Protokół Nr VI/15
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 27 kwietnia 2015 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Adam Jakubowski - Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach
Benedykt Pospiszyl - Radny Powiatu Głubczyckiego
Tadeusz Mańkiewicz - Radny Powiatu Głubczyckiego
Marian Podkówka - Radny Powiatu Głubczyckiego
Marzena Forystek – Radca prawny
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. Udzielenie informacji dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
11. Udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie gminy
Branice oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej wraz rekomendacjami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżkowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości (działki nr: 45, 46 i 49 położone w
Jędrychowicach)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działki nr: 132/38,
132/54, 132/56, 132/37 położone w Branicach).
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej – punkt
wprowadzony podczas obrad sesji
18. 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 Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z informacją jaką radni uzyskali na szkoleniu porządek
obrad nie będzie głosowany. Porządek będzie głosowany dopiero w sytuacji gdy będą zgłaszane do
niego zmiany.
Nie było uwag do proponowanego porządku obrad.
Ad. 4.
Przewodniczący powiedział, że były uwagi radnego Edwarda Czyszczoń, które zostały
uwzględnione.
Nie było więcej uwag do protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7
R. Telega powiedział, że na posiedzeniach Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się porządkiem
obrad dzisiejszej sesji.
R. Fuczek powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa podczas posiedzenia pracowała nad
porządkiem obrad dzisiejszej sesji, a Komisja Statutowa na posiedzeniu zajmowała się statutem
gminy.
R. Hnatiuk powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych
pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Nowak M. powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia. Na jednym
zajmowano się wydanym przez Wójta Gminy Branice decyzjami w sprawie umorzeń i odroczeń
należności wobec gminy. Na drugim posiedzeniu zajmowano się zmianami dokonanymi przez Radę
Gminy i Wójta w budżecie gminy na 2014 r.
Ad.8.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
R. Mróz zwróciła uwagę odnośnie zachowania terminów odpowiedzi na interpelacje.
Ad. 9.
Interpelacje zgłosili:
R. Mróz – 2 interpelacje
R. Telega – 3 interpelacje
R. Hnatiuk – 2 interpelacje
R. Lenartowicz – 1 interpelacja
R. Fuczek– 1 interpelacja.
R. Szyhyński – 2 interpelacje
Do Sali wszedł radny Wojciech Chuchla.
Ad. 10.
P. Jakubowski udzielił informacji dotyczących działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w 2014 r. Zwyczajowo kojarzymy SPZOZ ze szpitalem, a

prawda jest taka, że szpital nie przynosi nawet połowy przychodu, który generuje SPZOZ. W
ramach podstawowej opieki w roku 2014 przyjęto 34218 pacjentów, w tym 27000 przez dzienny
PZOZ oraz 7000 w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W gabinecie zabiegowym
wykonano 5000 usług pielęgniarskich, w punkcie szczepień zaszczepiono 1123 pacjentów.
Wykonano 1362 badań usg. 10000 zł. otrzymał szpital od gminy Branice na zakup aparatu usg.
Wykonano 2202 RTG, 13500 zdjęć rentgenowskich, 742 mammografii. Poradnie specjalistyczne
przyjęły 33500 pacjentów. Porad zdrowia psychicznego udzielono 1613, ponad 600 porad
psychologa. Opieką psychiatryczną objęci są również mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej dla
których udzielono 8000 porad lekarskich psychiatrycznych. W pracowni endoskopii wykonano 600
gastroskopii i 192 kronoskopii u pacjentów ambulatoryjnych tzn. dla pacjentów z zewnątrz.
Ratownictwo medyczne wyjeżdżało 3124 razy. W profilaktyce raka szyjki macicy wykonano 1119
badań, w ramach profilaktyki raka piersi 705 badań. Odziały szpitalne przyjęły 5800 pacjentów. Na
izbie przyjęć udzielono 6700 porad. W rehabilitacji przyjęto 1500 pacjentów. Pod opieką poradni
paliatywnej znajdowało się 220 pacjentów. W roku 2014 urodziło się 449 noworodków, rok
wcześniej było to 287 noworodków
Sytuacja szpitala jest stabilna. Szpital zamknął rok 2014 nadwyżką przychodów nad kosztami w
wysokości 500000 zł. Wydano 730000 zł na inwestycje m.in. na wytwornice pary, lampę
operacyjną, defibrylator, respirator, pionizator dynamiczny, łóżka rehabilitacyjne. Zakupiono aparat
usg, przy udziale również gminy Branice. Kosztował on 220000 zł., 10000 zł przekazała gmina
Branice. Zakupiono altanę drewnianą. Na terenie szpitala jest ZOL, który ma 90 łóżek. Jest to
największy publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy na terenie województwa opolskiego.
