Protokół Nr XXXVIII/13
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 16 grudnia 2013 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice,
Jolanta Brzeszczak – Radna Powiatu Głubczyckiego,
Tadeusz Krupa - Radny Powiatu Głubczyckiego,
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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Branice na lata 2014-2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odpłatności, ustalenia zasad
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Branice na
lata 2014 – 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży mienia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie
dotyczącej zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks
wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu
RP, w 460 okręgach jednomandatowych. – punkt dodany.
19. 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.
R. Czyszczoń zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. podjęcia
uchwały w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie dotyczącej zwrócenia
się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach
jednomandatowych.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego E. Czyszczoń
dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie poparcia
inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie dotyczącej zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP
z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i poddał go pod głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
R. Telaga zapytał jaka ilość ścieków spływa z Wysokiej i Boboluszek na oczyszczalnie do
Branic.
Wójt odpowiedziała, że nie wie.
R. Telega zapytał, czy nie ma możliwości aby dostała się tam deszczówka.
Wójt odpowiedziała, że na osiedlu mieszkaniowym nie ma.
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła dwa posiedzenia na
których zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Uczestniczył w spotkaniu
sprawozdawczym stowarzyszenia sołtysów oraz w III warsztatach zorganizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował, że uczestniczył
w otwarciu Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej w
Uciechowicach. W imieniu Pani dyrektor zaprosił do zwiedzania. Dodał, że brał również
udział w Jarmarku Świątecznym, który odbył się w pałacu w Wysokiej.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Dodała, że uczestniczyła
w otwarciu Centrum Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i WDK w Branicach.
R. Mokrzycki poinformował o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i odczytał protokoły z tych
spotkań (załącznik do protokołu).

Ad. 8.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad.9.
Brak interpelacji.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady:
uchwały RIO, pismo Pani Janiny Michałowskiej oraz Rady Miasta Mysłowice.
R. W. Lenartowicz zaproponował przesunięcie tablicy miejscowości Branice. Dodał, że był
na spotkaniu z Wojewodą Opolskim. To co się robi odnośnie strefy demograficznej to nie
tędy droga. Wszystko leży w rękach rządu.
Wójt udzieliła informacji odnośnie przeniesienia tablicy miejscowości Branice. Jest tam ul.
Prusa. Kwestia organizacyjna, techniczna jest bardzo prosta. Jeżeli chodzi o sam remont tej
drogi to bez potrzeby, ponieważ nie jest ona w złym stanie. Za chodnik natomiast
musielibyśmy płacić ogromne pieniądze.
R. Chuchla zapytał członków Komisji Rewizyjnej jak załatwiane są wnioski komisji po
przeprowadzonych kontrolach. Jeżeli chodzi o wniosek radnego W. Lenartowicz to jest on
zasadny. Dodał, że zadania zlecone przez rząd mają być realizowane i opłacane w 100%
przez rząd. Jest droga prawna, która daje możliwość próby wyegzekwowania. Zapytał, czy
Rada Gminy ma możliwość upomnienia się o te pieniądze.
Wójt powiedziała, że Komisja Rewizyjna przekazuje radzie już po fakcie, kiedy zostało juz
zgłoszone, naprawione. Wnioski i uwagi komisji są na bieżąco realizowane. Wójt odniosła się
do tematu zadań zleconych przez rząd.
Na sali obecny Radny Powiatu Głubczyckiego Tadeusz Krupa.
Przewodniczący powitał Pana Tadeusza Krupa.
R. Telega zwrócił uwagę na drogę powiatową relacji Włodzienin - Uciechowice. Na
skrzyżowaniu Branice-Niekazanice są bardzo duże dziury.
R. Mokrzycki odniósł się do słów radnego Wojciecha Chuchla i powiedział, że przed kontrolą
na obiekcie członkowie komisji przygotowują się i wyłapują problemy. Udzielił więcej
informacji.
R. Nowak zapytał jaki jest procent nie wykonania zaleceń komisji. Czy są przypadki, że
komisja zarzuciła brak czegoś i nie zostało to wykonane?
R. Mokrzycki powiedział, że są pewne rzeczy, których się nie da wykonać, ale są wtedy inne
obejścia, inne prace. Procent nie wie jaki jest, ale wykonania z reguły wszystkie są
realizowane tak jak wskazuje, proponuje komisja lub pod dyktando kierownika budowy, czy
inspektora nadzoru.
R. Malewicz zapytał o kwestię wykonania własnej podłogi na potrzeby sołectw. Jest drewno i
wózek. Dodał, że służy pomocą. Zwrócił się do radnego powiatu głubczyckiego o zaklejenie
dziury w nawierzchni drogi w miejscowości Bogdanowice. Dodał, że na drodze LewiceJędrychowice również są dziury.
R. Krupa powiedział, że cała droga relacji Głubczyce – Wiechowice, łącznie z mostem na
przejściu granicznym, będzie robiona przy udziale środków unijnych.
R. Malewicz powiedział, że jedną dziurę można zakleić.
R. Krupa odniósł się do wykonanego remontu drogi Lewice-Jędrychowice.
Sołtys Burakiewicz zapytał gdzie wyrzucać popiół. Poinformował o akcji straży w
Dzbańcach-Osiedle i przekazał pokwitowanie Pani Wójt.
Wójt odpowiedziała, że jest to obowiązek mieszkańców, ale przyjmie ten dokument.
Ad. 11.

