
Protokół Nr XXIV/17  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 9 stycznia 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 11.00 
 

Rozpoczęcie sesji poprzedziła uroczystość zaprzysiężenia Radnego. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. 

Nieobecni Radni: Wojciech Chuchla, Artur Nowak.  

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Marzena Forystek – Radca Prawny, 
Józef Kozina- Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Alina Szelepa- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. 
Sołtysi. 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie radnemu zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 
4. Stwierdzenie quorum. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
7. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
8. 8.Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz 

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 
9. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
10. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Podjęcie Uchwały  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy 

Branice na lata 2017-2020. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Branice na 2017rok. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu komisji Rolno – Ekologicznej. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu komisji Budżetowo – Finansowej. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu komisji Lokalnych Przedsięwzięć 

Gospodarczych. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2017 rok. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej 

na 2017rok. 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno – Ekologicznej na 

2017 rok. 
21. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Realizacji Zadań 

Społecznych, Oświatowych i OSP na 2017 rok. 
22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 

Gospodarczych na 2017 rok. 
23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. 
24. Podjęcie Uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w 

celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 



publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

25. Wolne wnioski i informacje. 
26. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych.  
Ad. 2 
Przewodniczący poprosił Panią Alinę Szelepa, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej 
w Branicach o wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze. Pani Alina Szelepa 
pogratulowała nowo wybranemu radnemu wyboru i wręczyła zaświadczenie o wyborze. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący pogratulował  radnemu wyboru. 
Przewodniczący obrad poprosił  o powstanie i odczytał rotę ślubowania. 
  
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców.” 
  
Nowo wybrany Radny Grzegorz Chojnacki wypowiedział słowo „ślubuję, tak mi dopomóż 
Bóg”. 
Przewodniczący podziękował za złożenie ślubowania i poinformował, że radny, objął mandat 
Radnego Rady Gminy Branice. 

 
Przewodniczący oddał głos Wójtowi, który serdecznie przywitał Panią Lidię Szpak oraz 
zespół „KAPRYS”- MISTRZYNIE EUROPY I ŚWIATA TAŃCÓW MAŻORETKOWYCH 
2016. Dziewczęta otrzymały gratulacje i nagrody za tak wspaniałe sukcesy i promocję naszej 
Gminy i Polski w świecie. W podziękowaniu za wsparcie - Panu Wójtowi Sebastianowi Baca 
oraz Radzie Gminy , Branickie Mażoretki „Kaprys” przekazały pamiątkowy obraz. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji 
uczestniczy 13 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
 
 
Ad. 5 
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad oraz: 
1. wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały        
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Gminę Branice. 
 
Za:  13           Przeciw:    0         Wstrzymało się: 0 
Wniosek przyjęty. 
 



2. Przewodniczący zgłosił wniosek podpisany przez 3 radnych o dołączenie do porządku 
obrad punktu : podjęcie uchwały w sprawie wniosku z dnia 28 grudnia 2016r. dotyczącego 
zasadności wypłaty diety Radnej 
Z.Telega zapytał czy  w tym przypadku konieczne jest podjęcie uchwały? 
M.Fuczek odpowiedział iż zgodnie z przepisami prawa Rada podejmuje decyzje w formie 
uchwały. 
 
Za:   10         Przeciw:    2           Wstrzymało się :1 
Wniosek przyjęty. 
 
Przewodniczący zapytał czy w tym punkcie są inne wnioski. 
Brak innych wniosków 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków. 
 
Za:    12        Przeciw:     0            Wstrzymało się:1 
 
Ad. 6 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady Gminy, która odbyła się 21 
listopada 
Za:   10          Przeciw:  0           Wstrzymało się: 3 
 
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
Ad. 7 
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do 
protokołu). 
 
Ad. 8 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na 
piśmie (załącznik do protokołu). 
 
Ad. 9 
 
J.Mokrzycki poinformował , że Komisja Rewizyjna spotkała się 2 razy (28.11.2016- 
weryfikacja inwestycji, 5.12.2016- plan pracy komisji na 2017r. ) 
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji, pracami nad budżetem i planem pracy komisji na 2017r. 
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji, , pracami nad budżetem i 
planem pracy komisji na 2017r. 
Dodatkowo przewodniczący poinformował iż wraz z Radnym M.Nowakiem uczestniczył        
w spotkaniu  z kuratorem oświaty oraz w spotkaniu Rady pedagogicznej  z Wójtem Gminy       
w sprawie reformy edukacji. 
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych 
Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji, , pracami 
nad budżetem i planem pracy komisji na 2017r. 
 R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji , pracami nad budżetem i planem pracy komisji na 2017r. 
  



