
Protokół Nr XVII/16
z sesji Rady Gminy Branice

z dnia 18 kwietnia 2016 r., od godz. 10.00 do godz. 13.30

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Aneta Kuziora - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,
Małgorzata Wróblewska- Pracownik ds. mienia komunalnego, 
Stefan Grefling – Radca prawny,
Sołtysi.
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6.  Informacja  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  w  okresie  między  sesjami  oraz
o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7.Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8.Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Udzielenie  informacji  dotyczących  działania  Domów Pomocy Społecznej  na terenie  Gminy
Branice.
11.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej  wraz  z rekomendacjami  oraz  udzielenie
informacji  z  zakresu  pomocy  społecznej  udzielanej  mieszkańcom  na  terenie  gminy  Branice.
Problem ubóstwa. 
12. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Branice z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. 
13. Dyskusja na temat ochrony środowiska w zakresie potencjalnych zagrożeń na terenie po byłej
piaskowni we Włodzieninie. 
14.  Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
16.Podjęcie  uchwały w sprawie  sprostowania  błędu pisarskiego  w uchwale  w sprawie  zmiany
w budżecie gminy. 
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zamiany działek (działki nr 327/2

i 402/1 położone w miejscowości Niekazanice).
19. Podjęcie uchwały w sprawie remontów dróg gminnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu nagradzania uczniów Gminy Branice za 

wybitne osiągnięcia”.
21. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre 

dziś  –  lepsze  jutro!”  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata
2014-2020, Działanie 08.02 – Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 - Integracja społeczna.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 



Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. 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 
uczestniczy14 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.

Radny W. Chuchla zapytał  co dzieje się  w sprawie jego wniosku o zmianę  taryf  za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice.
Przewodniczący  Rady  M.  Fuczek  odpowiedział,  że  wniosek  ten   nie  może  być  rozpatrzony
ponieważ  był  anonimowy  bez  podpisu  i   w  tym  momencie  zwróciła  uwagę  na  konieczność
podpisywania wszelkich wniosków. Dodał również że stawki  w tej sprawie zostały już określone
i obowiązują od 1 kwietnia 2016r.

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie  porządek obrad sesji:
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Ad. 4.
Przewodniczący  M.  Fuczek  przedstawił  zmianę  do  protokołu  z  obrad  poprzedniej  sesji
z uwzględnieniem wniosku Radnego M. Szyhyńskiego w pkt 30  w zdaniu „on tego dokumentu nie
da”  przez dodanie słów „ gdyż brakuje w nim kilku stron”.
W tym momencie godz. 10.10 na salę wszedł Radny P. Kopeczek.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji rady gminy, która odbyła się  21 marca
2016r.
Za: 12 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2

Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do protokołu).
W.  Chuchla  zapytał  o  plany  remontu  chodnika  w  aspekcie  planowanych  dożynek  w  związku
z pismem mieszkańców wsi Włodzienin  z dnia 14.04.2016r.
Wójt Gminy Sebastian Baca odpowiedział iż pismo skierowane jest do Rady Powiatu i nie może
ingerować w ich kompetencje.  

Ad. 6.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na piśmie
(załącznik do protokołu).

W.Chuchla  skierował  pytanie  do  przewodniczącego,  w  nawiązaniu  do  otrzymanej  odpowiedzi
w sprawie udostępnienia protokołu /zapisu/ ze spotkania w dniu 04.04.2016r.- cyt.  pismo- brak
możliwości udostępnienia.



Przewodniczący M. Fuczek odpowiedział  że zgodnie z pouczeniem w piśmie, za udostępnianie
informacji odpowiada Wójt.
W. Chuchla zapytał czy jego wniosek zostanie przekazany do Wójta?
Przewodniczący odpowiedział że tak, jednocześnie wskazał iż  protokół ten zostanie przekazany
radnym jeszcze podczas trwającej sesji (protokół został przekazany).  

Ad. 7.
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 na posiedzeniu Komisja Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji rady oraz nad odpowiedzią na
pismo Pana Benedykta Pospiszyla w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego  w Branicach.
Komisja rekomenduje odrzucenie tej propozycji  z uwagi na trwający proces legislacyjny.. 
R.  Mróz  poinformowała,  że  Komisja  Budżetowo-Finansowa  na  posiedzeniu  zajmowała  się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R. Mokrzycki odczytał 2 protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej z 1kwietnia i 4 kwietnia br. 

