Protokół Nr XLIV/14
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 30 czerwca 2014 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice,
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego
Adam Jakubowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach
Grażyna Czajkowska – Księgowa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach
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 funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
12. Udzielenie informacji o działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2013 r.,
ocena wykonania budżetu za 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2013 r. (omówi
Wójt Gminy Branice Maria Krompiec oraz Skarbnik Gminy Branice),
b) Przedstawienie sprawozdania finansowe (przedstawi Skarbnik Gminy Branice)
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii
o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
(Skarbnik Gminy Branice),
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt Gminy
Branice),
e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (przedstawi Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej),
f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2013,
g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania
budżetu za 2013 r. (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2013.
j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice
z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 maja 2014 r. na działalność Wójta
Gminy Branice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (działka nr
25 położona w miejscowości Uciechowice).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek (działki nr 140/4
i 143/4 położone we wsi Dzbańce).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (lokale
mieszkalne o nr 1, 2 i 3 posadowione w budynku nr 17 na działce nr 157 w miejscowości
Posucice).
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości (działka nr 716/3 położona
w miejscowości Bliszczyce).
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 12.
Ad. 3.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
R. Chuchla zapytał czy szkoła stowarzyszeniowa, jako placówka oświatowo-wychowawcza,
też musi przedstawić do zatwierdzenia projekt organizacyjny.
Wójt odpowiedziała, że nie.
R. Chuchla zapytał kto będzie finansował gimnazjum w Uciechowicach.
Wójt odpowiedziała, że na każde dziecko w gimnazjum przysługuje dotacja, która nie może
być mniejsza niż kwota subwencji.
R. Chuchla zapytał czy stowarzyszenie musi przy wniosku przedstawić ewentualną liczbę
uczniów, którzy będą uczęszczać do gimnazjum.
Wójt odpowiedziała, że musi.

R. Chuchla powiedziała, że był na uroczystości 120-lecia OSP Bliszczyce. Zareagował na
zaproszenie Pani Wójt i był na tej uroczystości i również poszedł na obiad. Słyszał
komentarze w stylu ,,jakim prawem Pan Chuchla przyszedł na obiad’’. Poprosił Panią sołtys o
rachunek za obiad, ponieważ chce za niego zapłacić.
R. Telega powiedział, że nie zna szerszego aspektu tej sprawy, ale na komisjach komentarze
na ten temat to były tylko żarty.
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. Poinformował, że brał udział w szkoleniu
na temat tworzenia organizacji pozarządowych, w warsztatach organizowanych przez PUP w
Głubczycach oraz uczestniczył w spotkaniach organizowanych w Domach Pomocy
Społecznej.
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Uczestniczyła w spotkaniu
na temat budowy zbiornika Nove Herminowy zorganizowanego w Świetlicy Wiejskiej w
Bliszczycach. Brała udział w uroczystości 120- lecia OSP Bliszczyce.
R. Czyszczoń poinformował, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji Realizacji Zadań
Społecznych, Oświatowych i OSP. Jedno poświęcone było porządkowi obrad dzisiejszej
sesji, a druga komisja to komisja objazdowa po placówkach oświatowych. W porównaniu z
zeszłym rokiem widać ogromną pracę we wszystkich placówkach. Uczestniczył w otwarciu
łącznika w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach. Podziękował Pani sołtys wsi
Bliszczyce, Panu Cykowskiemu i Nowackiemu oraz Panią pracującym w kuchni za
organizację uroczystości 120-lecia OSP Bliszczyce. Uczestniczył w 60 rocznicy istnienia
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie oraz festynie sportowo-rekreacyjnym z okazji
rozpoczęcia wakacji w Wysokiej, który zorganizowało stowarzyszenie ,,Ale Babki’’ z Panią
sołtys Ireną Bilkiewicz. Pogratulował, obecnej na sesji, Pani Irenie Bilkiewicz organizacji
super imprezy sportowo-rekreacyjnej.
R. Mokrzycki odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu).
Ad.8.
