Protokół Nr XLII/14
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 14 kwietnia 2014 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego
Tadeusz Krupa – Rady Powiatu Głubczyckiego
Małgorzata Krywko-Trznadel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
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. Interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Udzielenie informacji dotyczących działania Domów Pomocy Społecznej na terenie
gminy Branice.
11. Udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie
gminy Branice.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek (działki nr 874/2 i
446/3 położone w miejscowości Lewice).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek (działki nr 11/3 i
117/4 położone w miejscowości Wysoka).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek (działki nr 124/1 i
115/5 położone w miejscowości Włodzienin).
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 13.
Ad. 3.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. Poinformował o zgłoszonej
interpelacji przez radnego Wojciecha Chuchla w okresie między sesyjnym. Zaproponował
aby wprowadzić do porządku obrad punkt: Informacja o sposobie załatwienia interpelacji
radnych.
R. Chuchla powiedział, że nie ma potrzeby wprowadzania tego punktu, ponieważ nie
otrzymał jeszcze odpowiedzi na złożone dwa zapytania. Pozostawić to do następnej sesji.
Przewodniczący przyznał racje radnemu Chuchla.
Wójt zgłosiła autopoprawkę do zmian w budżecie gminy. Poinformowała, że radni otrzymali
ostateczną wersje projektu uchwały, która zawiera autopoprawkę. Wyjaśniła, że zmiana
dotyczy przekazania dla Szkoły Podstawowej w Uciechowicach 18146 zł. Środki te zabierane
są z drogi 419, czyli środki z dróg.
Do sali wszedł radny Władysław Lenartowicz.
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
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. W. Lenartowicz zapytał co z przetargiem na oświetlenie.
Wójt odpowiedziała, że został ogłoszony i czekają na rozstrzygnięcie.
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła posiedzenie na którym
zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Wziął udział w warsztatach
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń poinformował, że na posiedzenia Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował o X
Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt, który odbył się 5 kwietnia. Podziękował za pomoc w
organizacji Pani Wójt, Staroście i Panu Teledze. Poprosił aby przekazać podziękowania dla
prezesa firmy TOP-FARMS Pana Krzysztofa Gawęckiego. Złożył również podziękowania dla
Pani sołtys wsi Jakubowice Urszuli Lenartowicz. Dodał, że rozpoczął organizację tego
turnieju z Panią Teresą Jajdelską i jej dedykuje sukces organizacyjny tej imprezy.
Przewodniczący dodał, że należą się brawa za organizację tej imprezy.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu).
Ad.8.
Brak interpelacji.
Ad. 9.
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Przewodniczący poinformował o otrzymanych życzeniach z powiatu głubczyckiego, piśmie z
PKS Głubczyce, piśmie Pani Janiny Michałowskiej oraz o interpelacji radnego Wojciecha
Chuchli.
R. Czyszczoń zwrócił uwagę na wygląd estetyczny terenu obok urzędu. Zgłosił propozycję
zasiania trawki między sklepem Biedronka, a Urzędem Gminy.
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o posianie trawki to nie jest to problem. Jednak uważa, że i
tak będą tam jeździć samochodami. Należałoby postawić pachołki. Z drugiej strony teraz jest
możliwość zaparkowania samochodów.
Przewodniczący podziękował za uporządkowanie terenu obok dróg powiatowych.
R. Malewicz zwrócił uwagę na stan techniczny drogi relacji Zubrzyce – Włodzienin-Kolonia.
R. Pospiszyl powiedział, że będzie analiza stanu dróg po okresie zimowym, który był
łagodny. Uważa, że droga ta będzie zrobiona.
Przewodniczący wspomniał o dzikim wysypisku przed przejazdem kolejowym między
Bogdanowicami, a Głubczycami.
