Protokół Nr IX/15
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 17 sierpnia 2015 r., od godz. 10.00 do godz. 13.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Tadeusz Krupa - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Stefan Grefling – 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. Wolne wnioski i zapytania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo – Finansowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rolno – Ekologicznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z
urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości (działka nr
215 o pow. 0,0557 ha położona w miejscowości Jędrychowice).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości (działka nr
35/5 o pow. 0,3600 ha położona w miejscowości Wysoka).
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości (działka nr
42/1 o pow. 0,2710 ha położona w miejscowości Jędrychowice).
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości (działka nr
51/3 o pow. 0,0015 ha położona w miejscowości Michałkowice).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków na remonty mienia komunalnego.
27. Zakończenie sesji

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice i powitał

wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji uczestniczy
12 radnych, oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
R. Szyhyński zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 25. Wolne
wnioski i zapytania na punk 10 porządku obrad. Kolejne punkty otrzymają nr wyższy.
Do sali wszedł radny Wojciech Chuchla.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Marka Szyhyńskiego o
przeniesienie w porządku obrad punktu 25. Wolne wnioski i zapytania na punkt 10.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Jeden radny nie uczestniczył w głosowaniu.
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2.
Poprawiony 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 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo – Finansowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rolno – Ekologicznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z
urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości (działka nr
215 o pow. 0,0557 ha położona w miejscowości Jędrychowice).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości (działka nr
35/5 o pow. 0,3600 ha położona w miejscowości Wysoka).
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości (działka nr
42/1 o pow. 0,2710 ha położona w miejscowości Jędrychowice).

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości (działka nr
51/3 o pow. 0,0015 ha położona w miejscowości Michałkowice).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków na remonty mienia komunalnego.
26. Zakończenie sesji
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy Branice poinformował o zmianach w protokole z ostatniej sesji Rady
Gminy Branice wynikających ze zgłoszonych poprawek przez radnego Zdzisława Telega.
R. Chuchla powiedział, że w protokole nie ma zapisu odnośnie wniosku jaki złożył w sprawie
przerwania sesji i kontynuowaniu w innym dniu.
Przewodniczący powiedział, że Pani Katarzyna Herbut sprawdzała i takiego wniosku w nagraniu z
ostatniej sesji nie ma.
R. Chuchla zapytał czy nie ma tego w nagraniu?
P. Katarzyna Herbut powiedziała, że radny informował wcześniej, że takiego zapisu w protokole nie
ma. W protokole jest zapis o tym jak radny złożył wniosek o ogłoszenie przerwy. Może radny
zgłaszając przedmiotowy wniosek miał na myśli przerwanie sesji i kontynuowanie w innym dniu
ale jako protokolant nie jest w stanie domyśleć się jaki był zamiar radnego jeśli nie zostanie
dokładnie przedstawiony. Był wniosek o ogłoszenie przerwy i taki zapis jest w protokole.
Jednocześnie informowała radnego, że jeżeli ma uwagi do protokołu to należy je zgłosić na piśmie
do Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący dodał, że właśnie dlatego prosi aby mówić wg kolejności udzielania głosu podczas
sesji, aby nie było nieporozumień w sprawie zapisów w protokole z sesji rady.
R. Chuchla powiedział, że w takiej właśnie sytuacji wraca sprawa potrzeby nagrywania sesji Rady
Gminy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek zostało złożone na piśmie
(załącznik do protokołu).
Ad.7
Przewodniczący poinformował, że nieobecna jest dziś radna Wiesława Hnatiuk ale on był na
posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej i pracowała ona nad porządkiem obrad dzisiejszej
sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. W czerwcu i lipcu odbyły się
spotkania z dyrektorem szkoły w Uciechowicach. Uczestniczył w trzech takich spotkaniach.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Statutowa pracowała nad projektem zmian
do statutu gminy.
R. Kopeczek poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zastąpił go Pan
Przewodniczący Rady Gminy i komisja pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
Przewodniczący potwierdziła słowa radnego Pawła Kopeczek.
R. Żywina poinformowała, że Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych pracowała nad
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
Ad.8

Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
Przewodniczący obrad zapytał czy są jakieś uwagi do otrzymanych odpowiedzi na interpelację.
R. Żywina powiedziała, że znaki nie są jeszcze postawione.
R. Mróz powiedziała, że zadowolona jest z odpowiedzi na interpelacje.
R. Mokrzycki również poinformował, że zadowolony jest z odpowiedzi na złożoną interpelację.
Przewodniczący poinformował, że jest zadowolony ze sposobu załatwienia jednej interpelacji,
ponieważ na drugą nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Przekazano ją dalej.
Ad. 9.
Interpelację złożyli:
R. Chuchla – 2 interpelacje.
R. Nowak złożył na piśmie prośbę mieszkańców Branice dot. ul. E. Plater, aby była to droga
jednokierunkowa.