Wójt przeprosiła, że nie było pisemnej odpowiedzi na złożone interpelacje. Odniosła się do
wszystkich złożonych na poprzedniej sesji interpelacji.
Wójt poinformowała o nowej sieci Internetu.
R. Czepczor zaproponowała, aby w gazecie ,,Informator Branicki’’ umieścić informację o
nowym operatorze Internetu.
Wójt powiedziała, że chwaliła Szkołę Podstawową we Włodzieninie za uzyskanie wyników z
egzaminów powyżej średnie powiatowej i wojewódzkiej. Identyczna sytuacja jest również w
gimnazjum w Branicach. Umieści takie informacje w gazecie ,,Informator Branicki’’.
Ad. 9.
Brak interpelacji.
Ad. 10.

Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura Rady Gminy od: SPZOZ
Głubczyce, Prokuratury Okręgowej w Opolu, Waldemara Kijewskiego, Kancelarii Senatu
Biuro Komunikacji Społecznej z dnia 19 maja i 18 czerwca, Starostwa Powiatowego w
Głubczycach, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 kwietnia i 13 czerwca,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach oraz Rady Gminy
Kobiór. Przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło z Prokuratury i odpowiedź Pana
przewodniczącego na to pismo.
R. Telega powiedział, że w odpowiedzi, którą wysłał przewodniczący brakuje jednej
informacji odnośnie tego, że inwestorem był Urząd Marszałkowski.
R. R. Lenartowicz podziękował Panu Tadeuszowi Krupa za koparkę, radnemu Zdzisławowi
Telega oraz rolnikom za pomoc.
R. Telega powiedział, że płyty, które sołectwa otrzymały, najpierw Gródczany jako pierwsze
położyły teraz Boboluszki, a resztę wiosek cisza. Zwrócił się z prośba do radnego Chuchli o
mobilizację Branic.
Wójt powiedziała, że Branice chcą ale w ramach funduszu sołeckiego.
R. Telega zwrócił uwagę na skrzyżowanie dróg Niekazanice-Branice a WiechowiceGłubczyce, gdzie przy dużych opadach woda spływa z pól. Pod drogą powiatową należałoby
wykopać rów. Z tą drogą trzeba coś zrobić.
R. Sęga podziękował powiatowi za załatanie dziur na zimno. Dodał, że teraz trzeba jeszcze to
posmarować.
R. Czepczor podziękowała za pogłębienie rowu .
R. R. Lenartowicz powiedział, że jest droga w kierunku Kałdun na którą można by skierować
ruch samochodów. Odciążyłoby to skrzyżowanie Niekazanice-Branice.
Wójt odpowiedziała, że trzeba by położyć nowy asfalt. Byłby to za duży koszt.
Przewodniczący zapytał o ścieżkę rowerową.
Wójt udzieliła informacji. Kosztorys jest zrobiony na 8 mln. zł. Realizacja tego zadania nie
będzie wcześniej niż w 2018 r.
Przewodniczący zapytał czy w związku z wytyczeniem przez sołectwa tras rowerowych
można samemu je oznakować.
Wójt odpowiedziała, że można i udzieliła więcej informacji.
Przewodniczący powiedział, że środki na takie oznakowanie dróg rowerowych można by
zabezpieczyć w funduszu sołeckim.
Wójt odpowiedziała, że można.
R. R. Lenartowicz powiedział, że 1 km drogi do oczyszczalni jest zrobiony, płyty są również
wyłożone. Zapytał czy to jest oprócz tych 8 mln. zł.
Wójt odpowiedziała, że to jest do tych 8 mln. zł.
Do sali wszedł Pan Adam Jakubowski i Pani Grażyna Czajkowska.
R. Krupa powiedział, że współpraca gminy ze starostwem jest dobra. Za godzinę ma Komisję
Rewizyjną w starostwie gdzie są zasypywani skargami z gminy Baborów. Jest 8 lat radnym
powiatu głubczyckiego i jeszcze nigdy nie otrzymano skargi z gminy Branice, Kietrz i
Głubczyce. Poprosił aby nie dziękować za wykonane roboty. Zapytał o punkt 17 porządku
obrad, czy jest w gminie taki fundusz.