R. Pospiszyl odpowiedział, że zgłosi ten problem.
R. Mokrzycki powiedział, że trzeba uporządkować drogę polną za cmentarzem.
R. Nowak powiedział, że należy monitorować drogi polne pod kątem zaśmiecania gruzem.
Wójt powiedziała, że sam monitoring nie wchodzi w rachubę. Jako urząd mamy prośbę do
wszystkich aby informować o przypadkach wyrzucania gruzu, śmieci. Po nitce do kłębka
można dojść do winnego. Trudno jest ustalić kto wyrzuca śmieci. Dodała, że w najbliższym
informatorze znajdzie się informacja odnośnie wyrzucania śmieci.
R. R. Lenartowicz powiedział, że urzędnik nie zawsze pójdzie sprawdzić.
R. Chuchla powiedział, że wspólnota mieszkaniowa wywozi za szkołę gruz.
Wójt odpowiedziała, że za zgodą urzędu. Jak skończą to wywiozą wszystko.
R. Malewicz wspomniał o drodze Lewice-Zubrzyce, o zjeździe z tej drogi w kierunku Lewic.
Wójt odpowiedziała, że to sprawa powiatu. Nasza nowo wybudowana droga jest za rozjazdem
i tam tego nie ma. Ten trójkąt o którym mówimy jest jak droga na zakręcie się kończy. Jest
kawałek w kształcie trójkąta, że jak jedzie się z góry wjeżdża się w ten dół.
R. Malewicz zwrócił uwagę na niebezpieczne skrzyżowanie wewnątrz wsi Lewice.
Wójt udzieliła informacji i dodała, że jest to niebezpieczne ale musi trochę poczekać.
R. Malewicz powiedział, że 24 będzie spotkanie udziałowców PKS. Poprosił aby Pani Wójt
zgłosiła wniosek o wprowadzenie po jednym udziałowcu do rady nadzorczej.
Wójt odpowiedziała, że nie jest to takie proste. Są przepisy, które trzeba spełnić. Trzeba
skończyć kursy. Poprosiła aby przekazać pracownikom PKS aby zgłosili taki wniosek.
R. Malewicz poprosił aby dokonać lustracji drogi polnej Lewice-Zubrzyce.
Wójt przyjęła wniosek.
Sołtys Szumlewicz poinformował, że nie zrobiono znaków drogowych przy Wiechowicach.
Wójt odpowiedziała, że byli tam pracowników i sołtys jako gospodarz powinien im to zgłosić.
Sołtys Szumlewicz odpowiedział, że myślał, że będzie to ekipa drogowa.
Wójt odpowiedziała, że nie mamy ekipy drogowej, a jest to przy naszej drodze.
R. Czepczor zgłosiła konieczność załatania dziur na drodze relacji Branice-Bliszczyce przed
drogą zrobioną.
R. Malewicz przypomniał o podłodze.
Wójt odpowiedziała, że była już oglądać drzewo. Podłoga będzie zrobiona. Udzieliła więcej
informacji.
Do sali wszedł radny T. Krupa.
R. R. Lenartowicz powiedział, że na drodze z Boboluszek do Wysokiej trzeba połatać dziury.
Przy drodze z Michałkowic do Lewic, w tym dole, pobocza należy odkrzaczyć.
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R. Telega zgłosił konieczność załatania dziur na drodze z Wysokiej do Branic oraz
z Wysokiej w kierunku Niekazanic. Tam również są 15 cm. zagłębienia. Te dziury są
niebezpieczne.
R. Pospiszyl powiedział, że te wszystkie sugestie przekaże do wydziału drogownictwa.
Będzie robiony objazd dróg po zimie i będą robione remonty według tych najbardziej
zniszczonych, niebezpiecznych. My chcemy aby to były drogi na terenie naszej gminie ale
różnie to jest. Najbardziej zniszczona to droga Niekazanice-Wiechowice, ale tu już jesteśmy
daleko w projekcie unijnym.
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o drogę relacji Głubczyce –Wiechowice to projekt już jest
ale realizacja pewnie potrwa do 3 lat.