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Skarbnik dodał, że odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na 2014 r. opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej są pozytywne. Przy budżecie są wskazane małe niuanse,
które nie mają wpływu na opinie, są to techniczne uwagi.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Branice na lata 2014-2017
(Uchwała Nr XXXVIII/309/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12.
Wójt powiedziała, że budżet jest stabilny ale słaby, mały. Dochody spadły o 4 mln.
w stosunku do tego roku. Zaplanowano w tym budżecie 3 inwestycje. Inwestycje
kanalizacyjne, czyli budowa sieci kanalizacyjnej wewnątrz wsi Wysoka, Boboluszki. To
chcemy zrealizować w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejna
inwestycja to budowa Parkowego Miejsca Spotkań w Dzierżkowicach. Na inne inwestycje nie
będzie gminy stać. Będzie jeszcze jedna inwestycja w szkole, ale jeśli się potwierdzi.
Powiedziała, że przedyskutowano autopoprawkę nr 1 na komisjach. Dotyczyła wprowadzenia
po stronie dochodów dotacji rządowej do dzieci w przedszkolu, wpłaty rodziców za
wyżywienie w żłobkach oraz wpłaty za usługi opiekuńcze. Po stronie dochodów
wprowadzamy i automatycznie taka kwota jest przekazana na dział przedszkola, żłobka i
Ośrodka Pomocy Społecznej. Druga autopoprawka to zmniejszenia w przyszłym roku w
budżecie wolnych środki o 400 tys. zł. Zmniejszamy również wydatki w drogach. Te 400 tys.
zł. płacimy w tym roku jako spłatę przyszłych zobowiązań z lat 2014-2015. Jest to konieczne
żeby była możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań z nowego programowania. Chodzi tu
o kanalizację Branic, a jest to wielomilionowa inwestycja. Oprócz tego co udało się zrobić w
tym roku spłacimy poza planem około 800 tys. zł. więcej przyszłych zobowiązań. Druga
autopoprawka, ta nowa, dotyczy aneksu umowy przyłącza sieci kanalizacji w Branicach.
Udzieliła więcej informacji.
Skarbnik dodał, że autopoprawka nr 1 nie pogorszy art. 242 i 243 ustawy o finansach
publicznych wręcz przeciwnie, tylko polepszy. Udzielił więcej informacji odnośnie zmian
wynikających z autopoprawek.
R. W. Lenartowicz poprosił o 2 min. przerwy na wpisanie zmian.
Przewodniczący ogłosił 2 min. przerwy.
Po przerwie Przewodniczący odczytał projekt uchwały (uwzględniając autopoprawki) i
zarządził głosowanie.
Za: 14.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
(Uchwała Nr XXXVIII/310/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
R. Malewicz dodał, że należą się słowa uznania dla twórców budżetu. Był to jeden z
trudniejszych budżetu.
R. Chuchla powiedział, że rada bierze pełną odpowiedzialność za budżet.
Wójt dodała, że rzeczywiście trzeba było się napracować, aby utrzymać te wszystkie
wskaźniki.
Ad. 13.

Wójt powiedziała, że są dwie autopoprawki do zmiany budżetu. Na komisji omówiona została
jedna. Udzieliła informacji. Druga autopoprawka dotyczy wyżywienia w stołówce szkolnej.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały (uwzględniając autopoprawki) i zarządził
głosowanie.
Za: 14.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XXXVIII/311/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Wójt zawnioskowała o dopisanie w § 1 miejscowości Lewice i Bliszczyce ze względu na
korzystanie w tych świetlicach z środków unijnych. W Bliszczycach było wyposażenie, a w
Lewicach zadaszenie.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Wójt zawnioskowała o dopisanie jeszcze Świetlicy Wiejskiej w Boboluszkach.
Przewodniczący odczytał poprawiony projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła zmieniającą uchwałę w sprawie odpłatności, ustalenia zasad
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
(Uchwała Nr XXXVIII/312/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej
Gminy Branice na lata 2014 -2016
(Uchwała Nr XXXVIII/313/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Wójt dodała, że chodzi o chodniki w kierunku Banku Spółdzielczego.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr XXXVIII/314/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży mienia
(Uchwała Nr XXXVIII/315/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy.
Ad. 18.
Po przerwie nieobecny na sali radny Władysław Lenartowicz.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu w
Częstochowie dotyczącej zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę
ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów
wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych
(Uchwała Nr XXXVIII/316/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

