Protokół Nr XV/16
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 15 lutego 2016 r., od godz. 10.00 do godz. 12.50
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy,
asp. sztab.Waldemar Kacprzak – Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu,
st. asp. Anna Jarosz – Kierownik Komisariatu Policji w Kietrzu,
Piotr Poleszczyk- Członek Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Branicach,
Zbigniew Lenartowicz – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach,
Mariola Bilińska,
Bogusław Biliński,
Marzena Forystek – Radca prawny,
Sołtysi.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Udzielenie informacji na temat map zagrożeń przez przedstawicieli policji. - punkt
wprowadzony podczas obrad
5. Przyjęcie protokołu z sesji rady Gminy Branice, która odbyła się 18 stycznia 2016 r.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
10. Interpelacje radnych.
11. Udzielenie informacji w zakresie współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Gminą
Branice.
12. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań zawartych
w Gminnym Programie za 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
(13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice. - punkt usunięty z porządku obrad)

14. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice. - punkt wprowadzony
podczas obrad
16. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej. - punkt
wprowadzony podczas obrad
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów - punkt wprowadzony podczas obrad
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. 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
13 radnych, oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
R. Mróz złożyła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu dotyczącego udzielenia
informacji przez przedstawicieli policji.
Przewodniczący powiedział, że policjanci chcą udzielić krótkiej informacji na temat mapy
zagrożeń. Zapytał, czy miałby to być punkt 4 porządku obrad.
R. Mróz powiedział, że tak, jako punkt 4 porządku.
R. Humeniuk –Wiśniewska złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcia
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice. Wnioskuje o wprowadzenie do porządku
jako punktu 15.
R. Chuchla zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 13 - Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
Gminy Branice. Powiedział, że Rada Gminy ma 45 dni na podjęcie uchwały, jeśli jej nie podejmie
to taryfy następnie automatycznie wchodzą w życie. Jednym z załączników do projektu taryf
powinien być wieloletni plan inwestycyjny-modernizacyjny. W materiałach przekazanych dla
radnych takiego planu nie było. W związku z czym przedłożony projekt uchwały nie spełnia
wymogów formalnych.
Przewodniczący powiedział, że radny chce ściągnąć z porządku obrad sesji punkt 13.
Przewodniczący złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej. Jego wniosek wynika z pisma
wojewody opolskiego w sprawie kontroli sposobu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na
wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku. To pismo wpłynęło na wniosek Pana
Arkadiusza Korus Prezesa Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego. Pan Wojewoda
prosi jednocześnie o poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku. Jest przygotowany projekt
uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej. Byłby to punkt 16.
R. Szyhyński złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: wprowadzenie do
Komisji Rewizyjnej członka klubu radnych. Poprosił o wykonanie ustawy. Umieścić to
w porządku obrad zaraz po statucie.
Przewodniczący zapytał radcy czy można zrealizować wniosek radnego nie mając zmienionego
statutu.
P. Forystek powiedziała, że zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna na chwilę obecną liczy trzech
członków. Tylko taki skład Komisji Rewizyjnej może na chwilę obecną funkcjonować. Jeżeli mają
być wprowadzone zmiany w komisji i ma zostać dodany kolejny członek to konieczna jest zmiana
statutu. Statut określa to minimum co do liczebności Komisji Rewizyjnej i bez wprowadzenia
zmian do statutu nie można liczebności Komisji Rewizyjnej powiększyć.
Do Sali weszła radna Wiesława Hnatiuk.
R. Szyhyńki poprosił o wykonanie ustawy.
Przewodniczący powiedział, że jest to wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu
w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
R. Szyhyński potwierdził i dodał, aby było to po punkcie dotyczącym uchwalenia statutu.
P. Forystek powiedziała, że zmiany do statutu wchodzą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego. Przed tym okresem zmiany do statutu nie obowiązują.
Przewodniczący zapytał, czy wniosek powinien zostać poddać pod głosowanie czy nie.
P. Forystek opowiedziała, że wniosek jak najbardziej tak.
R. Chuchla powiedział, że do dnia dzisiejszego nadal obowiązuje statut uchwalony w 2008 r. Złożył
wniosek o odwołanie w całości Komisji Rewizyjnej i następny wniosek o powołanie nowych

członków Komisji Rewizyjnej uwzględniając zapis ustawowy – jako członek komisji radny z klubu
radnych.
Przewodniczący zapytał jakie to miałyby być punkty w porządku obrad.
R. Chuchla powiedział, że on zgłasza wniosek, a przewodniczący organizuje.
Przewodniczący poinformował, że będą to punkty 18 i 19.
R. Chuchla powiedział, że przewodniczący organizuje prace rady, prowadzi sesję i ustala porządek
obrad. Ze względu na złośliwość rzeczy martwych nie był w stanie przygotować tych dwóch
projektów uchwał. Poprosi przewodniczącego w pewnym momencie o 10 min przerwy
i Pani Kasia ewentualnie pomoże wydrukować. Następny projekt uchwały to projekt zmieniający
zasady ustalania diet radnych.
Przewodniczący to będzie kolejny punkt.
R. Chuchla tak, 20 - projekt uchwalający diety radnych Rady Gminy Branice.
Przewodniczący poinformował, że są wnioski, aby wprowadzić jako punkt 15-Podjęcie uchwały w
sprawie uchwalenia statutu Gminy Branice, 17 – Zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli
problemowej, 18 – Odwołanie składu Komisji Rewizyjnej, 19 – powołanie składu Komisji
Rewizyjnej, 16 – zmiana składu Komisji Rewizyjnej, 20 – projekt uchwały ustalający diety
radnych.
P. Forystek powiedziała, że jeżeli chodzi o powołanie nowej Komisji Rewizyjnej ten wniosek
radnego Szyhyńskiego, w jej ocenie, pokrywają się.
R. Szyhyński poprosił, aby ten punkt miał miejsce przed przyjęciem statutu, ponieważ później
przewodniczący powie, że jest to nie zgodne z nowo przyjętym. Będziemy czekać aż się
uprawomocni, wejdzie w życie. W związku z tym, że wpłyną wniosek trzeba przeprowadzić
kontrolę. Proponuje więc wprowadzić członka klubu radnych do Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący podziękował za wizjonerskie wyjaśnienie. Zapytał czy są jeszcze jakieś wniosku
dotyczące porządku obrad.
R. Mróz złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów.
Przewodniczący powiedział, że byłby to punkt 21.
R. Mróz potwierdziła.
Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek o zmianę porządku obrad poprzez
dodanie jako punkt 4: Udzielenie informacji na temat map zagrożeń przez przedstawicieli policji.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Przewodniczący podał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej
Za: 3
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (jako punkt
18) - odwołanie składu Komisji Rewizyjnej
Za: 3
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący poinformował, że wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (jako punkt 19) powołania Komisji Rewizyjnej stał się bezzasadny.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad (jako punkt

20) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany wysokości diet radnych.
Za: 3
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 1
2 radnych nie głosowało.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu 13:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice.
Za:10
Przeciw:1
Wstrzymało się: 3
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad z nowymi wprowadzonymi punktami
i poddał go pod głosowanie
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Ad. 4.
P. Kacprzak przeprosił, że wyszło to tak „na gorąco”. Jest to temat, który „wyszedł” w ostatnich
tygodniach i skorzystał ze sposobności spotkaniu się tutaj dzisiaj w tak szerokim gronie.
Do Sali wszedł Piotr Poleszczuk.
P. Kacprzak poinformował, że przedstawione informacje dotyczące poszczególnych sołectw
zostawi w biurze rady gminy. Prośba jest taka, aby zastanowić się w swoich środowiskach jak
wspólnie można z tymi zagrożeniami walczyć. Jakie będą propozycje od radnych, sołtysów.
Sukcesywnie na zebraniach wiejskich lub innych spotkaniach w poszczególnych miejscowościach
można by rozważyć propozycje Państwa i policji w celu podwyższenia stanu bezpieczeństwa
mieszkańców gminy.
P. Kacprzak przedstawił mapę zagrożeń na terenie gminy Branice, która stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Sołtys Poremba zapytała, czy istnieje możliwość zaproszenia policji na zebrania wiejskie.
Pani Jarosz odpowiedziała, że tak. Udzieliła więcej informacji.
Sołtys Poremba zapytała, czy z dwu tygodniowym wyprzedzeniem zaproszenie na zebranie
wystarczy.
P. Kacprzak odpowiedział, że tak.
R. Sęga zapytał jak przedstawione informacje mają się do lat poprzednich.
P. Kacprzak odpowiedział, że stabilnie wręcz pomniejszyło się.
R. Mokrzycki zapytał o współpracę ze środowiskiem szkolnym. Powiedział, że u naszych sąsiadów
dozwolone są miękkie narkotyki, natomiast u nas nie.
P. Kacprzak powiedział, że uważa, że współpraca ze środowiskiem szkolnym jest bardzo dobra.
Jeżeli chodzi o narkotyki miękkie to jest to co raz większy problem. Zatrzymany przez policję
sprawca jest pociągnięty do odpowiedzialności za przemyt oraz za posiadanie. To akurat nic nie
zmienia. Co mogą robić to robią.
R. Chuchla powiedział, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Zapytał czy jeśli przewiozą narkotyki
miękkie to jest to przemyt.
P. Kacprzak odpowiedział, że tak.
Przewodniczący zapytał o pojęcie „użytek własny”.
P. Kacprzak odpowiedział, że nie ma czegoś takiego.
R. M. Nowak zapytał jak jest z lekami.
P. Kacprzak odpowiedział, że tak samo.
Ad. 5.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z sesji, która odbyła się 18 stycznia br.
Brak uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 stycznia
br.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Ad. 6
Sprawozdanie przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
R. Telega powiedział, że chciałby wyjaśnić sprawę swojego pytania z dnia 18 stycznia 2016 r. na
temat spotkania wójta z radnym powiatu głubczyckiego. Wójt mu odpowiedział „…radny Telega
nie uważa, rozmawiano już o tym dwie, trzy sesje temu…”. W protokołach z sesji Rady Gminy
z miesięcy wrzesień, październik i listopad nie ma na ten temat najmniejszej wzmianki. Spotkanie
odbyło się 17 listopada, a w grudnia 2015 r. sesji nie było. Skąd miał dowiedzieć się czegoś na
temat tego spotkania. Stwierdzeniem, że radny Telega nie uważa na sesjach wójt go obraził
publicznie i żąda publicznych przeprosin.
Wójt powiedział, że nie rozumie o co chodzi. Musi się wczytać w słowa i wtedy dopiero pisemnie
podejmie polemikę.
R. Szyhyński zadał pytanie do sprawozdania. Zarządzenie z dnia 1 lutego w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko sekretarza urzędu. Konkurs został już rozstrzygnięty?
Wójt odpowiedział, że został ogłoszony, a nie rozstrzygnięty.
R. Szyhyński zapytał o Panią Marchel, która była sekretarzem. Pani zrezygnowała, czy pożegnano
się z nią?
Wójt odpowiedział, że rozstali się z Panią Marchel.
R. Szyhyński zapytał o zarządzenie z dnia 11 lutego w sprawie ogłoszenia konkursu. Czy to ma
związek z pismem wojewody opolskiego?
R. Chuchla trzy pytania: zasady powoływania komisji konkursowych w sprawie opiniowania ofert,
komu przyznano dotacje, powołanie komisji przetargowej.
Wójt powiedział, że jeśli ktoś nie spełniał wymogów formalnych wynikających z ustawy został
odrzucony i konkurs został ponownie ogłoszony. Publikacja o składach komisji, których jest bardzo
dużo, zostały umieszczone na stronie BIP.
Ad. 7.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek zostało złożone na piśmie
(załącznik do protokołu).
Ad. 8.
R. Mokrzycki odczytał protokół pokontrolny z dnia 3 lutego 2016 r.
R. Chuchla zapytał czy wymiana ogrodzenia to zadanie gminy czy zakładu.
R. Mokrzycki powiedział, że zostało wykonane ze środków gminnych.
R. Telega zapytał, czy przebudowa urzędu dotyczy kasy.
R. Mokrzycki odpowiedział, że tak.
R. Telega zapytał o koszt obsługi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
R. Mokrzycki powiedział, że jest to koszt obsługi za cały okres, za całe zadłużenie.
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Statutowa zajmowała się opracowanie
statutu gminy, natomiast Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych na posiedzeniu
pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz sprawami bieżącymi.