W.Chuchla  skierował  pytanie  do  Radnego P.  Kopeczka jak  wygląda sprawa zaoranych  rowów
z Lewic  do  Zubrzyc.  P.Kopeczek  odpowiedział  iż  ta  sprawa była  już  omawiana  wielokrotnie,
a w najbliższym czasie planowany jest  objazd  i oględziny w tej sprawie.
M.Szyhyński zauważył, iż należałoby również dokonać oględzin w tej sprawie w innych miejscach.
P. Kopeczek powiedział, że sprawa może dotyczyć ok 37HA, natomiast środki  określone zostały
jedynie na 10tyś. zł
Z.Telega stwierdził iż środki były już w 2015r.
Wójt  Gminy  S.Baca  poprosił  o  interpelację  na  którą  powoływał  się  Z.  Telega.  Jednocześnie
powiedział  iż  wytyczenie jednej  działki  to  koszt  ok.  800zł  i  zadał  pytanie dlaczego Radni  nie
wnioskowali o zwiększenie wydatków w sprawie przywrócenia działek. Jednocześnie powiedział że
prosi o wskazanie źródła finansowania dla tej sprawy.
Z.Telega odpowiedział że w nawiązaniu do rozmowy z 2015r. na temat dróg polnych  zauważał
problem i chciał podjąć kontakt z Panem Gawłowskim  w tej sprawie. Złożył dwie interpelacje
i uważał że środki zostaną zabezpieczone.
Wójt Gminy S.Baca zapytał czy Pan Z. Telega jest członkiem komisji  rolnej? Czy uczestniczył
w planowaniu środków? W tym miejscu Pan Z. Telega przerwał wypowiedź Wójta, który to zwrócił
się z prośbą o możliwość dokończenia wypowiedzi i nie przerywaniu mu  w wypowiedziach. Wójt
dodał że rozmowy były miesiąc temu i oględziny problematycznych dróg będą w czerwcu br.
J. Mokrzycki stwierdził  ,że należy zweryfikować  problem, a następnie zakończyć  postępowania
w sposób właściwy.
W. Chuchla uważa, że nie robi się tego co najbliżej jak np. rowy ale zgadza się z tym, że budżet był
planowany i nikt nie wnosił nic w tej sprawie.  
Przewodniczący M.Fuczek zaproponował kontynuację tematu w pkt. wolne wnioski i informacje.

Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
Z.Telega zapytał wójta czy ten pamięta o jego interpelacji  w sprawie remontu drogi w 
miejscowości Wysoka.
Wójt odpowiedział iż w tej sprawie na wniosek mieszkańców wsi między innymi P.Rus,  P. Czuba, 
było pismo, iż droga będzie remontowana w 2016r.  Jednocześnie zapytał Radnego czy wystarczy 
mu odpowiedź  którą przedstawił na forum?
Z Telega zapytał: „jakie prace zostaną wykonane” cytuje przedmiotowe pismo.
Wójt zwrócił się do radcy prawnego Pana  Stefana Greflinga  z zapytaniem: „ czy mieszkańcy mogą



złożyć wniosek ustny?”
Odpowiedź: tak mogą.
Wójt odpowiedział, iż na tym etapie nie może się ustosunkować do stanowiska p. Telegi cyt:” 
ponieważ się nie rozumiemy”
P.Telega prosi o zapis w protokole.

Przewodniczący zakończył omawianie tego punktu obrad.

Ad.9
Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia interpelacji złożonych przez Radnych.
W. Chuchla składa dwie interpelacje w formie pisemnej oraz obie odczytał:

1. W sprawie wycinki drzew w Branicach,
2. Gospodarowanie majątkiem Gminy.

Przewodniczący zapytał czy są interpelacje i zapytania.
P. Humeniuk -Wiśniewska zapytała „ na jakim etapie znajdują się jej interpelacje?”
Przewodniczący przypomniał, iż termin na odpowiedź w sprawie interpelacji to 21dni.

Przewodniczący po pytaniu czy ktoś jeszcze  w tym punkcie chce się wypowiedzieć i uzyskaniu 
pewności że nie, zakończył omawianie tego punktu obrad.

Ad. 10.
Z uwagi na brak zaproszonych gości w sprawie omówienia tego punktu obrad,  Przewodniczący
podał pod głosowanie propozycję, aby ponowić zaproszenia w tej sprawie.

