
Protokół Nr XI/15
z sesji Rady Gminy Branice

z dnia 19 października 2015 r., od godz. 10.00 do godz. 14.00

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Tadeusz Krupa - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Marian Podkówka - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Joanna Paruszewska – Komendant Powiatowy Policji,
Ireneusz Węgrzyn – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kietrzu,
Waldemar Kacprzak – Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu,
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. Udzielenie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Branice.
11. Udzielenie informacji na temat współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych
podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości (działki nr
79/1 i 81 w Jakubowicach).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej – punkt wprowadzono w 
trakcie obrad.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice i powitał
wszystkich zebranych. 
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Ad. 2.
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji uczestniczy
14 radnych, oraz stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
R. Mokrzycki zawnioskował o przesunięcie punktu: Wolne wnioski i zapytania przed interpelacje,
aby umożliwi ć zabranie głosu przez Pana Starostę oraz zadawanie mu pytań.
R. Chuchla poinformował o utworzeniu klubu radnych. Odczytał informację dot. utworzenia klubu
radnych oraz wniosku dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej
(załącznik do protokołu).
Przewodniczący obrad zapytał czy klub radnych wybrał tylko przewodniczącego, bez zastępcy.
R. Chuchla odpowiedział, że tylko przewodniczącego.
R. Telega zapytał, czy punkt "Wolne wnioski i zapytania" będą przed interpelacjami.
R. Mokrzycki odpowiedział, że tak.
Starosta Powiatu Głubczyckiego, Józef Kozina poinformował, że będzie na sesji do końca obrad.
R. Mokrzycki wycofał wniosek dotyczący przesunięcia punktu "Wolne wnioski i zapytania" przed
interpelacje.
Przewodniczący poinformował, że punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu
Komisji  Rewizyjnej  będzie w porządku obrad,  po przegłosowaniu zmian, punktem 20. Zapytał
radnego Wojciecha Chuchla czy jest projekt uchwały.
R. Chuchla odpowiedział, że nie ma. W trakcie przerwy będzie przygotowany. Będzie radca. 
Przewodniczący powiedział, że należy go przygotować i zaopiniować przez radcę prawnego.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  w  prowadzenie  jako  punkt  20  "Podjęcie  uchwały  w
sprawie zmiany składy Komisji Rewizyjnej"
Za: 3 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 7
Dwóch radnych nie uczestniczyło w głosowaniu. 
Przewodniczący poinformował, że wniosek radnego Wojciecha Chuchla przeszedł. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 7 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 6

Ad. 4
Do sali wszedł Radca Prawny Stefan Grefling.
Przewodniczący zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 
R. Szyhyński  poinformował,  że ma uwagi  do protokołu.  Nie ma jego wypowiedzi  dot.  Statutu
Lewic, została wypowiedź pominięta.
Przewodniczący zapytał o interpretacje dotyczącą czy można zmieniać protokół na sesji. Zapis w
statucie jest taki, że można zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu "W trakcie obrad lub nie
później niż na 5 dni roboczych przed  najbliższą kolejną sesją ..." Ten wymóg pisemnego zgłoszenia
przed sesją zgodnie ze statutem Gminy Branice nie został, jego zdaniem,  wyczerpany. Zapytał czy
wpłynęło jakieś pismo w sprawie poprawek do protokołu do biura rady.
P. Herbut odpowiedziała, że nie.
Radca powiedział, że w statucie jest zapis "W trakcie obrad...” przy czym to dotyczy obrad których
dotyczy uwaga „...lub nie później niż  na 5 dni roboczych przed najbliższą  kolejną sesją  można
zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu.".  W tym przypadku mielibyśmy sprzeczność  z
tym ust. 1 w § 41. Decyzja należy do Rady i do przewodniczącego. 
Przewodniczący zapytał czy możemy wprowadzać zmiany jeżeli nie wyczerpują tego paragrafu.
Radca poinformował, że jest to zmiana na wniosek.
Przewodniczący powiedział, że zmiany w protokole można wprowadzać na pisemny wniosek, nie
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później niż na 5 dni roboczych przed sesją lub na poprzedniej sesji, jeżeli wniosek dotyczy tamtej
sesji.
P.  Greflin  powiedział,  że  wniosek  jest  niewątpliwie  w  świetle  tego  postanowienia  spóźniony.
Pewnie istnieje taka możliwość zrobienia tego nie na wniosek a poza tym trybem. Tylko zmienimy
już protokół który został już przyjęty. Będzie trochę zamieszania. Jeżeli będzie taki precedens to
będzie tak, że w każdej chwili będziemy mogli zmieniać protokół. Nigdy nie będziemy wiedzieli
kiedy ten protokół będzie ostateczny. W świetle statutu ten wniosek jest spóźniony.
Przewodniczący zapytał czy w świetle prawa można głosować nad takim wnioskiem.
P. Grefling odpowiedział, że nie w tym trybie.  
R. Szyhyński zapytał w jakim trybie. Dodał, że wypowiedź w jego ocenie jest nie jasna i świadczy
o tym, że nie chcemy pewnej sprawy wyjaśnić. Pan przewodniczący stara się zamieść pod dywan.
W jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie ponieważ ten statut obowiązuje od pewnego czasu i w
zeszłej kadencji przyjmowane były poprawki nawet ustnie i na sesji. 
P.  Grefling  powiedział,  że  nie  może  powiedzieć  przewodniczącemu  rady  aby  działał  wbrew
statutowi  gminy.  Jest  pewna możliwość  zwrócenia uwagi  na ten fakt  poprzez inny sposób np.
poprzez  złożenia oświadczenia, które będzie załącznikiem do protokołu z sesji.  
Przewodniczący powiedział, że nic nie zamierza zamiatać pod dywan. Stara postępować się zgodnie
z prawem. Dlatego pragnie wyczerpać zapisy statutu. Nie chce aby powoływać się, że jeżeli było
kiedyś tak to oznacza, że było dobrze. Mamy opinie radcy prawnego. Przyjęcie dzisiaj zmian w
protokole byłoby niezgodne ze statutem gminy. 
R. Szyhyński poinformował, że dołączy oświadczenie do protokołu.
Przewodniczący powiedział,  że uważa,  że będzie  to  najbardziej  rozsądne i  zgodne z  zapisami
statutu. 
R. Chuchla zapytał czy jeśli są wątpliwości do protokołu to czy mają jako rada prawo taki protokół
przyjąć.
Przewodniczący powiedział, że rada otrzymała materiały zgodnie ze statutem. Uwagi można było
zgłaszać  w  regulaminowym  terminie.  Jak  radni  mają  głosować  to  już  nie  pytanie  do
przewodniczacego. Albo zostanie przyjęty albo nie.  
R. Czyszczoń powiedział, że rada otrzymała materiały i pracowaliśmy na dwóch komisjach. Nie
przedłużajmy sesji.
R. Telega zaproponował aby ten protokół przyjąć na kolejnej sesji.
Przewodniczący powiedział, że porządek obrad został przyjęty a w protokole jest punkt: Przyjęcie
protokołu z poprzedniej sesji.
P. Grefling powiedział, że w statucie jest zapisane, że w porządku jest punkt dotyczący przyjęcia
protokołu z poprzedniej sesji. Jeżeli przerzucimy na kolejną sesję to złamiemy statu ponieważ to już
nie będzie poprzednia sesja. Uważa, że nie bardzo można przyjąć na kolejnej sesji. 
Przewodniczący dodał, że wszystkie te działania rady są dla dobra gminy.
R.  Telega powiedział,  że gdyby wiedział,  że coś  takiego będzie złożone przez radnego Marka
Szyhyńskiego to wcześniej by zadeklarował by zdjąć z porządku punkt dot. przyjęcia protokołu z
poprzedniej sesji. Nie wiedział o tym.
Przewodniczący powiedział, że już  któryś  raz mówimy, że czegoś  nie wiemy. Zapytał czy rada
przyszła objaśniać statut gminy Branice czy przyszliśmy na sesję.  Tym bardziej, że niektórzy są
bardzo doświadczonymi radnymi. 
R.  Chuchla  poprosił  o  nie  traktowanie  radnych  tak  jak  traktuje  przewodniczący  rady.
Zawnioskował, aby zrobić  10 min. przerwy  aby radny Marek Szyhyński mógł złożyć  pisemny
wniosek zgodnie z §41: „W trakcie obrad lub nie później niż na 5 dni roboczych przed  najbliższą
kolejną sesją...”
Przewodniczący zapytał czy źle rozumie czy nie potrafi zrozumieć. Na sesji poprzedniej można
było zgłaszać poprawki. 
R. Chuchla powiedział, że w trakcie obrad lub nie później.
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P. Grefling powiedział, że chodzi o obrady tamte, ponieważ inaczej ten zapis nie miałby sensu.  W
trakcie obrad zawsze jest później niż 5 dni przed. 
Przewodniczący powtórzył,  że jest  zapis  w Statucie Gminy,  że nie później  niż  na 5 dni  przed
kolejną sesją. 
R. Chuchla zapytał dlaczego jest taki zapis w statucie.
Przewodniczący odpowiedział, że nie jest to pytanie do niego. Nie był wtedy radnym.
R. Szyhyński powiedział, żeby zamknąć dyskusję. Złoży oświadczenie. Wg niego rację mają starsi
radni. Takie sytuację się zdarzały i zgłaszano poprawki na sesji.
R. Chuchla powiedział, że myśli, że Pan wojewoda ustosunkuje się do takiego prowadzenia sesji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha Chuchla o ogłoszenie przerwy.
Za: 5 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 3