Przewodniczący poprosił aby w punkcie interpelacje składane były jedynie interpelacje.
Ad. 10.
R. Szyhyński powiedział, że nie było go na komisjach rady i poprosił o wyjaśnienie punktu 25
porządku obrad, ponieważ nie otrzymał informacji w dokumentach.
Przewodniczący poinformował, że na każdym projekcie uchwały jest informacja kto jest
wnioskodawcą uchwały. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zapewnienia środków na remonty
mienia komunalnego to wnioskodawcą jest on. Przygotowując projekt uchwały kierował się dobrem
mienia komunalnego. W roku 2014 sprzedano mienie komunalne za kwotę 116324 zł. Są to kwoty
zaokrąglone. Natomiast w tym roku za kwotę. 65686 zł. Sprzedaż „idzie” w tym samym kierunku.
W roku 2014 na remonty przeznaczono kwotę 267000 zł. Natomiast w planie na 2015 r. 131000 zł.
Sprzedaż kształtuje się na tym samym poziomie, natomiast kwoty przeznaczone na remonty
spadają. Dochodziły do rady sygnały i komisję jechały oglądając mienie należące do gminy.
Mówiono o wielkim niedofinansowaniu mienia. Projekt tej uchwały został przygotowany aby
wszystkie pieniądze nie zostały „przejedzone”. Poprosił Panią Kasie Herbut o przekazanie w
materiałach na sesję pisma Pana Wójta odnośnie mieszkania we Włodzieninie, w którym
wymagany jest remont. Gdyby sprzedano ten budynek to wszystkie przyszłe prace musiałyby
zostać uzgadnione z mieszkańcem tej nieruchomości. Im więcej zainwestujemy w remont tym
więcej wzrośnie wartość nieruchomości. Początkiem tego roku „wyszła” sytuacja z dachem w
Bliszczycach. W takich sytuacjach zastanawiamy się skąd wziąć środki. Takie były motywy
zgłoszenia projektu uchwały. Projekt ten był przedyskutowany z Panem wójtem i skarbnikiem oraz
zaopiniowany przez Pana radce.
R. Chuchla powiedział, że jest to uchwała intencyjna, która nie wprowadza żadnych zmian. Jeżeli w
przychodach zaplanowano kwotę ze sprzedaży to te pieniądze zostały po drugiej stronie wydatków
już zaplanowane. Nie ma tzw. zadaniowego wykonania planów. Jeżeli sprzedamy mieszkanie Pani
Michałowskiej to w tym momencie jest już wspólnota?
P. Grefling odpowiedział, że tak.
R. Chuchla zapytał jakie zadanie ma wtedy gmina, jako jeden ze współwłaścicieli. Na pewne nie
remontować mieszkania wewnątrz. Jeżeli remontować to tylko części wspólne, schody, centralne.
Jeżeli jest ta uchwała, to żeby ją zrealizować Pan wójt jako realizator budżetu musiałby wystąpić z
projektami uchwał w sprawie zmian w budżecie. Znowu mamy pole do popisu jako rada.
Jeździliśmy, widzieliśmy. Dlaczego się nie zdecydujemy przedstawić dwie czy trzy oferty na tą
kwotę, która jest zaplanowana na remonty tych obiektów komunalnych i powiedzieć np. robimy
Pani Michałowskiej, robimy stadion i basen. Jeżeli my jako rada podejmiemy projekt uchwały jako
zadaniówke to on jest dwoma rękoma za.
Przewodniczący powiedział, że cała rada pracowała nad budżetem. Doskonale wiemy, że budżet
zadaniowy można było wprowadzać kilka kadencji wcześniej. Ta uchwała wprowadza tu i teraz. Na
przyszłość. Radny ma doświadczenie we wspólnotach mieszkaniowych. Jeżeli gmina jest
właścicielem mieszkania to jak pęknie rura w mieszkaniu to gmina musi wyremontować.

R. Mokrzycki powiedział, że są wspólne rzeczy: budynki, dachy. Na przykład w Jędrychowicach
jedna osoba mieszka i Świetlica Wiejska. Kto ma to zrobić? Gmina. W Bliszczycach przejęliśmy
budynek szkoły. We Włodzieninie budynek przygotowany pod socjalne mieszkania, należałoby
doprowadzić do używalność i poprawić przynajmniej wygląd estetyczny. Dachy „proszą” się o
remonty.
R. Nowak zaproponował Panu Wojtkowi zrobić zdjęcie jak to robił wcześniej.
R. Szyhyński poprosił aby udzielić informacji dotyczących Szkoły w Uciechowicach.
Wójt powiedział, że odbyły się spotkania, które miały na celu przedstawienie obecnej sytuacji z
punktu widzenia nauczycieli i dyrekcji.
