Protokół Nr XLIII/18
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 15 października 2018 r., od godz. 10.00 do godz. 11:45
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Nieobecni Radni: Grzegorz Chojnacki, Marek Szyhyński
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice.
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego,
asp.sztab. Waldemar Kacprzak- Komendant Komisariatu w Kietrzu
asp.sztab. Robert Janicki
Stefan Grefling – Radca Prawny.
Sołtysi
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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 dotyczącej bezpieczeństwa publicznego w Gminie Branice.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Branice.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal
5B/13 przy ul. Słonecznej w miejscowości Branice wraz z udziałem w działce 149/20)
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
15. Wystąpienia radnych z 3 minutową dyscypliną czasową.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. 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.

Wójt złożył wniosek ustny o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie Uchwały
zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z 11 grudnia 2017 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta.:
Za: 13
Przeciw:0
wstrzymało się:0
Przyjęto wniosek.
Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy porządek obrad uwzględniający wniosek Wójta
w pkt. 15 i analogicznie przesunięcie punktów o kolejny numer w dół.
Za: 13
Przeciw: 0
wstrzymało się:0
Przyjęto porządek obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 17 września 2018r.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Protokół z sesji został przyjęty.
Ad. 5
Informacja Wójta Gminy Branice.
Ad. 6
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
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.
R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna
przeprowadzała analizę sprzedaży nieruchomości gminnych za rok 2017 i nie stwierdziła
nieprawidłowości. kontroli.
Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Ad.9
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący odczytał interpelację radnego R.Lenartowicz: naprawa tamy na rzece Opava,
usunięcia zatorów na w/w rzece, wykoszenie wałów przeciw powodziowych.
E.Czyszczoń: korzystając z obecności radnych powiatowych chciałby zwrócić uwagę na
konieczność wyregulowania studzienek na ul. Szpitalnej. Składam wniosek na podstawie
informacji kierowców.
W.Chuchla: od kilku tygodni na ul. Szpitalnej nie ma oświetlenia ulicznego. Kiedy będzie to
zrobione?

T.Krupa: chciałbym zwrócić uwagę iż starostwo planuje inwestycję w postaci przebudowy
niebezpiecznego skrzyżowania w Lewicach. Proszę o rozważenie prośby w sprawie
przekazania działki gminnej na ten cel abyśmy mogli realizować to zadanie.
Przewodniczący zamknął dyskusję
Ad.10
Udzielenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Branice.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
R.Lenartowicz: wspominał Pan o wolnych etatach, nie można zatrudnić emerytów?
W.Kacprzak: te sprawy regulują odpowiednie przepisy prawa ale proszę wierzyć że jeżeli
ktoś przeszedł na emeryturę to nie wróci do służby.
R.Lenartowicz: co z jednostkami całodobowymi?
W.Kacprzak: prowadzone są takie rozmowy. Chodzi tu również o współfinansowanie przez
samorządy. W przypadku Branic problem dotyczy też samego budynku ale myślę że
w odpowiednim czasie temat zostanie podjęty.
E.Czyszczoń: w miesiącu lipcu byłem świadkiem kradzieży pachołków drogowych.
Zgłosiłem ten fakt i do dziś nie mam żadnej informacji jak również nie byłem przesłuchiwany
w tej sprawie.
W.Kacprzak: osobiście w dniu dzisiejszym sprawdzę co się dzieje w tej sprawie i Pana
poinformuję.
T.Sega: jak wygląda sytuacja Gminy Branice na tle powiatu?
W.Kacprzak: wszędzie jest podobnie ale porównując podobne Gminy Branice i Baborów to
Branice są Bezpieczniejsze.
M.Fuczek: czy posiada Pan dane o naruszeniu nietykalności cielesnej osób pełniących funkcje
publiczne?
W.Kacprzak: wiemy że takie sytuacje miały miejsce np. w ROPS-ie ale z uwagi na orzeczenia
psychiatryczne sprawy były umarzane lub nawet czasami wycofywane przez
poszkodowanych.
W.Hnatiuk: dziękuję w imieniu wszystkich emerytów za uczestnictwo policjantów
w spotkaniu emerytów. Były to cenne wskazówki i informacje dla tej grupy wiekowej.
Ad. 11
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice.
(Uchwała Nr XLIII/431/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12
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 regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice.
(Uchwała Nr XLIII/432/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13
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 sprzedaż
nieruchomości
(lokal 5B/13 przy ul. Słonecznej w miejscowości Branice wraz z udziałem w działce
149/20)
(Uchwała Nr XLIII/433/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14
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 zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XLIII/434/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15
Przewodniczący otworzył dyskusję.
S.Rzeszuciński: zmiana WPF polega na wprowadzeniu zadania PSZOK z uwagi na
pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Zadanie planowane w tym roku realizacja
najszybciej w przyszłym.