Ad. 10 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 10 obrad. 
Odczytał informację o złożonych interpelacjach. 
Ad.11 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
Brak dyskusji. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S.Rzeszuciński przedstawił zmianę w kategorii WPF: Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego. - Przebudowa i rozbudowa 
oraz termomodernizacja budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą użytkowania na Zakład 
Aktywności Zawodowej na działce nr 435/1 w miejscowości Lewice.  
 M.Fuczek- czy ta zmiana ma wymiar finansowy? 
S.Rzeszucińki- nie, jest to jedynie kwestia doprecyzowania nazewnictwa tej kategorii. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020. 
(Uchwała Nr XXIV229/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.13 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Fuczek- była informacja o boisku wielofunkcyjnym. Jaka kwota została zapisana w 
budżecie na ten cel? 
S.Rzeszuciński- jest to kwota 350 tyś. Zł. 235 tyś to środki własne 115 tyś. Dotacja (załącznik 
nr 7- przedsięwzięcia inwestycyjne) 
Przewodniczący zamknął dyskusję.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12       Przeciw: 0     Wstrzymało się:   1  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 

2017rok. 
(Uchwała Nr XXIV/230/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   11     Przeciw:  0    Wstrzymało się:  2   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu komisji Rolno - 

Ekologicznej 
(Uchwała Nr XXIV/231/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 



 
 
 
Ad.15 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:  0    Wstrzymało się:  1   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu komisji Budżetowo - 

Finansowej 
(Uchwała Nr XXIV/232/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu komisji Lokalnych 

Przedsięwzięć Gospodarczych. 
(Uchwała Nr XXIV/233/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 

Branice na 2017rok. 
(Uchwała Nr XXIV/234/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.18 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   13     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2017rok  
(Uchwała Nr XXIV/235/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 



 
 
Ad.19 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw: 0     Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Budżetowo - Finansowej na 2017rok. 
(Uchwała Nr XXIV/236/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 20 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M. Nowak- chciałbym złożyć wniosek na ręce przewodniczącego Komisji Rolno – 
Ekologicznej w sprawie podjęcia działań dotyczących zaorywania dróg polnych. W tym 
zakresie niezbędne jest podjęcie stosownych działań, gdyż ta sprawa jest bardzo ważna. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   11     Przeciw: 1     Wstrzymało się:  1   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno - 

Ekologicznej na 2017rok. 
(Uchwała Nr XXIV/237/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 21 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Szyhyński- w planie pracy komisji jest punkt dotyczący kontroli OSP Branice i OSP 
Lewice, czym jest to podyktowane oraz czy inne jednostki też będą kontrolowane? 
E.Czyszczoń- wynika to z faktu iż te dwie jednostki otrzymały dodatkowe środki pod koniec 
ubiegłego roku, a jako że OSP leży  w zakresie działania komisji to taka weryfikacja jest 
zasadna. Oczywiście zgodnie z zapisami projektu uchwały w sprawie planu prac komisji , 
plan ten może ulec zmianie. Co do kontroli innych jednostek to oczywiście jest to możliwe. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  12      Przeciw: 0     Wstrzymało się:   1  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 2017 rok. 

 (Uchwała Nr XXIV/238/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 
 
 



 
 
Ad. 22 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  1   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych na 2017rok. 

 (Uchwała Nr XXIV/239/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 23 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości. 
(Uchwała Nr XXIV/240/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 24 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:    13    Przeciw: 0     Wstrzymało się:   0  

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

(Uchwała Nr XXIV/241/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

Ad. 25 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
T.Sęga- tego punktu nie było na komisjach. Proszę o więcej informacji. 
S.Baca- jest to dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa. Poza tym nie ma żadnych 
innych zmian w tym zakresie. Chodzi o  przepisy dotyczące sześciolatków i finansowania 
wyżywienia. 