Część nauczycieli szkoły podstawowej złożyła
wypowiedzenia, nie przyjęła nowych warunków pracy. Szkoła będzie dalej funkcjonować.
R. Szyhyński zapytał czy szkoła jest zagrożona.
Wójt odpowiedział, że nie. Funkcjonuje.
Sołtys Wojciechowski zgłosił radnemu Powiatu Głubczyckiego Tadeuszowi Krupa sprawę drzew,
gałęzi na drodze relacji Wiechowice - Dzierżkowice.
R. M. Nowak powiedział, że zostały postawione kosze jednak mieszkańcy proszą o więcej np.
między pawilonem a apteką. Poprosił o ponowne rozpatrzenie przeniesienia pojemnika na ciuchy w
Branicach. Złożył wniosek do Wójta o wystąpienie do policji o dodatkowego policjanta na nasz
teren. To bardzo ważna sprawa nie możemy sobie dać rady z młodzieżą niszczącą wszystko w koło.
W sobota interweniował dzwoniąc na posterunek w Kietrzu i policja przyjechała po 45 min. Ludzie
nie mają do kogo się zwrócić. Ludzie z naszego terenu związani z działalnością przestępczą
spotykają się na naszym terenie i przyjeżdżają samochody o różnych rejestracjach. Dlatego prosi o
wzmożenie takich patroli, kontroli.
Wójt poinformował, że te kosze to tylko część z tego co jest zaplanowane, ale jeszcze nie wie kiedy
kolejne ponieważ chciałby aby po jednym koszu zostało ustawione przy świetlicach w każdej
miejscowości. Jeżeli chodzi o pojemniki na ciuchy to będzie nowa umowa z nowym właścicielem.
Poinformował, że napisze do policji o dodatkowego policjanta ale na pewno będą wnioskować o
współfinansowanie.
R. Chuchla powiedział, że jeżeli chodzi o dodatkowego policjanta na nasz teren to bardzo słuszny
wniosek.
R. M. Nowak powiedział, że ludzie nawet boją się przechodzić koło przystanku. Dzieci siedzą z
wieczora a policja jedzie i nawet nie zapyta dlaczego tu siedzą. Nie mówiąc o tym, ze jeżdżą różne
samochody o różnych rejestracjach.
R. Chuchla powiedział, że historia jest nauką. Był kiedyś taki problem na placu koło krzyża.
Policjanci nic nie robili tylko legitymowali i to wystarczyło.
R. Czyszczoń powiedział, że problem jest również w części Branic tam gdzie on sam mieszka.
Zgłaszał policji. Jest tam nie kontrolowana wymiana narkotyków.
Sołtys Szumlewicz zgłosił problem popękanej drogi powiatowej na wysokości posesji pana
Gołuchowskiego.
Ad. 11.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.
R. Szyhyński powiedział, że Wojewoda Opolski w piśmie do rady napisał, że jest kolizja.
Zawnioskował o imienne głosowanie nad tą sprawą.
R. Chuchla powiedział, że jako radni składali przyrzeczenie. To nie jest odwet. Złamany został stan
prawny. Jako rada nie podjęli żadnych działań aby uregulować stan prawny to wojewoda wystąpił z
zarządzeniem zastępczym. Jeżeli mamy pracować to tak jak wskazuje nam prawo. Będzie głosował
za wygaszenie mandatu aby sprostować stan prawny, aby nie słyszeć takich opinii.
Przewodniczący powiedział, że radca prawny miał wątpliwości czy w ogóle możemy podjąć taki
wniosek w sprawie głosowania imiennego. Ustawa o samorządzie gminnym mówi jasno w jakich
przypadkach rada głosuje imiennie. Może to grozić niepodjęciem uchwały. To może spowodować
złamanie prawa. Ten wniosek może spowodować kolizję prawną. Ustawa mówi kiedy głosuje się
imiennie.

R. Szyhyński poprosiła aby pani Katarzyna Herbut zapisała jak on głosował.
Przewodniczący powiedział, że dotychczas nie było zwyczaju, o co on prosił, aby głosowanie było
imienne na sesjach. Rada była przeciwna.
P. Grefling powiedział, że jeśli nagle każdy radny będzie chciał aby zostało zapisane jak głosował
to okaże się ze omijamy przepis o głosowaniu, ponieważ poniekąd wprowadzimy głosowanie
imienne. Każdy radny ma prawo w określonych sprawach zabierać głos. Można złożyć
oświadczenie.
R. Szyhyński powiedział, że po głosowaniu złoży oświadczenie.
R. Chuchla zapytał czy to co nie jest zabronione jest dozwolone.
P. Grefling powiedział, że nie w przepisach prawa administracyjnego. Po za tym tutaj nie jest tak, że
nie jest to zabronione, ponieważ przepis ustawa o samorządzie gminnym mówi, że głosowanie
odbywa się jawnie w radzie chyba, że ustawa stanowi inaczej. Tutaj ustawa nie stanowi inaczej.