R. Chuchla zapytał gdzie używany jest aparat usg.
P. Jakubowski odpowiedział, że na piętrze, tam gdzie diagnostyka, za poradnią K.
R. Chuchla powiedział, że gmina Branice również dopłaciła do zakupu tego urządzenia, a przy
aparacie jest wywieszka, że tylko gmina Głubczyce dołożyła 50000 zł. do zakupu tego aparatu.
Rada chciałaby aby użytkownicy, pacjenci wiedzieli, że też jest wkład gminy Branice w zakup
aparatu.
P. Jakubowski odpowiedział, że poprawią ten zapis. Radni Gminy Głubczyce zastrzegli sobie taki
zapis w umowie.
R. Chuchla zapytał czy środki wydane na inwestycje to środki własne szpitala.
P. Jakubowski odpowiedział, że 500000 zł. To środki własne, a 230000 zł. pozyskane z zewnątrz.
R. Chuchla powiedział, że ciągle pamięta to jak szpital był zadłużony. Mówi o bieżącym budżecie.
P. Jakubowski odpowiedział, że w tym momencie obsługiwane jest zadłużenie i są inwestycje.
R. Mokrzycki zapytał o poradnie ambulatoryjne. Czy kolejki obniżają się czy nie.
P. Jakubowski odpowiedział, że za stan opieki zdrowotnej na terenie powiatu, województwa
odpowiada marszałek województwa. W imieniu marszałka działa NFZ, który podpisuje umowę na
świadczenie usług medycznych. Jeżeli mówimy o dobrym wyniku finansowym to dzięki temu, że
były duże nadwykonania. Kolejki do specjalistów są różne, zależy to od specjalizacji. Zależy to od
wysokości kontraktów z NFZ. Kontrakt wykonujemy w 120%.
R. Hnatiuk zapytała o czas oczekiwania na pogotowiu, na decyzję o tym czy pacjent nadaje się na
przyjęcie do szpitala.
P. Jakubowski odpowiedział, że nie jest lekarzem nie powie. Lekarz decyduje indywidualnie o
przyjęciu.
R. Hnatiuk powiedziała, że okres oczekiwania na przyjęcie na izbie przyjęć to 4,5 godziny. Była
złożyć skargę u dyrektora ale została odesłana do innego Pana.
P. Jakubowski powiedział, że Pani była na izbie przyjęć i tam powinni udzielić pomocy. Ile czeka
się na izbie przyjęć na przyjecie? W zasadzie na bieżąco się to odbywa. Czasami zdarzy się na
oddziale np. reanimacja. W zasadzie czas oczekiwania od 0,5 do 1 godziny.
R. Hnatiuk powiedziała, że 4,5 godziny.
P. Jakubowski powiedziała, że Pani mogła do niego przyjść, jest również monitoring. Jesteśmy w
stanie udowodnić. Więcej niż godzinę nie powinna czekać.
R. Chuchla powiedział, aby wyczulić lekarzy na pacjenta. Przytoczył przykład

P. Jakubowski odpowiedział, że przekaże.
Przewodniczący zapytał czy w szpitalu wdrożona jest polityka informacyjna.
P. Jakubowski odpowiedział, że sam szpital jest opisany. Szpital nie jest duży. Pielęgniarki też są
uczulone aby pytać.
R. Mróz zapytała o terminy przyjazdu lekarzy POZ do Domów Pomocy Społecznej.
P. Jakubowski odpowiedział, że 4 godziny.
R. Mróz powiedziała, że co niedziele od 14.30. do 21.30 czekają.
P. Jakubowski powiedział, że lekarz POZ ma pod opieką 48000 mieszkańców od Klisina do
Boboluszek. Jeżeli pojedzie do Dzbanic to potrzebuje trochę czasu aby dojechać do Boboluszek.