Za: 13 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1

Ad. 11.
Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie omówienia zasobów pomocy społecznej. Zaproszono
Panią Kierownik OPS-u Anetę Kuziora  w celu omówienia przedstawionej oceny zasobów pomocy
społecznej.
W. Chuchla  stwierdził  że kryterium przeżycia  to  800zł  natomiast  kryterium ubóstwa to  500zł.
Dlatego trzeba szukać rozwiązań  w tej kwestii  i nie opierać się wyłącznie na liczbach. Zapytał
„ jakie są kryteria ubóstwa w Gminie?”
P. Kuziora odpowiedziała iż są to kryteria ustawowe.
Sołtys  M.Wojciechowski „ wiadomo, że są kryteria ustawowe. Czy można weryfikować to że ktoś
spełnia kryteria ustawowe ,a posiada np. „ wartościowy samochód?”
P.  Kuziora  odpowiedziała  że  w  tym  przedmiocie  są  kontrole,  ale  jeżeli  ktoś  nabył  coś  przed
spełnieniem kryteriów to nic nie można zrobić.
W. Chuchla „  czy ośrodek pomocy społecznej   może podjąć  działania zabezpieczające rodziny
przed ubóstwem lub przed możliwością wpadnięcia w ubóstwo?”
P. Kuziora „ są  zasiłki  specjalne,  okresowe które jeżeli  umożliwi ą  np. podjęcie zatrudnienia są
udzielane.
Sołtys Z.Hass „czy są to tylko pieniądze czy istnieją inne możliwości?”
P. Kuziora „ jeżeli pochodzą z budżetu to jasno są określone przepisy  w tej sprawie i nie można
tego inaczej  realizować. Dodam że była rozdana żywność  w ilości 58 ton a i tak zdarzały się
przypadki jej sprzedaży”.
W. Chuchla „ jaki jest sposób dofinansowania dożywiania?”
P. Kuziora „ dofinansowanie dla osoby”
W. Chuchla „ czy można wykupić obiady a nie dawać pieniędzy?”
P. Kuziora „ problem jest  w tym że ciężko to zapewnić w Gminie. Gdyby była taka możliwość to
jak najbardziej.” 



Na tym zakończono dyskusję.

Ad. 12.
 Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie omówienia pkt 12 porządku obrad.  Z uwagi na brak
uwag dyskusja zamknięta.

Ad. 13. 

Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie omówienia pkt 13 porządku obrad.
M.  Szyhyński:   „  w  2014r.  odbyła  się  wizja   w  sprawie  szkody  na  terenie  byłej  piaskowni
Włodzienin, a tym samym dotyczyło zagrożenia lęgowisk ptactwa- żołny. Na terenie piaskowni
nadal  zalega  popiół  i  był  nakaz  Wójta  do  usunięcia”.  Radny  stwierdził,  iż  należy  nakazać
właścicielowi usunięcie popiołu gdyż  ewentualne wykonanie zastępcze może narazić  Gminę  na
poniesienie kosztów. Zadał pytanie Wójtowi:
„czy zapoznał się Pan z badaniami fizykalnymi?”
odp. Wójta S. Bacy „ Tak, nie stwierdzono zagrożeń.”
M. Szyhyński: „ proszę o podjęcie działań w celu usunięcia popiołu”. Radny wskazuje jednocześnie
o sytuacji w okolicy „zbiornika wodnego znajdującego się na terenie byłej piaskowni Włodzienin”
cyt.  „  ktoś  wylewał środki chemiczne lub coś  podobnego”- przedłożył  dokumentację  zdjęciową
z  miejsca  gdzie  mogło  dojść  do  zanieczyszczenia  wód  gruntowych  najprawdopodobniej
z beczkowozu.
W tym miejscu odczytał pismo  w sprawie żołny i wskazuje na zagrożenia zanieczyszczeń.  Prosi
o wysłanie pracownika na wyrobisko celem weryfikacji tego stanu.
Sołtys I. Bilkiewicz „ co robić z odpadami- śmieciami po sprzątaniu  np. placu zabaw itp.?”
Odp. Wójta „ można oddawać  firmie która odbiera śmieci”
W. Chuchla „ podczas oględzin ustalono, że nie usunięto śmieci po byłej piaskowni Włodzienin. Co
z tym problemem?
W tym miejscu M. Szyhyński stwierdził iż zniszczenie skarp nie wpłynęło na lęgowiska ptaków
popiół jednak może zagrażać ludności- stwarza zagrożenie.
Odp. Wójta „nie podejmowałem decyzji wcześniejszych  w tej  sprawie natomiast musimy opierać
się  na opinii  fachowców w tym temacie ponieważ  nikt nie może wiedzieć  wszystkiego a takie
opinie posiadamy. Dodatkowo  w tej sprawie będą  kolejne opinie aby wyeliminować potencjalne
zagrożenia dla ludności”.
Radny  M.  Podkówka”  Pan  Wójt  Sebastian  Baca  nie  ponosi   w  tym  przedmiocie  żadnej
odpowiedzialności. Użytkownik piaskowni zrobił to przed kadencją obecnego Wójta. Z uwagi na
brak zagrożeń proponuję zamknięcie tego tematu”
M. Szyhyński „ powinno się zakończyć to co było  w decyzji, usunąć śmieci i na tym zakończyć”
W. Chuchla „ ważna jest ciągłość władzy Panie Wójcie. Należy realizować zadania. Sprawa jest
z 2014r. Czy jest to monitorowane?
P. Szyhyński   odczytał rozporządzenie ministra rolnictwa.
O godzinie 11.25  sesję opuścił  W. Chuchla.
Radny M. Podkówka „  jeżeli macie wątpliwości wykonajcie odwierty w piaskowni”
o godzinie 11.27 wrócił W. Chuchla.
 Przewodniczący zamknął dyskusję.
M. Nowak wniosek o przerwę. 
Przewodniczący  zarządził przerwę do 11.45.