Stanowi inaczej w dwóch przypadkach to kwestia bodajże odwołania wójta po absolutorium i
referendum. Ustawa używa trzech sformułowań odnośnie głosowania, głosowanie jawne - jako
zasada, głosowanie tajne i w określonych przypadkach mówi o głosowaniu imiennym.
R. Chuchla powiedział, że jest to następny argument za tym aby sesje były nagrywane.
R. M. Nowak zapytał dlaczego on ma decydować o tym czy ktoś straci mandat czy nie. Wybrali
radną mieszkańcy. On nie może decydować o kimś kto został wybrany przez inne społeczeństwo.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały:
Za: 2
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Rada Gminy nie podjęła uchwały.
R. Szyhyński złożył oświadczenie, że głosował za podjęciem uchwały.
Przewodniczący poinformował, że uchwała nie została podjęta.
R. Chuchla złożył oświadczenie, że głosował za podjęciem uchwały.
R. Fuczek poprosił aby rada zajęła się gminą, a jak najmniej radą. Do tego zostali wybrani.
Ad. 12.
Przewodniczący zapytał czy wszyscy radni zapoznali się z zasadami
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice na dzisiejszej sesji Rady Gminy.

wyboru

Przewodniczący poddał pod głosowanie zasady wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Branice:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Zasady wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice:
I. Przepisy wspólne
1. „Bezwzględna większość głosów” jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę
ważnie oddanych głosów. W przypadku nieparzystej liczby głosujących radnych „bezwzględną
większość” ustala się zaokrąglając połowę w górę (np. dla liczby 15 „bezwzględną większością”
będzie liczba 8).
2. Funkcji Wiceprzewodniczącego nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
3. Do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rada Gminy powołuje Komisję
Skrutacyjną w liczbie 3 osób. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
4. Radny będący członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na Wiceprzewodniczącego
Rady.
5. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu radnemu obecnemu na posiedzeniu.
6. Kandydatów na Wiceprzewodniczącego zgłasza się ustnie przewodniczącemu obrad.
7. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
8. Kandydatury rejestruje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
9. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej umieszcza nazwiska kandydatów na kartach do

głosowania w porządku alfabetycznym.
10. Komisja Skrutacyjna przed wydaniem kart do głosowania oznacza je poprzez postawienie
pieczęci Rady Gminy.
11. Komisja Skrutacyjna sporządza pisemny protokół z przeprowadzenia czynności głosowania.
II. Głosowanie w przypadku zarejestrowania więcej niż jednego kandydata
1. Karta do głosowania w wyborach, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata,
zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz kratki, w których może zostać postawiony znak „X”
przy każdym z nich.
2. Radny głosuje w ten sposób, że stawia znak „X: w jednej wybranej kratce obok personaliów
wybranego kandydata.
3. Głos uważa się za nieważny jeżeli głosujący postawi więcej niż jeden znak „X” lub nie postawi
żadnego znaku „X”.
4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości głosów do
drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów z największa ilością głosów. W przypadku gdy więcej
niż dwóch kandydatów otrzyma największą, a jednocześnie równą liczbę głosów „ZA”
przeprowadza się drugą turę z udziałem wszystkich tych kandydatów.
5. Jeżeli druga tura nie da rozstrzygnięcia procedurę wyborów powtarza się otwierając listę
kandydatów. Na nowej liście mogą znaleźć się kandydaci, którzy nie uzyskali wymaganej ilości
głosów „ZA” w poprzednich głosowaniach. Na nowej liście może znaleźć się także jeden kandydat,
w związku z czym procedurę ponownych wyborów przeprowadza się wtedy na podstawie
postanowień Części III ust. 1 do 3. W takim wypadku jeśli nie dojdzie do wyboru nie przeprowadza
się już ponownie procedury wyborów (nie stosuje się postanowień części III ust. 4 zd. 1.
6. Jeśli ponowne przeprowadzenie procedury wyborów w dwóch turach nie spowoduje wyboru
Wiceprzewodniczącego oznacza to, że nie doszło do jego wyboru.
III. Głosowanie w przypadku zarejestrowania jednego kandydata
1. Karta do głosowania w wyborach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata zawiera
jego imię i nazwisko oraz trzy kratki, w których może zostać postawiony znak „X”, oznaczający
głosowanie odpowiednio „ZA”, „PRZECIW” i „WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU”.
2. Radny głosuje w ten sposób, że stawia znak „X: w jednej wybranej kratce.
3. Głos uważa się za nieważny jeżeli głosujący postawi więcej niż jeden znak „X” lub nie postawi
żadnego znaku „X”.