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
Za: 9 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 2

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
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Uczestniczył również w posiedzeniu 
komisji oświatowej Rady Powiatu, która odbyła się we Włodzieninie. Tematem spotkania były 
przyszłoroczne Dożynki Gminno-Powiatowe. 
R. Mokrzycki poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się dwa raz. Raz pracowano nad 
sprawozdanie z wykonania budżetu i raz realizując kolejny temat z planu kontroli zajmowano się  
działalnością bibliotek szkolnych i gminnych. Wyniki kontroli zostaną przekazane na kolejnej sesji. 
R.  Kopeczek  poinformował,  że  Komisja  Rolno-Ekologiczna  na  posiedzeniu  zajmowała  się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R.  Hnatiuk  poinformowała,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetowo-Finansowej  oraz   Komisji
Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych radni pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
Dodała, że 17 października była w Jakubowicach obejrzeć istniejący plac w związku z wnioskiem
Pani  sołtys  o  zaplanowanie  w  budżecie  środków  na  budowę  placu  zabaw  w  Jakubowicach.
Uczestniczyła również w spotkaniu poświęconym organizacji Dożynek Gminno-Powiatowych we
Włodzieninie w przyszłym roku. 14 października brała udział w Jubileuszu Szkoły Podstawowej w
Branicach.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Statutowa pracowała nad projektem zmian
do statutu gminy.

Ad.8
Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
R.  Telega  odniósł  się  do  otrzymanych  odpowiedzi  na  złożone interpelację.   Przeczytał  je  jak
również odpowiedzi. 
Wójt powiedział, że radny zarzuca wójtowi, że jest nie przygotowany. Nie jest wróżbitą. Nie wie
jakie będą kary bo tego nikt nie wie. Ma świetnego fachowca, którym jest Pan skarbnik. Jeżeli go
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pyta czy możemy robić dwie inwestycje jednocześnie i on odpowiada, że nie. To co mam zrobić?
Proszę  odpowiedzieć?  Zapytał  czy  radny  czytał  informację  dot.  zadłużenia.  Co  pan  z  tego
wnioskuje? 7,5 mln. zadłużenia przy budżecie 18 mln. Czego Pan żąda? Ja zrobiłem to zadłużenie?
Ja za tym głosowałem? Czy zastanawiał się radny kiedyś czy jest to dobre? Zarzuca mu radny, że
nie zajmuje się drogami polnymi. Odczytał złożoną przez radnego interpelację. Poinformował, że
odpowiedział, że zabezpieczono w budżecie środki na przyszły rok. Zapytał czy to nie jest praca?
Przekaże na ten cel jeszcze więcej środków gdy rada będzie pracowała nad budżetem i wskaże skąd
zabrać środki.
R. Telega powiedział, że nie jest człowiekiem roszczeniowym dobrze by było gdybyśmy nie musieli
zaciągać kredytów. Gdybyśmy rozpoznali temat dróg to wiedzielibyśmy ile pieniędzy potrzeba. Są
pieniądze jakie są. Co stoi na przeszkodzie aby się spotkać i temat rozpoznać? Moje ciągłe pytania
w tej  sprawie wynikają również z pytań jakie zadają mi mieszkańcy. Dlatego też ciągle powraca do
tego tematu aby udzielić odpowiedzi. Nie powiedział, że wójt nie chce. Jeżeli tak to nie będzie już
pisał interpelacji nie będzie zawracał głowy.
Przewodniczący  powiedział,  że  interpelację  dotyczą  spraw  istotnych  dla  gminy,  mają  być
przedstawiane pisemnie w sposób zwięzły. Dlatego też poprosił aby tak przedstawiać interpelację.
To że będziemy płacić kary za brak kanalizacji wiadomo od 2004 r. Nie chciałby odnosić wrażenia
że nagle próbujemy zrobić niekoniecznie coś dla gminy tylko coś innego. 
Przewodniczący poinformował o sposobie załatwienia pozostałych interpelacji. 
R. Nowak powiedział, że jego interpelacja została przekazana do powiatu, ponieważ jest to droga
powiatowa. Poprosił  Pana starostę  i  radnych powiatowych o załatwienie interpelacji  w sprawie
chodnika pozytywnie, chociaż w małej  części. 

Ad. 9.
Przewodniczący poprosił aby składane interpelacje były podpisane.
Interpelacje złożyli:
R. Telega – 2 interpelacje,
R. Humeniuk-Wiśniewska – 1 interpelacje,
R. Szyhyński – 1 interpelacja,
R. Lenartowicz – 1 interpelacja.

