
Protokół Nr XX/16
z sesji Rady Gminy Branice

z dnia 1 sierpnia  2016r., od godz. 10.00 do godz. 11.00

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Katarzyna Herbut- Kierownik Referatu Administracyjno- Kontrolnego
Iwona Kopaniecka- Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez

Gminę Branice oraz określenia granic ich obwodów.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym
powierzono  stanowiska  kierownicze  w  placówkach  oświatowo-wychowawczych
prowadzonych przez Gminę  Branice  oraz  określenia tygodniowego wymiaru godzin dla
niektórych innych nauczycieli.

6. Podjęcie  Uchwały w  sprawie  Regulaminu udzielania  pomocy materialnej  o  charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice

7. Podjęcie  Uchwały  w  sprawie załatwienia  skargi  z  dnia  15  czerwca   2016r.   na
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi  z  dnia 15 czerwca  2016r.  na Radnego
Gminy Branice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie.
10. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych. 
Przewodniczący zarządził minutę ciszy w związku z obchodami wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

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.
W. Chuchla: chciałbym aby do porządku obrad dodać punkt- interpelacje.
M.  Fuczek:  w związku ze  szczególnym charakterem obecnej  sesji,  zwołanej  na wniosek Wójta  Gminy
Branice w trybie art. 20  ust. 3 ustawy, chciałbym zapytać wnioskodawcę czy wyraża  zgodę. Panie Wójcie?
S. Baca: w każdej sprawie i zawsze zapraszam do siebie. Można również zawsze do mnie zadzwonić i nawet
jak nie odbiorę to na pewno oddzwonię. Dlatego też z uwagi na charakter obecnej sesji nie wyrażam zgody.
M. Fuczek: Panie Wojciechu przypominam że interpelacje można składać również pomiędzy sesjami nie



koniecznie w trakcie sesji.
W. Chuchla: Panie Przewodniczący przypominam że zgodnie z prawem to przewodniczący przygotowuje 
sesję.
M. Fuczek: Panie Wojciechu zgodnie z zapisami ustawy i zgodnie z treścią wniosku Wójta, obecna sesja 
zwołana była w trybie o którym już mówiłem i jest zgodna z zapisami ustawy.
T. Mróz: chciałabym złożyć wniosek o dołączenie do porządku obrad punktu: wpływ korespondencji do 
Rady.
M. Fuczek: jest kilka terminowych spraw,  które są ważne i wymagają odpowiedzi a ich udzielenie może 
nastąpić za zgodą Radnych. Panie Wójcie czy zgadza się Pan na dołączenie tego punktu do porządku obrad?
S. Baca: Chciałbym zaznaczyć że obecna sesja ma wyjątkowy charakter. Jeżeli Pan przewodniczący uważa, 
że są to sprawy pilne a ich rozpatrzenie i przedstawienie w dniu dzisiejszym jest konieczne to wyrażam 
zgodę.
M. Fuczek: zarządzam głosowanie: kto jest za przyjęciem wniosku T. Mróz i wprowadzeniem do porządku 
obrad pkt. 10 „ wpływ korespondencji do Rady Gminy”

Za   10    przeciw 1    wstrzymało się 3

Wniosek przyjęty.
W. Chuchla: szkoda słów.
M. Fuczek: czy są inne wnioski?
Z uwagi na brak wniosków zamknięto ten punkt obrad.  

Ad. 4. 
Z. Telega: z czego wynika fakt, iż ta sprawa jest rozpatrywana obecnie a nie była wcześniej?
S.Baca: Nie wiem czy państwo pamiętacie,  ale rozmawialiśmy o tym wcześniej  na komisjach.
Uchwała którą poprawiam, nie obejmowała dwóch miejscowości. Dodatkowo na dzień dzisiejszy
fakt jest taki, że finansujemy dojazdy dzieci do szkoły w Branicach  z innych obwodów  łamiąc
przy  tym  przepisy  i  narażając  się  na  dyscyplinę  finansową.  Nie  będziemy  tego  zmieniać  bo
finansowanie  dojazdów  nie  może  obciążać  rodziców.  Dlatego  też  musimy  to  wszystko
sformalizować tak aby nie było niejasności i musimy doprowadzić do prawidłowego stanu.
I.  Kopaniecka:  długo  czekaliśmy na  przepisy  w  tym zakresie,  które  jasno  miały  to wszystko
sprecyzować. Niestety zapowiadane zmiany na czerwiec br. jedynie w części zostały wprowadzone
przez  ministerstwo.  W naszym przypadku dalszy brak  zmiany obwodów powoduje  naruszenie
przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania dojazdów . Dodatkowo nigdzie
jest  są  ujęci  uczniowie  z  miejscowości  Niekazanice  (brak  obwodu)   natomiast  w  przypadku
uczniów z miejscowości Włodzienin Kolonia brak obwodu dla Gimnazjum. Dlatego musimy to
uregulować. Również obwód Uciechowice nie jest zgodny ze stanem faktycznym gdyż tam nie ma
naszej  szkoły  a  jest  szkoła  stowarzyszeniowa.  Co  do proponowanych  zmian  mamy  zgodę
kuratorium.
Z.  Telega:  tzn.  od 1 września 2016r.  dzieci  np.  z  Boboluszek nie będą  uczęszczały do szkoły
w Uciechowicach?
I.  Kopaniecka:  nie,  tu chodzi  tylko o określenie obwodów i  finansowanie tak by nie naruszać