Ad. 14. 
 Po przerwie nieobecna Radna S. Żywina.
Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie omówienia pkt 14 porządku obrad.  Z uwagi na brak
uwag dyskusja zamknięta.
Poddano pod głosowanie: 



Za:  14                                  Przeciw: 0                              Wstrzymało się: 0
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019
(Uchwała Nr XVI/147/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 15 
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Do sali weszła  radna Sabina Żywina.
M. Szyhyński prosi o wypowiedź skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński przedstawił zmiany w budżecie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany  w budżecie gminy
(Uchwała Nr XVI/148/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Pan Wójt S. Baca podziękował za  odpowiedzialne głosowanie w tej sprawie z uwagi na działania 
gminy.  Wskazał przy tym iż są to środki na inwestycje wnioskowane przez mieszkańców i dla 
mieszkańców.

Ad. 16.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.
Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale
w sprawie zmiany w budżecie gminy

(Uchwała Nr XVI/149/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach

inicjatywy lokalnej
(Uchwała Nr XVI/150/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 18.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Otworzył dyskusję.
W. Chuchla „ Jakie są koszty zamiany działek?”
Przewodniczący zarządził wezwanie pracownika urzędu.
M. Wróblewska (pracownik Urzędu) przedstawiła koncepcję zamiany działek ze wskazaniem iż jest
to wykonanie wcześniej powziętych zobowiązań z  2012r.
Przewodniczący:  różnica  w  cenie  wynika  z  wielkości  działek  i  oparta  jest  na  operacie
szacunkowym. Kwota to ok 12 tys. zł – koszt gminy.



W. Chuchla stwierdza : „jeżeli jest ktoś przedsiębiorczy to Gmina pomaga”
Wójt  S.  Baca  „  wspieram przedsiębiorców natomiast  zapis  jest  z  2012r.  I  wtedy można  było
wprowadzić zapis aby w przypadku różnicy  w wycenie działek nie było dopłaty ze strony Gminy,
jednak tego nie zrobiono.”
Z. Telega „ czyli ta kwota wynika z wielkości działek?
M. Wróblewska :„ Tak”
 

Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej zamiany działek
(Uchwała Nr XVI/151/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Otworzył dyskusję.
W. Chuchla: „najlepsze w sprawie planowania kosztów remontów dróg byłyby „widełki” tak aby 
można było zmieniać kryteria”
M. Fuczek: to co jest określone stanowi minimum i mówimy o gruntownym remoncie- generalna 
wymiana nawierzchni.”

Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie remontów dróg gminnych
(Uchwała Nr XVII/152/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.
Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w przyjęcia „Regulaminu  nagradzania uczniów Gminy
Branice za wybitne osiągnięcia”

(Uchwała Nr XVII/153/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

E. Czyszczoń „ chciałbym podziękować Wójtowi za inicjatywę w tej sprawie”

Ad. 21.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.
Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ę przyj cia do realizacji projektu pn.:
ę ś ś„Inwestuj  w siebie! Dobre dzi  – lepsze jutro!”dofinansowanego ze rodków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 –

ą śWł czenie społeczne, O  priorytetowa 08 - Integracja społeczna

(Uchwała Nr XVII/154/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)



Ad. 22.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Otworzył dyskusję.
M.  Fuczek:  „  pozwoliłem  sobie  dołączyć  do  materiałów,  informacje  z  gazety  aby  naświetlić
sprawę”.
Radny  M.  Podkówka:  „  chcę  powiedzieć  że  obszar  chroniony   w  tym  kształcie  zostanie
zmniejszony w chwale sejmiku jednak nie ma o tym wzmianki. Zmniejszenie to zmiana granic  z
obszaru Bliszczyce do Głubczyc. Obszar jest jasno określony Mokre-Lewice  i uważam że to trzeba
wyjaśnić.  Rada  Gminy  Branice  maiła  miesiąc  na  wypowiedzenie  się  w  temacie  i  termin  jest
przekroczony . Proszę by Rada upoważniła Wójta do udzielenia odpowiedzi na piśmie ponieważ
brak odpowiedzi może wskazywać na zgodę w tym temacie- nie można czekać”
M.Szyhyński:  „czy  podjęcie  uchwały  może  mieć  negatywne  skutki  na  studium  planowania
przestrzennego”
Radny M. Podkówka: „jeżeli obszar  miałby być  zmieniony, to musi być konsultacja z miejscową
ludnością.  Zmiany z opola to „draństwo”. 
W. Chuchla: „ gdzie jest załącznik do uchwały?”
Przewodniczący:  „  z  uwagi  na  wielkość  materiału  (  ma  ok.  600  stron)  nie  był  drukowany i
znajdował się na nośniku CD.
A.  Wiewiórka:  „  rozmawiałam   z  Panią  A.Trela  z  Opola  i  przedstawiłam  jej  sprawę  do
przeanalizowania. Sprawa ma być przeanalizowana i otrzymamy odpowiedź. 
Radca Prawny Stefan Grefling: „ nie ma możliwości upoważnienia Wójta w tej sprawie co nie
oznacza że można w tej sprawie składać odpowiednie wnioski do sejmiku”
Radny m. Podkówka: „  proponuję  aby zostały wysłane zastrzeżenia do Województwa”.  Należy
powiedzieć, że chce się nas ograbić o kilka hektarów”.
W Chuchla skierował  się  do Pani  Adriany Wiewiórki:  „  Pani  Adriano w piśmie będzie trzeba
zamieścić  informację  na  jakiej  podstawie  będzie  wydzielany  obszar  chroniony-  uchwała  rady
narodowej-  czy inne kryterium. 
Radny M. Podkówka: „ proszę o niepodejmowanie tej uchwały”.
M. Szyhyński: „ czy  w takim przypadku trzeba uzasadniać  brak podjęcia uchwały?”
Radca Prawny Stefan Grefling: „nie trzeba”

Przewodniczący  zarządził głosowanie w sprawie nie podejmowania uchwały:

Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się:0

Rada Gminy Branice nie podjęła uchwały w sprawie  wyrażenia opinii do projektu uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego  w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

 

Ad 23.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Sołtys Lewic (Apostel): Panie Wójcie w naszej miejscowości Pan Malewicz stawia znaki drogowe.
Co się dzieje  w tej sprawie?”
Wójt  S.Baca  :  „  rozmawiałem  z  dzielnicowym  Policji  w  sprawie  podjęcia  interwencji.  Pan
Malewicz nie posiada kompetencji i  prawa do stawiania znaków drogowych. W tym momencie
sprawa leży już w gestii Policji”.
R.  Lenartowicz:  „  w  imieniu  mieszkańców gminy zwracam się  z  prośbą  by  obok  bazy PKS
Głubczyce postawić wiatę przystankową”.



Radny M. Podkówka: „ na dzisiejszej sesji rady Powiatu złożę interpelację w tej sprawie”.
Z. Telega : „ Panie przewodniczący pozwala Pan na obrażanie mnie przez Wójta”.
Przewodniczący  M.  Fuczek:  „  nigdy  nie  doprowadziłem  do  tego  a  jeżeli  doszło  do  tego  to
przepraszam. Proszę o tonowanie własnych wypowiedzi. To muszą być merytoryczne argumenty a
nie epitety. Dlatego jeżeli dochodzi do takich sytuacji nie jestem  w stanie odpowiednio szybko
zareagować. Proszę o dyscyplinę i odpowiedzialne zachowanie”.
Wójt S. Baca: „ nie przypominam sobie żebym kogokolwiek obraził. Jestem  wychowany  w duchu
szacunku  dla  ludzi   i  nigdy nikogo  nie  obrażam.  Myślę  jednak  że jeżeli  Pan  uważa  iż  Pana
obraziłem to można to załatwić formalnie poprzez odpowiedni wniosek np. do prokuratury”.
Z. Telega: „ przepraszam czasami jestem impulsywny.  Nie pisze wniosków i donosów ale boli
mnie to że Pan mówi że mam problemy z pamięcią.”
Wójt  S.Baca  :  „  ja  zapytałem w aspekcie  spotkania sprzed miesiąca  czy ma Pan problemy z
pamięcią. Nie stwierdziłem.” 
Sołtys Dzierżkowic (Wojciechowski): „ chciałbym  zwrócić uwagę że podczas akcji gaśniczej w
hydrantach nie było wody”
 Pan Wójt wie również że ostatnio interweniowałem w sprawie ścieków. Dla 1/3 mieszkańców jest
kwota 6,77zł, za wywóz szamba 16zł. Chce uświadomić że 1/3 mieszkańców ma luksus 2/3 nie.
Trzeba wrócić do pomysłu oczyszczalni przydomowych.”
W. Chuchla: „ Panie wójcie  czy już zgłoszono problem os? Czy jest możliwość dopłat do pomp
ciepła?
Wójt S. Baca: „ tak sprawa os zgłoszona, co do dofinansowania pomp ciepła najszybciej można
myśleć o tym  w 2016r.”
M. Szyhyński:” Uczestniczyłem na spotkaniu mieszkańców wsi Włodzienin w sprawie remontu
chodnika chociaż  nie jestem  w komitecie. Byłem atakowany, tak się  czułem i uważam że Pan
Z. Telega też jest piętnowany. Nie będę uczestniczył w zebraniach gdzie będę piętnowany a każdy
wg mojej oceny działa dla dobra mieszkańców”.
Wójt  S.Baca:  „  listę  spotkania  we  Włodzieninie  podpisało  6%  mieszkańców,  jak  Pan  sobie
wyobraża rozmowę z 491 mieszkańcami indywidualnie? Rok temu były organizowane dożynki  w
Bliszczycach i Radny M. Podkówka też nie był  w komitecie a jednak wiedział wszystko w sprawie.
Dlatego  zachęcam do  uczestnictwa   w  zebraniach  rąk  do  pracy  nigdy  za  dużo.  Sam remont
chodnika był już wcześniej planowany w ramach możliwości starostwa.”
Przewodniczący m. Fuczek: „ będąc radnym jest się narażonym na krytykę, dlatego trzeba być tego
świadomym.”
M. Szyhyński: „ jest karygodne aby atakować i piętnować osobę która bierze udział w spotkaniu”.
Radny M. Podkówka: „ w uzupełnieniu informacji mogę powiedzieć że Powiat dopłaca do pieców
ekologicznych”.
Z. Telega: „ ja bym wrócił do pomysłu dofinansowania pomp ciepła myślę że  należałoby sprawdzić
możliwości dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków”.  
M. Szyhyński: „ trzeba zwrócić uwagę na odpowiedzialność osób pracujących i przebywających na
placach gminnych w aspekcie sprawy  z Lewic”
Sołtys Lewic (Apostel): nie wiem nic o żadnej sprawie tym bardziej o jakimkolwiek wypadku.
Sołtys Włodzienin- kolonia (Gajewska): jak długo będę czekała na odpowiedź  w sprawie śmieci?”
Wójt S. Baca: sprawa jest  wtoku. Będzie spotkanie z właścicielem firmy NAPRZÓD. W przyszłej
specyfikacji  przetargowej  należy  rozpatrzyć  możliwość  umieszczenia  zapisu  o  konieczności
wyposażenia aut w kamery.
Spotkanie opuścił Radny P. Kopeczek 12:55.
 
Sołtys  wsi Gródczany (Saduniowski): „ chciałbym wrócić do tematu dróg polnych. Uważam że
stan faktyczny ma się nijak do dokumentacji. Można by pozyskać pieniądze z dzierżawy tam gdzie
nie ma konfliktu.



Przewodniczący  poddał pod głosowanie sprawy bieżące:

Wniosek Pana Stanisława Halikowskiego w sprawie zmian w regulaminie- utylizacja azbestu
przekazanie sprawy na komisję lokalnych przedsięwzięć gospodarczych:

Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się:2

Sprawa zostanie przekazana do komisji.

Skarga na Wójta Gminy Branice- w sprawie usytuowania kontenerów- Józefy Dereń przekazana
przez Wojewodę – przekazanie na komisję rewizyjną:

Za: 12                                       Przeciw: 0                                           Wstrzymało się: 2

Sprawa zostanie przekazana do komisji.

Odpowiedź  na  wniosek  Benedykta  Pospiszyla  w  sprawie  zmiany  nazwy  ul.  Żymierskiego
w  Branicach-  propozycja  by  przewodniczący  odpowiedział  o  braku  możliwości  rozpatrzenia
wniosku  z uwagi na prace legislacyje ustawy.

Za: 13                                       Przeciw: 0                                           Wstrzymało się: 1

Przewodniczący udzieli pisemnej odpowiedzi.

M. Szyhyński: „Wracając do tematu dróg polnych, uważam że należy przywrócić drogi polne z
uwagi na ptactwo, owady i zwierzynę, trzeba rozsądnego podejścia w tej sprawie.”
Radny M. Podkówka: „ Pan Małek nie był za karaniem ludzi a rolnicy sami sobie to regulują.”
Sołtys Saduniowski:” każdy rolnik ma obowiązek zazielenienia co warunkuje uzyskanie dopłat.
Będzie również obowiązek zadrzewienia.”
M. Szyhyński: „ gdyby nie było to uregulowane to mogłoby dochodzić do sytuacji zadrzewienia
drogi gminnej.”
Spotkanie opuścił Radny W. Chuchla 13:15.
Przewodniczący zaproponował aby każdy radny posiadał  podczas obrad sesji Rady gminy Branice
imienną tabliczkę.
Przewodniczący poddał pkt  pod głosowanie:

Za: 9                                       Przeciw: 1                                           Wstrzymało się: 2
 
Jeden radny nie brał udziału  w głosowaniu.

Przyjęto  że  od  kolejnej  sesji  każdy  radny  będzie  posiadał  imienną  tabliczkę  przy  miejscu
przeznaczonym dla radnych.

Ad. 24. 
Wobec  wyczerpania  punktów  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  Marian  Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

Na tym protokół zakończono.
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz
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Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 21 marca 2016 r. do dnia 16 kwietnia 2016 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 18 kwietnia 2016 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

• z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian wydatków, 
• z dnia 30 marca 2016r.  sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,  
• z dnia 31 marca 2016r.  sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków, 
• z dnia 4 kwietnia 2016r.  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w 

Głubczycach w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie 
Głubczyckim na rok 2016. 

 
 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  
 

• z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8U/14 Wójta Gminy Branice           
z dnia 17 kwietnia 2014r. 

• z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zasad rejestrowania wniosków realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,  

• z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego, 
• z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy 

Branice, 
• z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownik  

Referatu Organizacyjno Prawnego, 
• z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu finansowego, 
• z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzania 

naboru na stanowisko Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego w Urzędzie Gminy w 
Branicach. 

• z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń           
Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Branicach. 

• z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznej Listy Obecności 
w Urzędzie Gminy w Branicach. 

• z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania wyjść służbowych        
i prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Branicach. 

• z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy 
Branice. 

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
• 21.03.2016 r.(Branice), sesja Rady Gminy; 
• 21.03.2016 r.(Głubczyce),akty notarialne przejmowanych nieruchomości z str. Urzędu 

Marszałkowskiego; 
• 21.03.2016 r.(Branice), uroczyste świąteczne śniadanie samorządowe; 
• 21.03.2016 r.(Bliszczyce), spotkanie z Radą Sołecką miejscowości Bliszczyce - omówienie 

wykonywanych inwestycji w 2016 r.; 
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• 22.03.2016 r.(Branice), spotkanie z projektantem wykonującym projekt techniczny modernizacji  
tzw. ‚Parku pod Grzybkiem’  oraz centrum kultury; 

• 22.03.2016 r.(Branice), spotkanie z Dyrekcją ZGS Branice - rozmowy na temat bieżącego 
funkcjonowania placówki; 

• 23.03.2016 r.(Branice), akt notarialny; 
• 24.03.2016 r.(Opole), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na - rozmowy na  temat 

możliwych programów wsparcia mieszkańców naszej gminy, którymi dysponuje instytucja; 
• 24.03.2016 r.(Opole), Urząd Marszałkowski - uszczegółowienie kryteriów naboru w obszarze 

FOGR-u; 
• 25.03.2016 r.(Branice), spotkanie z Panem Stanisławem Brylem przedsiębiorcą z Niekazanic 

mające na celu rozwiązanie bardzo drażliwej sytuacji dotyczącej porozumienia w temacie 
zamiany działek z 2012 r; 

• 28.03.2016 r. (Branice), uczestnictwo w  ekspertyzie podbudowy drogi wykonanej                         
z tzw. FOGR-u w Branicach w latach 2008-2009; 

• 29.03.2016 r. (Skorogoszcz), uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej świętej pamięci 
Bogusławy Nazimek; 

• 30.03.2016 r. (teren całej gminy), wizyta robocza w miejscowościach na terenie całej gminy; 
• 31.03.2016 r. (Branice), spotkanie z Panią Joanną Kowalczyk przedstawicielką firmy 

specjalizującej się w organizowaniu czasu wolnego tzw. ’złotemu pokoleniu’; 
• 31.03.2016 r. (Branice), spotkanie z projektantem projektującym projekt techniczny modernizacji  

tzw. ‚Parku pod Grzybkiem’  oraz centrum kultury; 
• 31.03.2016 r. (Wysoka), spotkanie z radą sołecką  miejscowości w celu omówienia planowanej 

do wykonania melioracji w miejscowości; 
• 04.04.2016 r. (Branice), uczestnictwo w pracach komisji wspólnej Rady Gminy Branice; 
• 05.04.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego - omówienie 

możliwości lokalizacji nowej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej; 
• 05.04.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Lemet dotyczące kooperacji w 

możliwościach korzystania z środków unijnych w nowej perspektywie; 
• 05.04.2016 r. (Branice),spotkanie z starostą Brumovic - rozmowa na temat wspólnych projektów 

możliwych do realizacji w ramach środków transgranicznych; 
• 06.04.2016 r. (Opole), spotkanie z Profesorem Arkadiuszem Nowakiem dotyczące realizacji 

zlecenia dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji księgi roślin chronionych i zagrożonych 
wyginięciem na terenach gminy Branice; 