4. Jeżeli kandydat nie uzyska bezwzględnej większości głosów „ZA” procedurę wyborów powtarza
się otwierając listę kandydatów. Na nowej liście może znaleźć się więcej niż jeden kandydat, w
związku z czym procedurę ponownych wyborów przeprowadza się na podstawie postanowień
Części II ust. 1 do 4. W wypadku jeśli nie dojdzie do wyboru przeprowadza się wtedy drugą turę,
natomiast nie przeprowadza się już ponownie procedury wyborów (nie stosuje się postanowień
części II ust. 5).
5. Jeśli ponowne przeprowadzenie procedury wyborów nie spowoduje wyboru
Wiceprzewodniczącego stwierdza się, że nie doszło do jego wyboru.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Chuchli.
R. Chuchla nie wyraził zgody.
R. Kopeczek zgłosił kandydaturę radnego Artura Nowak.
R. A. Nowak wyraził zgodę.
R. Mróz zgłosiła kandydaturę radnej Sabiny Żywina.
R. Żywina wyraziła zgodę.

R. Żywina zgłosiła kandydaturę radnej Marty Humeniuk-Wiśniewskiej.
R. Humeniuk-Wiśniewska wyraziła zgodę.
Nie było więcej kandydatów.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej, która poprowadzi w
dniu dzisiejszym wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Z sali wyszli Wójt Gminy Branice i Radna Teresa Mróz.
Komisja Skrutacyjna poinformowała, że na przewodniczącego Komisji wybrano radną Sabinę
Żywina.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Branice.
Do sali weszła radna Teresa Mróz.
R. Kopeczek zgłosił kandydaturę radnej Teresy Mróz.
R. Teresa Mróz wyraziła zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Do sali wszedł Wójt Gminy Branice.
R. Mokrzycki zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Czyszczoń.
R. Czyszczoń nie wyraził zgody.
R. Marta Humeniuk-Wiśniewska zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Chuchla.
R. Chuchla nie wyraził zgody.
Przewodniczący zawnioskował o zamknięcie list.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
Za: 12
Przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Przewodniczący złożył wniosek o ogłoszenie przerwy i poddał pod głosowanie:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Po przerwie Radna Teresa Mróz oświadczyła, że rezygnuje z prawa głosowania nad wyborem
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Branice. Radni głosowali wyczytani wg listy obecności.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zakończyła głosowanie w wyborach Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Branice.
R. M. Nowak powiedział, że mieszkańcy zgłaszają różne sprawy do radnych. Zapytał jak można
udowodnić, że radny załatwił sprawę. Tylko przez zapis w protokole. Dodał, że 20% społeczeństwa
czyta protokoły.
R. Fuczek powiedział, że w jego okręgu nie ma tablicy. Komunikował się z mieszkańcami poprzez
wywieszanie pism na drzwiach bloku. W Michałkowicach jest tablica i wywieszał na dwa, trzy dni i
sprzątał za sobą.
R. M. Nowak zapytał kto wygrał w ostatniej ankiecie.
Wójt odpowiedział, że I miejsce zielona siłownia, II warownia Włodzienin i III „Regionalna
Stodoła” w Jakubowicach.
Sołtys Lenartowicz powiedziała, że piąty rok prosi radę o zorganizowanie placu zabaw dla ich
dzieci. Jakoś nic nie skutkuje. Mieszkańcy ją pytają cały czas i nie może mieć pretensji do nikogo.
Przewodniczący powiedział, ze nie zna odpowiedzi. Nie wie czy rada jest władna.
Sołtys Lenartowicz powiedziała, że głosowanie na plac zabaw było na sesji rady.
Wójt udzielił informacji odnośnie planów budowy placów zabaw.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Branice.
Nie dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Przewodniczący obrad poinformował, że przechodzimy do drugiego głosowania na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Branice.
R. Kopeczek zgłosił kandydaturę radnej Teresy Mróz.
R. Mróz wyraziła zgodę.
R. M. Nowak zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Chuchla.
R. Chuchla nie wyraził zgody.
R. Czyszczoń zgłosił kandydaturę radnego Macieja Nowak.
R. M. Nowak nie wyraził zgody.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Romana Lenartowicz.
R. Lenartwoicz nie wyraził zgody.
R. Humeniuk-Wiśniewska zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Mokrzyckiego.
R. Mokrzycki nie wyraził zgody.
R. Mokrzycki zgłosił kandydaturę radnego Pawła Kopeczek.
R. Kopeczek nie wyraził zgody.
Przewodniczący rady zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Czyszczoń.
R. Czyszczoń nie wyraził zgody.
Przewodniczący złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów i poddał wniosek pod głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
R. Czyszczoń złożył wniosek o ogłoszenie 10 min. przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy.
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Trzech radnych nie uczestniczyło w głosowaniu.
Po przerwie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapytała radnej Teresy Mróz czy bierze udział w
głosowaniu.
Radna Teresa Mróz oświadczyła, że bierze udział w głosowaniu.