Ad.9.
Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia interpelacji złożonych przez radnego
Marka Szyhyńskiego.
R. Szyhyński powiedział, że jeśli chodzi o piaskownie we Włodzieninie to nie jest
usatysfakcjonowany. Nie będzie wnioskował do wójta o uzupełnienie odpowiedzi. Wójt nie jest
przygotowany i nie wie co się dzieje w gminie.
Przewodniczący poprosił o poziom merytoryczny wypowiedzi, bez użycia przymiotników.
Poinformował o sposobie załatwienia interpelacji złożonych przez radnego Zdzisława Telega.
R. Telega powiedział, że na interpelacje otrzymał pisemne odpowiedzi ale nie są one rzeczowymi
odpowiedziami. Pan wójt pomylił pojęcia bo on jest radnym, a nie chłopcem wójta na posyłki,
którego wójt wysyła do radnych, aby odpowiedzieli na jego pytanie. Dotyczy to interpelacji
w sprawi oszczędności na wywozie odpadów komunalnych. Wójt ma w gminie profesjonalny
Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, który może
zasugerować działania jakie miałby podjąć wójt czy urząd. On nie jest ekspertem w tej dziedzinie.
Udostępnił swoją interpelację mieszkańcom Wysokiej zgodnie z sugestią wójta. Zwrócił się do
przewodniczącego i powiedział, że oczekuje merytorycznej odpowiedzi na jego interpelacje.
Przewodniczący powiedział, że rozumie, że radny prosi o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje.
Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia interpelacji złożonej przez radną
Wiesławę Hnatiuk.
R. Hnatiuk powiedziała, że otrzymała odpowiedź i czeka na dalszą realizację.
Ad. 10.
Nie zostały złożone żadne interpelacje.
Ad. 11.
Przewodniczący otworzył dyskusję na temat współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych
z Gminą Branice.
Brak pytań.
Ad. 12.
P. Poleszczuk powitał wszystkich zebranych i podziękował przewodniczącemu Rady Gminy za
zaproszenie. Przedstawił sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Branicach za rok 2015r. Komisja została powołana na podstawie art.
41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Branicach, powołanej w drodze Zarządzenia
Wójta Gminy Branice wchodzą następujące osoby: Przewodniczący – Kawulok Bartłomiej
Funkcjonariusz Służby Więziennej, Członkowie komisji – Agnieszka Wilczek Pracownik Socjalny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Andrzej Olczak Nauczyciel, Terapeuta Uzależnień oraz
Piotr Poleszczuk Funkcjonariusz Policji. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Branicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. podjęła realizację zadań ujętych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. W wyżej wymienionym okresie odbyło się 24 posiedzeń, w
trakcie których rozpatrzono 15 wniosków w sprawach o nadużywanie napojów alkoholowych. Na
posiedzenie komisji zaproszono 24-krotnie osoby z problemem alkoholowym. Podczas spotkań
podjęto 9 rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, dzięki czemu
9 osób z problemem alkoholowym udało się namówić na leczenie ambulatoryjne w Ośrodku Terapii
Uzależnień w Branicach. Decyzją Komisji w 7 sprawach wystąpiono do biegłego celem wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania odpowiedniego sposobu leczenia
odwykowego, natomiast 7 spraw skierowano do sądu celem wydania postanowienia o
przymusowym leczeniu. W dwóch przypadkach komisja wydała decyzje o doprowadzenie przez
organ Policji do biegłych sądowych celem sporządzenie orzeczeń w sprawie ustalenia stopnia

uzależnienia od alkoholu. W roku 2015 komisja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w
Rodzinie zaopiniowała 65 wnioski o dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć i programów
profilaktycznych. W tym okresie Komisja rozpatrzyła również 25 wniosków właścicieli
przedsiębiorstw na terenie gminy o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów
alkoholowych w tym 12 postanowień o jednorazowe pozwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych. Na wnioski te zostały wydane postanowienia z pozytywnymi opiniami. Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o informację i potrzeby
mieszkańców naszej gminny stworzyła projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na rok 2016.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach finansowana
jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pieniądze na tą działalność pochodzą z udzielanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach
sprzedaży
i
wydatkowane
są
na:
- opłacenie opinii biegłych sądowych (psycholog, psychiatra),
- opłaty sądowe za wszczęcie postępowania leczenia odwykowego,
- wynagrodzenie za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Branicach,
- realizacji zadań i przedsięwzięć profilaktycznych na wniosek przedstawicieli szkół , przedszkoli
zrzeszeń, stowarzyszeń, zespołów tanecznych i sportowych oraz innych instytucji działających na
terenie Gminy Branice jak i pojedynczych mieszkańców gminy.
Podziękował za dotychczasową współpracę i pomoc w realizacji zadań Panu Wójtowi Gminy
Branice, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach, Funkcjonariuszom
Policji w Branicach, wszystkim nauczycielom i pedagogom szkolnym, pracownikom Ośrodka
Terapii Uzależnień w Branicach oraz Zespołowi Interdyscyplinarnemu działającemu w Gminie
Branice, kuratorom sądowym działającym na terenie naszej gminy. Jako członek komisji uważa, że
wyznaczone zadania zostały zrealizowane w 100 % i były prowadzone z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Może zapewnić wszystkich obecnych, że pozostali
członkowie komisji dołożą wszelkich starań, aby być jeszcze bardziej skutecznym w swym
działaniu i profesjonalni w rozwiązywaniu w jak, że bardzo ważnych dla społeczeństwa problemu
alkoholowego. Ma nadzieję że dzięki ich wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętności sprostają
kolejnym
problemom
w
roku
2016.
R. Czyszczoń poprosił, aby w przyszłym roku w sprawozdaniu zapisać również nazwę zadania.
Zapytał o termin w jakim należy zgłosić na policji planowaną imprezę.
P. Poleszczuk powiedział, że bazowano na grafikach tygodniowych. Teraz są z miesięcznym
wyprzedzeniem. Chciałby, aby zgłaszano to wcześniej, nie dwa dni przed. Z dwu tygodniowym
wyprzedzeniem lub nawet szybciej. Planowane są również imprezy na których sprzedawane są
napoje alkoholowe. Poprosił, aby również wnioski na wydanie jednorazowych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych wpływały szybciej, a nie na ostatnią chwilę. Jeżeli jest wiadoma
data zabawy to żeby takie sprawy załatwiać wcześniej.
R. Chuchla powiedział, że nie ma nauczyciela terapii, jest terapeuta.
P. Poleszczuk powiedział, że Pan, który jest powołany do komisji pełni funkcję nauczyciela. Pełni
funkcję terapeuty w ośrodku uzależnień.
R. Chuchla zapytał czy wpłynęły skargi na punkty sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.
Jakie decyzje podjęto. Czy na bieżąco gminna komisja monitoruje sieć punktów sprzedaży napojów
alkoholowych. Jeżeli chodzi o opinie na temat wniosku o przekazanie środków
z funduszu alkoholowego, ostatecznie decyduje wójt, ale czy komisja krótko uzasadnia swoją
opinie.
P. Poleszczuk powiedział, że komisja działa na podstawie programu, środki są przyznawane na
podstawie określonych kryteriów. Głównym włodarzem jest wójt i jako komisja nie mają już
później informacji ile zostało przyznanych środków. Było 24 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na koniec grudnia, a w tym roku powstał jeden nowy punkt w miejscowości

