
Protokół Nr XI/11  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 19 września 2011 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Herbert Czaja – Prezes Izby Rolniczej w Opolu, 
Mieczysław Myśliwy – Przewodniczącym Rady Powiatu Izby Rolniczej w Opolu. 
Eugeniusz Gawłowski – Przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu na terenie gminy Branice, 
Robert Piątek – Kierownik zespołu analiz Polska Grupa Energii Ekologicznej Sp. z o.o. 
Grażyna Olczak – Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Uciechowicach, 
Teresa Grabowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uciechowicach, 
Jolanta Ziomko – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Uciechowicach, 
Alicja Alferowicz – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania Gminy Branice, 
Marzena Forystek – Radca prawny, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice, 
Mieszkańcy gminy Branice, 
Łukasz Nawara - Redaktor gazety NTO, 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania izb rolniczych na terenie Gminy Branice 

i Województwa Opolskiego. 
11. Sprawozdanie Wójta z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze 2011 roku. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej  w   Uciechowicach 

wraz z oddziałem przedszkolnym.   
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkolnych oddziałów 

zamiejscowych w Wysokiej i Bliszczycach wchodzących w skład  Przedszkola 
Publicznego w Branicach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru  likwidacji  przedszkolnych oddziałów 
zamiejscowych w Lewicach i Dzbańce-Osiedlu wchodzących w skład  Przedszkola 
Publicznego we Włodzieninie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym 
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach,   
przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród  za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze. 

19. Zakończenie sesji. 
 

 
 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na stan 
15 radnych w sesji uczestniczy 13.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.  
R. Chuchla zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 15. Ustalenie sieci i granic szkół 
należy uchwalać dopiero po likwidacji. 
Wójt powiedziała, że projekty uchwał zostały zaopiniowane przez radców i dlatego tak je 
przygotowano. Również przychyliłaby się do tego wniosku ale tego nie zrobi, ponieważ nie 
zarzucili tego radcy prawni. 
R. Chuchla powiedział, że nie po raz pierwszy kancelaria, która obsługuje urząd popełnia 
błędy. Dodał, że skieruje wniosek do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie pracy kancelarii 
prawnej, czy publiczne pieniądze powinny być przeznaczane na taką obsługę. 
Przewodniczący zaproponował aby zamienić kolejność w porządku obrad, najpierw uchwała 
w sprawie zamiaru likwidacji, a następnie sieci. 
Wójt zaproponowała aby przy punkcie 10 udzielić informacji o biogazowi. Zawnioskowała, 
aby do porządku obrad dzisiejszej sesji dołączyć również punkt dot. Podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, a także nagród  za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
R. Malewicz zaproponował, aby z porządku obrad zdjąć wszystko to co dotyczy przedszkoli. 
odnośnie szkół zgodził się z r. Chuchla. Powiedział, że nie było konsultacji z rodzicami. 
Najpierw konsultacje, a następnie powinna zostać przedstawiona uchwała o zamiarze 
likwidacji. Powiedział, że zamiar jest równoznaczny z likwidacją. Dodał, że na komisjach był 
obecny, ale równocześnie nie był. Powiedział, że uważa tak samo jak r. Chuchla, ściągnąć 
z porządku obrad zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Uciechowicach. Wycofać 
z porządku aby rozpocząć konsultacje społeczne.  
R. Malewicz sprecyzował i złożył wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktów: 14, 15, 
16, 17 i 18.  



R. Telega powiedział, że został zaskoczony postawą przewodniczącego. Zgadza się, że należy 
przeprowadzić konsultacje, żałuje jedynie, że takiego stanowiska nie przedstawiono na 
komisji.  
R. Malewicz powiedział, że radny nie był obecny do końca komisji. 
Wójt podtrzymała wniosek o wprowadzenie uchwał do porządku obrad sesji. Dodała, że jest 
to zamiar, który wywołuje następstwo przeprowadzania konsultacji. Poprosiła 
o przegłosowanie porządku obrad z tymi uchwałami. 
R. Pospiszyl odniósł się do uchwał dotyczących oświaty.  
R. Chuchla odczytał poprzednią uchwałę, która po podjęciu dzisiaj nowej uchwały zostanie 
unieważniona. Powiedział, że jest projekt uchwały o zamiarze likwidacji i zapytał dlaczego 
się wyprzedza i tworzy się sieci. Zawnioskował o wycofanie z porządku obrad uchwał 
dotyczących sieci szkół i przedszkoli.  
Wójt odpowiedział, że jest to logicznie, jednak cały pakiet uchwał został zaopiniowany przez 
radców. 
R. Krupa powiedział, że jako radnemu powiatu podoba się to, że uczestniczą przedstawiciele. 
Jest za tym co powiedziała Pani Wójt. Zapytał dlaczego nie rozpocząć konsultacji dzisiaj. 
Dodał, że odpowiada za szkolnictwo średnie w powiecie. Za kilka lat ten problem odbije się 
w powiecie. Zwrócił się o umożliwienie wypowiedzenia się społeczeństwu.  
Wójt powiedział, że zabieramy głos niepotrzebnie. Swój wniosek i inicjatywę podtrzymuję 
razem z wycofaniem uchwał o sieciach. Pozostałe uchwały poprosiła, aby zostawić 
w porządku obrad. Zwróciła się do r. T. Krupy i powiedziała, że nie ma możliwości aby 
przeprowadzić konsultacje dzisiaj. Dzisiaj w porządku obrad są uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji, po podjęciu tych uchwał będą konsultacje z rodzicami w placówkach.  
Przewodniczący poinformował, że jest wniosek r. Malewicz o ściągnięcie całego pakietu 
uchwał dot. oświaty z porządku obrad.  
R. Chuchla powiedział, że projekt o zamiarze likwidacji powinien zostać poprzedzony 
zawiadomieniem rodziców.  
Wójt poprosiła aby już nie mieszać. Rozmawiano z Panią Domaradzką i mówiłam, że 
czekamy na opinie kuratorium i związków zawodowych. Opinia została już wysłana, ale 
należy przesłać komplet podjętych uchwał.  
Wszedł Pan Mieczysław Myśliwy. 
Przewodniczący jeszcze raz przypomniał o wniosku r. Malewicz. 
Mieszkaniec gminy Branice powiedział, że jest to niewłaściwe wobec społeczeństwa. Teraz 
radni chcą się wycofać. Zwrócił się do rady i powiedział, że robią z nich balony. Dodał, że 
będą teraz liczyć, a gdzie byli jak budowano zbiornik. 
R. Chuchla poprosił o przegłosowanie porządku obrad. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek r. Malewicz o ściągnięcie z porządku obrad 
wszystkich uchwał dot. oświaty tzn. punktów: 14, 15, 16, 17 i 18. 
Za: 1     Przeciw: 8    Wstrzymało się: 3 
W głosowaniu nie uczestniczył 1 radny. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z porządku obrad uchwał dot. 
ustalenia sieci szkół i przedszkoli tzn. punktów: 15 i 18. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dot. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach,   przedszkolach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 



funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a także nagród  za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący powitał Pana Roberta Piątek. 
Przewodniczący zawnioskował o przesunięcie punktu 10 przed 8. 
R. Chuchla zawnioskował aby uchwały dot. oświaty przesunąć po interpelacjach radnych, 
ponieważ dzisiaj na sesji są rodzice i przedstawiciele.  
Wójt powiedziała, aby udzielić najpierw głosu zaproszonym gościom, a następnie rodzicom. 
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecny r. W. Chuchla. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Wszedł na sale r. W. Chuchla. 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. 
Za: 13     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawiła sprawozdanie (załącznik do protokołu).  
 
Ad. 6.   
Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu). 
 
Ad. 7. 
R. Malewicz poinformował, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się 
punktami porządku obrad dzisiejszej sesji. 
R. Telega poinformował, że na Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się punktami 
porządku obrad dzisiejszej sesji. 
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
na posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
Dodał, że Pani dyrektor poinformowała o założonym stowarzyszeniu, spotkała się z rodzicami 
i wójtem. Powiedział, że uczestniczył w otwarciu wieży widokowej i świetlicy we 
Włodzieninie. Z Panią dyrektor A. Nowak nawiązał kontakt z Krnovem. 
Mieszkanka gminy Branice zapytała, czy może zabrać głos. 
R. Chuchla poprosił aby sesja przebiegała według porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że sesja będzie przebiegała według porządku. 
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych zajmowano się punktami porządku obrad dzisiejszej sesji. 
R. Mokrzycki udzielił informacji z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami 
(załącznik do protokołu). 
 
Ad. 10. 
P. M. Myśliwy poinformował, że jest Przewodniczącym Rady Powiatu Izby Rolniczej w 
Opolu. Dodał, że w kwietniu br. odbyły się wybory do izby rolniczej. Do rady powiatu weszło 
po dwóch członków z każdej gminy. Gminę Branice reprezentują: Eugeniusz Gawłowski 
i Grzegorz Gołuchowski. Razem w radzie powiatowej jest ośmiu członków. Po nowych 
wyborach prezesem zarządu izby w województwie jest Herbert Czaja.  