M.Fuczek- w przeszłości też obowiązywała stawka- złotówka? 
S.Baca- tak.  
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13       Przeciw:   0   Wstrzymało się:    1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Branice. 
(Uchwała Nr XXIV/242/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 26 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  11      Przeciw: 2     Wstrzymało się:  0   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w  sprawie wniosku z dnia 28 grudnia 2016r. 

dotyczącego zasadności wypłaty diety Radnej 
(Uchwała Nr XXIV/243/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 27 Wolne wnioski i informacje 
T. Mróz zwróciła się z pytaniem do starosty o termin realizacji inwestycji remont drogi 
Niekazanice – Wiechowice 
J. Kozina w odpowiedzi wskazał  iż w dniu 30.12.2016r. otrzymał pismo  z którego wynika, 
że dofinansowanie do inwestycji planowanych prze Powiat Głubczyce zostało zmniejszone      
o kwotę 8mln zł. Czeka jednak na informację o możliwości uzyskania dodatkowych środków 
z listy rezerwowej. Póki co planowana inwestycja ma się rozpocząć w kwietniu br. 
J. Mokrzycki zwrócił się z pytaniem do starosty w sprawie zabezpieczenia środków                
w budżecie powiatu dla Gminy Branice w ramach współfinansowania inwestycji przez Gminę 
Branice (remont drogi Niekazanice – Wiechowice) i adekwatnie finansowanie przez 
starostwo kanalizacji  w miejscowości Branice. 
J. Kozina odpowiedział że w tym przypadku nie ma zagrożenia i podjęte decyzje w tym 
zakresie będą realizowane. 
R. Lenartowicz- chciałem podziękować Panu staroście i Starostwu za prace wykonane             
w miejscowości Boboluszki. Dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców.  
M. Wojciechowski- korzystając z obecności Pana Starosty chciałbym  zasygnalizować 
problem kosztów biletów PKS-u. Obecnie jest tak że  pasażer jadąc z Dzierzkowic do Kietrza 
płaci po pierwsze za trasę Dzierzkowice – Pilszcz i dodatkowo Pilszcz – Kietrz. Łącznie to 
15zł. Czy nie można zrobić tego na wzór PKP- kupuje bilet  z jednej miejscowości do drugiej 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów? 
D o Pana przewodniczącego- przy podejmowaniu uchwały w sprawie budżetu wstrzymał się 
Pan od głosu. Mogę poznać powód takiej decyzji? 
J. Kozina-  w sprawie cen biletów i takiego sposobu naliczania zgadzam się z Panem i  w tej 
sprawie podejmę rozmowy z Prezesem PKS-u. 



M. Fuczek- Panie  Mirosławie w odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie głosowania, 
chciałbym Pana zapewnić, że  podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Radnych, w tym 
oczywiście przewodniczącego oraz sposób głosowania to ich autonomiczne prawo i wybór. 
W tym przypadku również tak było. 
R. Lenartowicz- chciałbym podziękować Panu Zdzisławowi Telega za podjęte działania          
w sprawie usprawnienia wywozu buraków. 
M. Fuczek- chciałbym podkreślić, że w tym punkcie każdy może zabrać głos, dotyczy            
to również sołtysów.  
W związku  z brakiem kolejnych wniosków  i informacji przewodniczący kontynuował. 
M.Fuczek- z góry chciałbym  serdecznie przeprosić za powstałe zamieszanie a zarazem 
podziękować za okazane zaufanie, ale w tym miejscu oświadczam że rezygnuję                       
z członkostwa w kapitule wyróżnienia  Zasłużony dla Gminy Branice. Jednocześnie 
chciałbym zaproponować na moje miejsce kandydaturę Pani Teresy Mróz. 
Pani Tereso czy zgadza się Pani na przedstawioną propozycję? 
T. Mróz- tak, zgadzam się. 
M.Fuczek- proszę o zgłaszanie kandydatów do kapituły wyróżnienia  Zasłużony dla Gminy 
Branice. W związku  z brakiem kandydatów przewodniczący zamknął listę. 
M.Nowak- Panie przewodniczący czy mogę, możemy poznać powód Pana decyzji? 
M. Fuczek-  z uwagi na natłok obowiązków, związanych z organizacją i działaniem Rady 
Gminy Branice,  nie jestem w stanie uczestniczyć  w pracach kapituły. 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powołania Teresy Mróz na członka 
Kapituły. 
Za:  13                      Przeciw:   0              Wstrzymało się: 2 
Wniosek został przyjęty. 
Teresa Mróz została wybrana na członka kapituły. 
 