S.Baca: dodam że to kwota 1mln 200tyś zł +400 tyś zł i możemy być wszyscy dumni z tego
sukcesu.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Branice nr
XXXIV/346/17 z 11 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021.
Ad. 16
Wystąpienia Radnych w limitem czasowym 3 min.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu kolejno od prawej strony:
W.Chuchla: podziękował za współpracę radnym , sołtysom oraz wszystkim zebranym.
Wskazał iż to były 4 lata pracy ale widać już efekty. Podkreślił rolę Wójta w osiąganiu takich
rezultatów jednak jak wskazał nie byłoby to możliwe przy dobrej współpracy z radą. Dodał iż
od dłuższego czasu na 2 kontach internetowych zarzuca mu się kłamstwo. Określił to jako
anonimowe tchórzostwo i nazwał osoby które wg. jego wiedzy znajdują się nawet w tym
momencie na sali „kanaliami”. Nie wskazał jednak osób o których mówił a jedynie
podkreślał według niego że takie są.

R.Lenartowicz: podziękował za współpracę wszystkim radnym, sołtysom, mieszkańcom,
Wójtowi i pracownikom Urzędu oraz przewodniczącemu Rady
A.Nowak: podkreślił iż był najmłodszym radnym i ta kadencja pozwoliła mu zdobyć spore
doświadczenie w pracy samorządowca. Podziękował za zaufanie i współpracę wskazując iż
jest jeszcze wiele do zrobienia.
T.Sęga: podziękował za współpracę radnym , sołtysom, Wójtowi i przewodniczącemu Rady.
M.Nowak: wskazał iż była to owocna kadencja, wiele wyzwań i wiele pozytywnych
rezultatów. Podziękował za współpracę radnym, Wójtowi, pracownikom Urzędu,
pracownikowi Biura Rady i wskazał iż wierzy w to że nie zawiódł nigdy mieszkańców
i nadal chce pracować dla dobra Gminy kandydując na kolejną kadencję.
Z.Telega: podziękował radnym, sołtysom pracownikom Urzędu i przeprosił za ewentualne
emocje jakie się zdarzyły.
M.Humeniuk-Wiśniewska: podziękowała za zaufanie wyborców. Kadencja była owocna
wiele udało się zrobić jeszcze wiele jest do zrobienia. Priorytetem pozostaje wykonanie
chodnika w Dzbańcach. Podziękowała za współpracę radnym, sołtysom, mieszkańcom,
wójtowi, pracownikom Urzędu oraz pracownikowi biura rady.
W.Hnatiuk: podziękowała za współpracę radnym, sołtysom, Wójtowi pracownikom urzędu
i wszystkim z którymi współpracowała.
E.Czyszczoń: podziękował sołtysom, radnym gminnym, radnym powiatowym, pracownikom
urzędu oraz Wójtowi. Określił te 4 lata pracy jako efektywne ale wie że nie wszystko udało
się zrobić np. brak orlika w Branicach. Obecnie kandyduje do rady powiatu gdzie również
chce działać na rzecz naszej Gminy.
P.Kopeczek: podziękował Wójtowi, Radnym sołtysom, Radnym powiatowym, Staroście
(złożył również życzenia powrotu do zdrowia) oraz przewodniczącemu rady.
J.Mokrzycki: podziękował wszystkim którzy już tu zostali wymienieni i dodam że dziękuję
również radcy prawnemu- Panu Stefanowi- za ciężką pracę.
T.Mróz: podziękowała za współpracę radnym, sołtysom, mieszkańcom radcy prawnemu,
Wójtowi i pracownikom urzędu.
S.Baca: podziękował Radnym, sołtysom za 4 lata trudnej ciężkiej pracy. „Wystarczy spojrzeć
na fakt iż mając budżet 20mln poczyniliśmy inwestycje na 35mln zł. To zasługa nas
wszystkich. Efekty widać na wszelkich spotkaniach gdzie docenia się nas za taką pracę i jej
efekty. Często robi się coś w 2 lata gdzie inni mieli na to wiele lat. Niestety nie było wielu
inwestycji które obecnie są niezbędne i które realizujemy. Dlatego chcielibyśmy zrobić
wszystko ale nie jest to możliwe. Mam jeszcze wiele pomysłów i będę chciał je realizować.
Warto podkreślić iż swoje zobowiązania przedwyborcze z 2014r. zrealizowałem w 90%.
Dziękuję również panu przewodniczącemu za merytoryczną pracę”.
T.Krupa: podziękował wszystkim za współpracę. Dużo udało się zrobić i dodam że starostwo
pozyskało do budżetu rekordowe 45mln zł.
T.Mańkiewicz: podziękował wszystkim za współpracę. Podkreślił wielką rolę w realizacji
zadać przez Wójta Gminy. Podkreślił iż tak dużej ilości inwestycji i kwot nie było w tej
gminie od wielu lat.
Dodał że niebawem będzie dokonywany remont drogi powiatowej Wysoka - Branice.
M.Fuczek: podsumował swoją pracę w tej kadencji. Złożył 2 projekty uchwał, 14 interpelacji,
10 wniosków do budżetu, prowadził 35 sesji jako przewodniczący. Uczestniczył we
wszystkich sesjach od początku do końca podobnie jak w pracach komisji rady. Wskazał iż
rozwiązał wiele problemów i to nie tylko w okręgu wyborczym z którego został wybrany
a w całej gminie. Podkreślił iż praca w samorządzie pozwoliła mu na zdobycie nowych
doświadczeń. Nie zawsze współpraca układała się pozytywnie i trafiały się osoby które nie
chciały tej współpracy dla dobra mieszkańców a nawet utrudniały tę współpracę.
Podziękował za ciężką pracę sołtysom, radnym, pracownikom Urzędu, Radcy Prawnemu oraz
Wójtowi. Podkreślił iż działania na rzecz mieszkańców to jego priorytet i uważa te działania

za słuszne. Kontynuacja obranej strategii i podejmowanych decyzji może być gwarancją
rozwoju Gminy Branice, rozwój ten niewątpliwie przyczyni się do zadowolenia mieszkańców
a to właśnie jest wyznacznikiem ciężkiej pracy w Radzie Gminy Branice.
Ad. 16 Wolne wnioski i informacje
W.Chuchla: podczas prac w komisjach wstrzymywałem się od głosowania za uchwałą
w sprawie statutu, dziś zagłosowałem za ponieważ uchwałodawca uregulował sprawy skarg
w taki sposób jak uważam sam. Poinformował o tym iż mieszkaniec złożył pismo do Wójta
w sprawie nieprawidłowości podczas prac kanalizacyjnych ze wskazaniem iż został źle
potraktowany przez pracownika nadzoru budowlanego B.Sakwerdę i Sz. Mazurczak.
Podkreślił iż Wójt ma na to zwrócić uwagę (odczytał pismo).
T.Mańkiewicz: podczas objazdu miejscowości dostrzegam ogromy wkład i pracę
mieszkańców i działania sołtysów. Przykładów jest mnóstwo jak np. Jakubowice i pięknie
zagospodarowany staw. Warto to wszystko zobaczyć.
S.Baca: odpowiadając na pytania i wnioski:
- oświetlenie na ul. Szpitalnej zostało zgłoszone i dwukrotnie ponaglane, awaria jest
poważniejsza i czekamy na jej usunięcie,
- w sprawie pisma o nieprawidłowościach w kanalizacji i zarzutach pod adresem wskazanych
osób. Po pierwsze te osoby nie są w nadzorze. Po drugie co warte podkreślenia wykonawca
ma obowiązek przywrócenia stanu do stanu z przed prac a podstawą jak wielokrotnie
wspominałem jest protokół odbioru- jeżeli coś jest nie tak- to nie podpisuje się protokołu
odbioru. Warto pamiętać że prace to przywrócenie a nie modernizacja. Skoro ogrodzenie, mur
czy cokolwiek było w złym stanie to nie będzie nowe a wykonawca ma dokumentację
fotograficzną z przed prac i po pracach. Dodatkowo proszę uczulać mieszkańców iż
pracownik też wymaga szacunku i nie należy podnosić głosu itp. wymagajmy trochę kultury.
Później rodzą się takie właśnie problemy.
- co do działki w Lewicach i przekazanie starostwu celem modernizacji skrzyżowania
oczywiście zrobię wszystko aby to zrobić ale to będzie decyzja nowej rady,
- co do regulacji studzienek to jak już mówiłem obecnie będzie wykonana warstwa jezdna na
zimę a dopiero na wiosnę będzie regulacja i warstwa właściwa. Mamy zapewnienie od
wykonawcy że to najlepsze rozwiązanie.
Chciałbym się pochwalić iż we wtorek odbieramy nagrodę dla lidera w pozyskiwaniu
środków unijnych. Jest to wielkie osiągnięcie na skalę województwa.
W związku z faktem iż była to ostatnia sesja bieżącej kadencji przewodniczący rady Marian
Fuczek wraz z zastępcą Teresą Mróz oraz Wójtem Sebastianem Baca przekazali pamiątkowe
dyplomy z podziękowaniami za współpracę dla wszystkich sołtysów i radnych
a przewodniczący i zastępca dodatkowo przekazali w podobnej formie podziękowania dla
Wójta Gminy Branice, Pani Sekretarz oraz pracownika Biura Rady.
Ad. 17
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono godz. 12.00.
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