Ustawowo ma 4 godziny od zgłoszenia aby przyjechać. Jest system ratownictwa medycznego,
można wezwać karetkę pogotowia.
R. Mróz powiedziała, że oni odsyłają do szpitala, a szpital do nich.
P. Jakubowski poinformował, że odsyłają, ponieważ lekarz POZ powinien być. Należy powiedzieć,
że lekarz będzie za 4 godziny, a stan pacjenta wskazuje na to, że pomoc potrzebna jest w tej chwili.
R. Mróz powiedziała, że była również sytuacja taka, że doktor powiedział, że do temp. 40 stopni nie
będzie przyjeżdżał.
P. Jakubowski powiedział, aby pisać.
Starosta powiedział, że rozpatrywane są indywidualne przypadki. Na służbę zdrowia trzeba
popatrzeć na całość. Jak oceniam z perspektywy lat pryzmat całości. Sytuacja szpitala diametralnie
się poprawiła. Patrząc przez pryzmat całości to są dwa aspekty. Pierwszy to te dane statystyczne,
które dyrektor odczytał. To, że z TK skorzystało 2400 mieszkańców. Gdyby porównać te dane
statystyczne z przed 10-15 lat to okazałoby się, że z TK mieszkańcy skorzystali w 100
przypadkach. Mówimy o profilaktyce szeroko pojętej. Po to były wszelkie działania podjęte aby
profilaktyka była jak najszerzej prowadzona. Kolejki będą coraz większe, ponieważ jest większa
profilaktyka i bardzo dużo osób tą profilaktyką jest objęte.
Drugi aspekt to to, że czeka nas 2016 r. Koniec roku 2016 r. to początek daty kiedy trzeba mieć
pełną standaryzację. To kwota kilku milionów złotych, których brakuje. Trzeba wspólnie te środki
znaleźć. Wierzy, że ta data graniczna przez ministerstwo będzie przesunięta, ponieważ większości
szpitali nie uda się osiągnąć tą określoną standaryzacje. Nasz Szpital jest w stosunkowo dobrej
sytuacji. W przyszłym roku wszystkie samorządy muszą patrzeć na wsparcie szpitala. W przyszłym
roku 1 lipca będzie konkurs na ratownictwo medyczne. W 2010 r. nie walczono z firmą FALK po to
aby oddać ratownictwo. Już dzisiaj szpital przygotowuje się do tego, by móc wystartować w
konkursie na ratownictwo medyczne. Przetrwaliśmy trudną sytuację szpitala. Udało się wspólnie
przetrwać, teraz trzeba mówić o przyszłości. SPZOZ będzie wnioskował do samorządów o
wsparcie. Tak wygląda funkcjonowanie służby zdrowia. Od dwóch lat dyrekcja szpitala już nie
mówi, że nie ma lekarzy. Nie ma z tym żadnych problemów. Musi powstać mapa usług
medycznych robiona przez wojewodę i nasz szpital musi się tam znaleźć.
R. Telega zapytał czy konkurs na ratownictwo organizuje wojewoda.
Starosta odpowiedział, że tak jeżeli nic się nie zmieni. Tak było. Udzielił więcej informacji.
Przewodniczący podziękował za udzielone informację.
Ad. 11.
Informacje z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie gminy Branice oraz
przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej wraz rekomendacjami zostało przedstawione na
piśmie (załącznik do protokołu)
Komisje wyraziły pozytywne opinie odnośnie powyższych informacji.
Ad. 12.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr VI/34/15 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 uchwalenia Statutu Sołectwa
Dzierżkowice
(Uchwała Nr VI/35/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
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 przekazania nieruchomości
(Uchwała Nr VI/36/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr VI/37/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Ad. 16.
Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych przez
radnych gminy.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady.
Przewodniczący zaproponował zlecenie kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej dot. otwartego
konkursu ofert na realizację przez organizację pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z
zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Dodał, że radni otrzymali korespondencje dotyczącą
w/w sprawy.
R. Chuchla powiedział, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do zasadności postępowania wójta
to nie widzi problemu. Po to jest Komisja Rewizyjna aby ewentualnie zlecić.