Wójt odpowiedziała, że jest.
R. Krupa powiedział, że Rada Powiatu na taki cel udziela 40000 zł. Np. miejscowość Wódka
może starać się o takie środki zarówno z gminy jak i z powiatu. Są sytuacje kiedy na zabytek
otrzymuje się również środki z województwa. Mieszkamy w rejonie przy granicznym. Bardzo
dużo rowerzystów przyjeżdża z Republiki Czeskiej. Są u nas przydrożne kapliczki z których
jedne są odnowione, a inne nie. W powiecie jest program na odnowienie takich kapliczek,
krzyży. Jeżeli chodzi o współpracę z Urzędem Wojewódzkim to jest zawiedziony. Ani razu

na sesji rady powiatu nie było radnego sejmiku województwa opolskiego. Zalew spełnił swoją
rolę jako zbiornik przeciwpowodziowy. Czekajmy na zakończenie tej sprawy.
R. Malewicz podziękował za załatanie dziur na drodze relacji Jędrychowice-Lewice. Poprosił
aby radny Krupa jechał do Głubczyc przez miejscowość Jędrychowice.
Sołtys Saduniowski odniósł się do sprawozdania Pani Wójt i powiedział, że nie jest do końca
tak, że rolnicy nie chcą przychodzić na spotkania dot. rolnictwa i nie są nimi zainteresowani.
Miesiąc czerwiec nie jest miesiącem na takie spotkania. Luty, marzec tak, ale nie czerwiec.
Powiedział, że Świetlica Wiejska w Gródczanach od roku systematycznie jest zalewana z
jednej i drugiej strony.
R. Chuchla powiedział, że ten wyremontowany budynek niszczeje.
Sołtys Saduniowski powiedział, że ma zdjęcia zapleśniałej podłogi, wypadających cegieł z
sufitu z piwnicy. Zbierze dokumentację i przedstawi.
R. Chuchla zadał pytanie odnośnie pisma z sanepidu dot. stadionu w Branicach. Zapytał jakie
jest to zagrożenie. Czy została już wysłana odpowiedź do sanepidu? Jeżeli obiekt został
przekazany do użytkowania stowarzyszeniu to kto odpowiada za zapewnienie odpowiednich
warunków technicznych i sanitarnych na tym obiekcie.
Przewodniczący zapytał o różnice uposażenia konserwatorów obiektów gminnych. Zwrócił
uwagę na nierówne traktowanie i niewspółmiernie wyższe w stosunku do innych
konserwatorów uposażenie konserwatora obiektu sportowego w Branicach.
Wójt odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym ma spotkanie z Panem Pawęckim, szefem klubu
,,Orzeł’’, i będą rozmawiać na temat stadionu i pisma z sanepidu. Klub nie może ,,ciągnąć’’
działalności jedynie na garnuszku finansowym gminy. Musi szukać sponsorów. Za stan
obiektu są współwinni. Tak samo odpowiedzialni są oni jak i my.
R. Nowak powiedział, że szatnia zatrzymała się na latach PRL-u. Odniósł się do słów Pani
Wójt odnośnie pracy na stadionie.
R. T. Krupa powiedział, że w powiecie na początku września planują spotkanie, chcą pomóc
klubom jeżeli chodzi o stroje. 13 lipca br rozegra się duży puchar na który zgłosił się tylko
klub ,,Orzeł’’ Branice. Wszyscy wiedzieli o tym ale nikt się nie zgłosił oprócz Branic. Będą
duże nagrody.
Wyszła radna G. Czepczor.
Sołtys U. Lenartowicz zgłosiła ubytki w nawierzchni na drodze powiatowej w kierunku
Jakubowic.
R. Czyszczoń zwrócił uwagę na drogę relacji Lewice-Zubrzyce. Jadąc ze strony Zubrzyc
w kierunku Lewic, na wysokości skrętu w kierunku starej drogi do Włodzienina, w drodze
jest ubytek w kształcie trójkąta.
R. Chuchla powiedział, że o tym już było mówione.
Przewodniczący powitał dyrektora i księgową Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Głubczycach.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie na sali nieobecni radni: Z. Telega i W. Chuchla.