 
J. Kozina- chciałem pogratulować przyjęcia budżetu. Dodam że to duże wyzwanie mając 25% 
przeznaczone na inwestycje ale życzę pełnej realizacji planów. 
S .Baca- w imieniu swoim i radnych dziękujemy i wzajemnie. 
M. Fuczek- budżet starostwa też jest większy co niejako ma przełożenia na inwestycje            
w Gminie Branice. 
J. Kozina- również w Gminie Branice. 
R. Lenartowicz- Panie starosto, a co  z tym budynkiem PKP? Żal na to patrzeć. 
J. Kozina- niestety kiedyś zapadła taka a nie inna decyzja. Budynek został sprzedany                     
i w chwili obecnej stanowi własność prywatną. W tym zakresie nie możemy nic zrobić, ale 
zgadzam się że żal patrzeć na taki niszczejący budynek.  
 
 
Ad. 28 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono godz. 11.00. 
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 
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Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 21 listopada  2016 r. do dnia 8 stycznia 2017 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 9 stycznia 2017 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie nr 81G/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów          

i wydatków o kwotę 93 498,48zł, 
• Zarządzenie nr 82G/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od 

towarów i usług w Gminie Branice i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym. 
• Zarządzenie nr 83G/16 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Powiatu Głubczyckiego  w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w      
Powiecie Głubczyckim na rok 2017, 

• Zarządzenie nr 84G/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów          
i wydatków o kwotę 42 367,00zł, 

• Zarządzenie nr 85G/16 z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie odwołania i powołania składu 
Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach. 

• Zarządzenie nr 86G/16 z dnia  6 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta 
Gminy Branice nr 10G/07, 

• Zarządzenie nr 87G/16 z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów          
i wydatków o kwotę 134 592,10zł, 

• Zarządzenie nr 88G/16 z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Branice 
nr 38G/16 z dnia 13 maja 2016r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do 
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.- 
Prawo zamówień publicznych. 

• Zarządzenie nr 89G/16 z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów          
i wydatków o kwotę 8 000,00zł, 

• Zarządzenie nr 90G/16 z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie powołania gminnych komisji 
konkursowych do przeprowadzania konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w 
roku szkolnym 2016/2017. 

• Zarządzenie nr 91G/16 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków. 
• Zarządzenie nr 92G/16 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia członków kapituły 

Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice. 
• Zarządzenie nr 93G/16 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów          

i wydatków o kwotę 50 000,00zł, 
• Zarządzenie nr 94G/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków, 
• Zarządzenie nr 95G/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustaleniu maksymalnej kwoty  dofinansowania oraz 
określenia specjalności i form kształcenia w jednostkach oświatowych Gminy Branice w roku 
2017.  

 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  

  
• z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia Wójta 

Gminy Branice nr 81G/16, 
• z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  uchwały rady Gminy 

Branice nr XXIII/226/16, 



 

2 

• z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji ds. ochrony i zabezpieczenia 
danych osobowych, 

• z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia Wójta 
Gminy Branice nr 84G/16, 

• z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego funduszu 
Świadczeń Socjalnych oraz powołania komisji socjalnej w Urzędzie Gminy Branice. 

• z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej celem 
przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych użytkowanych przez Gminę 
Branice. 

• z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji gruntów 
• z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia Wójta 

Gminy Branice nr 87G/16, 
• z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia Wójta 

Gminy Branice nr 89G/16. 
• z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia Wójta 

Gminy Branice nr 91G/16. 
• z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia Wójta 

Gminy Branice nr 93G/16. 
• z dnia 28 grudnia 2016r.  w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia Wójta 

Gminy Branice nr 94G/16. 
 