P. Herbut powiedziała, że potrzebny jest projekt uchwały, a na początku trzeba zmienić porządek
obrad sesji.
Przewodniczący poprosił aby Pni mecenas przyszła na sesję.
Sołtys Wojciechowski poprosił o prowadzenie sesji troszkę wyraźniej. Widział artykuł dotyczący
100 dni wójta, ale chciałby zobaczyć w przyszłym miesiącu jaką radni mają strategie rozwoju
gminy. Były spotkania w ramach Partnerstwa Nyskiego nie było nikogo z rady ani sołtysów. Za
politykę informacyjną gminy nie tylko odpowiada wójt, radni też odpowiadają. Więcej informacji o
pracy rady. Odniósł się do oświadczeń majątkowych, do zarobków w nich wykazywanych.
Idąc do urzędnika, który odpowiada za sprawę odsyłany jest do wójta. Nie wie ile w gminie

zarabiają odpowiedzialne osoby. Czytał artykuł i wie co wójt zamierza. Nie można z każdym
drobiazgiem iść do wójta. Nie odebrano śmieci, zadzwonił do urzędu w tej sprawie i usłyszał, że ma
sobie to załatwić. Ma podpisać umowę z Remondisem? Jako sołtys nie ma uprawnień do
podpisywania umów. Ma trochę więcej takich spraw.
Przewodniczący poprosił aby sołtys kontynuował.
S. Wojciechowski powiedział, że zostawi sobie coś na następną sesje.
R. Sęga zapytał o drogę z Głubczyc do Wiechowic.
Starosta powiedział, że projekt techniczny jest przygotowywany. Udzielił więcej informacji. Od
dzisiaj firma zaczyna łatać paczerem największe dziury.
R. Mokrzycki zapytał o krawężniki na ul. Kościelnej.
Wójt powiedział, że są w kontakcie z pracownikiem starostwa w tej sprawie.
Sołtys Wojciechowski ma prośbę o zarezerwowanie miejsca w gazecie, może przewodniczący coś
napisze. A jak nie to zostawić biała plamę. On również poprosi o miejsce dla siebie. Napisze
felieton. Zapytał, kto z radnych nie z jego rejonu był w Wiechowicach, Dzierżkowicach na moście.
Gmina jest barwna, ale widzi tylko szarość. Budżetu nie starcza, nie ma na to, na to. Nie musi być
jak w Pietrowicach ale niech będzie lepiej. Przyjeżdżają obcy ludzie i nie maja gdzie przenocować.
Powiedział, że jest najwspanialszy okres do pokazania się. 6-7 lat funduszy unijnych. Zrobić
wszystko aby chciało się tu przyjechać.
Wójt przeprosił za pracowników. Dodał, że ma fajnych pracowników, ale uczą się jeszcze wspólnie.
Uważa, ze nie powinno mieć to miejsca. Jeśli chodzi o wynagrodzenia to pracownicy są bardzo
słabo wynagradzani. Zasługują na więcej. Jeżeli chodzi o informator to zaprasza wszystkich, którzy
chcieli by coś napisać.
Przewodniczący poinformował Pana sołtysa, że on nie prowadzi i nie redaguje informatora.
R. Telega poprosił aby sprawozdanie Wójta przychodziło wcześniej z materiałami. Drugi wniosek
to drogi polne, aby znowu rozpocząć ten temat.
Wójt powiedział, że sprawozdanie jest międzysesyjne, do wczoraj pracował. Poprosił o
przeanalizowanie i zadawanie pytań nawet za miesiąc.
R. Telega powiedział, ze nic nie stoi na przeszkodzie aby przesunąć termin.
Wójt zapytał dlaczego utrudniać. Pan Starosta też składa miedzy sesjami?
Starosta powiedział, że on ma sprawozdanie zarządu. Jest ono składane od do.
Wójt powiedział, że dla niego nie ma problemu, ale znowu utrudniamy.