R. Malewicz zgłosił wniosek o przełożenie punktu 12 przed punkt 11.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Władysława Malewicz dotyczący
przeniesienia punktu 12.
Za: 10.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 12.
P. A. Jakubowski powiedział, że poda liczby, które charakteryzują działalność szpitala, a Pani
księgowa poda liczby bilansowe. Rok 2013 to 5400 hospitalizacji, 6000 porad na izbie
przyjęć, 1200 rehabilitacji, 181 pacjentów objętych opieką hospicyjną, 31000 porad

specjalistycznych, wykonano 500 gastroskopii, 200 kronoskopii, 705 tomografii. Karetki
pogotowia wyjeżdżały 3400 razy w roku. Z profilaktyki raka szyjki macicy skorzystało 500
kobiet, profilaktyki raka piersi 717. Wykonano 4000 badań USG, 1700 TK, 13400 RTG, oraz
600 mammografii. Jeżeli mówimy o szpitalu powiatowym w Głubczycach to szpital pełni
pracę w trybie dyżuru całodobowego, oznacza to że wszyscy lekarze ze specjalności
reprezentowanych przez szpital są na dyżurze. Jeżeli chodzi o nocną i świąteczną opiekę to na
48500 mieszkańców przysługuje nam jeden etat lekarza. Na terenie powiatu mamy dwóch
lekarzy. Zakończono największy pod względem obszaru remont w historii szpitala. Został
przeniesiony ZOL z Kietrza. Cała działalność szpitala mieści się w jednym budynku, nie
licząc tych drobnych budynków technicznych, plus karetka w Kietrzu.
Do sali wszedł r. Telega.
P. G. Czajkowska powiedziała, że szpital zamkną rok 2013 z wynikiem 536000 zł. Szpital
zmierza w dobrym kierunku. Dodatni wynik finansowy nie zawsze oznacza płynność
finansową. Szpital jest zadłużony. Na koniec roku 2013 szpital miał zaciągnięte kredyty na
kwotę prawie 4500000 zł. Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia to 8000000 zł. Z tej
kwoty niecałe 120000 zł. to zobowiązania tzw. wymagalne.
Do sali wszedł radny W. Chuchla.
P. G. Czajkowska powiedziała, że w tej chwili, dzięki temu, że mają dostęp do kredytów
bankowych i nie muszą opierać się na tych kredytach wysokooprocentowanych w
parabankach szpital radzi sobie. Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca szpitalowi za to co
wykonał, za nad wykonania. Sytuacja finansowa szpitala jest dobra. Od trzech lat inwestują z
własnych środków co najmniej 500000 zł. Otrzymuja również wsparcie od samorządów.
Podziękowała za dofinansowanie zakupu aparatu USG. Szpital stać na inwestycje. W tym
roku 300000 zł. przeznaczono na zakup sprzętu. Cały czas inwestują w budynek szpitala. W
przyszłym roku będzie przeprowadzony remont szpitala z funduszu norweskiego
dofinansowany w 80%. Porównując rok 2013 do roku 2012 były ponad 1200000 zł. większe
przychody, koszty również wzrosły o 1500000 jeżeli chodzi o koszty operacyjne ale spadły
koszty finansowe o około 250000 zł. Szpital utrzymuje bezpieczną równowagę, dzięki czemu
osiągną zysk finansowy.
R. Chuchla powiedział, że inwestowanie w sprzęt jest potrzebne. W jakim procencie jest
wykorzystywany? NFZ płaci za nad wykonania, czym jest to spowodowane? Czy ten zysk
operacyjny to zysk całego szpitala?
P. A. Jakubowski sprzęt, który juz jest psuje się. W ciągu jednego dnia jest wykonywanych
np. 15 badań USG.