 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
21.11.2016 r. (Branice), sesja Rady Gminy; 
21.11.2016 r. (Głubczyce), spotkanie organizacyjne ’Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy’; 
21.11.2016 r. (Branice), robocze spotkanie z dyrekcją ZGS; 
22.11.2016 r. (Branice), spotkanie z projektantem wykonującym dla UG projekty techniczne  
  przebudowy parków szkolnych w Branicach i Włodzieninie; 
22.11.2016 r. (Głubczyce), udział w przedstawieniu pensjonariuszy Środowiskowego Dom  
  Samopomocy Nowe Gołuszowice; 
22.11.2016 r. (Lewice), udział w uroczystości pogrzebowej pracownika UG; 
23.11.2016 r. (Opole), konferencja na temat turystyki wędkarskiej w Urzędzie Marszałkowskim; 
23.11.2016 r. (Głubczyce), spotkanie robocze z starostom Powiatu Głubczyckiego; 
24.11.2016 r. (Branice), spotkanie z projektantem wykonującym dla UG projekty techniczne  
  przebudowy parków szkolnych w Branicach i Włodzieninie; 
24.11.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami zespołu Impuls; 
28.11.2016 r. (Głubczyce), spotkanie dotyczące reformy oświaty z kuratorem oświaty woj.  
  Opolskiego oraz Panią wojewodą woj . Opolskiego; 
28.11.2016 r. (Głubczyce), konferencja podsumowująca modernizacje szpitala w Głubczycach; 
29.11.2016 r. (Branice), spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą; 
29.11.2016 r. (Branice), rada budowy kanalizacji Branic; 
29.11.2016 r. (Uciechowice), zebranie wiejskie miejscowości Uciechowice; 
29.11.2016 r. (Wiechowice), zebranie wiejskie miejscowości Wiechowice; 
29.11.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Home Instal specjalizującej się w  
  montażu odnawialnych źródeł energii ; 
02.12.2016 r. (Nysa), spotkanie członków stowarzyszenia Subregion Południowy; 
03.12.2016 r. (Prudnik), uroczyste podpisanie umowy dofinansowującej z środków unijnych  
  modernizacje parku i centrum kultury; 
05.12.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji budżetowej; 
06.12.2016 r. (Branice), udział w wydarzeniu św. Mikołaj odwiedza Gminę Branice; 
07.12.2016 r. (Branice), spotkanie z nauczycielkami zespołu ’SZAK’; 
07.12.2016 r. (Lewice), udział w uroczystości pogrzebowej byłego pracownika UG; 
07.12.2016 r. (Kietrz), uczestnictwo w Radzie Programowej LGD; 
08.12.2016 r. (Branice), spotkanie z instruktorkami zespołu ’Impuls’; 
09.12.2016 r. (Pawłowiczki), uczestnictwo w zebraniu zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej; 



 

3 

10.12.2016 r. (Pawłowiczki), uczestnictwo w zebraniu zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej; 
10.12.2016 r. (Wysoka), współorganizacja wydarzenia Polsko - Czeskie Kolędowanie oraz  
  jarmarku przedświątecznego; 
11.12.2016 r. (Baborów), udział w Mikołajkowym Turnieju Orlików w halowej piłce nożnej ; 
12.12.2016 r. (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowej Rady Gminy; 
12.12.2016 r. (Branice), udział w pracach Komisji Lokalnej Rady Gminy; 
12.12.2016 r. (Branice), udział w pracach Komisji Oświatowej Rady Gminy; 
13.12.2016 r. (Branice), udział w świątecznym opłatku PRACOWNIKÓW I PENSJONARIUSZY  
  Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach; 
14.12.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami OSP Lewice oraz PSP Głubczyce w spr.  
  włączenia OSP Lewice w krajowy system ratowniczy; 
14.12.2016 r. (Kietrz), Rada Programowa LGD; 
15.12.2016 r. (Branice), udział w Finale Wojewódzkim Piłki Halowej Nożnej Dziewcząt Szkół  
  Podstawowych w ZGS Branice; 
15.12.2016 r. (Włodzienin), udział w jarmarku charytatywnym w SP Włodzienin; 
15.12.2016 r. (Branice), udział w świątecznym spotkaniu przedsiębiorców z terenu Gminy Branice; 
16.12.2016 r. (Branice), akt notarialny; 
16.12.2016 r. (Branice), udział w spotkaniu opłatkowym Branickiego koła emerytów; 
16.12.2016 r. (Branice), udział w świątecznym przedstawieniu jasełkowym przedszkola   
  publicznego; 
17.12.2016 r. (Uciechowice), udział w uroczystym otwarciu wystawy szopek w SP Uciechowice; 
19.12.2016 r. (Bliszczyce), spotkanie opłatkowe w przedszkolu Bliszczyce; 
19.12.2016 r. (Branice), spotkanie robocze z dyrekcją ZGS Branice; 
20.12.2016 r. (Branice), udział w świątecznym spektaklu jasełkowym przedszkola katolickiego; 
20.12.2016 r. (Branice), świąteczne spotkanie pracowników UG Branice; 
21.12.2016 r. (Branice), akt notarialny z P. Antoszczyszyn; 
21.12.2016 r. (Branice), akt notarialny z P. Cima; 
21.12.2016 r. (Głubczyce), spektakl świąteczny podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy w 
  Nowych Gołuszowicach; 
21.12.2016 r. (Wysoka), spotkanie z projektantem drogi transportu rolnego; 
21.12.2016 r. (Branice), spotkanie gminnego zarządu OSP; 
22.12.2016 r. (Opole), udział w uroczystości podpisania umowy dofinansowania budowy   
  kanalizacji Branic z udziałem marszałka  A. Buły; 
27.12.2016 r. (Głubczyce), akt notarialny zbycia umowy darowizny (powrotny akt), na rzecz  
  starostwa powiatowego; 
27.12.2016 r. (Kietrz), rada programowa LGD; 
27.12.2016 r. (Jędrychowice), udział w mszy świętej w intencji samorządu  Gminy Branice; 
29.12.2016 r. (Branice), podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z operatorem  
  wybranym w przetargu (NAPRZÓD); 
29.12.2016 r. (Branice), spotkanie z dyrekcją przedszkola katolickiego; 
30.12.2016 r. (Branice), spotkanie z nauczycielami WF ZGS Branice. Konsultacje w sprawie  
  projektu budowy boiska z sztuczną nawierzchnią; 
02.01.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowej Rady Gminy; 
02.01.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Lokalnej Rady Gminy; 
02.01.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Rolnej  Rady Gminy; 
02.01.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Oświatowej Rady Gminy; 
03.01.2017 r. (Branice), uczestnictwo w radzie pedagogicznej ZGS Branice; 
06.01.2017 r. (Branice), udział w koncercie kolędowym z udziałem Kapeli Istebna w kościele  
  Najświętszej Maryi Pany; 
08.01.2017 r. (Branice), udział w zebraniu Branickiego Koła Wędkarzy 
 
 
 
 



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

tj. od 21 listopada 2016r. do 8 stycznia 2017 r. 

 
1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów. 
2. Uczestniczyłem  w sesji Rady miejskiej w Kietrzu. 
3. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice. 
4. Uczestniczyłem w świątecznym spotkaniu z przedsiębiorcami Gminy Branice. 
4. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy.  
5. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady. 

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

tj. od 21 listopada 2016r. do 8 stycznia 2017r. 

Korespondencja przychodząca. 
1.2016-11-28- pismo Wójta dotyczące uzupełnienia wniosku w sprawie obszaru Chronionego 
Krajobrazu "Mokre-Lewice" 
2. 2016-12-05- pismo (informacja) Dyrektora Szpitala w Branicach. 
3. 2016-12-12- pismo Uniwersytetu opolskiego w sprawie wsparcia finansowego. 
4. 2016-12-21- pismo SKO opole w sprawie przekazania skargi na OPS Branice do 
Wojewody. 
5. 2016-12-22- pismo Wójta Gminy Branice w sprawie  rozpatrzenia możliwości 
przyspieszenia sesji. 
6. 2016-12-22- uchwały RIO w sprawie: pozytywnej opinii sfinansowania deficytu 
budżetowego 2017r., pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie WPF 2017-2020, 
pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017r. 
7. 2016-12-29- pismo Urzędu Wojewódzkiego w sprawie skargi na OPS. 
8. 2017-01-04- pismo Wójta Gminy Branice w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu 
do porządku obrad. 
9. 2017-01-04- pismo Wojewody Opolskiego  w sprawie przekazania pisma Władysława 
Malewicza w sprawie diety radnej. 
 

Korespondencja wychodząca: 

1. 2016-11-28- pismo do Sejmiku województwa Opolskiego dotyczące uzupełnienia wniosku 
w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu "Mokre-Lewice" 

 

 

 
 