Komisja Skrutacyjna zaczęła przeprowadzać wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
R. Chuchla zapytał dlaczego karty są ponumerowane.
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że zgodnie ze statutem rada głosuje na
ponumerowanych i ostemplowanych kartach.
R. Szyhyński zapytał co miało na celu numerowanie kart.
Przewodniczący powiedział, ze statut uchwalała poprzednia rada.
R. M. Nowak powiedział, aby karty położyć obok urny i każdy radny podchodząc będzie brał kartę.
Przewodniczący odczytał §51 ust. 1 Statutu Gminy Branice
P. Grefling powiedział, że Statut Gminy podlegał nadzorowi.
R. Fuczek powiedział, że poprosił Komisję Skrutacyjną o wymieszanie kart do głosowania.
R. M. Nowak zapytał skąd ma wiedzieć, że Komisja Skrutacyjna nie zrobiła sobie listy.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory do końca.
Po ustaleniu wyników głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wyniki
głosowania.

Na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Branice wybrano radną Teresę Mróz.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Branice i zarządził głosowanie:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Branice
(Uchwała Nr IX/73/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo –
Finansowej
(Uchwała Nr IX/74/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych
Przedsięwzięć Gospodarczych.
(Uchwała Nr IX/75/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rolno –
Ekologicznej.
(Uchwała Nr IX/76/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań
Społecznych, Oświatowych i OSP.
(Uchwała Nr IX/77/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
R. Chuchla poinformował, że złożył na piśmie rezygnację z członkostwa w Komisji Statutowej.
Przewodniczący odczytał rezygnację radnego Wojciecha Chuchla z członkostwa w Komisji
Statutowej.
Przewodniczący dodał, że radny ma obowiązek pracować w komisjach i sesji Rady Gminy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Komisji Statutowej, poprzez wykreślenie ze składu komisji radnego
Wojciecha Chuchli.

Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Przewodniczący odczytał poprawiony projekt uchwały (w składzie komisji wykreślono radnego
Wojciecha Chuchla) i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji
Statutowej
(Uchwała Nr IX/78/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
R. M. Nowak zapytał czy te stawki się zmieniły.
Przewodniczący odpowiedział, że tak.
R. Czyszczoń poprosił aby poinformować krótko wszystkich jak się stawki zmieniły na tle powiatu.
Zostały podwyższone ale nadal są najniższe w powiecie.
R. Chuchla powiedział, że sygnalizował już na komisji. Nie do końca jest to zasadne i jasne. Jakie z
tego tytułu będą wpływy do budżetu zakładu? Gmina w ramach dotacji dopłaca do zakładu
gospodarki komunalnej. Te pieniądze dodatkowe, które wpłyną nie wystarczą na pokrycie
wynagrodzeń tych osób, które tam pracują. Pan z zakładu gospodarki komunalnej poinformował, że
mają decyzję z sanepidu wzywającą do wymiany ogrodzenia. Co robiono do tej pory? Te grosze,
które wpłyną co załatwią?
R. Sęga zapytał czy są 3 cmentarze komunalne.
Przewodniczący powiedział, że 3 cmentarze w Branicach.
Wójt dodał, że łącznie 5.
Przewodniczący powiedział, że 3 cmentarze w Branicach, ale łącznie 5. Z jednej strony mamy
oczekiwania, a z drugiej ograniczamy środki na ten cel. Ciągle myślimy o Branicach, taki mówiła
Pani sołtys.
R. M. Nowak zwrócił uwagę na celowość wydania tych środków. Będą wydane na cmentarz.
Przewodniczący powiedział, że wnioskodawcą uchwały jest Wójt Gminy Branice.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 7
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz
za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice.
(Uchwała Nr IX/79/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19.
R. Chuchla powiedział, że wróci do pracy rady. Podejmując uchwałę na wniosek Pani radnej Rada z
pełną premedytacją znowu złamała prawo. Uchwały rady sołeckiej są święte. Zmianę składu rady
sołeckiej tylko możemy robić przez konsultację społeczne. Jak stawiamy się ponad, to łamiemy
prawo. Jeżeli mamy o czymś decydować to tylko zgodnie z prawem. Była informacja od radnej, że
zostało to uzgodnione. Czy ta informacja nie była wprowadzeniem rady w błąd?
R. Żywina powiedziała, że wniosek nie składała jako radna gminy, a jako członek rady sołeckie po
zebraniu Rady Sołeckiej w Lewicach.
Przewodniczący powiedział, że konsultacje są obowiązkowe, ale nie wiążące. Przykro mu, że został
osądzony, że z premedytacją złamał prawo. Nie z premedytacją głosował za.
R. Chuchla powiedział, że nie ma w protokole lub jakimś innym dokumencie informacji, że radna
konsultowała to z radą sołecką.
R. Mokrzycki powiedział, że w tych sprawach nie decyduje rada sołecka, a zebranie wiejskie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice.