R. Pospiszyl powiedział, że w budżecie są już pieniądze na projekt.
R. Mokrzycki powiedział, że odremontowano mur cmentarny, a tera czas na chodnik.
R. Pospiszyl odpowiedział, że jest to jego obietnica z zeszłego roku. Jest to zgłoszone w
komisji bezpieczeństwa. Bierze to na siebie, to jego priorytet.
R. Telega powiedział, że biorąc pod uwagę rok wyborczy to uważa, że Pan radny obietnicy
dotrzyma.
R. Pospiszyl powiedział, że bez względu na to jakie są motywacje, jeśli coś zostanie zrobione
to zostanie u nas.

Ad.10.
Pani Małgorzata Krywko-Trznadel poinformowała o inwestycji na 2400000 zł. Gdzie 85% to
środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 14% Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska, a 1% koszty własne. Zostały zamontowane pompy ciepła w Domu Pomocy
Społecznej w Dzbańcach i Bliszczyce, wykonano termomodernizację w Bliszczycach i
Dzbańcach. Solary i kolektory słoneczne wykonano wszędzie oprócz Kietrza. Zadanie to
zostało na dzień dzisiejszy pozytywnie zakończone. Nie mamy na dzień dzisiejszy analizy
oszczędności. Zima w tym roku była łaskawa. Założenia techniczne są takie, że do 20 stopni
zimna pompy dają ciepło, gdy spadnie poniżej 20 stopni zimna trzeba wspomagać się olejem
opałowym. Te zadania są pro ekologiczne. Oszczędności na dzień dzisiejszy nie są wyliczone,
dopiero obliczone zostaną na przykładzie całego roku. W DPS Bliszczycach docieplenie
wykonano bez wymiany okien natomiast w Dzbańcach wymieniono wszystkie drzwi, okna i
stropy. Koniec listopada przystąpiono do projektu i mamy podpisaną umowę z RPO na
1400000 zł. Na docieplenie stropu dachu, stolarkę okienną i pompy ciepła w DPS Klisino.
Będzie już ogłaszany przetarg. Złożono projekt norweski ale odrzucono DPS z przyczyn
formalnych. W tym projekcie maksymalnie 50% budynku może być częścią mieszkalną.
Udzieliła informacji odnośnie przygotowywania następnego projektu. Udzieliła informacji
odnośnie remontu budynku w Kietrzu, który DPS otrzymał w 2012 r. Decyzją Wojewody
otrzymano zgodę na otwarcie w Kietrzu Domu Pomocy Społecznej. Będzie tam 35 i pół etatu.
Było już oficjalne otwarcie tego budynku. Mieszkańcy tego budynku to ludzie młodzi,
średnio do 45 roku życia. Chcą tych ludzi przygotować do powrotu do życia, aby była to
przejściówka, nauczenie podstawowych prac i powrót do środowiska. Rok 2013 dla Domu
Pomocy Społecznej był pozytywny, natomiast rok 2014 dobrze się rozpoczął.
R. Czyszczoń zapytał czy są przewidziane podwyżki dla pracowników lub premie.
P. Trznadel odpowiedziała, że w 2013 r. na dzień pracownika socjalnego pracownicy
otrzymali nagrodę w wysokości 1300 zł. Nie jest to jej zasługa, a księgowej. Pracownicy
otrzymali premie w grudniu w wysokości nie mniej niż 120 % wynagrodzenia. Tak naprawdę
na dzień dzisiejszy oszczędności nie widzi. Dodała, że od 8 lat są podwyżki. Jednego roku nie
było. Kietrz to nie tylko koszty ale i zyski. Podwyżki są planowane ale nie wiadomo jakie to
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kwoty. Nie będzie mówiła i zdradzała żeby to była miła niespodzianka dla pracowników.