Ad. 10.
P. Paruszewska przedstawiła swego zastępcę  Ireneusza Węgrzyn oraz Komendanta Komisariatu
Policji w Kietrzu Waldemara Kacprzaka. Rada dostała na piśmie krótką informację na temat stanu
zagrożenia, na temat przestępstw i wykroczeń. Powiedziała, że ostatnio wymieniają się z gminą
pismami dotyczącymi dodatkowego etatu policjanta na terenie gminy Branie. Ma świadomość, że
nie  jest  to  pozytywne  dla  bezpieczeństwa  mieszkańców.  Przedstawiła  strukturę  Komendy
Powiatowej w Głubczycach. Jest to jedna z najmniejszych jednostek w województwie mimo że
obszarowo powiat  głubczycki  nie  jest  mały.  Cała komenda liczy aktualnie 92 funkcjonariuszy.
Ostatnio, odgórnie, jeden etat został przeniesiony do komendy wojewódzkiej. Na dzień dzisiejszy
jest  92  etaty.  W komisariacie  Kietrzu,  pod  który  należą  Branice,  jest  19  funkcjonariuszy.  28
funkcjonariuszy  jest  w  wydziale  kryminalnym  i  46  prewencja.  Najbardziej  widoczni  dla
mieszkańców  to  prewencja  i  drogówka.  Z  tych  46  to  zespół  ds.  wykroczeń,  sztabu  patologi
nieletnich  –  5  funkcjonariuszy,  dyżurni  –  6,  prewencja  podstawowa  –  9,  ruch  drogowy  na
Głubczyce – 10 funkcjonariuszy, dzielnica – 8 i dzielnica – 6 funkcjonariuszy. Nie ma możliwości
aby przenieść z powiatu. Odniosła się do złożonego na piśmie sprawozdania. Mogą przysyłać ruch
drogowy  i  to  robią.  Poprosiła  aby  na  spokojnie  przemyśleć  tą  sprawę.  Zastanowić  się  nad
dodatkowymi środkami w budżecie gminy na dodatkowe służby na terenie gminy Branice. Wtedy
te służby byłyby tam gdzie gmina chciałaby. Przedstawiła sytuację obecnych etatów w komendzie
policji.
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W. Kacprzak  omówił  sprawozdanie,  które  zostało  dostarczone  radzie  na  piśmie  (załącznik  do
protokołu). Wyjaśnił, że określenie BCP oznacza brak cech przestępstwa. 
R. Chuchla powiedział, że jest prawdą, że policja drogowa w tej chwili robi skutecznie porządki na
naszych drogach i to zwiększa bezpieczeństwo. Przedstawił sytuację jak jest na ul. Szkolnej. Jedzie
duży  autobus,  jest  chodnik  a  po  drugiej  stronie  drogi  stoją  samochody.  Nie  ma  możliwości
bezpiecznego przejścia dzieci po tym chodniku.
P. Paruszewska powiedział, że muszą podejść tam i zobaczy. 
R. Chuchla powiedział, że są wakaty. Czy są płatne?
Paruszewska powiedziała, że te środki nie wpływają do komendy. 
R. Chuchla zapytał czy z każdego spotkania policjant powinien robić notatkę.
P.  Paruszewska odpowiedziała,  że nie.  Jest  to indywidualnie rozstrzygane. Niektórzy policjanci
robią zapiski w notatniku. Oceny dokonuje dany policjant. 
R. Chuchla odczytał otrzymaną wiadomość, która otrzymał sms-em. 
Paruszewska powiedział, że to nie znaczy, że ta osoba zna w ogóle jakiegoś policjanta. Nazwisko
autora wiadomości chętnie pozna. 
R. Chuchla poinformował, że w Pietrowicach Głubczyckich powstał ośrodek adaptacji. Część z 
tych ludzi chce coś zrobić ale druga część nie. Łamią regulamin i muszą opuścić ośrodek, a nie chcą
tego zrobić. Zapytał czy można w takich sytuacjach wzywać policję.
P. Paruszewska odpowiedziała, że tak. Jeśli jest regulamin tego ośrodka to można dzwonić na 
policję.
R. Telega zapytał czy te 7 wakatów to wolne miejsca. 
P. Paruszewska powiedziała, że do pracy w policji zatrudniane są osoby z danego terenu. We 
wniosku piszą do jakiej jednostki. Ci co u nas piszą zazwyczaj piszą jakąś inna jednostkę np. 
Kędzierzyn-Koźle. Jak już są osoby, które piszą o przydzielenie do Głubczyc to nie przechodzą 
testu. Udzieliła więcej informacji. 
R. Telega odniósł się do patroli na terenie gminy Branice. Poinformował o konieczności 
dokonywania patroli w Wysokiej na silosach. 
R. M. Nowak poinformował, że wnioskodawcą o dodatkowy etat jest on. Ma pretensje do policji. 
Policja chce pieniądze od gminy. Gdzie są nasze podatki? Może za szybko odchodzą na emeryturę?
Kiedyś było sześć policjantów a teraz tylko dwóch. Pan Telega mówił o Wysokiej ale też teren całej
miejscowości Branice. Wnioskuje o przyznanie jeszcze jednego policjanta. Poprosił o nie zwracanie
się do gminy o dodatkowe środki. Ludzie chcą na posterunku zgłosić się do policjanta i nie mogą 
tego zrobić. Telefony z Branic w sprawie młodzieży to on dzwoni. Ma pretensje, że nie kontrolują 
młodzieży. Poprosił aby przyjechać i zobaczyć jak wygląda przystanek. W zeszłym roku był 
malowany. Przytoczył przykład. Uważa, że gmina Branice jest zaniedbana. Zapytał ile było 
wniosków o ukaranie rodzica z terenu naszej gminy za wykroczenia dzieci. Przytoczył przykład. 
Dodał, że wie o tym, że te wnioski to bardzo długi proces dlatego policja nie chce tego robić.
P. Kacprzak powiedział, że wniosków na rodziców takowych nie ma. Sporządzając wniosek do sądu
rodzinnego o przejaw demoralizacji czy jako sprawcę czynu karalnego to automatycznie informacja
o zdarzeniu i  to  jest  działanie dla sądu rodzinnego.  Uważa,  że niejednokrotnie jeśli  mamy do
czynienia z rozsądnym rodzicem to bardziej skuteczne jest  pouczenie niż kierowanie sprawy do
sądu  rodzinnego.  W sądzie  tez  kończy się  to  pouczeniem.  Tam gdzie  brak  wychowawstwa u
rodziców,  to  tak  jak  radny zadaje  sobie  pytanie  w  swojej  placówce.  Musi  sprawdzić  ile  było
wystąpień do sądu. Jak postępują sądy? Nie można winić policji za to jak funkcjonuje ustawa o
karaniu nieletnich. Może nie jednokrotnie brak jest tego uderzenia na gorąco. Jeśli policjant nie ma
podstawy prawnej i faktycznej to też nie może w każdej sytuacji wyjść i legitymować. Udzielił
więcej  informacji.  Graniczymy  z  państwem,  w  którym  w  tej  chwili  jest  dostęp  do  środków
odurzających miękkich. Też działają w tym kierunku. Możliwości policji są ograniczone. Gmina ta
nie podlega do gmin bogatych. Czy przeznaczenie 5000 zł. w budżecie rocznie to dużo aby wysłać
20 patroli dodatkowych 6-cio czy 4-godzinnych?  Dodał, że na terenie gminy jest szpital i dużo
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czasu pochłaniają również prace tam.
R. M. Nowak powiedział, że wie jakie są potrzeby młodzieży. Zawsze uważał, że lepiej zdmuchnąć
świeczkę niż  gasić pożar. Jeśli  widzi 5 osób w kapturze, a policjant przejechał, potem wracał z
powrotem i  nic nie zrobił? Jakby podszedł zapytał co tu robią to już wiedzą, że policja jest i działa. 
Sołtys  Saduniowski  powiedział,  że  w  deszczu  jedzie  drogą  Wiechowice-Włodzienin  ciężkim
sprzętem. Jeszcze bardziej uszkodził dziurawą drogę. Za nim jedzie samochód osobowy i wpada do
dziury uszkadzając samochód. Kto jest winny?
P. Paruszewska odpowiedziała, że zarządca drogi.
Sołtys Saduniowski podał przykład. Nawiózł błoto z drogi polnej gminnej na drogę powiatową i
powoduje to wypadek samochodu osobowego. Kto jest winny?
P. Paruszewska odpowiedziała, że Pan ponieważ nawiózł błoto na drogę. 
Sołtys Saduniowski zapytał dlaczego nie zarządca drogi.
Starosta odniósł się do słów sołtysa. Dodał, że na drodze nie można robić bałaganu. 
Sołtys Saduniowski zapytał dlaczego na drodze powiatowej może być bałagan.
Starosta powiedział, że nigdzie nie może być bałaganu. Czy Pan uważa, że w okresie jesiennym
właściciel drogi będzie sprzątał wszędzie za rolników? 
Sołtys Saduniowski poprosił o wyznaczenie odcinków dróg dla rolników aby nie wyciągać  tego
błota. Nie ma dróg transportu rolnego.
P. Paruszewska poinformowała, że w tej sprawie jest dużo zgłoszeń. 
Sołtys Saduniowski zapytał  dlaczego nie odpowiada właściciel  tej  drogi  bo nie zapewnił  drogi
transportu rolnego. Zamiast tracić czas na tym czy przegłosujemy porządek obrad czy sprawozdanie
z poprzedniej sesji czy nie..
Przewodniczący  poinformował,  że  trwa  rozmowa  dotycząca  bezpieczeństwa  na  terenie  gminy.
Poprosił aby nie czynić uwag radzie.
Sołtys Saduniowski dodał, że warto zwrócić uwagę na ten problem. 
R. Chuchla poinformował, że na 5 min. się zwolni aby przedstawić policji sytuację na ul. Szkolnej.
P. Paruszewska powiedziała, że na pewno pojadą i zobaczą. 
R. Chuchla podał przykład legitymowania młodzieży w dwóch miejscach w miejscowości Branice
co dało pozytywny skutek. 
R. Czyszczoń dodał, że ul. Szkolna jest problemem. Są sytuację, że dzieci dotykają nawet palcami
autobus, który przejeżdża wzdłuż chodnika. Jest tam problem z autami, które stoją wzdłuż tej ulicy.
Mieszkańcy nie mają co z nimi zrobić.
R. Lenartowicz powiedział, że jest tyle parkingów w Branicach. Nie chce się bramy otworzyć i
wjechać na podwórko. Tak samo jak na pozostałych wsiach.
Przewodniczący zapytał o możliwość przeprowadzenia na wiosnę akcji znakowania rowerów. Takie
możliwości są na terenie całego powiatu prócz gminy Branice.
P. Paruszewska udzieliła informacji.
Przewodniczący podziękował za udzielenie informacji  na temat bezpieczeństwa publicznego na
terenie gminy Branice.