R. Chuchla zapytał czy posiadanie nowoczesnego sprzętu ma wpływ na kontrakt.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że nie. Ma to wpływ na jakość diagnostyki pacjenta oraz
komfort pracy lekarza. W poradni kardiologicznej jest jeden rok oczekiwania. Szpital w
Głubczycach zyskuje rolę ponadregionalnego, aby tak było musi być sprzęt. Nad wykonania
są ponieważ kontrakt jest nie dofinansowany. Kontrakt jest na 24000000 zł. Szpital to połowa
przychodu, resztą jest pogotowie, ZOL, specjalistyka, psychiatria. Jest 12 umów podpisanych
z NFZ.
R. Chuchla zapytał czy ten zysk to z całego szpitala.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że z całej działalności szpitala. Są pewne oddziały, które się
nie finansują. Szpital postrzegany jest jako całość. Wszystkie usługi są rejestrowane.
R. Czyszczoń poprosił aby dzieci i młodzież, które zgłaszają się do szpitala i poradni w ciągu
godzin szkolnych przyjmować poza kolejką.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że zderzy to się z tymi pacjentami, którzy czekają w kolejce.
Jest poradnia i pacjenci czekają w kolejce, a ktoś przychodzi i wchodzi bez kolejki. Dodał, że
porozmawia z lekarzami na ten temat.

R. Telega powiedział, że jeżeli rodzic przychodzi z dzieckiem do lekarza, ponieważ coś się
mu stało w szkole to powinien to być priorytet.
R. Nowak zapytał czy są w szpitalu spotkania dla pielęgniarek i lekarzy odnośnie sposobu
podejścia do pacjenta.
P. A. Jakubowski powiedział, że pan radny poruszył bardzo ważną kwestie. Były takie
szkolenia. Najlepiej reagować po zdarzeniu.
R. Malewicz zapytał o kondycję oddziału położniczo-porodowego, gdyż spodziewa się
narodzin dziecka u swego kolegi radnego.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że oddział jest na wysokim poziomie.
P. G. Czajkowska powiedziała, że wpłynęło osiem skarg. Pan dyrektor musi odpowiedzieć,
reagować na skargi.
R. R. Lenartowicz zapytał o możliwość umieszczenia jednego lekarza w Branicach.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że nie ma pieniędzy.
R. R. Lenartowicz powiedział, że może jakiś projekt napisać w tym temacie.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że gmina też może napisać projekt.
R. Chuchla powiedział, że również doświadczył na własnej skórze jak ktoś go opryskliwie
potraktował. W takiej sytuacji podziękował i dodał, że jutro porozmawia z dyrektorem. To
poskutkowało. Zapytał o fundusz norweski i związaną z nim efektywność energetyczną.
P. A. Jakubowski powiedział, że jest stara instalacja i trzeba ją wymienić.
Wójt powiedziała, że jest to podniesienie standardu energetycznego. Wymienia się instalacje
na bardziej efektywne. Są również pompy cieplne i baterie słoneczne.
R. Chuchla zapytał jaki jest wkład własny.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że 20%.
R. Telega zapytał jakie jest obłożenie szpitala. Czy cały czas jest w całości wykorzystywany.
P. Jakubowski odpowiedział, że powinien być w 80%. Udzielił więcej informacji odnośnie
szpitala w Głubczycach.
R. Mokrzycki zapytał o wynik finansowy.
P. Jakubowski powiedział, że księgowa mówi o 8 mln. Można dużo o tym mówić.
P. G. Czajkowska powiedziała, że na każdy dzień to się zmienia.
P. Jakubowski dodał, że powiecie głubczyckiego jest największa umieralność w
województwie opolskim. Mamy największe Domy Pomocy Społecznej w województwie
opolskim, ZOL. Udzielił więcej informacji. Nie przypomina sobie o śmierci noworodka.
Przewodniczący zapytał o pilne potrzeby szpitala.
P. Jakubowski powiedział, że wszystko jest płacone w terminie. Potrzeby szpitala to wymiana
karetek, aparatury, KTG, przebudowa bloku operacyjnego, izby przyjęć. Można by tak długo
wymieniać.
Przewodniczący zapytał czy na przestrzeni ostatniego czasu zwiększyła się liczba personelu
szpitalnego.
P. Jakubowski odpowiedziała, że zmniejszył się. Lekarzy jest trochę ponad. Pielęgniarek
brakuje, a za 5 lat będzie tragedia.
Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla.
Z sali wyszli Pan Adam Jakubowski i Pani Grażyna Czajkowska.
Ad. 11.
Informacje na temat funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice zostały
przedstawione na piśmie (załącznik do protokołu).
Przewodniczący zapytał o kosiarkę zakupioną w Branicach.
Wójt powiedziała, że jest to traktorek do koszenia zakupiony z funduszu sołeckiego dla klubu
sportowego. Teraz są dwa traktorki do koszenia. Odniosła się do klubów sportowych.
Do sali wszedł radny Wojciech Chuchla.

Wójt powiedziała, że w kontekście do tego pisma z sanepidu będą dzisiaj z Panem prezesem
rozmawiać, sprzeczać się, ponieważ chodzi tu o duże pieniądze. Udzieliła więcej informacji.
Dodała, że oprócz naszych zawodów strażackich więcej nic się nie dzieje na stadionie.
R. Nowak powiedział, że nie ma więcej imprez, ponieważ pani Wójt daje na innych trenerów,
ale nie piłkarskich.
Wójt zapytała na jakich trenerów.
R. Nowak powiedział, że na trenerów tańca.
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o zespoły taneczne to każdy jeden zespół otrzymuje po
3000 zł., Impuls i Kaprys. Są umowy zlecenia dla trenerów po 700 i chyba 800 zł. i to jest
wszystko. Porównując do zespołu ,,Orzeł’’ to opiekun stadionu ma tak samo jak trenerka czy
trener zespołu. 3000 zł. otrzymuje zespół tańca, a zespół ,,Orzeł’’ ponad 20000 zł. Poprosiła
aby nie mówić, że trenerzy dostają więcej. W zespole ,,Orzeł’’ nie dostają trenerzy, a
gospodarz obiektu. Zespoły taneczne nie mają obiektu ale trener musi ich szkolić. Tak samo
jeżdżą po świecie i po całej Polsce. To nie są porównywalne pieniądze. Na pewno są mniejsze
niż dajemy na kluby sportowe.
R. Chuchla dodał, że porównując jak reprezentują gminę Branice swoim tańcem to jest niebo,
a ziemia.
Wójt przyznała rację i dodała, że zespoły taneczne występują na wszystkich lokalnych
imprezach za darmo.
Ad. 13.
a) Wójt Gminy Branice poinformowała, że w roku 2013 spłacono 2800000 zł. więcej
kredytów niż przewidziano w budżecie. Wykonano drogi asfaltowe: na cmentarz w Branicach
za kwotę 58643,08 zł., część odcinka (około 150 mb) w miejscowości Turków, w
Dzbańcach-Osiedlu za kwotę 73738,20 zł., Bliszczycach w kierunku posesji Pana Rybka za
kwotę 23315,20 zł., na oczyszczalnię za kwotę 18484,20 zł. Załatano dziury: w Bliszczycach
(przy drodze obok posesji Pana Rybka), Gródczanach za kwotę 40634,28, Wódce, Branicach
(na zimno), na drodze do Rogożan, w Turkowie i do RSP w Bliszczycach na kwotę 11566,82.
Drogi tłuczniowe wykonano: w Lewicach (obok posesji Pana Kuzary) za kwotę 26892,31 zł.,
we Włodzieninie koło szkoły za kwotę 12600 zł., w Niekazanicach koło posesji Państwa Bryl
za kwotę około 10000 zł., w Branicach koło Pana Szpak za kwotę 974,16 zł. Zakupiono
tłuczeń w sołectwach Bliszczyce i Posucice. Wykonano chodniki przy ul. Słonecznej
w Branicach za kwotę 8392,90 zł. i koło hotelu w Branicach za kwotę 12500,00 zł.
Wykonano drogę z kostki w Jakubowicach wraz z odwodnieniem za kwotę 57889,45 zł.