Dzbańce-Osiedle. Po spotkaniu komisji w punkcie sprzedaży on jeszcze raz odwiedza taki punkt.
Udzielił więcej informacji. Do tej pory nie było sygnałów, skarg. Do komisji nie trafiła taka
informacja. Jeżeli rada wie o czymś takim to prosi taką informację zgłosić komisji.
R. Chuchla powiedział, że z wypowiedzi Pana Piotra Poleszczuka wynika, że na bieżąco jest to
monitorowane. Pan, jako policjant, i komisja na bieżąco monitorujecie, sprawdzacie.
P. Poleszczuk udzielił informacji na temat profilaktyki.
R. Chuchla zapytał o rozmowę z osobą uzależnioną.
P. Poleszczuk powiedział, że motywują taką osobę.
R. Chuchla powiedział, że taka osoba ciągnie za sobą całą rodzinę. W składzie komisji jest osoba z
opieki społecznej i czy komisja sugerujecie tej Pani aby przyjrzała się takiej rodzinie.
P. Poleszczuk powiedział, że powołane zostały Zespoły Interdyscyplinarne. Współpracują ze sobą.
Jeśli jest taki problem nie zostawiają takiej rodziny. Starają się dostrzec i pomóc. Tak do tej pory
funkcjonowało.
R. Chuchla powiedział, że zawsze był przekazywany radzie suchy papier, teraz pan Poleszczuk
przyszedł.
Ad. 13.
Przewodniczący poinformował o poprawce na piątej stronie. Omyłkowo został zapisany rok 2015
zamiast 2016.
Przewodniczący odczytał poprawiony projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016 rok
(Uchwała Nr XV/127/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XV/128/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
R. Chuchla odniósł się do liczby radnych wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej. Jest opinia
radcy, że jest to powtórzenie zapisów ustawowych. Czy to, aż taka zbrodnia aby to powtórzyć?
Wniosek, który by nie określał liczby radnych w dalszym ciągu, jego zdaniem, jest zasadny. Jeżeli
będziemy określać liczebność w tak małej liczbie jak trzech radnych to jeżeli w naszej radzie będzie
chciało powstać sześć klubów radnych to jest to niemożliwe, ponieważ zabraknie trzech radnych.
Dlatego podtrzymuje swój wniosek. Ewentualnie można zmodernizować innym zapisem, aby nie
brzmiał tak samo jak zapis ustawowy. Ustawa „mówi”, że radni tworzą klub radnych, czyli
przynajmniej dwóch. Nie określajmy liczby radnych którzy mogą tworzyć klub. Jest to ograniczenie
praw. Jeżeli ustawa zasadnicza „mówi”, że nie można ograniczać to nie róbmy tego.
Przewodniczący zapytał radnego czy to jest wniosek.
R. Chuchla potwierdził, że jest to wniosek.
P. Forystek odczytała art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym: „Radni mogą tworzyć kluby
radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.” Zasady określa statut gminy.
R. Chuchla powiedział, że inicjatywę uchwałodawczą po zmianach ma m.in. 3 radnych. Proponuje
pozostawić zapis, że „radny” ma inicjatywę uchwałodawczą.
Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek radnego Wojciecha Chuchla aby zmienić
zapis §60 ust. 1 „ Klub radnych tworzą radni”

Za: 3

Przeciw: 7

Wstrzymało się: 4

R. Chuchla powiedział, że był projekt radnego Kopeczek, ale nie rozumie go do końca.
Przewodniczący rady powiedział, że gdyby przeszła propozycja radnego Pawła Kopeczek to, aby
złożyć inicjatywę uchwałodawczą musiałoby być łącznie 5 radnych, natomiast założyć klub
radnych wystarczyłoby 3 radnych.
R. Humeniuk-Wiśniewska potwierdziła słowa przewodniczącego rady.
R. Szyhyński powiedział, aby nie podejmować uchwały łamiącej przepisy prawa.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha Chuchla o zmianę w §44 pkt 1
na „radny”.
Za: 3
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 3
Brak więcej uwag do statutu gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice
(Uchwała Nr XV/129/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli
problemowej
(Uchwała Nr XV/130/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Brak uwag.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
(Uchwała Nr XV/131/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Wójt powiedział, że nie mógł się odnieść wcześniej do interpelacji, a w zasadzie do odpowiedzi na
interpelacje radnego Zdzisława Telega. Nigdy nie ośmieliłby się powiedzieć, że radny jest
chłopcem na posyłki. Ale to jak radny się czuje? Odczytał odpowiedź na interpelacje radnego
Zdzisława Telega.
R. Telega poprosił, aby odczytał jego interpelacje.
Wójt zwrócił się do wszystkich, i powiedział, że widzą jak wygląda praca rady gminy, jak ważne
problemy są poruszane. Od kilkunastu miesięcy jest pomawiany, mnóstwo spraw w sądzie
przeciwko niemu, donosy o łamanie procedur. Kilka spraw zostało umorzonych. Żadna z tych
spraw nie zakończyła się potwierdzeniem zarzutów. To było CBA, CBŚ, Wojewoda Opolski,
prokuratura. Niektórzy nie szanują wyboru mieszkańców. Radni nie pozwalają pracować,
utrudniają. Za trzy lata będą kolejne wybory. Powiedział, że jeśli radni nie chcą pracować to
poprosił, aby stanęli z boku.
R. Telega poprosił przewodniczącego aby nakazał wójtowi odczytanie jego interpelacji.
Przewodniczący powiedział, że nie może nakazać wójtowi odczytanie.

R. Telega powiedział, że on ze sobą jej nie wziął.
Przewodniczący powiedział, że pomoże radnemu i przekazał kopie interpelacji.
R. Telega odczytał dwie interpelacje, które składał na poprzedniej sesji rady. Poprosił wójta
o czytanie interpelacji ze zrozumieniem.
Wójt odczytał odpowiedź na drugą interpelację dotyczącą zatrucia powietrza.
R. Chuchla powiedział, że pytanie radnego Zdzisława Telegi jest zasadne w ramach współpracy
z organem wykonawczym. Myśli, że to pytanie dotyczyło dokonania rozpiski. Powiedział, że
zaistniała nowa pewna sytuacja. Powiedział, że istnieje Zakład Aktywności Zawodowej, który
zatrudnia około 62 osoby w tym 52 niepełnosprawne. Umowa dzierżawy ze szpitalem kończy się w
czerwcu. Po wstępnych rozmowach dyrekcji z ZAZ-em dyrektor szpitala zasugerował, że umowa
zostanie rozwiązana i ZAZ musi się wyprowadzić, ponieważ są inne plany co do tych pomieszczeń.
Jeśli nic się nie zmieni to ZAZ musiałby się rozwiązać. To jeden z największych zakładów
zatrudniających. Rozmawiał już z Panem wójtem, który był w zakładzie i oglądał. Zaproponował,
aby włączyć się w to, aby ZAZ pozostał na terenie obiektów których jest albo dać czas
stowarzyszeniu rozglądnięcia się za środkami finansowymi na modernizacje, przystosowanie
obiektów, które wskazałby dyrektor szpitala.
R. Czyszczoń powiedział, że z punktu widzenia szkół w ZAZ-ie można wszystko zrobić. To jest
bardzo dobrze wyposażony zakład. W imieniu dyrekcji popiera prośbę radnego Wojciecha Chuchla
o ratowanie.
P. Lenartowicz powiedział, że po raz pierwszy ma przyjemność wystąpić podczas sesji rady. Ma
świadomość, że gmina ma swoje zadania. Poinformował o obecnej sytuacji oraz działalności
zakładu. ZAZ zatrudnia ponad 60 osób i w tym 52 osoby niepełnosprawne z tego 35 osób
w stopniu znacznym, a większość to osoby niepełnosprawne umysłowo. Osoby te nie tylko pracują,
ale również rehabilitują się. Dziesięcioletnia umowa najmu pomieszczeń mogła być tylko taką
umową. W 2014 r. szpital powiadomił ZAZ, że nie za bardzo widzi możliwość przedłużenia umowy
dzierżawy pomieszczeń w których się znajduje i zaproponowano pomieszczenia terapii zajęciowej
szpitala. Obejrzeliśmy i stwierdzono, że wymagają dostosowania do potrzebnych standardów.
Odpowiedzieli, że proszą o rozważenie możliwości pozostania tam gdzie są, a jeżeli nie ma takiej
możliwości to te warsztaty terapii zajęciowej w trakcie rozmów byśmy doprecyzowali w jakim
stopnia będzie można je dostosować i w jakich kosztach. Niestety tydzień temu na rozmowie z
dyrektorem szpitala Pan dyrektor stwierdził, że nie widzi możliwości dalszego przedłużania
umowy, nie widzi możliwości, aby zakład był tam gdzie proponował i zaproponował pomieszczenia
na pierwszym piętrze bloku A, czyli pustostan kilkunastoletni, w tragicznym stanie. Jak powstał
ZAZ miał on pomagać, aktywizować i zagospodarować budynek. Samo dostosowanie pomieszczeń
kosztowało 250 000 zł. Po dziesięciu latach to się nie skapitalizowało. Decyzje są dla zakładu
niekorzystne. Pan dyrektor widziałby w tych pomieszczeniach izbę przyjęć. Gdyby rada zechciała
skierować jakieś swoje stanowisko, opinie, że widzielibyście Państwo celowość dalszej działalności
ZAZ. Jest to dość duży pracodawca na terenie gminy. ZAZ ma dwie pracownie: ceramiczną i
komputerową. Dramatyczna sytuacja tych osób niepełnosprawnych. Te 52 osoby w większości,
albo i wszystkie pozostaną bez pracy. Ci ludzie pytają go co mają zrobić. Na działalność mają
pieniądze. Jest to paradoks tych ludzi. Te chore osoby nie rozumieją, mówią „My chcemy tylko
spokoju”. Może jest to dlatego, że Pan dyrektor nie jest z Branic. Ne chce tak mówić, nie chce
uważać, że tak jest ale na ten aspekt trzeba zwrócić uwagę, że jest to sprawa nienormalna. Ten
zakład funkcjonuje, nie ma zadłużenia, na czas płaci. ZAZ tylko chce zostać tam gdzie są, gdzie
włożono 250 000 zł. Po raz kolejny nie mogą otrzymać środków na adaptacje pomieszczeń. Można
wygospodarować jakieś środki, ale nie ma możliwości prawnych na wydatkowanie takich
pieniędzy.
R. Czyszczoń zapytał, czy byli na rozmowach u Pana Marszałka. Czy jest określony termin.
P. Lenartowicz powiedział, że ZAZ miał umowę na dziesięć lat. Z pracownikami zawierano umowy
również na czas określony. Pracownicy zakładu mają umowy do 30 kwietnia 2016 r. Umowa
dzierżawy ze szpitalem podpisana jest do 31 lipca 2016. Jest to trzy miesięczny okres na
przeprowadzenie likwidacji zakładu. Ze swojej strony wystosował pismo do Pana marszałka,

pożalił się. Przedstawił sytuację. W tej chwili wola jednego człowieka może spowodować
o zamknięciu. Organizacja jest stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie wie co
zrobi pan marszałek. Nie wyobraża sobie sytuacji, że o tak wyrzuci się sześćdziesiąt osób.
R. M. Nowak zapytał czy próbowano zaprosić marszałka, aby zobaczył zakład. Zapytał czy płacą za
dzierżawę.
P. Lenartowicz powiedział, że tak się złożyło, że Pan marszałek nigdy ich nie odwiedził.
Oczywiście ma chęć i wolę, aby zaprosić i takie pismo przygotowują. Poinformował
o organizowanym kiermaszu ZAZ w Opolu. Umowa, którą posiadają nakłada na ZAZ płacenie
czynszu, który nie jest duży ale jest systematycznie płacony. Jak również płacą za energię
elektryczną, cieplną i wodę. To wszystko jest płacone, to kilka tysięcy miesięcznie dla szpitala.
R. Chuchla powiedział, że jest różnica pomiędzy wiarą, a życiem.
P. Poleszczuk odniósł się do obecnej sytuacji Zakładu Aktywności Zawodowej i powiedział, że
szkoda by było gdyby ten zakład został zlikwidowany.
R. Szyhyński powiedział, aby przygotować stanowisko w tej sprawie.
Przewodniczący zaproponował, aby takie stanowisko było wspólne wójta i rady. Zapytał czy
konsultować treść stanowiska z całą radą czy tylko z przewodniczącymi komisji.
R. Chuchla zaproponował, aby takie stanowisko przygotował Pan Lenartowicz.
Przewodniczący powiedział, że sami też potrafią przygotować takie pismo. Tym razem coś ich
połączy i dadzą radę.
R. Chuchla powiedział, że każdy sobie rzepkę skrobie. To jest stanowisko przewodniczącego.
Zamiast razem współpracować.
Przewodniczący powiedział, że zaproponował przygotowanie pisma z urzędem gminy. Dadzą radę.
P. Lenartowicz powiedział, że rada i wójt sami sobie przygotują, a jeśli będą pytania czy będą
potrzebne szczegóły to ZAZ pozostaje do dyspozycji.
Przewodniczący powiedział, że w końcu zróbmy coś razem, nie idźmy osobno. Mówi, że razem
z urzędem przygotują, a ktoś mówi, że przewodniczący dzieli.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przygotowanie jednego stanowiska od rady i urzędu oraz
konsultację treści z przewodniczącymi komisji.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący udzielił głosu Państwu Bilińskim.
P. Biliński powiedział, że ma pytanie do panów z Komisji Rewizyjnej. Czy zapoznali się
z protokołem Komisji Rewizyjnej z posiedzenia, które odbyło się 7 grudnia 2015 r. Jeśli tak czy
uważają, że ten protokół jest zgodny z faktami, które były na tym spotkaniu poruszane. Jeżeli tak to
prosiłby o podpisanie dwóch oświadczeń. Tylko pan przewodniczący komisji podpisał protokół.
Jeżeli ci Panowie zgadzają się z tym to rozumie, że ten podpis może wystarczyć.
P. Forystek powiedziała, że został sporządzony protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który
został podpisany przez Pana przewodniczącego i to jest w zupełności wystarczające.
P. Biliński zapytał czy panowie, którzy byli w Komisji Rewizyjnej zapoznali się z tym protokołem i
czy się z nim zgadzają.
R. M. Nowak i Sęga powiedzieli, że zgadzają się z treścią protokołu.
P. Biliński powiedział, że to mu wystarczy i jeżeli Panowie nie chcą podpisywać tego oświadczenia
nie będzie nalegał.
R. Chuchla odniósł się do sprawy Państwa Bilińskich. Nie widzi przeszkód żadnych formalnoprawnych, żeby członkowie komisji zadośćuczynili obywatelowi i podpisali ten protokół.
P. Forystek zwróciła się do radnego W. Chuchli i powiedziała, że jeśli dobrze zrozumiała to Pan
Biliński powiedział, że satysfakcjonuje go potwierdzenie przez dwóch członków Komisji
Rewizyjnej, że akceptują ten protokół. Nie dopatruje się ze strony Pana jakiegoś wniosku
o podpisanie tego protokołu.
R. Chuchla powiedział, że to formalne podejście do pracy. Jeśli rada podejmuje tylko literalnie,
formalnie niektóre sprawy to są drętwymi radnymi.
R. Mokrzycki powiedział, że w takim układzie pan przewodniczący podpisując pismo musiałby się

