerwy.
Ad. 21.
Po przerwie nieobecny radny W. Lenartowicz.
Przewodniczący poinformował, że na sesji majowej Rada Gminy przyznała tytuł ,,Zasłużony
dla Gminy Branice’’ dla dwóch osób – Pani Lidii Szpak oraz Jana Zakowicz.
Przewodniczący odczytał dyplom i wspólnie z Panią Wójt wręczyli odznaczenia dla osób
wyróżnionych.
Pan Jan Zakowicz podziękował za wyróżnienie i za to, że pamięta się nie tylko o tym co
teraźniejsze, ale również o tym co już było, minęło.
Ad.22.
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Przewodniczący powitał zespół ,,KAPRYS’’ wraz z opiekunem i Panią dyrektor Teresą
Jajdelską. Poinformował o mistrzostwie Europy i wicemistrzostwie Świata zespołu.
Przewodniczący odczytał list gratulacyjny dla członków zespołu oraz opiekunek. Wspólnie
z Panią wójt wręczyli listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki dla członków Zespołu
,,KAPRYS’’ i opiekunek.
Ad. 21.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Radny Wojciech Chuchla zgłosił propozycję przekazania określonej kwoty na rzecz naszych
mażoretek. Przekazać kwotę w wysokości diety dzisiejszej sesji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut
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