Podwyżki to jedno, ale są jeszcze awanse zawodowe, które również łącza się z dodatkowymi
środkami. Co będzie w grudniu w tym roku to nie wie. Nic więcej nie może powiedzieć po za
tym co powiedziała.
R. Pospiszyl powiedział, że do organu prowadzącego czyli do powiatu docierają informację,
że budowa w Kietrzu wpłynęła na sytuację finansową w innych filiach. Są to informację
rozgłaszane przez niektórych pracowników. Poprosił Panią dyrektor o przedstawienie
konstrukcji finansowej Kietrza.
P. Krywko-Trznadel powiedziała, że zadanie przeprowadzone w Kietrzu to kwota nie wiele
ponad 1700000 zł. To jest po stronie Starostwa Powiatowego w Głubczycach. Z tej kwoty
390 000 zł. to dofinansowanie bezzwrotne czyli dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej, finansowana z pieniędzy PEFRON-u, którą otrzymaliśmy na likwidację barier
architektonicznych w tym budynku. Obiekt ma około 1500m2. Patrząc na kwotę 1700000 zł.
to nie była to wygórowana kwota dla stworzenia 71 miejsc dla osób przewlekle, psychicznie
chorych jak również utworzenia 35 i pół etatów. Do niej też docierają informację, że kosztem
remontu budynku w Kietrzu nie będzie nic robione w innych filiach. Na dzień dzisiejszy
Kietrz jest zamknięty w planie. Poinformowała o dalszych remontach w innych filiach. Te
zadania idą. Są awanse zawodowe. Jest jej przykro jak dochodzą do niej informacje jak to
pracownicy są pokrzywdzeni. Dochodzą różnie informacje odnośnie nie dokarmiania,
zaniedbywania. Przykro, że takie informacje są. Powiedziała, że mają najwyższe
wynagrodzenia w Domach Pomocy Społecznej w całym województwie. Średnia płaca w roku
2011 to 21 tys. zł. w roku 2013 to 34 tys. zł. Wie, że to nie dużo. To konkretne kwoty.
R. Telega zapytał o awans zawodowy.
P. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że po pierwsze to staż pracy, który zależy od stanowiska,
a drugie kryterium to posiadane kwalifikacje.
R. W. Lenartowicz powiedział, że w kolejce do DPS było 70 osób. Zapytał jak teraz to
wygląda. Dodał, żeby w miarę możliwości przyjmować do DPS ludzi z naszego terenu,
oczywiście jak spełniają odpowiednie kwalifikację.
P. Krywko-Trznadel powiedziała, że patrzy na dojazd do miejsca pracy. To nie jest jedyne
kryterium. W kolejce jest 7 osób.
R. Chuchla powiedział, że przygotowuje projekt spółdzielni socjalnej. Zapytał czy może się
zwrócić do Pani dyrektor po ewentualną pomoc.
P. Krywko-Trznadel powiedziała, że jest to inny profil działania, inne przepisy. Nie może
obiecać pomocy.

Ad. 11.
Informację z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie gminy Branice
zostały przedstawione na piśmie (załącznik do protokołu).
Z sali wyszedł r. W. Lenartowicz.
Ad. 12.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

5

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017
(Uchwała Nr XLII/350/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13
Wójt udzieliła informacji odnośnie zmian w budżecie gminy.
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 XLII/351/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Wójt powiedziała, że trzy następne uchwały dotyczą usankcjonowania właściwych granic. to
sprawy porządkowe i graniczne.
Do sali wszedł radny W. Lenartowicz.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany
działek
(Uchwała Nr XLII/352/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany
działek
(Uchwała Nr XLII/353/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany
działek
(Uchwała Nr XLII/354/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17.
Przewodniczący Rady Gminy Branice złożył wszystkim życzenia Wielkanocne.
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Wójt zaprosiła wszystkich do Wiejskiego Domu Kultury i pogratulowała Panu Edwardowi
Czyszczoń za organizację X Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut
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