R. Fuczek powiedział, że dyskutowano nad tym na poprzedniej sesji.
R. Mróz odczytała prośbę do rady. „Witam Pana Wójta, Radnych, sołtysów, przybyłych
gości...Mam pytanie do radnych, głównie tych którzy są radnymi już kolejną kadencje. Czy jest
szansa na to, że my w końcu zaczniemy razem współpracować? Kiedy w końcu zaczniemy szukać
pozytywów naszej pracy, naszego wójta? Bo jak do tej pory to skupiacie się tylko na krytykowaniu
pracy Pana Wójta, i szukaniu oraz rozgadywaniu niestworzonych historii. Doskonale wiecie ile
świeżości wniósł Pan Wójt, ile ciekawych pomysłów stworzył, ile rzeczy jest już robionych i
przygotowywanych. Więc proszę Was, przestańcie być myślami wciąż w poprzedniej kadencji. Bo
tego już niema...... Ja wiem, że co niektórzy nigdy sie z tym nie pogodzą.... Zawiść, zazdrość, i
konserwatyzm nie zna granic ..... Mam również mam wielką prośbę do Pana Przewodniczącego o to
ażeby jako osoba piastująca to stanowisko była osobą "BEZ STRONNĄ " !!!”.
Przewodniczący odniósł się do słów radnej Teresy Mróz. Radny jest strażnikiem moralności i
etyki. Przewodniczącym nie kierowały osobiste animozje. Pewne sprawy trzeba wyjaśnić. Ważna
jest transparentność pracy urzędu.
Przewodniczący poinformował o spotkaniach w ramach Partnerstwa Nyskiego.
S. Saduniowski poprosił, aby komunikaty ze stacji ochrony roślin przekazywać bezpośrednio do
sołtysów.
R. Mokrzycki powiedział, że występował do dróg wojewódzkich o zachowanie bezpieczeństwa
przy ul. Młyńskiej. Nie ma odpowiedzi. Zapytał czy może wójt coś wie na ten temat.
Wójt powiedział, że ma tylko informacje o tym o czym pisał radny w interpelacji.
Starosta także wspomniał o spotkaniach fokusowych w ramach Partnerstwa Nyskiego. Zaapelował

aby przyjść i zgłaszać uwagi.
R. Chuchla zadał pytanie odnośnie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Stowarzyszenie Immaculatta otrzymało 12000 zł. i w 100% przekazali to na
wynagrodzenia. Nie jest do końca tak z tym stowarzyszeniem. Nie widzimy wszystkich kosztów.
Koszt utrzymania budynku byłego żłobka?
Wójt powiedział, że nie można pobierać opłat za wynajem tych pomieszczeń. Chyba przez 3 lata.
R. Chuchla zapytał o koszt Caritasu w urzędzie. Ile kosztuje utrzymanie stadionu w Branicach.
Patrząc na to sprawozdanie tego nie widać.
Wójt powiedział, że trudno zweryfikować, ponieważ gmina też korzysta ze stadionu. To
sprawozdanie za 2014 rok pierwszy raz jest składane, wcześniej tego nie było.
P. Forystek powiedziała, że pytanie padło czy może był głosowana uchwała w sytuacji gdy nie było
jej w porządku obrad. Zgodnie z przepisami rada może dokonać zmian w porządku obrad
bezwzględną większością ustawowego składu rady. Jeżeli rada chce zmienić porządek obrad to
musi być przerwa na przygotowanie projektu uchwały. Jeżeli chodzi o sprawozdanie wójta to
zgodnie ze statutem wójt składa sprawozdanie w formie pisemnej na sesji.
Przewodniczący powiedział, że podda od głosowanie zmianę w porządku obrad sesji.
P. Forysek dodała, że punkt musi zostać określony.
R. Chuchla powiedział, aby najpierw przygotować projekt.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przerwę.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się 3
4 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
P. Forystek powiedziała, że najpierw trzeba przeprowadzić głosowanie odnośnie zmiany w
porządku.
R. Tadeusz Mańkiewicz powiedział, że nadzór wojewody może mieć zastrzeżenia, ponieważ
projekty uchwał radni powinni otrzymać wcześniej.
Przewodniczący powiedział, że można rozszerzyć porządek obrad.