Wyszedł r. W. Chuchla. 
P. M. Myśliwy poinformował, że Pan prezes nie mógł być dzisiaj obecny. Samorząd rolniczy 
powinien być jedynym reprezentantem rolnictwa w gremiach tworzących prawo.  Jest to 
samorząd poza podziałami, partiami i związkami. Jest mało znany w środowisku. Ustawa na 
podstawie której działał izba nie daje szerokich kompetencji.  
Powiedział, że ostatnio odbyło się seminarium związane z biogazowniami. Zmieniły się w 
tym zakresie środki i na małą biogazownie można pożyczyć bezzwrotnie pieniądze. 
Przypomniał rolnikom o możliwości otrzymania dotacji do materiału siewnego. W tym roku 
3750 rolników skorzystało z dopłat. Izba rolnicza zajmuje się również szkodami łowieckimi. 
Prawo jest niezbyt przyjazne rolnikom, które bardziej chroni myśliwych.  
Członkowie Izby działają w komisjach, które oceniają jakie odmiany roślin można stosować 
w województwie.  
Poinformował o organizowanej konferencji przez Izbę Rolniczą 23 września br. 
w Głubczycach. Tematem konferencji będzie: ,,Wspólna polityka rolna po 2013 r.’’.  
Przewodniczący zapytał czy są pytania. 
Przewodniczący zapytał Pana M. Myśliwy czy konferencje mogą być organizowane bliżej 
rolników.  
P. M. Myśliwy powiedział, że Głubczyce nie są tak daleko. Wstęp na konferencje jest wolny 
i wszyscy mogą skorzystać z zaproszenia.  
R. Telega wspomniał o liczbie 3750 rolników, którzy otrzymali dotacje na materiał siewny 
i zapytał na jaką powierzchnie się to przedkłada. 
P. M. Myśliwy odpowiedział, że takich danych, wyliczeń nie posiada. Dodał, że dopłata 
wynosi 100 zł do hektara. Powiedział, że warto korzystać z tej dopłaty. 
R. W. Lenartowicz zapytał czy izba uczestniczy w ustaleniach dot. projektu ustawy w sprawie 
podatku rolnego. Ta kwestia jest ważna dla rady i dla rolników. 
P. M. Myśliwy powiedział, że w tym momencie nie jest w stanie odpowiedzieć. Każdy 
projekt ustawy dot. rolnictwa jest konsultowany z izbami rolniczymi. 
Wszedł Pan Herbert Czaja. 
Wszedł r. Chuchla. 
P. H. Czaja przedstawił obecną sytuację Izby Rolniczej. 
R. Chuchla zapytał czy to nie jest lekceważące. 
P. H. Czaja powiedział, że radny ma rację. Upominają się już 15 lat o zmianę ustawy. Każdy 
polityk przed wyborami obiecuje, że zmienią ustawę. Izby rolnicze są wpisane do 9 ustaw.  
R. W. Lenartowicz zapytał czy odnośnie ustawy w sprawie podatku rolnego są jakieś 
projekty. Uważa, że właśnie rada izby jest ku temu aby integrować rolników.  
P. H. Czaja powiedział, że cały czas były zakusy aby obciąć pieniądze izbą. Udzielił 
informacji odnośnie finansowania izb. Dodał, że za mało rolników jest w radach. 
Poinformował o porozumieniu z Niemcami, które dotyczyło wymiany praktykantów między 
państwami.  
Powiedział, że warto namawiać rolników do ścisłej współpracy. Wielokrotnie stawiał pytania 
ministrowi jakie narzędzia działają w Unii Europejskiej, a jakie u nas. Minister odpowiadał, 
że jest to wolny rynek, wspólna polityka.  
P. H. Czaja powiedział, ze podziwia rolników, którzy żyją z 10 hektarów pola.  
R. Chuchla potwierdził, że należy podziwiać takich rolników. Dodał, że na zachodzie nie ma 
takiej biurokracji jak u nas.  
P. H. Czaja odpowiedział, że na zachodzie jest też duża biurokracja. Na zachodzie gdzie są 
izby doradztwo jest w środku.  Inspektor podlega pod izbę. Jeżeli u nas inspektor podlegał by 
pod rolnika to nie przyjedzie aby zlicytować, a wskazać jak zrobić.   