(Uchwała Nr IX/80/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Uchwała Nr IX/81/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 21.
R. M. Nowak zapytał o celowość tej działki.
Przewodniczący poinformował, że z informacji, które do niego dotarły Pan Kot już użytkuje tą
działke.
R. M. Nowak powiedział, że pyta ponieważ niekiedy rolnicy stawiają urządzenia np. elewator,
który jest uciążliwy dla mieszkańców.
Wójt powiedział, że w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma takich urządzeń w tym
miejscu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży
nieruchomości
(Uchwała Nr IX/82/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 22.
Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla.
R. Mokrzycki zapytał o koszt nabycia nieruchomości.
Przewodniczący odpowiedział, że jest na odwrocie projektu uchwały.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia
nieruchomości
(Uchwała Nr IX/83/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 23.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia
nieruchomości
(Uchwała Nr IX/84/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 24.
Przewodniczący obrad wyjaśnił której działki dotyczy projekt uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy
nieruchomości
(Uchwała Nr IX/85/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 25.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zapewnienia środków na remonty mienia
komunalnego
(Uchwała Nr IX/86/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 26.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
K. Herbut

Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 16 sierpnia 2015 r.
(na sesje Rady Gminy Branice w dniu 17 sierpnia 2015 r.)
I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania
• 22.06.2015 r. (Branice) zakończenie kursu obsługi komputera dla mieszkańców w wieku 50+ ;
• 23.06.2015 r. (Branice) podpisanie aneksu do umowy członkostwa Gminy Branice
w Partnerstwie Nyskim;
• 24.06.2015 r. (Branice) spotkanie z przedstawicielem firmy „Keramo”;
• 24.06.2015 r. (Włodzienin) spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz lokalnych środowisk zainteresowanych turystycznym uatrakcyjnieniem grodzisk
średniowiecznych we Włodzieninie;
• 24.06.2015 r. (Branice) odznaczenie grup tanecznych zespołu Impuls;
• 26.06.2015 r. (Branice) konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 419 przebiegającej przez Branice;
• 26.06.2015 r. (Boboluszki) wizytacja, wspólnie ze Starostą Powiatu Głubczyckiego,
modernizowanej drogi w Boboluszkach;
• 29.06.2015 r. (Branice) spotkanie z przedstawicielami Akademii Sztuk Pięknych
z Wrocławia;
• 29.06.2015 r. (Branice) rada budowy w sprawie kanalizacji w Boboluszkach;
• 29.06.2015 r. (Branice) spotkanie z przedstawicielem firmy „Łękowski”;
• 30.06.2015 r. (Branice) spotkane z gronem nauczycielskim ze szkoły w Uciechowicach;
• 30.06.2015 r. (Branice) spotkanie z przedstawicielem firmy „Lemet”;
• 01.07.2015 r. (Branice) spotkanie z przedstawicielem firmy „Naprzód”;
• 02.07.2015 r. (Włodzienin) spotkanie z dyrekcją przedszkola oraz szkoły podstawowej
dotyczące planowanego remontu i adaptacji pomieszczeń szkoły na cele przedszkola;
• 03.07.2015 r. (Branice) spotkanie z dyrekcją Zespołu Gimnazjlno - Szkolnego w Branicach;
• 03.07.2015 r. (Branice) spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Uciechowicach;
• 03.07.2015 r. (Branice) spotkanie z firmą produkującą ogrodzenia we Włodzieninie;
• 06.07.2015 r. (Branice) spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Uciechowicach oraz
Radnymi Gminy Branice;
• 06.07.2015 r. (Branice) spotkanie z projektantem kanalizacji Branic;
• 07.07.2015 r. (Branice) uroczysta msza święta w intencji patrona stowarzyszenia
„Ziarenko”;
• 07.07.2015 r. (Branice) spotkanie z właścicielem byłej cegielni w Branicach Panem
Chodakowskim;
• 07.07.2015 r. (Bliszczyce) wizytacja remontu świetlicy w Bliszczycach;
• 23.07.2015 r. (Branice) spotkanie z zarządem stowarzyszenia szkoły w Uciechowicach,
nauczycielami tej szkoły, oraz Radnymi Gminy Branice;
• 24.07.2015 r. (Głubczyce) udział w uroczystości święta Policji;
• 24.07.2015 r.(Głubczyce) spotkanie z dyrektorką Urzędu Pracy w Głubczycach;
• 27.07.2015 r. (Branice) spotkanie organizacyjne przed I Mistrzostwami Polski Amatorów
w skokach przez przeszkody;
• 28.07.2015 r. (Branice) spotkanie z przedstawicielami TVS Silesia;
• 29.07.2015 r. (Branice) spotkanie mediacyjne z Państwem Lupzik dotyczące minionych
inwestycji gminy w mieszkaniach komunalnych oraz trudności wynikających z tego tytułu dla
mieszkańców;
• 30.07.2015 r. powiatowa Rada Bezpieczeństwa;
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• 31.07.2015 r. (Wysoka) spotkanie organizacyjne przed I Mistrzostwami Polski Amatorów
w skokach przez przeszkody;
• 31.07.2015 r. (Bliszczyce) zebranie organizacyjne w sprawie gminnych dożynek w 2015 r.
• 03.08.2015 r. (Branice) spotkanie z dyrekcją szkoły stowarzyszeniowej w Uciechowicach;
• 04.08.2015 r. (Lewice) zebranie wiejskie z mieszkańcami Lewic;
• 04.08.2015 r. (Wysoka) spotkanie organizacyjne przed I Mistrzostwami Polski Amatorów
w skokach przez przeszkody ;
• 05.08.2015 r. (Branice) wizyta marszałka Tomasza Kostusia na terenie naszej gminy;
• 06.08.2015 r. (Branice) udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej;
• 06.08.2015 r. (Bruntal) spotkanie z Prezesem TJ Slavoj Bruntal;
• 07.08.2015 r. (Branice) udział w pracach Komisji Statutowej;
• 07.08.2015
r.
(Uciechowice)
wizytacja
budynku
szkoły
stowarzyszeniowej
w Uciechowicach z przewodniczącym Rady Gminy Branice;
• 07.08.2015 r. (Branice) spotkanie z Panią Wiolettą Maksymowicz - instruktorką gimnastyki dla
osób z pokolenia 50 +;
• 10.08.2015 r. (Branice) udział w pracach Komisji Rolno-Ekologicznej;
• 10.08.2015 r. (Branice) notarialne podpisanie umów zbycia nieruchomości oraz działek gminnych;
• 10.08.2015 r. (Lewice) wizytacja terenu objętego podziałem geodezyjnym i wynikającymi
z tego tytułu nieporozumieniami;
• 11.08.2015 r. (Branice) spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
zarządzającej ogródkami działkowymi w Branicach;
• 11.08.2015 r. (Branice) spotkanie z nauczycielami szkoły stowarzyszeniowej
w Uciechowicach;
• 12.08.2015 r. (Głubczyce) spotkanie z dyrekcją PKS Głubczyce;
• 13.08.2015 r. przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczyciela - awans
zawodowy nauczyciela przedszkolnego;
• 13.08.2015 r. spotkanie z przedstawicielem firmy Netkoncept;
• 14.08.2015 r. (Ostrawa) spotkanie z przedstawicielami Moravskosleski Kraju - Krajski Urad w
Ostrawie dotyczące projektowanej naprawy mostu w Dzierżkowicach;
• 15.08.2015 r. ( Wiechowice, Branice, Gródczany) bezpośredni nadzór nad pracami
zabezpieczającymi zniszczone dachy po przejściu nawałnicy;
• 16.08.2015 r. (Dzbańce-Osiedle) udział w uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego;
II. Sprawy bieżące
1. Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:
- 25.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych,
- 30.06.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
- 02.07.2015 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy „Fala” w Branicach
w sezonie letnim 2015 r.
- 02.07.2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
w Branicach,
- 03.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach,
- 23.07.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
- 27.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych,
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- 28.07.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach,
- 31.07.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
- 05.08.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego Pani Magdaleny Mikołajczyk – nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu
Publicznym w Branicach z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej, ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

b) dotyczące Urzędu Gminy:
- 23.06.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki,
- 30.06.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki,
- 02.07.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym,
- 23.07.2015 r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr
ONA.421.41.2015.TH z dnia 11.06.2015 r. wydanych przez Archiwum Państwowe w Opolu,
- 23.07.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki,
- 31.07.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki.
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Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 22 czerwca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Reprezentowałem Radę Gminy Branice podczas uroczystości Dzień
Patrona w Placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
Ziarenko w Branicach w dniu 7 lipca 2015 r.
3. Uczestniczyłem w dwóch spotkaniach, zorganizowanych w Urzędzie
Gminy w Branicach, z władzami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
w
Uciechowicach,
nauczycielami
Szkoły
Podstawowej
w Uciechowicach, przedstawicielami M.O.Z. NSZZ Solidarność
Pracowników
Oświaty
i
Wychowania
Gminy
Branice,
Przewodniczącym
Komisji
Realizacji
Zadań
Społecznych,
Oświatowych i OSP oraz Wójtem Gminy Branice w dniach 6 i 23 lipca
2015 r.
4. Uczestniczyłem w dniu 7 sierpnia 2015 r. w spotkaniu z dyrektorami
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Uciechowicach oraz Wójtem
Gminy Branice. Spotkanie odbyło się w Szkole w Uciechowicach.
5. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
6. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice
i Urzędu Gminy. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady.