dyscypliny finansowej.  Dojazdy będą  nadal  dofinansowywane natomiast  znacząco rozwiąże to
problem z naruszeniem, który mieliśmy do tej pory finansując dojazdy dzieci z innych obwodów.
np. z wysokiej.
M. Wojciechowski:  to nie tak że szkoła w Uciechowicach nie istnieje. Rzecz w tym że dotychczas
płacono za dojazdy nieformalnie a teraz będzie formalnie. Czy dzieci z Jakubowic nadal będą miały
finansowane dojazdy?
I.  Kopaniecka:  przepraszam  jeżeli  ktoś  źle  mnie  zrozumiał,  w  Uciechowicach  jest  szkoła
Stowarzyszeniowa.
S. Baca: w odpowiedzi  Panie Mirosławie powiem jasno: Tak- dojazdy zawsze będą finansowane.
E.Czyszczoń: chciałbym przy okazji tej dyskusji dodać iż w czerwcu mieliśmy komisję w sprawie
tych ustaleń i czekaliśmy do 27.06.2016r. na zmiany przepisów. Sprawa była i jest nam znana.



J. Bartoszewski: to prawda że dzieci z Niekazanic chodziły kiedyś do szkoły w Kietrzu. Czy teraz
coś się zmieni  w związku z tymi obwodami?
I. Kopaniecka: dojazdy były i będą nadal finansowane tu się nic nie zmienia. Określenie obwodów
ma służyć tylko i wyłącznie temu, by finansowanie było zgodne z prawem.
J. Bartoszewski:  z tego co wiem mieliśmy kiedyś obwód Kietrz, po co są te obecne?
I.  Kopaniecka:  tak było.  Obwody są  określone przepisami  prawa i  jako takie funkcjonują.  Ich
określenie to już inna kwestia. W przypadku Niekazanic stało się tak że zostały kiedyś wykreślone z
obwodu Kietrz ale nie przypisane do żadnego innego obwodu.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za:  14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia granic ich obwodów

(Uchwała Nr XX/176/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 5
I. Kopaniecka: ta uchwała to kwestia dopasowania przepisów do wymagań wynikających z karty
nauczyciela.   Zmiana dotyczy głównie  wymiaru  godzin  dla  pani   Dyrektor  a  dokładnie  jego
zmniejszeniu.  Dodatkowo  zmieniliśmy  zgodnie  z  kartą  nauczyciela  zapisy  które  w  naszym
przypadku były przepisami martwymi a dotyczyły liczby specjalistów.
M. Fuczek: czy te zmiany z paragrafu 1 będą miały wpływ na wysokość pensji?
I.  Kopaniecka:  nie,  to  jedynie  kwestia  określenia  i  dopasowania do karty nauczyciela  (sposób
rozliczania godzin nadliczbowych).
E. Czyszczoń:  paragraf 2 był  również  omawiany na spotkaniu nauczycieli  i  temat jest również
znany.
R. Lenartowicz:  czy w szkole zatrudniamy emerytów? Pytam ponieważ  uważam że trzeba dać
szansę młodym którzy poszukują pracy.
I. Kopaniecka: tak, jest jeden nauczyciel zatrudniony na ½ etatu.
S.Baca: chciałbym dodać że to jedynie była dobra wola tej Pani która chciała zakończyć edukację
w prowadzonej klasie. To nastąpi  z zakończeniem roku szkolnego i wtedy też  ustanie stosunek
pracy z tą Panią.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za:  13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru

godzin dla niektórych innych nauczycieli. 
(Uchwała Nr XX/177/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 6
J. Mokrzycki: czy do ustalania kryteriów brany jest dochód z 500+?
I.  Kopaniecka:  nie.  Podkreślę  że w zakresie kryteriów uchwała niczego nie zmienia. Mieliśmy



jeszcze w obowiązującej uchwale  nieaktualne zapisy np. ZOKIS jak również kilka zapisów które
dublowały się z zapisami ustawy. Ogólnie było 5 uchwał teraz wszystko ujednolicamy tak by było
zgodnie ze stanem faktycznym.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za:  14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice

(Uchwała Nr XX/178/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 7

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Z  uwagi  na  treść  uchwały  wstrzymali  się  od  głosowania:  Przewodniczący  Rady  Gminy,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  (oraz z własnego wyboru jeden radny).

Za:  11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 czerwca  2016r. na
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

(Uchwała Nr XX/179/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 8
W. Chuchla: cała historia tej skargi wynikła z faktu, iż wystąpiłem do urzędu o udostępnienie 
informacji. Urzędnik po pewnym czasie dopiero zobowiązał mnie do sprecyzowania żądania a 
termin leciał. Wtedy Pan Malewicz wniósł na mnie skargę. Dostrzegam że obecnie proces 
udzielania informacji jest bardzo sformalizowany co popieram. Mogę również powiedzieć że Pan 
Malewicz nie mógł być dzisiaj obecny i później przekażę jego pismo  w sprawie ostatniej wizji w 
miejscowości Lewice.
S. Baca: nie mogę oceniać Pana Malewicza. Jednak co do udostępniania informacji publicznej 
każda osoba w tym radny jest traktowany tak samo a wynika to jasno  z przepisów w tym zakresie. 
Wniosków jest bardzo dużo i wielokrotnie zaburzają one tok pracy urzędników, jednak 
rozpatrywane są zgodnie z przepisami  w terminach określonych przepisami. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Z uwagi na  treść uchwały W. Chuchla wstrzymał się od głosowania (oraz z własnego wyboru 3
innych radnych).
Za:  9 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 czerwca  2016r.
Radnego Gminy Branice.

(Uchwała Nr XX/180/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 9
S.Baca: zmiany  w budżecie wynikają z otrzymanych subwencji między innymi za dowóz dzieci. Te
środki chcemy zainwestować w remont łazienek  w przedszkolu w Branicach.
M. Nowak: podczas wizytacji placówek oświatowych był postulat by w przedszkolu zamontować

wiatrochron. Może by część środków poświęcić na ten cel?



I.  Kopaniecka:  inwestycja środków w remont łazienek był  konsultowany i  uzgodniony z Panią
Dyrektor.  Nie  można  wykluczyć  że  jeżeli  środki  nam  pozwolą  to  również  wykonamy  ten
wiatrochron. Jeżeli nie to trzeba będzie to zaplanować w przyszłym budżecie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za:  13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie.

(Uchwała Nr XX/181/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 10   Wpływ korespondencji do Rady.
M.  Fuczek:  otrzymałem pismo  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  o  uzupełnienie  wniosku  w
sprawie powiększenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Mokre-Lewice”. Wystąpiłem do Wójta
jako wnioskodawcy przedmiotowej uchwały o uzupełnienie wniosku. Otrzymałem odpowiedź którą
macie państwo w dokumentacji. Proponuję aby udzielić takiej informacji do sejmiku:
Przewodniczący zarządził głosowanie:

Za  13     Przeciw 1             wstrzymało się 0
Zostanie wysłane pismo do Sejmiku Województwa Opolskiego.

Wpłynął wniosek Pana W. Malewicza w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie z
przepisami  Rada  nie  udostępnia  informacji  publicznej  dlatego  też  proponuję  aby  udzielić
odpowiedź w formie, którą również państwo otrzymaliście w dokumentacji na sesję z informacją do
wnioskodawcy o zasadach udostępniania informacji oraz o informacjach zamieszczonych w tym
zakresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Przewodniczący zarządził głosowanie:

Za 14        Przeciw 0            wstrzymało się 0
Zostanie wysłane pismo do wnioskodawcy.

Wpłynęło  również  pismo  o wyznaczeniu rozprawy w sprawie mandatu Radnej-  Naczelny Sąd
Administracyjny- pismo  w dokumentacji.