• 06.04.2016 r. (Branice), robocze spotkanie z starostą Powiatu Głubczyckiego; 
• 06.04.2016 r. (Opole), udział w uroczystości inauguracji Collegium Nobilium Opole; 
• 06.04.2016 r. (Opole), udział w wykładzie premiera Jarosława Gowina; 
• 07.04.2016 r. (Włodzienin), spotkanie z starostą Powiatu Głubczyckiego oraz przedstawicielami 

komitetu organizacyjnego dożynek powiatowo - gminnych 2016 r. 
  Omówienie niezbędnych prac remontowych na terenie miejscowości; 
• 07.04.2016 r. (Lewice), zebranie wiejskie w miejscowości Lewice; 
• 08.04.2016 r. (Głubczyce), spotkanie z starostą  Powiatu Głubczyckiego, Panią kierownik PCPR 

oraz projektantem odp. za wykonanie koncepcji możliwości lokalizacji domu dziecka w budynku 
byłej szkoły w Bliszczycach; 

• 11.04.2016 r. (Branice), spotkanie z dyrekcją ZGS Branice -  omówienie spraw bieżącego 
funkcjonowania placówki; 

• 11.04.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji rolnej Rady Gminy; 
• 11.04.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji lokalnej Rady Gminy; 
• 11.04.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji budżetowej Rady Gminy; 
• 11.04.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji oświatowej Rady Gminy; 
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• 12.04.2016 r. (Branice), uczestnictwo w konferencji podsumowującej ostatnie lata pracy  tzw. 
’Partnerstwa Nyskiego’; 

• 13.04.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami BTS Branice -  omówienie bieżącej 
sytuacji stowarzyszenia; 

• 14.04.2016 r. (Głubczyce), spotkanie z Prezesem spółki PKS Głubczyce dotyczące omówienia 
sytuacji przewozów pasażerskich na terenie gminy Branice; 

• 15.04.2016 r. (Głubczyce), walne zebranie członków OZPN podokręgu  Głubczyce; 
• 16.04.2016 r. (Branice), walny zjazd zrzeszenia OSP Gminy Branice. 
 

 
 

 
 



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

tj. od 21 marca do 18 kwietnia 2016 r.

1.  W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2.  Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
3.  Na  bieżąco  interesowałem  się  sprawami  Rady  Gminy  Branice  i  Urzędu  Gminy.  Byłem
     w stałym kontakcie z biurem Rady.

 
 

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice o korespondencji
dotyczącej Rady Gminy z okresu między sesjami 

tj. od 21 marca do 18 kwietnia 2016r.

Korespondencja przychodząca
1. Uchwała Nr XV/133/2016 Rady Gminy pokój z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wyrażenia
sprzeciwu wobec działań  Prezydenta  Miasta  Opola  mających  na celu  powiększenie  terytorium
Opola.
2.  Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2015 wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego.
3.  Uchwała Nr XVIII/184/16 Rady Miejskiej  w Głuchołazach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie
„Apelu  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  do  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego
o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu”  
4. Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Miejskiej   w Kietrzu z dnia 31 marca 2016r.  w sprawie
„Apelu  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  do  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego
o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu”  
5.  Uchwała  Nr  XV/160/16 Rady Powiatu w Nysie  z dnia 23 marca 2016r.  w sprawie „Apelu
Sejmiku  Województwa  Opolskiego  do  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego
o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu” 
6. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 4 kwietnia 2016r.
7. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie miejsc lęgowych żołny
Merops spiaster- odpowiedź na pismo  OP. 0002.XVII.2016.KH
8. Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej z dnia 1 kwietnia 2016 oraz 4 kwietnia 2016r.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
10.  Sprawozdanie  z  pracy  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny za rok 2015.
12. Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Powiatu na dzień 18.04.2016r.
13. Obywatelski wniosek mieszkańców w sprawie remontu chodnika w miejscowości Włodzienin
skierowany do Rady Powiatu- d/w Rada Gminy Branice.
Korespondencja wychodząca:
1.  Odpowiedź na wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli z zakresie konkursów ofert-    
     24.03.2016r.
2.     Przekazanie skargi od decyzji Wójta Gminy Branice SO.1510.1.2016.JM do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego- 25.03.2016r.



3. Odpowiedź na pismo /wyznaczenie terminu załatwienia sprawy/ w sprawie zmiany nazwy ulicy
Żymierskiego w miejscowości Branice
4.  Zaproszenie Nr OP.0004.11.2016.AM z dnia 13.04.2016r. na nadzwyczajną sesję Rady Gminy
    Branice  Pana Patryka Jakiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.