zwrócić o podpis do każdego radnego.
R. Szyhyński nawiązał do pisma Pana Bilińskiego i zacytował „Pan wójt świadomie posłużył się w
postępowaniu dokumentem w którym poświadczono nieprawdę”. Odniósł się do niego.
Przewodniczący obrad zapytał czy o fałszywym dokumencie to Pan Biliński pisał o protokole
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej?
P. Biliński odpowiedział, że tak.
Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali korespondencję Pana Bilińskiego. Jeśli są pytania
odnośnie uchodźstwa to jest obecny pracownik Urzędu Gminy, który może udzielić informacji.
R. Szyhyński zapytał czy ten Pan zwracał się o uchodźstwo. Czy ten pan się zwracał się o dostęp
do tych dokumentów w innym trybie. Zapytał wójta, czy ten Pan zwracał się w ramach dostępu do
informacji publicznej o takie dokumenty. Z tego co wnioskuje to tylko było rozpatrywane w kwestii
uchodźstwa. Czy urząd proponował inne rozwiązanie, aby temu Panu wydać dokumenty.
Wójt poprosił o precyzyjne określenie o jakie dokumenty chodzi. O co chodzi? Zapytał
przewodniczącego czy wszystkie odpowiedzi w kwestii Pana Bilińskiego przekazywał radnym.
Przewodniczący odpowiedział, że tak. Otrzymują na bieżąco. Zgodnie z uchwalonym statutem, po
wejściu w życie, przewodniczący także będzie przedstawiał spis tych dokumentów.
Sołtys Wojciechowski powiedział, że każda czynność z kodeksu karnego, z której sporządzany jest
protokół podpisywany jest przez wszystkich. Uchwałę budżetową podpisuje przewodniczący, a
realizuje wójt gminy, czyli wszystkie pisma nie powinny być skierowane do wójta o do komisji
budżetowej.
Przewodniczący powiedział, że projekt przygotowuje wójt.
Sołtys Wojciechowski zapytał kto go podpisuje. Dlaczego wójt ma się tłumaczyć za coś jeśli radni
podejmują decyzję. Pytania należy kierować nie do wójta, a do komisji budżetowej.
Przewodniczący powiedział, że tak została zorganizowana praca rady, że cały grudzień i listopad
poświęcone zostały budżetowi. Sesji w grudniu nie było. Ciągle ma nadzieję, że będzie dobrze. To
dla dobra gminy Branice, bo po to tu są.
R. Chuchla powiedział, że wójt jest projektodawcą, rada uchwala, a wójt wykonuje. Ale to, że wójt
wykonuje nie zamyka drogi radnym do zapytania jak ten budżet jest wykonywany.
R. Telega powiedział, że w związku z systematycznym wypominaniem mu zadłużenia gminy
w interpelacjach, a na sesji wójt pytał „Czy radny czytał informacje dotyczące zadłużenia? Co Pan z
tego wnioskuje? 7500000 zł. zadłużenia przy budżecie 18000000 zł. Czego Pan żąda? Ja zrobiłem
to zadłużenie? Ja za tym głosowałem? Czy zastanawiał się radny kiedyś, czy to jest dobre?” Panie
wójcie, wójt i rada kadencji 2011-2014 przyjmowała gminę z długiem 5050464 zł. W trakcie
trwania kadencji wzięto 9984076 kredytów i pożyczek, z tego spłacono 8746280. Nastąpił wzrost
zadłużenia o 429100 zł. Zainwestowano w gminie prawie 10000000 zł. Na koniec kadencji dług
gminy wynosił według WPF 5479564 zł. Jest to punkt wyjścia dla nowej rady kadencji 2014-2018.
Istnieje ciągłość urzędu, chciał Pan być być wójtem i budzić gminę.
Wójt odpowiedział, że zobowiązania a zaciągnięte kredyty to dwie różne rzeczy. Zobowiązania
powzięte łącznie przez poprzednią radę gminy to 7500000 zł. Dodał, że mogą się dalej zadłużać. A
co do pytań Pana sołtysa do budżetu. Wszyscy mówią dużo na ten temat, ale nikt nie powiedział,
że radny gminy ma możliwość wniesienia każdej rzeczy do budżetu. Niektórzy nie wnieśli nic do
budżetu.
Przewodniczący zaproponował zasypać wszystko. Zacznijmy wszystko od teraz.
R. Czyszczoń powiedział, że ma prośbę. Jest członkiem Branickiego Towarzystwa Sportowego.
Mają szereg imprez kulturalnych zaplanowanych na ten rok. Na następną sesję chce przynieść
mapkę. Chciałby raz przemaszerować na kijkach gminę Branice. Poprosił na zebraniach poruszyć
ten temat. Poprosił, aby radni pozostali po sesji.
R. Chuchla złożył formalny wniosek o przygotowanie tych trzech projektów uchwał.
Przewodniczący powiedział, że głosowali i wszystkie wnioski radnego zostały odrzucone.
R. Czyszczoń zawnioskował, aby sprawę przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Branicę”
przenieś na październik.
Przewodniczący zapytał czy chodzi o to, aby wnioski można było składać do końca listopada, a

przyznanie nastąpiłoby w grudniu.
R. Czyszczoń potwierdził.
Przewodniczący poddał pod głosowanie konieczność przygotowania na kolejną sesje projektu
uchwały w sprawie zmiany planu pracy rady gminy
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
R. Chuchla powiedział, że jeżeli są dokumenty, które są upublicznione i niektórzy mieszkańcy
zapoznali się z nimi, a teraz nagle są zmiany to jest to niepoważne.
Ad. 19.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Katarzyna Herbut

Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 14 lutego 2016 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 15 lutego 2016 r.)