W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Kancelarii Adwokackiej w sprawie Radnego Pawła Kopeczek
oraz  jego  małżonki.  Pismo otrzymaliście  państwo  przed  sesją.  Moja  propozycja  jest  taka,  że
z uwagi na treść pisma, organem właściwym do jego rozpatrzenia jest Wójt Gminy Branice.
P. Kopeczek: chciałbym dodać że w chwili obecnej  z uwagi na częste i nieustanne ataki na moją

osobę, prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nękania mojej osoby przez Pana Kawika. Jak
widać jest to kolejny element który niewątpliwie znajdzie swoje odzwierciedlenie w prowadzonym
postępowaniu.
W. Chuchla: moim zdaniem pismo to ma znamiona skargi.  Wskazane są  tam relacje pomiędzy
żoną- pracownikiem urzędu- a radnym. Jeżeli Pan przewodniczący proponuje  przekazanie tego
pisma do Wójta to z tym się mogę zgodzić tylko w części i tylko w części tego byłoby to zasadne.
W pozostałej części powinna tym się zająć komisja rewizyjna.
M. Fuczek: sprawa dotyczy pracownika urzędu a więc w tym zakresie do rozpatrzenia tego pisma
kompetentnym  jest  Wójt  jako  pracodawca.  W drugiej  części  sprawa  dotyczy  Radnego  ale  w
zakresie realizacji decyzji Wójta Gminy Branice a więc tu również kompetentnym zdaje się być
organ wydający decyzję  a  więc również  Wójt  Gminy Branice.  Panie  Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej jak Pan uważa?



J.  Mokrzycki:  popieram Pana  zdanie  w tym zakresie  nie  widzę  podstaw do  działania  komisji
rewizyjnej.

Przewodniczący zarządził głosowanie:
W głosowaniu nie brał udziału Radny Paweł Kopeczek:

Za 8            przeciw 2           wstrzymało się   3
Pismo zostanie przekazane do Wójta wraz z prośbą o udzielenie informacji Radzie Gminy Branice
po zakończeniu postępowania.
K. Herbut: konsultowaliśmy tę sprawę z Radcą Prawnym. W jego opinii w sprawie pracownika
gminy  organem właściwym do rozpatrzenia pisma jest Wójt. Podobnie sprawa ma się jeżeli chodzi
o kwestię wykonywania lub niewłaściwego wykonywania decyzji Wójta.
S.Baca: po mojej odpowiedzi proszę by komisja rewizyjna również przeprowadziła postępowanie
wyjaśniające tak aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości wszystkim którzy w tej sprawie mają takie. Po
raz  kolejny  chcę  zapewnić  że  proces  decyzyjny  jak  i  obieg  informacji  w  urzędzie  jest  jasno
określony i nie dopuszczam możliwości jakichkolwiek podkreślam jakichkolwiek nieprawidłowości
w tym zakresie. Jeżeli ktokolwiek i kiedykolwiek dopuściłby się naruszeń to osobiście wyciągnę
konsekwencje. Chcę by działania urzędu i urzędników były jasne, jawne i czytelne oraz zgodne
z przepisami prawa. 
Z.Telega:  chciałbym  podkreślić  że  komisja  rewizyjna  nie  powinna  weryfikować  rozstrzygnięć
Wójta któremu przysługuje  zaufanie publiczne.
W. Chuchla: komisja rewizyjna  sprawdza działalność Wójta. Oczywiście nie może wpływać na
działania  administracyjne  przez  niego  podejmowane  ale  komisja  rewizyjna  w  założeniu  ma
instrumenty kontrolne.
Z. Telega: Panie Wójcie w dokumentach jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
drogi, może jakieś bliższe informacje?
S.Baca: zawiadomienie skierowane przez  obywatela a dotyczy drogi do oczyszczalni ścieków. Jest
to postępowanie w sprawie a nie przeciwko komuś. Na tą chwilę nie posiadam więcej informacji.
Z.Telega: czy to prawda że Pan Dyrektor Szpitala chciał  przejąć  garaże a Gmina nie wyraziła
zgody?
M. Fuczek: porządek obrad został przyjęty i nie możemy w tym momencie wprowadzać innych
punktów i dyskusji.
S. Baca: chętnie odpowiem na wszelkie pytania po zakończeniu sesji jeżeli jest taka potrzeba.
M.  Wojciechowski:  mam  uwagę,  że  jest  niestosowne  mówić  o  radnym  i  pracowniku  urzędu
w obecności  ludzi  którzy nie znają  kontekstu  sprawy.  Te sprawy winne być  rozpatrywane we
własnym gronie radnych.

Ad. 11
Wobec  wyczerpania  punktów  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  Marian  Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

Na tym protokół zakończono 11:00
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz


