
Protokół Nr XLV/14  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 25 sierpnia 2014 r., godz. 10.00 
  

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.  

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice, 
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. Interpelacje radnych. 
9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego 

projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości (część 

działki Nr 975/4 położonej w miejscowości Branice). 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zamiany działek (działki nr 

429/5 i 812/3 położone w miejscowości Bliszczyce). 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości 

(działka nr 144/1 położona w miejscowości Dzbańce). 
16. 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. 



Wójt Gminy Branice poinformowała o autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmiany 
w budżecie gminy. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone przez radnych W. Malewicz i E. 
Czyszczoń. 
Przewodniczący poinformował, że uwagi do protokołu zostaną uwzględnione. 
Nie było więcej uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).  
R. Telega odniósł się do sprawozdania i powiedział, że może podać numer telefonu do Pana 
Polowczyk. Dodał, że trzeba się z tym Panem skontaktować. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu). 
 
Ad.7 
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła jedno posiedzenie 
związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji i jedno z przedstawicielami firmy LEMET. 
Komisja przychyliła się do wniosku dot. umorzenia II raty podatku. Przy następnych ratach 
będą się zastanawiać. Jego zdanie jest takie, że jeśli firma ma takiego dobrego menadżera to 
niech gdzie indziej zdobywa pieniądze. Jeżeli chodzi o temat gospodarki mieszkaniowej 
gminy, którym się zajmowali to są zadowoleni z uzyskanych informacji.  
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.  
R. Czyszczoń poinformował, że na posiedzeniu Komisji Realizacji Zadań Społecznych,  
Oświatowych i OSP pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Mokrzycki odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu). 
R. Chuchla powiedział, że chciałby otrzymać takie sprawozdanie jakie przygotowała Komisja 
Rewizyjna. Zgłosił uwagę, że nie wszystkie kontenery są opisane. 
R. Telega powiedział, że wyraźnie widać jaki kontener jest na co. Komisja Rewizyjna zrobiła 
dobrą robotę. Te informacje powinny być w gazecie. 
Wójt odpowiedziała, że raczej nie. Uzasadniła swoje zdanie. 
 
Ad.8. 
R. Malewicz zgłosił konieczność postawienia lampy w miejscowości Jędrychowice między 
budynkiem komunalnym, a budynkiem po byłym PGR. Dodał, że był tam osobiście. 
Dowiedział się, że sprawa ta już ponoć Pani Wójt była zgłaszana. 
Wójt odpowiedziała, że nie zgłaszano. 
R. Malewicz powiedział, że jest potrzeba ustawienia tam lampy. To zgłoszenie jest zasadne. 
Zgłosił potrzebę postawienia lampy również przy drodze do cmentarza w Lewicach, tym 
bardziej, że wybudował się tam nowy mieszkaniec Lewic. 
Wójt zapytała, czy są to interpelacje, czy będą na piśmie. 
R. Malewicz odpowiedział, że są to dwie interpelacje i będą na piśmie. 
 



Ad. 9. 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu pisma do biura rady tj. uchwale Gminy Lubsza. 
Sołtys Burakiewicz poprosił aby zrobić porządek z sołectwem Dzbańce-Osiedle, a dokładnie 
chodzi o 10.000zł., które sołectwo otrzymało z firmy TOP-FARMS. 
Wójt Gminy poinformowała o piśmie, które wpłynęło do Urzędu Gminy właśnie w tej 
sprawie. Udzieliła informacji. Dodała, że darowizna, którą sołectwo otrzymało zdecydowano 
podzielić na określone zakupy. Sołectwo kupowało na Gminę Branice, ponieważ tak musi 
być. Kupiony towar przechowywany jest w biurze firmy TOP-FARMS.  
R. Wąsik powiedziała, że Pan Isański jest w radzie sołeckiej ale nie udziela się w niej. 
Zdecydowano z sołtysem, że kupują namiot i będą przechowywać go w biurze należącym do 
firmy TOP-FARMS. Dziękują tej firmie za możliwość przechowania namiotu wraz z grillem i 
dekoracją w biurze. Dodała, że niczego nikomu nie utrudnia, ponieważ nie ma tez takiej 
kompetencji.  
Wójt powiedziała, że na zebraniu porozmawiają o tej sprawie.  
R. R. Lenartowicz podziękował za rów na kolonii w Boboluszkach. 
R. Chuchla wspomniał o inicjatywie przy ulicy Ogrodowej i Słonecznej. W sobotę 
zorganizowano imprezę na zakończenie wakacji. Pani Wójt przekazała 30 koszulek 
odblaskowych. Powiedział, że Wójt i Rada Gminy Branice zawsze będą popierać takie 
inicjatywy. 
Wójt dodała, że w każdej miejscowości organizuje się jakieś imprezy. 
Sołtys Wojciechowski powiedział, że radny W. Chuchla jest skromny i nie powiedział, że 
sponsorował słodycze. Podziękował w imieniu dzieci.  
R. Malewicz powiedział, że zwracał się do Pani Wójt o dofinansowanie zabawy odpustowej 
w Lewicach i Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma możliwości. Przeznaczono z funduszu 
sołeckiego środki na opłacenie placu zabaw dla dzieci i dodatkowo zmieniono przeznaczenie 
funduszu sołeckiego. Zrezygnowano z zakupu kosiarki i przeznaczono środki na organizację 
zabawy odpustowej. Rada pisała do Wójta o 2.000 zł., a na zebraniu okazało się, że wystarczy 
im 1.500 zł. Dodatkowo osoba dorosła na zebraniu wiejskim powiedziała, że jak to tak może 
być, że inne dzieci mają korzystać z placu zabaw opłaconego z funduszu sołeckiego wsi 
Lewice. 
 
Ad. 10. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający autopoprawkę. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący Rady Gminy Branice zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 
(Uchwała Nr XLV/376/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 11. 
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 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 
realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 



współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 

(Uchwała Nr XLV/377/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 12. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Wójt poinformowała, że informacja o lokalach obwodowych komisji będzie umieszczono w 
,,Informatorze Branickim” 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji 
wyborczej 

(Uchwała Nr XLV/378/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad.13. 
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 wyrażenia zgody dot. dzierżawy 
nieruchomości 

(Uchwała Nr XLV/379/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 14. 
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa wysunęła wniosek 
o uzupełnienie zgody rady sołeckiej o podpisy. 
Wójt poinformowała jakiej sprawy dotyczy projekt uchwały. Gminna droga ,,szła’’ po działce 
prywatnej, a nasza nieruchomość była ogrodzona przez właściciela prywatnego. Jest to 
uporządkowanie. Dodała, że na przyszłość dostosują się do wniosku Pana radnego. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek 

(Uchwała Nr XLV/380/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
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 wyrażenia zgody dot. sprzedaży 
nieruchomości 

(Uchwała Nr XLV/381/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 16. 
Wójt udzieliła informacji o piaskowni we Włodzieninie. Zaprosiła na Dożynki Gminne w 
Jakubowicach  wraz z sołtysem i sołectwem. Powiedziała, że słyszała już o możliwych 



protestach i zapytała co można zrobić. Wie, że żniwa jeszcze trwają. Była propozycja aby nie 
przychodzić z koronami. 
R. Czepczor powiedziała, że się nie zgadza. Sołectwo ma koronę i chce przyjść. Nigdy się nie 
dopasujemy do pogody. 
R. Chuchla powiedział, że jest to tradycja. Dożynki muszą być. Trzeba podczas dożynek 
zaznaczyć trud rolników.  
R. Malewicz zapytał co jest zaplanowane za udział koron.  
Wójt odpowiedziała, że ekspres do kawy. Jak co roku jest upominek. Poinformowała, że w 
przyszłym tygodniu odbędzie się sesja nadzwyczajna związana ze zmianą budżetu, WPF i 
zaciągniętych pożyczek i kredytów związanych z kanalizacją Boboluszek i Wysokiej. 
Wszystkie wcześniej podjęte uchwały są w tej chwili nieaktualne.  
 R. Nowak powiedział, aby nie robić sesji  w poniedziałek. Zaproponował aby Dożynki 
Gminne organizować w sobotę. 
R. Telega powiedział, aby pomóc rolnikom, którzy niewiele zebrali 
Wójt zapytała w jaki sposób. 
R. Telega powiedział, że może podatek umorzyć. 
Wójt powiedziała, że aby umorzyć podatek musi być zaległość i podanie. Nie wyleci przed 
szereg. Muszą rolnicy zgłosić. Rolnik też powinien się ubezpieczyć. Była taka sytuacja w 
miejscowości Wódka, zgłoszono i była komisja. 
R. Telega powiedział, że jeśli ktoś zawsze płacił podatek, a teraz znalazł się w złej sytuacji to 
trzeba pomóc. Dobra wola Wójta i Rady Gminy jest. 
Wójt powiedziała,  że dobra wola jest zawsze. 
R. Czepczor podziękowała powiatowi za drogę z Bliszczyc w kierunku Branic. 
 
  
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
K. Herbut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