Ad. 11.
Informacje na temat współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami zostały przedstawione na 
piśmie.
Nie było uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący poddał  pod głosowanie przedstawioną  informację  na temat współpracy Gminy
Branice z sąsiednimi państwami:
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Ad. 12.
Na sali nieobecny radny Edward Czyszczoń.
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R. Humeniuk -Wiśniewska powiedziała, że Komisja Statutowa pracowała nad zmianami do statutu
Gminy Branice i przedstawiła propozycję zmian. 
R. Hnatiuk poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa i Komisja Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Branice.
R. Kopeczek również przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolno-Ekologicznej.
Do sali wszedł radny Edward Czyszczoń.
R. Kopeczek zawnioskował aby zmienić zapis §55 ust. 5. Pozostawić jedynie:”Radny nie może być
członkiem w więcej niż dwóch stałych komisjach”. Czyli wykreślić Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący zapytał czy wykreślić zapis: „z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej”.
R. Kopeczek odpowiedział, że tak.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z propozycją każdy radny będzie mógł być członkiem
tylko w dwóch komisjach.
R.  Telega  zgłosił  wniosek  przeciwny.  Zgłosił  wniosek  o  pozostawienie  zapisu  tak  jak
zaproponowała Komisja Statutowa. 
R. Szyhyński zapytał co w sytuacji jak będzie komisja doraźna. 
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że ten zapis dotyczy komisji stałych. 
Przewodniczący powiedział, że ten zapis dotyczy stałych komisji, czyli jak będzie komisja doraźna
to radny będzie mógł być jej członkiem. 
R. Chuchla powiedział, że ma wniosek dotyczący §60 w sprawie liczebności klubu radnych. Jest
zapis,  że klub  radnych  tworzy 3  radnych.  Według  ustawy nie  ma ustalonej  liczebności  klubu
radnych. Ten zapis jest sprzeczny z ustawą. Wykreślić trzy osoby.
Przewodniczący powiedział,  że w projekcie statutu tego nie ma. Jest to całkiem nowa zmiana.
Możemy to rozważać?
P. Grefling odpowiedział, że tak.
Przewodniczący zapytał czy propozycja jest aby klub radnych zaczynał się zawiązywać od dwóch
radnych. §60 ust. 2 „mówi”, że radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.  Poinformował
że propozycja  radnego Wojciecha Chuchli  jest  taka aby pozostawić  zapis:  „Radni  tworzą  klub
radnych” i usunąć ust. 2.
P. Grefling powiedział, że kwestia określenia liczby radnych w klubie jest zgodna z ustawą. Jest
zapis w ustawie,  że radni  mogą  tworzyć  kluby radnych działające na zasadach określonych w
statucie gminy. Jeśli nie określimy tych zasad może być zarzut nadzoru wojewody. Zaapelował aby
nie zmieniać istniejącego zapisu na pusty zapis. Liczebność klubu może być kwestią zależną od
należności do 1 klubu. Ile członków liczyłaby Komisja Rewizyjna jakby nie było liczebności? Więc
nie do końca jest to właściwe. Członkostwo w jednym klubie jest rozsądne. 
R. Chuchla odczytał artykuł w który pisze się, że najczęstszym błędem jest ustalenie minimalnej
liczby radnych w klubie. 
R.  M.  Nowak  wypowiedział  się  w  sprawie  zmian  w  Komisji  Rewizyjnej.  Nie  wie  dlaczego
niektórzy chcą przewrócić wszystko. Lubi udoskonalać ale nie zmieniać. Można udoskonalić pewne
rzeczy. Odniósł się do zapisu mówiącego o tym, że jeden radny w dwóch komisjach z wyłączenie
Komisji Rewizyjnej. Niektórzy może myślą że Komisja Rewizyjna pracuje nad porządkiem obrad.
Nie, pracuje nad całkiem innymi sprawami. Pracując w jednej komisji stałej i Komisji Rewizyjnej
może mnie  nie  być  na  tej  jednej  komisji  i  będę  nie  przygotowany na sesje.  Jest  za  tym aby
pozostawić zapis: „...z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej.”.
Przewodniczący zapytał czy komisje powinny przygotowywać radnych do sesji. Powtarzamy się
już na kolejnych komisjach.
R.  Czyszczoń  odniósł  się  do  zapisu  §40  ust.2.  Jest  za  pozostawieniem  zapisu dotyczącym
utrwalenia sesji tylko w wersji audio.
R. Mokrzycki powiedział, że na pierwszej sesji rozmawiano nad powołaniem komisji zdrowia. Tego
zapisu nie ma w statucie.
P. Grefling powiedział,  że zakres działania komisji  jest  ujęty w uchwale,  która powołuje daną
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komisję.
R. Szyhyński powiedział, że ma wątpliwości do zapisu §9. Zawnioskował o ogłoszenie przerwy aby
przygotować propozycję zmian do projektu uchwały. Ma wątpliwości czy nie powinna rada jeszcze
raz się spotkać w sprawie zmian do statutu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy:
Za: 5 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 5

Przewodniczący ogłosił przerwę.

R. Mokrzycki złożył wniosek o ponowne skierowanie projektu statutu do Komisji Statutowej. 
R. Kopeczek złożył propozycję. Powiedział, że radni spotykają się w komisjach cztery razy
pod rząd. Zorganizować jedną komisję wspólną z 15 radnymi, a następnie w komisjach i jest
burzliwa dyskusja. Przychodzimy na sesję i głosujemy, a nie teraz dyskutujemy.
R. Chuchla zaproponował aby do Komisji Statutowej w ciągu 7 dni można było zgłaszać poprawki i
uwagi do statutu gminy. 
Przewodniczący zaproponował wspólne posiedzenie komisji w sprawie zmian statutu. 
R. Telega zgodził się z wnioskiem, aby każdy miał czas i w ciągu 7 dni zgłosić uwagi do Komisji
Statutowej. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o składanie propozycji do Statutu Gminy Branice
Komisji Statutowej w ciągu 7 dni. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnego  Janusza  Mokrzyckiego  o  ponowne
przekazanie do Komisji Statutowej Statutu Gminy Branice
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