R. Chuchla zapytał czy jest jakikolwiek wniosek o to by przeprowadzić taką kontrolę problemową.
Przewodniczący powiedział, że na poprzedniej sesji zajmowano się pismami, które skierowane były
do wójta, a sygnalizowały o nierzetelności przeprowadzonego konkursu. Na ostatniej sesji Pan
radca powiedział, że na uchwałę może być za wcześnie i zaproponował aby wójt przekazał
dokumenty do komisji. Jeśli Komisja Rewizyjna uzna że jest taka potrzeba to wtedy dopiero
podjęta zostanie uchwala o kontroli problemowej.
R. Chucha zapytał czy komisja sygnalizowała panu wójtowi.
Przewodniczący odpowiedział, że nie wie czy sygnalizowała, ale na ten temat rozmawiano na
posiedzeniach komisji.
R. Chuchla powiedział, że nie podoba mu się to. Zapytał czy te stowarzyszenie złożyło wniosek o
przeprowadzenie kontroli. To powinno być podstawa do podjęcia uchwały przez radę
R. Fuczek powiedział, że wystarczy, że ktoś radę napuści i już nie mają zaufania do wójta. Dodał,
że Rada nie współpracuje z wójtem.
P. Forystek powiedziała, że 1/3 ustawowego składu to podstawa do zlecenia kontroli kompleksowej,
a w tej sytuacji będzie kontrola problemowa.
Przewodniczący powiedział, że jest to jego wniosek o podjęcie uchwały.
R. Kopeczek zapytał dlaczego na początku sesji przewodniczący tego nie wprowadził.
P. Forystek powiedziała, że można już głosować nad zmianą porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie swój wniosek o zmianę w porządku obrad poprzez dodanie
punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej.
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Ad. 17.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Za: 3
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie podjęto uchwały.
Ad. 18.
R. Chuchla powiedział, że samorząd to nie tylko rada ale rada i wójt. Każdy ma prawo dobierać
sobie pracowników. W sytuacji zmian kadrowych rada ma tylko jeden cel, pilnować budżetu gminy.
Każdy ma prawo dobierać sobie pracowników, ale jak wójt będzie chciał zmienić budżet to rada o
tym zadecyduje. Za pracę urzędu odpowiada wójt, a nie rada.
Zacytował zdanie z gazetki „Informator Branicki” „Wszyscy działamy w zespole, a cel mamy jeden
– Branice...”
Na Sali nieobecny radny Zdzisław Telega.
R. Fuczek powiedział, że to dokładnie słyszeli na szkoleniu. Pan wójt odpowiada za pracę urzędu.
Radni mogą pytać jako mieszkańcy. Radni nie mogą mówić kogo zatrudnić i jak urząd ma być
otwarty. Przegłosowano budżet i wójt w ramach tego budżetu pracuje.
R. Sęga powiedział, że zakończyli swoją kadencję długoletni, zasłużeni sołtysi. Należałoby ich w
jakiś sposób wyróżnić, podziękować im.
Wójt powiedział, że jest to cenna uwaga.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od 23 marca 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2015 r.
(na sesje Rady Gminy Branice w dniu 27 kwietnia 2015 r.)
I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania
• 23.03.2015 r. Branice - sesja Rady Gminy;
• 23.03.2015 r. Branice - spotkanie ze Starostą Holasovic. Poruszone zostały możliwości
współpracy, głównie w sterze kulturalnej oraz sportowej, pomiędzy naszymi gminami.
• 24.03.2015 r. Kietrz - spotkanie organizacyjne w Urzędzie Miasta dotyczące prac nad
wspólnym projektem ścieżek rowerowych;
• 24.03.2015 r. Branice - uroczyste śniadanie wielkanocne dla samorządowców;
• 25.03.2015 r. Ustroń - szkolenie zorganizowane dla pracowników Urzędu Gminy w
Branicach;
• 26.03.2015 r. Ustroń - szkolenie zorganizowane dla pracowników Urzędu Gminy w
Branicach:
• 27.03.2015 r. Branice - droga krzyżowa ulicami Branic. Harcerskie czuwanie;
• 30.03.2015 r. Branice - uroczyste zakończenie kursu komputerowego dla osób w wieku 50+
• 30.03.2015 r. Branice - spotkanie z zarządem Banku Spółdzielczego w Namysłowie;
• 31.03.2015 r. Branice - pierwszy dzień wiosny w ramach programu „Dzieciaki na start!