Wykonano parking koło przedszkola w Branicach za kwotę 17400,00 zł. Zakupiono od
Agencji Nieruchomości Rolnych 210 płyt (40 zł. sztuka). Zakupiono i ustawiono dwie wiaty
przystankowe (Posucice i Jakubowice). Rozebrano ogrodzenie przy parku w Branicach,
odnowiono i zamontowano go przy przedszkolu w Branicach. Ogrodzono chodnik i strefę
przejścia na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach. Wykonano remont Świetlicy
Wiejskiej w Boboluszkach za kwotę 140000,00zł., remont Centrum Aktywizacji SpołecznoGospodarczej w Branicach za kwotę około 3000000,00 zł. Wykonano remont Wiejskiego
Domu Kultury w Branicach oraz remont dachu na Świetlicy Wiejskiej w Lewicach.
Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej we Włodzieninie na kwotę 1200000 zł.
Wybudowano ponad 5 km sieci tranzytowej kanalizacji sanitarnej z Wysokiej do oczyszczalni
ścieków w Branicach oraz wybudowano dwie przepompownie (Wysoka, Boboluszki) z
Agencją Nieruchomości Rolnych na kwotę 95000,00 zł. kosztów, inwestycja około 780000 zł.
Wykonano dokumentacje na przebudowę drogi 419 za kwotę około 60000 zł., na PSZOK za
około 18000,00 zł. oraz łącznik przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach.
R. Czyszczoń powiedział, że cała społeczność uczniowska i nauczycielska dziękuje za
wybudowanie łącznika.

b) Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński przedstawił sprawozdanie finansowe.
c) Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO
w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy
za 2013 r.
d) Wójt Gminy Branice przedstawiła informacje o stanie mienia Gminy Branice.
e) Opinie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
f) Pozostałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2013.
g) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO
w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2013 r.
h) Brak dyskusji.
i) Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok
2013
(Uchwała Nr XLIV/366/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

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

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2013
(Uchwała Nr XLIV/367/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Wójt podziękowała za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.
Ad. 14.
Skarbnik Gminy Branice wyjaśnił potrzebę zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017 oraz uchwały w sprawie
zmiany w budżecie gminy.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017
(Uchwała Nr XLIV/368/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XLIV/369/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Wójt poinformowała, że została złożona skarga na Wójta Gminy Branice za nieprzestrzegania
Kodeksu postępowania administracyjnego. Nasz radca przeanalizował tą sprawę i stwierdził,
że sprawa nie dotyczy kwestii administracyjnej, a co za tym idzie nie ma zastosowania KPA.
Tym samym nie zachodzi bezczynność organu. Odpowiadaliśmy na dwa wcześniejsze pisma
tego Pana, a teraz nie odpowiedzieliśmy ponieważ nie było w nim nic nowego.
R. Mokrzycki odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczący złożonej skargi
(załącznik do protokołu).
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 maja 2014
r. na działalność Wójta Gminy Branice
(Uchwała Nr XLIV/370/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
R. Chuchla zapytał, która uchwała jest właściwa.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
(Uchwała Nr XLIV/371/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
R. Malewicz powiedział, że wcześniej były dotacje udzielane w wysokości 10000 zł.
Wójt wyjaśniła dlaczego teraz jest inaczej.
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 Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy
nieruchomości
(Uchwała Nr XLIV/372/14 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 Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zamiany
działek

(Uchwała Nr XLIV/373/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący zapytał ile w tym budynku jest mieszkań.
Wójt odpowiedziała, że trzy i Świetlica Wiejska.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży
nieruchomości
(Uchwała Nr XLIV/374/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
R. Malewicz powiedział, że należy oddzielić kościół od państwa.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości
(Uchwała Nr XLIV/375/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 22.
Przewodniczący zaprosił do uczestnictwa w rajdzie rowerowym, który odbędzie się 5 lipca
we Włodzieninie.
R. Sęga zaprosił wszystkich na zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 6 lipca na
Stadionie Sportowym ,,Orzeł’’ w Branicach.
Przewodniczący życzył wszystkim dobrego i bezpiecznego odpoczynku w sezonie
urlopowym.
Wójt powiedziała, że nie wie dokładnie kiedy będzie konieczność zwołania sesji Rady
Gminy.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