Ad. 13.
R. Szyhyński zapytał o kwotę 1000 zł., która podlega zwiększeniu w budżecie gminy.
Skarbnik  powiedział,  że  jest  to  darowizna  pieniężna,  którą  gmina  otrzymała  od  Banku
Spółdzielczego w Namysłowie filia w Branicach na organizację dożynek w Bliszczycach. 
R.  Szyhyński  zapytał  czy jest  to  polityka gminy,  że najpierw wydajemy pieniądze,  a  teraz  są
dopiero wpływy do budżetu. Zaproponował aby te środki odesłać i nie przyjmować do budżetu.
Odniósł się do zarządzenia zastępczego wojewody i łamania przepisów antykorupcyjnych. 
Wójt  poprosił  o  sprawdzenie  czy w ciągu ostatnich  4  lat  był  wniosek,  propozycja  w sprawie
wycofania pieniędzy otrzymanych w ramach darowizny. 
R. Chuchla powiedział, że jak już będziemy sprawdzać to aby rozwiać wszelkie wątpliwości podać
czasookres wygrania  przetargu i przekazania darowizny.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawką i zarządził głosowanie.
Za: 10 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XI/90/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 14.
R. Hnatiuk odczytała wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej, który stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu dotyczący uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.
R. Telega poprosił aby wyjaśnić o kogo chodzi w tych zmianach.
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T. Hnatiuk odpowiedziała, że zmiana ta dotyczy szpitala i ROPS-u. Aby podnieść stawkę podatku 
od nieruchomości w § 1 pkt 1 lit b na 0,30 zł. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej o podwyższenie 
w § 1 pkt 1 lit b stawki podatku na 0,30 zł. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Przewodniczący odczytał poprawiony projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
1 radny nie uczestniczył w głosowaniu.

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

(Uchwała Nr XI/91/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 15.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

(Uchwała Nr XI/92/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 16.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie opłaty targowej
(Uchwała Nr XI/93/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

R. M. Nowak poprosił o egzekwowanie tej opłaty targowej. Uzasadnił swoją prośbę.

Ad. 17.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia
dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

ich pobrania i wykorzystywania.
(Uchwała Nr XI/94/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 18.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży
nieruchomości

(Uchwała Nr XI/95/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu
ustawy Prawo wodne

(Uchwała Nr XI/96/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.
Przewodniczący poprosił o projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
R. Chuchla powiedział, że po konsultacjach z radcą doszedł do wniosku, że skład Komisji 
Rewizyjnej będzie zmieniany po uchwaleniu statutu gminy.
R. Mokrzycki powiedział, że dojdzie do jakiegoś kuriozum gdy nie określimy liczby radnych w 
klubie albo jeśli określimy małą liczbę. Będziemy co chwilę zmieniać skład Komisji Rewizyjnej 
albo dodawać członków.
R. Chuchla powiedział, że właśnie dlatego Komisja Statutowa będzie jeszcze pracować nad 
projektem Statutu Gminy Branice.

Ad. 21.
R. Lenartowicz zgłosił dziury na drodze do piaskowni we Włodzieninie. 
R. Mokrzycki przypomniał o drodze koło kościoła w Branicach. Problem jest z wymijaniem gdy 
jedzie większy sprzęt lub autobus. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Obwodnica, droga 
jednokierunkowa? 
R. Czyszczoń powiedział, że w przerwie pokazał Panu Staroście elektroniczną mapkę w telefonie 
planu drogi, która miałaby być za kościołem. Poprosił o poruszenie tej sprawy na sesji rady 
powiatu.
R. Podkówka powiedział, że rozmowy powinien toczyć Pan Wójt z Panem Starostą.
R. Telega podziękował za dobrą robotę w trakcie remontu drogi Zubrzyce – Włodzienin-Kolonia. 
Zrobiono wszystko łącznie z rowem i mostkami. Powiedział, że złożył wniosek na Komisji Rolno-
Ekologicznej aby zwołać posiedzenie komisji na którą zaprosić Pana Wójta, rolników i 
przedstawicieli cukrowni. Na pytanie dlaczego nie ma rolników przewodniczący kominsji tylko się 
uśmiechnął. Pan Wysocki powiedział wiele ciekawych rzeczy. Szkoda, bo takie spotkanie kiedyś się
odbywały. Tak jak Pan Wysocki powiedział, cukrownia nie jest zainteresowana tam gdzie są 
problemy. Dodał, że odcinamy się od rolników. 
Przewodniczący rady powiedział, że nie chce mieć wpływu na członków komisji jak i na 
przewodniczących komisji. Za organizację pracy komisji odpowiada przewodniczący komisji. 
Dodał, że radny ma wiele racji ale nie będzie wpływać na pracę komisji. Członkowie komisji 
zdecydują.
R. Telega powiedział, że wcześniej były już takie spotkania, tu na tej sali. Było 20-30 rolników. 
Teraz jest tak, że my, urząd sobie a rolnicy sobie. Oczywiście może Pan nie chce się ustosunkować?
Było mu przykro, że nie było rolników.
R. Kopeczek powiedział, że Pan Telega był radnym tyle lat i przewodniczącym Komisji Rolno-
Ekologicznej mógł tez zaprosić rolników. On zaprosił rolników ale nikt nie przyjechał ponieważ 
mają pracę. Jeżeli Panu Zdzisławowi Telega nie podoba się jego praca to odda pałeczkę jeszcze 
dzisiaj i proszę niech radny kieruje pracą komisji. 
R. Chuchla powiedział, że był na spotkaniach w sprawie strategi nyskiej. Powiedział, że nigdy nie 
chwali wójtów, burmistrzów. Ocenia ich poprzez pracę urzędników. Ile razy był w starostwie to był 
załatwiany sprawnie i merytorycznie. Starosta stawia wysoko poprzeczkę. Aby tak dalej. Otrzymał 
zaproszenie na spotkania w ramach strategii nyskiej. Czy nie byłoby prościej przesłać te wszystkie 
dokumenty? Zwrócił się do Wójta i powiedział, że dwukrotnie zgłaszał włączone oświetlenie na 