Polsko-Czeska integracja bez granic";
• 31.03.2015 r. Branice - dziecięcy międzynarodowy parlament w ramach programu „dzieciaki
na start”';
• 31.03.2015 r. Branice - Międzynarodowy Turniej Unihokeja w ramach programu „dzieciaki
na start”
• 01.04.2015 r. Włodzienin - zwiedzanie zabytków historycznych sołectwa Włodzienin z Panem
Eugeniuszem Gawłowskim;
• 01.04.2015 r. Włodzienin - szkolenie sołtysów i rad sołeckich;
• 02.04.2015 r. Głubczyce - udział w konferencji dotyczącej nowego okresu programowania
środków unijnych w ramach PROW;
• 02.04.2015 r. Branice - udział w obradach jury na najlepszą prace wielkanocną;
• 03,04.2015 r. Branice - spotkanie z przedstawicielem firmy Keramo. Firma produkująca rury
kamionkowe z wydłużonym okresem gwarancji, które są dedykowane na potrzeby kanalizacji
• 08.04.2015 r. teren gminy - klasyfikacja drogowych ubytków na terenie naszej gminy;
• 09.04.2015 r. Branice - spotkanie z firmą brokerską ubezpieczającą obiekty pozostające we
władaniu Gminy Branice;
• 10.04.2015 r. Głubczyce - Spotkanie dot. omówienia ewentualnych projektów zgodnie ze
złożonymi deklaracjami w ramach poszczególnych działań RPO WO 2014-2020 na spotkaniu
w Prudniku;
• 12.04.2015 r. Branice - uroczysty koncert upamiętniający Jana Pawia II oraz rozdanie nagród
w konkursie na najpiękniejsze prace wielkanocne;
• 13.04.2015 r. Branice - udział w pracach komisji statutowej Rady Gminy Branice;
• 13.04.2015 r. Branice - uroczystość obchodów setnych urodzin byłego mieszkańca Niekazanic
• 14,04.2015 r. teren gminy - c.d. klasyfikacji drogowych ubytków na terenie naszej gminy;
• 15.04.2015 r. Bliszczyce - inauguracyjne spotkanie z radą sołecką Bliszczyc dotyczące
przygotowań do gminnych dożynek;
• 17.04.2015 r. Głubczyce- udział w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki PKS
Głubczyce;
• 18.04.2015 r. Branice - udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy
Branice;

•
•
•
•
•
•
•

18.04.2015 r. Branice - udział w pracach Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych
Rady Gminy Branice;
18.04.2015 r. Branice - udział w pracach Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP Rady Gminy Branice;
18.04.2015 r. Branice - szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Branice;
21.04.2015 r. Katowice - udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym na zaproszenie
Prezydenta Wodzisławia;
23.04.2015 r. Branice - udział w komisji odbierającej prace nad chodnikiem i podjazdem na
terenie zespołu gimnazjalno-szkolnego;
23.04.2015 r.. Wysoka - udział w zebraniu wiejskim w Wysokiej;
24.04.2015 r. Uciechowice - udział w uroczystości upamiętniającej uchwalenie konstytucji 3
maja;

II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) Dotyczące Gminy Branice
• 30.03.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków
• 15.04.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w
wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
• 20.04.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na
terenie Gminy Branice celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
• 20.04.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych
b) Dotyczące Urzędu Gminy
• 24.03.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego
• 30.03.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego
• 30.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Gminy Branice
• 02.04.2015 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie gminnej w
Urzędzie Gminy w Branicach
• 14.04.2015 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu wprowadzającym Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołującym Komisję Socjalną w
Urzędzie Gminy w Branicach
• 17.04.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Branicach
• 20.04.2015 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy w Branicach oraz zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Branicach
• 21.04.2015 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie gminnej w
urzędzie Gminy w Branicach

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Brankę
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 23 marca 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. W dniu 31 marca 2015 r. uczestniczyłem w szkoleniu dla radnych nt. Prawa i
obowiązki radnego.
3. Uczestniczyłem w posiedzenia komisji Rady Gminy Branice.
4. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy. Byłem
w stałym kontakcie z biurem Rady.