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania
• 18.01.2016 r. (Branice), sesja Rady Gminy Branice;
• 18.01.2016 r. (Branice), podpisanie aktów notarialnych dotyczących zbycia nieruchomości
za zgodą Rady Gminy;
• 19.01.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami zespołu tanecznego Impuls w celu
omówienia planów zespołu na 2016 r.;
• 19.01.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firm: Lemet Branice, MasterTherm,
Czyste Grzanie dotyczące możliwości pozyskania źródeł finansujących montaż instalacji
fotogalwanicznych w nowej perspektywie dystrybucji środków unijnych 2014-2020 r.;
• 19.01.2016 r. (Branice), spotkanie z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi przy ulicy
Żeromskiego na temat szacowanych kosztów przepinki kanalizacji na posesji właściciela
działki;
• 19.01.2016 r. (Branice), rozmowa kwalifikacyjna w naborze na stanowisko Młodszego
referenta ds. wojska i spraw biurowych;
• 20.01.2016 r. (Głubczyce), spotkanie z Panią adwokat Marzeną Forystek w celu omówienia
współpracy w roku 2016;
• 20.01.2016 r. (Głubczyce), rozmowy z Powiatowym Urządem Pracy w Głubczycach
dotyczące możliwości wsparcia finansowej Urzędu Pracy przy zatrudnieniu osób
bezrobotnych w 2016 r.;
• 20.01.2016 r. (Głubczyce), Komisja Oświaty przy Radzie Powiatu dotycząca omówienia
planów związanych z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych w 2016 r w miejscowości
Włodzienin;
• 21.01.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem OSP Wysoka dotyczące możliwości
sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z środków w ramach tzw.
Interregu w perspektywie 2014-2020 r.;
• 21.01.2016 r. (Branice), spotkanie z petentem;
• 21.01.2016 r. (Branice), spotkanie z petentem;
• 24.01.2016 r. (Uciechowice); uczestnictwo w uroczystości zakończenia wystawy szopek
2015-2016 w Szkole Stwoarzyszeniowej w Uciechowicach;
• 25.01.2016 r. (Branice), spotkanie organizacyjne dotyczące turnieju Wielkanocnego
w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt;
• 25.01.2016 r. (Głubczyce), spotkanie dotyczące sytuacji finansowej sekcji przewozów
pasażerskich w perspektywie najbliższego roku;
• 25.01.2016 r. (Branice), spotkanie z liderami odnowy wsi Gminy Branice w celu omówienia
problemów funkcjonujących w poszczególnych miejscowościach, planów remontowych
świetlic i wzajemnej współpracy w roku 2016;
• 25.01.2016 r. (Branice), spotkanie z petentem;
• 26.01.2016 r. (Branice), spotkanie z geodetom, Panem Szymańskim, dotyczące własności
działki we Włodzieninie-Kolonii;
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27.01.2016 r. (Branice), spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej we Włodzieninie
Panem Krzysztofem Kinalem w celu omówionia planowanych remontów w placówce
w najbliższym roku;
27.01.2016 r. (Branice), udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Branice;
28.01.2016 r. (Branice), spotkanie z Firmą Netconcept w celu przedstawienia oferty
oprogramowania dedykowanego samorządom;
28.01.2016 r. (Branice), zebranie z Radą Sołecką wsi Boboluszki oraz oględziny usterek
dotyczących przeprowadzonych w ubiegłych latach remontów świetlicy przez firmę
„Maćko”;
29.01.2016 r. (Branice), walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP
Bliszczyce;
01.02.2016 r. (Branice), nadzwyczajna sesja Rady Gminy poświęcona m.in. sytuacji
w spółce PKS Głubczyce;
01.02.2016 r. (Branice), udział w pracach Komisji Statutowej Rady Gminy;
02.02.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron Serwis na temat dalszej
rewitalizacji oświetlenia ulicznego i warunków nowej umowy serwisowej;
02.02.2016 r. (Branice), uczestnictwo w mszy świętej w intencji Biskupa Nathana;
02.02.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami zespołu Impuls dotyczące sytuacji
finansowej zespołu w 2016 r.;
02.02.2016 r. (Lewice), oględziny sołectwa Lewice wraz z miejscowym sołtysem;
03.02.2016 r. (Branice), udział w obradach Spółki Wodnej;
03.02.2016 r. (Branice), wizyta starosty Powiatu Głubczyckiego celem omówienia
niezbędnych napraw w infrastrukturze drogowej podległej staroście;
06.02.2016 r. (Gródczany), uczestnictwo w Biesiadzie dla tzw. pokolenia 50 +;
06.02.2016 r. (Bliszczyce), udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
miejscowego OSP;
08.02.2016 r. (Branice) udział w pracach Komisji Rolno-Ekologicznej Rady Gminy;
08.02.2016 r. (Branice) udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy;
08.02.2016 r. (Branice) udział w pracach Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych
Rady Gminy;
08.02.2016 r. (Branice) udział w pracach Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowuch i OSP Rady Gminy;
08.02.2016 r. (Branice), udział w pracach Komisji Statutowej Rady Gminy;
09.02.2016 r. (Branice), spotkanie z Komendantem Policji w Kietrzu w sprawie przebiegu
prac przy remoncie posterunku w Branicach;
09.02.2016 r. (Nysa), udział w pracach zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Subregion
Nyski na którym wybrano mnie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia;
09.02.2016 r. (Prudnik), parafowanie porozumienia dotyczącego partnerstwa samorządów
w tzw. projekcie indykatywnym oraz rozmowy na temat planowanego, w ramach tego
projektu, na naszym terenie remontu budynku dawnego USC oraz parku pod tzw.
„grzybkiem”;
10.02.2016 r. (Kietrz), omówienie dokumentacji dotyczącej projektu indykatywnego
z zastępcą burmistrza Gminy Kietrz;
11.02.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Keramo dostawcą rur
kamionkowych dedykowanych pod inwestycje sanitarne oraz omówienie oferty firmy;
11.02.2016 r. (Branice), spotkanie z petentami;
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11.02.2016 r. (Branice), spotkanie z Panią Joanną Dutkiewicz w sprawie omówienia oferty
dotyczącej gimnastyki dla mieszkańców naszej gminy;
12.02.2016 r. (Branice), spotkanie z dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej
w Branicach w celu omówienia trudnej sytuacji lokalowej zakładu;
12.02.2016 r. (Branice), spotkanie z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej
w Branicach w siedzibie zakładu na temat niepewności dotyczącej funkcjonowania zakładu;
13.02.2016 r. (Branice), udział w II Międzynarodowym Turnieju Młodzików w Halowej
Piłce Nożnej;
13.02.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami zespołu Kaprys w celu omówienia
sytuacji finansowej zespołu i planów na 2016 r.;
13.02.2016 r. (Branice), uczestnictwo w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP
Branice;
13.02.2016 r. (Jakubowice), uczestnictwo w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
OSP Jakubowice;
14.02.2016 r. (Włodzienin); udział w Walentynkowym Turnieju Tenisa Stołowego
i Piłkarzyków o puchar Wójta Gminy Branice.

II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:
• z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania
złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
i ustalenia regulaminu mjej pracy;
• z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków;
• z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych
w roku 2016 w Gminie Branice;
• z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Branice;
• z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za centralne ogrzewanie w budynku
komunalnym w Branicach ul. Żymierskiego Nr 61;
• z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2016 r.;
• z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym;
• z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
• z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
b) dotyczące Urzędu Gminy:
• z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2016 dochodów
i wydatków dla Urzędu Gminy oraz ustalenia projektów finansowych zadań zleconych;
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z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki;
z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia
naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Branice;
z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza
Gminy Branice;
z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki.

4

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 18 stycznia do 15 lutego 2016 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Uczestniczyłem w dniu 26 stycznia 2016 r. w sesji Rady Powiatu Głubczyckiego.
3. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
4. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy. Byłem
w stałym kontakcie z biurem Rady.