11



basenie. Wraca do kampanii wyborczej . Ciągle Wójt podkreślał transparentność urzędu. 
Stanowisko się zmieniło. Brak zarządzeń na stronie BIP. Przyszli dzierżawcy, którzy otrzymali 
opłatę za dzierżawę. Zastanawia go skokowa podwyżka. Czy było to zaplanowane? Ile gruntów 
dzierżawimy? Jaka kwota z tego tytułu wpłynie? Zapytał co z przedszkolem w Lewicach. Zostało 
zamknięte czy nie? Skąd, dlaczego i co było przyczyną ustawienia znaków na ul. Ogrodowej o 
dopuszczalnym przejeździe do 3,5 ton. Czy decyzja o postawieniu znaków była poprzedzona 
rozeznaniem natężenia ruchu i zasadności? Dzisiaj rano zobaczył wykaz odroczeń i umorzeń 
podatkowych. 16966,00 zł. Wojewódzki Zarząd Melioracji w Opolu, a uzasadnieniem jest ważny 
interes publiczny. To co mówi Radny Zdzisław Telega i Paweł Kopeczek. Nie jest tak, że od razu 
trzeba potępiać. To, że nie było rolników to może trzeba było zmienić termin komisji. Pisał i 
mówiono już o zaoraniu dróg polnych. Jak można planować środki w budżecie nie znając tematu?
Wójt poprosił o sprawdzenie jakie są zalecenia WOPR-u w sprawie oświetlenia. Do momentu jak 
była woda te światło musiało się świecić. Zapytał kiedy radny sprawdzał.
R. Chuchla odpowiedział, że dzisiaj.
Wójt powiedział, że sprawdzi. Wydał już polecenie aby oświetlenie zostało zgaszone. 
Jeżeli chodzi o oszczędności na opłacie za śmieci. Jest 0,80 zł. oszczędności na osobie. Odniósł się 
do sprawy kontenerów i wspólnoty. Punkt drugi mojego sprawozdania to zarządzenia. Podwyżki za 
garaże. Średnio jeden garaż to około 20 m2. Nastąpiła podwyżka na 1,50 zł., a było 1,00 zł. To 
łatwo obliczyć. Jeżeli chodzi o przedszkole w Lewicach to rozmawiano na ten temat. Również z 
mieszkańcami, Panem Władysławem Malewicz. Nie zamykamy całkowicie dla mieszkańców 
Lewic. Zakup dwóch znaków, które są postawione przy ul. Ogrodowej to koszt około 1000 zł. 
Jeżeli chodzi o zaoranie dróg polnych. Radny mówił, że nie można uchwalać budżetu w ciemno. To
jak rada uchwaliła wcześnie budżet? Nie rozmawiano z Panem Gawłowskim a uchwalono. Pan 
uważa, że jest to słuszne? Może Pan złożyć wniosek do budżetu. Spotkania takie też może rada 
organizować.
Przewodniczący odniósł się do znaków przy ul. Ogrodowej. Wiele osób przychodziło do niego.  
Rozmawiano z mieszkańcami. Droga, która została niedawno zrobiona jest już popękana. Ciężki 
sprzęt powoduje jej degradację. Dochodzi do różnych sytuacji w których rolnik nie może 
przejechać ze sprzętem ponieważ stoją samochody mieszkańców. Mieszkają tam dzieci, jest to 
wspólnota mieszkaniowa. Złożył wniosek do wójta naprzeciw mieszkańcom. Dodał, że tam również
nie zostały założone krawężniki. Zostało to zrobione m.in. na wniosek mieszkańców. 
Sołtys Saduniowski podziękował, w imieniu mieszkańców Gródczan, za kawałek nawierzchni do 
miejscowości. Zapytał czy alkoholizm jest chorobą. 
R. Podkówka odpowiedział, że tak.
Sołtys Saduniowski powiedział, że są dwie możliwości skierowania na odwyk: z własnej woli oraz 
skierowanie przez komisję, sąd. Dlaczego człowiek, alkoholik wyraża wolę leczenia, dostaje 
skierowanie i nie zostaje przyjęty ponieważ jest pijany. On chce prosi o pomoc. Musi udać się do 
domu i wytrzeźwieć. Jeżeli sądownie taka osoba byłaby dostarczona przez policję to można przyjąć
nietrzeźwą osobę. 
P. Kozina przytoczył przypadek. Osoba dostała wezwanie do sądu. Podpisała wezwanie. Na drugi 
dzień zastanawiała się co zrobić. Zadzwoniła na policję i poinformowała, że odebrała te pismo pod 
wpływem alkoholu, 2,5 promila i nie zgadza się z odbiorem pisma. Wygrała.
R. Telega powrócił do sprawy basenu i zaproponował rozwiązanie problemu poprzez zamontowanie
fotokomórek. Na poprzedniej sesji pytano o śmieci o różnicę w opłatach. Odczytał fragment 
protokołu i dodał, że uważa że powinna zostać uchwalona niższa opłata. 
P. Grefling powiedział, że założeniem jest, że te pieniądze przeznaczone zostają na ściśle określony 
cel i powinny się w nim zamykać. Można te środki przeznaczyć na zakup pojemników. Teraz jest 
kwestia decyzji, albo obniżamy ceny albo zakupujemy pojemniki. Pochopna zmiana może również 
spowodować, że zabraknie środków. Trzeba zdecydować czy priorytetem jest obniżenie opłat czy 
wydatki. 
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R. Telega powiedział, że mogą zostać te pieniądze, jedynie prosi o przedstawienie jak będą  
wykorzystanie.
Wójt powiedział, że przy pracach nad budżetem będzie można wszystkie te wydatki sprawdzić. 
Będziemy dyskutować.  Możemy o te 0,80 zł. obniżyć opłatę za wywóz śmieci ale co gdy będzie 
trzeba podwyższyć opłatę. A te pieniądze możemy spożytkować na bardzo fajne rzeczy związane z 
utrzymaniem czystości w naszych miejscowościach. Dodał,że jeżeli chodzi o oświetlenie basenu to 
fajny jest pomysł z tymi fotokomórkami. 
R. Telega skłonił się ku temu o czym powiedział Pan wójt. Jeżeli jest jakaś koncepcja jak te środki 
wykorzystać to będzie świadczyło o naszej mądrości, roztropności i szacunku dla tych ludzi, którzy 
te środki płacą. 
R. M. Nowak powiedział, że jeśli za miesiąc, dwa to się rozniesie to wszystko spadnie na radę.  
Przypomniał sprawę, którą już zgłaszał odnośnie pojemników na ciuchy, które stoją na studni. 
Przypomniał o ankiecie, która była prowadzona i o siłowni zewnętrznej. Trwa cisza  i nic nie 
słychać na ten temat. Zapytał o parking koło banku. Bank również przyczynił by się do tego. 
Poprosił o rozmowy z bankiem i sołtysem w tej sprawie. 
Starosta podziękował za uznanie związane z remontem drogi relacji Zubrzyce - Włodzienin-
Kolonia. Jeżeli chodzi o dokumenty związane z Partnerstwem Nyskim to nie można ich wysłać. 
Robione są otwarte konsultacje. Na pewno jeśli ktoś zadzwoni z prośba o przesłanie takich 
dokumentów to na pewno pracownicy dostarczą. Jeżeli chodzi o drogę w Branicach to jest to 
bardzo trudny temat. Należy usiąść z Panem wójtem i porozmawiać. Tak jak w Lewicach 
rozmawiano tak teraz trzeba porozmawiać. Nie wie co z tym zrobić. Pochwalił wykonanie gazety 
"Informator Branicki". Pan Stanisław Pleśniak podpisał się pod artykułem dotyczącym zawodów 
sportowo-pożarniczych. Pogratulował zespołom OSP z Bliszczyc. Ma jedną uwagę. Były również 
przyznane nagrody przez starostwo w wysokości 1500 zł. Poprosił o dopisanie. Podziękował 
Wójtowi oraz Radzie Gminy za przygotowanie zawodów. Wspomniał o spotkaniu z Panem 
Kostusiem podczas którego rozmawiano m.in. o drodze 419. Przybliżył temat. Wspomniał również 
sprawę topól, o której wyczytał w protokole z ostatniej sesji Rady Gminy Branice, i powiedział, że 
postępowanie zostało umorzone. Będą wycinać drzewa ale zezwolenie wydaje gmina. Wyjaśnił. 
R. Lenartowicz podziękował za drugą stronę asfaltu w miejscowości Boboluszki. 
Starosta podziękował i dodał, że po to są. Podobnie jak Rada Gminy staną przed budżetem, przed 
dylematem. Chcą aby droga relacji Głubczyce-Wiechowicach dofinansowana była w 85%, a jeżeli 
nie to w 50% ze schetynówek. 
R. Chuchla zapytał o lampy drogowe na fotoogniwa. 
Starosta powiedział, że jedna kosztowała około 9 tys. zł. Ale to wykonywała gmina Głubczyce. 
Poprosił o zgłoszenie do dnia następnego sztandarowych imprez polsko-czeskich. 
R. Lenartowicz zapytał o drzewo jesion. 
R. Czyszczoń poprosił aby powiedzieć coś więcej o tych imprezach. 
Wójt powiedział, że już wszystko wiedzą. 
Przewodniczący zapytał o przejście przez jezdnię od strony ul. Ogrodowej w kierunku szpitala. 
Starosta powiedział, że jest to niemożliwe. Tam jest zakręt. Może być to bardziej niebezpieczne. 
R. Hnatiuk powiedziała, że 19 września otrzymali pismo z miejscowości Jakubowice. Przekazano je
do wójta. Dodała, że w każdej wiosce jest plac zabaw, a w Jakubowicach nie ma. Zaproponowała,  
aby częściowo, sukcesywnie robić ten plac zabaw. Bardzo ładnie tam wygląda. Zaproponowała aby 
zabezpieczyć jakąś kwotę na to zadanie.
Sołtys Lenartowicz zaproponowała, że może to być wkład własny do projektu.
R. Czyszczoń powiedział, że nie jest to problem jedynie miejscowości Jakubowice. 
Wójt poinformował, że projekty tych placów zabaw są uaktualniane na bieżąco, ponieważ na 
niektórych są już zakupione jakieś wyposażenie. Urząd jest gotowy, jak będą projekty to będą 
aplikować. Odniósł się do zielonej siłowni. Nie jest tak, że nic nie jest robione. Należy przygotować
całość dokumentacji. Poinformował jakie projekty są realizowane i dodał, że nie jest tak, że gmina 
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śpi. Odniósł się również do sprawy pojemników na odzież. Podpisał umowę na inną lokalizacje. 
Sprawdzi dlaczego są tam postawione. Przybliżył temat parkingu obok banku w Branicach. 
Sołectwo przekazało środki na utwardzenie placu. Problemem jest wydzierżawienie gruntów od 
Pani Koziury. 
R. Telega powiedział, że robiono place zabaw. Czy jest na tych placach karencja że przez 5 lat nic 
nie można na nich robić. 
Wójt potwierdził. 
R. Czyszczoń zapytał o termin spotkania z mieszkańcami ul. Młyńskiej. 
Wójt odpowiedział, że czeka na informację z Zarządu Województwa. 
R. Podkówka poprosił o zorganizowanie spotkania z zarządem, dyrekcją regionalnej gospodarki 
wodnej z Raciborza. Wystąpi do starosty o wycinkę zakrzaczeń na pasie granicznym w 
miejscowości Bliszczyce. Chciałby porozmawiać z dyrekcją aby nie było niedomówień.  
Przewodniczący powiedział, że czytał w Trybunie Opolskiej, że Czesi będą robić 2 km wałów po 
stronie czeskiej i polskiej. 
R. Podkówka powiedział, że dzisiaj otrzymał informację, że Czesi robią wycinkę na rzece Opawa. 
Wypadałoby aby Polacy po swojej stronie również zrobili. Udzielił więcej informacji dot. wałów. 
R. Hnatiuk zapytała o pracę komisji nad budżetem. Rozmawiano o połączeniu komisji oraz pracą 
nad budżetem szczegółowym.
R. Chuchla powiedział, że projektodawcą budżetu jest wójt. Aby zaprojektować budżet musi mieć 
plan. 
Dyskusja na temat pracy nad projektem budżetu na 2016 r. 
Przewodniczący odniósł się do pracy w komisjach. Przypomniał, że była propozycja aby połączyć 
prace komisji.  
Wójt powiedział, że z Panem Stanisławem Rzeszucińskim pracują nad projektem budżetu. Mogą 
przekazać już wcześniej budżet radzie aby mogła pracować nad jakąś częścią. 
R. Chuchla powiedział, że jeżeli wójt chce mieć taki budżet jaki chce to daje krótkie terminy. 
R. Hnatiuk powiedział, że właśnie o tym mówią.
Przewodniczący poprosił o przygotowanie przez przewodniczących komisji planów pracy na 2016 
r. Przewodniczący poinformował o prośbie do radcy prawnego dotyczącą przygotowania opinii w 
sprawie mandatu radnej Sabiny Żywina. Radna również złożyła pismo informujące o tym, że będzie
się odwoływać.  
P. Grefling powiedział, że dopóki zarządzenie w sprawie wygaśnięcia mandatu nie uprawomocni się
to do tego momentu zarządzenie nie wchodzi w życie i Pani Sabina Żywina jest radną. 
R. Chuchla poinformował, że otrzymali informację od radnej Sabiny Żywina że złoży odwołanie 
ale chciałby wiedzieć czy złożyła.

Ad. 16. 
Wobec  wyczerpania  punktów  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  Marian  Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

Do protokołu dołączono oświadczenie radnego Marka Szyhyńskiego z dnia 19 października 2015 r. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut
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Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE

od dnia 21 września 2015 r. do dnia 18 października 2015 r. 
(na sesje Rady Gminy Branice w dniu 19 października 2015 r.)

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repre zentacja gminy i inne działania

• 21.09.2015 r. (Branice), sesja Rady Gminy Branice;
• 21.09.2015  r.  (Branice),  zebranie  organizacyjne  przed  ćwiczeniami  Ochotniczych  Straży

Pożarnych z rejonu pogranicza Polski i Czech;
• 21.09.2015 r. (Bliszczyce),  zebranie wiejskie ws. podziału funduszu sołeckiego wsi Bliszczyce;
• 22.09.2015 r. (Turków),  zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego wsi Turków;
• 22.09.2015 r.  (Uciechowice),  zebranie  wiejskie  w sprawie podziału  funduszu sołeckiego wsi

Uciechowice;
• 23.09.2015 r. (Branice), spotkanie z pracownikami obsługi Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego;
• 23.09.2015 r. (Dzbańce-Osiedle),  zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego wsi

Dzbańce-Osiedle;
• 24.09.2015  r.  (Baborów),  uczestnictwo  w  gali  podsumowującej  rywalizację  sportową  szkół

i gimnazjów z terenu powiatu głubczyckiego;
• 24.09.2015 r. (Branice),  zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego wsi Branice;
• 26.09.2015 r.  (Dzierżkowice),  ćwiczenia  Ochotniczych  Straży  Pożarnych z rejonu pogranicza

Polski i Czech;
• 28.09.2015 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Statutowej;
• 28.09.2015.  (Branice),  spotkanie  z  przedstawicielem samorządu  studenckiego  ASP  we

Wrocławiu;
• 28.09.2015  r.  (Branice),  udział  w  szkoleniu  zorganizowanym  dla  organizacji  pożytku

publicznego z gminy Branice;
• 29.09.2015 r. (Branice), spotkanie robocze z projektantem kanalizacji Branic;
• 29.09.2015 r.  (Boboluszki),   zebranie  wiejskie  w  sprawie  podziału  funduszu sołeckiego  wsi

Boboluszki;
• 30.09.2015 r.  (Opole), Urząd Marszałkowski - uczestnictwo w konferencji  otwierającej nowy

okres programowania w ramach funduszu Intereg;
• 30.09.2015  r.  (Branice),  wizytacja  miejsc  w  naszej  gminie  wymagających  pilnych  prac

czyszczenia rowów odprowadzających wodę deszczową; 
• 01.10.2015 r. (Branice), spotkanie z dyrektorkami przedszkoli z Branic oraz Włodzienina;
• 01.10.2015 r. (Branice), spotkanie z projektantem przestrzeni miejskiej Panem Skomalem;
• 01.10.2015  r.  (Branice),  spotkanie  z  właścicielem  nieruchomości,  w  której  ulokowana  jest

siedziba sklepu „Biedronka”;
• 02.10.2015 r. (Branice), spotkanie organizacyjne w sprawie biegu granicznego;
• 02.10.2015  r.  (Branice),   wspólna  wizytacja  (razem  z  projektantem):  stadionu,  parku

miejskiego oraz dawnego budynku USC celem omówienia oczekiwań wykonawczych;
• 04.10.2015 r. (Branice), uczestnictwo w „Branickim Biegu Granicznym”;
• 05.10.2015 r. (Lewice), spotkanie z mieszkańcami sołectwa - wizytacja miejsc zalewowych;
• 06.10.2015 r. (Opole), uczestnictwo  w konferencji otwierającej nowy okres programowania na

lata 2014-2020 w województwie opolskim;
• 07.10.2015 r. (Głubczyce), uczestnictwo w konferencji szkoleniowej aktywizującej bezrobotnych

z terenu powiatu Głubczyckiego;
• 07.10.2015 r. (Branice), spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;



• 08.10.2015 r. (Opole), spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wyko-
nania kanalizacji w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. opolskiego;

• 08.10.2015  r.  (Włodzienin),  udział  w  zebraniu  organizacyjnym  przygotowującym  dożynki
Gminno - Powiatowe Włodzienin 2016 r.;

• 09.10.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Keramo;
• 11.10.2015 r. (Włodzienin), udział w uroczystości uświetniającej „Dzień Papieski” w Polsce;
• 12.10.2015 r. (Opole), spotkanie z marszałkiem Tomaszem Kostusiem, dyrekcją Zarządu Dróg

Wojewódzkich oraz dyrekcją funduszy unijnych - Intereg;
• 12.10.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Rolno-Ekologicznej;
• 12.10.2015 r. (Włodzienin), udział w pracach Komisji Realizacji Zadań Oświatowej, Społecznych

i OSP;
• 13.10.2015  r.  (Branice),  spotkanie  z  panem  E.Gawłowskim  inicjatorem  odbudowy warowni
średniowiecznej we Włodzieninie;

• 16.10.2015 r. (Opole) wizyta w Urzędzie Marszałkowskim woj. Opolskiego.

II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:
- 28.09.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
-  29.09.2015  r.  w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  za  najem  lokali  i  dzierżawę  gruntów
stanowiących  przedmiot  własności  Gminy  Branice  oraz  stawki  opłaty  za  korzystanie  z  anten
zbiorczych,
-  30.09.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
- 02.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Gminy  Branice
z organizacjami pozarządowymi i  innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016,
- 05.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy
Branice  celem  przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
-  05.10.2015 r.  w sprawie powołania operatorów informatycznej  obsługi  Obwodowych Komisji
Wyborczych  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
- 05.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia analizy i oceny
wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego,
- 09.10.2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej,
-  12.10.2015 r.  w  sprawie  powołania  Komisji  przetargowej  dla przeprowadzenia postępowania
związanego ze zbyciem nieruchomości,
- 13.10.2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej,
-  13.10.2015  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących  projektu
dokumentu Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
- 16.10.2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej.

b) dotyczące Urzędu Gminy: 
- 22.09.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego,
- 28.09.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego,
-  28.09.2015  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Rekrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  naboru  na
stanowisko ds. mienia komunalnego,
- 07.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych,
- 16.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej. 



Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Branice 
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy

tj. od 21 września do 19 października 2015 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Uczestniczyłem  w  Europejskich  Dniach  Dziedzictwa  –  Utracone

Dziedzictwo w Pałacu w Wysokiej, które odbyły się dnia 20 września
2015 r. 

3. Uczestniczyłem w konferencji otwierającej nowy okres programowania
na lata 2014-2020 w województwie opolskim, która odbyła się w dniu 6
października br. w Opolu.

4. Brałem udział  w spotkaniu dotyczącym organizacji  przyszłorocznych
Dożynek Gminno – Powiatowych w miejscowości  Włodzienin, które
odbyło  się  8  października  2015  r.  w  Świetlicy  Wiejskiej  we
Włodzieninie. 

5. Reprezentowałem Radę Gminy Branice podczas Jubileuszu 50 – lecia
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach, który odbył
się 14 października br. 

6. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
7. Na  bieżąco  interesowałem  się  sprawami  Rady  Gminy  Branice  

i Urzędu Gminy. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady.









INFORMACJA O WSPÓŁPRACY GMINY BRANICE Z SĄSIEDNIMI 
PAŃSTWAMI W 2015 R. 

 
URZĄD GMINY:  

1. Kontynuujemy wspólny projekt pod nazwą „Wzmocnienie działania polskich i czeskich 

jednostek OSP. W 2015 roku gospodarzem corocznych ćwiczeń w ramach projektu była 

Gmina Branice. 26 września br. w miejscowości Dzierżkowice odbyły się ćwiczenia, 

 w których uczestniczyły 3 jednostki OSP:  Branice, Bliszczyce i Lewice  

2. Wspólnie z miejscowością Uvalno zrealizowano projekt pn.: „Dzieciaki na start! Polsko-

czeska integracja bez granic!” w ramach którego zorganizowano I dzień Wiosny w dniu 

31.03.2015 r., Międzynarodowe zawody w unihokeja, I Międzynarodowy Dzień Dziecka  w 

dniu 31.05.2015 oraz stworzony został Dziecięcy Parlament gmin Branice i Uvalno. W 

projekcie tym udział wzięli uczniowie Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Branicach oraz 

Szkoły Podstawowej w Uvalnie.  

3. Prowadzona jest współpraca z ościennymi gminami przygranicznymi: 

• Odbyło się spotkanie dot. planowanej inwestycji polegającej na przebudowie mostu 

granicznego w Dzierzkowicach.  

• W zorganizowanym, wspólnie ze Stowarzyszeniem BRANICZANKI, spotkaniu 

wielkanocnym uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy Uvalno 

• Obyło się spotkanie z przedstawicielami z urzędu w Krnovie dot. realizacji wspólnych 

projektów w nowej prospektywnie programowania 2014-2020 

• Gmina Branice wspólnie z Duńczykami, Czechami i Niemcami pomogła w 

zabezpieczeniu trasy Międzynarodowego Triatlonu, który odbył się w Opavie (trasa 

przebiegała przez Wiechowice i Dzierżkowice) 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W UCIECHOWICACH:  

 

1. Szkoła prowadzi współpracę z Katolicka Szkołą im. Jana Bosko w Opavie.  

2. Największą formą współpracy jest coroczna wystawa Szopek Bożonarodzeniowych  

w Szkole w Uciechowicach. Podczas wystawy swoje szopki przedstawiają  Polacy, 

Czesi, Słowacy i Niemcy. Wszystkie szopki, które są wystawiane w szkole trafiają 

później na wystawy w czeskich miastach tj.: Opavie, Ostrawie, Sławkowie, 

Stepaknowicach. 

 



 

ZESPÓŁ GIMNAZJALNO – SZKOLNY W BRANICACH: 

 

1. W kwietniu br. zorganizowano Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Halowej Piłki 

Nożnej Dziewcząt, w którym uczestniczyły zespoły z Polski, Czech i Słowacji. 

2. Pomiędzy Zespołem Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach, a szkołą w Eschershausen 

organizowane były wymiany młodzieży. 

 

INNE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE:  

 

1. Stowarzyszenie koło Gospodyń Wiejskich BRANICZANKI współpracuje z Klubem 

Seniora w Uvalnie. W ramach tej współpracy corocznie organizowane są spotkania 

integracyjne, wspólne wyjazdy. 

2. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach 

współpracuje ze Szpitalem Psychiatrycznym w Opavie.  

3. Wszystkie miejscowości nadgraniczne z naszej gminy organizują imprezy 

integracyjne, w których uczestniczą ich sąsiedzi zza granicy 

4. Stowarzyszenie Caritas Christi współpracuje z Domem Opieki Marianum w Opavie 

5. W ramach współpracy z Czechami w listopadzie ubiegłego roku sprowadzono trumnę 

z ciałem Ks. Bp. Józefa Marcina Nathana do Branic 

6. OSP Wiechowice prowadzi współpracę z jednostkami OSP z Vavrovic, Dyrżkovic, 

Palhanca i Neplahovic oraz orkiestrą dętą organizując wspólne zebrania i spotkania 

integracyjne. 

 

 

 



Komisja Budżetowo-Finansowa Branice, 19.10.2015 r.

Przewodniczący 
Rady Gminy Branice

Komisja Budżetowo-Finansowa wnioskuje o zmianę projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości  poprzez zmianę stawki podatku od nieruchomości
określonej w § 1 pkt 1 lit. b na 0,30 zł.

Proponowany zapis:
 
„...b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i budynków –
0,30 zł. od 1 m² powierzchni,...”

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej

Wiesława Hnatiuk