Sołtys J. Iluk powiedział, że przez dziesięć lat próbowano coś zrobić ale nie udało się. Dodał, 
że prezes Izby Rolniczej z automatu powinien być wiceministrem. Przez izbę sprawa może 
przejść, jednak w senacie ginie.  
P. H. Czaja powiedział, że można to poprzeć. Jeśli jest wspólna Europa to niech będą wspólne 
zasady.  
Przewodniczący powitał Pana Roberta Piątek. 
P. R. Piątek powiedział, że reprezentuje firmę Polska Grupa Energii Ekologicznej Sp. z o.o. 
W tej chwili, przed wyborami, od 27 września do 14 października przyjmowane będą wnioski 
o dofinansowanie mikro biogazowni. Poziom wsparcia jest o wiele mniejszy. Zadanie może 
realizować sam rolnik lub wspólnie. Zachęcił do zainteresowania się tym tematem przez tych, 
którzy mają większe potrzeby na energie. Rentowność tego typu instalacji jest mniejsza niż 
dużych. Zaprosił do kontaktu z firmą.  
Przewodniczący powiedział, że kiedyś wyprodukowaną energię oddawaliśmy do elektrowni, 
by następnie ją odkupić. Zapytał czy teraz produkujemy i od razy korzystamy. 
P. R. Piątek odpowiedział, że tak.  
Przewodniczący zapytał jak duże musi być gospodarstwo, aby właściwa była stopa zwrotu.  
P. R. Piątek odpowiedział, że nie jest w stanie określić. Ceny kiszonek są tak różne, że ciężko 
ustalić prognozę. Wszystko zależy od charakteru gospodarstwa. 
Przewodniczący powiedział, że Kombinat TOP-FARMS mógłby spełniać warunki. 
P. R. Piątek powiedział, że można podejść do tego indywidualnie i z pozycji gminy.  
Przewodniczący zapytał czy w tym temacie są już prowadzone jakieś rozmowy. 
P. R. Piątek odpowiedział, że z firmą TOP-FARMS i Kombinatem z Kietrza, ale są to duże 
biogazownie. Z małymi rolnikami nie rozmawiano, ponieważ nie było takiej oferty.  
P. Z. Deptuła zapytał czy przewodniczący specjalnie przedłuża, aby zniechęcić przybyłych 
ludzi żeby wyszli. 
Przewodniczący poprosił o niezakłócanie realizacji porządku obrad. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że na dzień dzisiejszy z analiz wychodzi, że biogazownie nie 
opłacają się.  
P. R. Piątek powiedział, że niektóre rzeczy mogą tak wyglądać. Dodał, że w ramach 
wspomnianego wsparcia występuje ulga inwestycyjna. 20% można otrzymać z góry. Jest to 
zaliczkowanie. Podziękował. 
R. H. Czaja powiedział, że sprawa biogazowni jest tematem bardzo bogatym. Duże 
biogazownie to temat dla biznesu. Ten temat to na własne potrzeby. Jeżeli ktoś jest 
zainteresowany to na pewno Pan R. Piątek udzieli informacji. Jeżeli mamy produkcję i są 
odpady to zamiast martwić się co z tym zrobić warto to wykorzystać.  
Przewodniczący podziękował za udzielone informację.  
 
Ad. 14. 
Przewodniczący przedstawił stanowisko M.O.Z. NSZZ Solidarność. Ogłosił 5 minut przerwy 
aby zapoznać się z tym pismem i pismem od Rady Rodziców Przedszkola we Włodzieninie.  
 
Po przerwie nieobecny r. W. Lenartowicz. 
Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszą sesje przybyła również społeczność lokalna.  
Wójt poinformowała, że w tej chwili jest punkt dotyczący zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Uciechowicach. Dodała, że nie jest nowiną sprawa zamiaru likwidacji. W 
maju tego roku w Szkole Podstawowej w Uciechowicach było spotkanie i tłumaczyła 
okoliczności i finanse, które zmusiły do podjęcia takiej decyzji. Powiedziała, że proponowała 
aby założyć stowarzyszenie, które byłoby szansą dla tej szkoły.  
Budżet tego roku jest bardzo ciężki. Również w kwietniu na debacie przedstawiała tą 
sytuacje. Szkoła Podstawowa w Uciechowicach ma najmniejszą liczbę dzieci – 59. Szkołę 



można zlikwidować lub przekształcić w stowarzyszenie. Na szkoły gmina otrzymuje 
subwencje oświatową. Oświata kosztuje gminę 5,5 mln. zł. Do szkół dopłacamy 1 mln. zł. 
z czego na szkołę w Uciechowicach 500 tys. zł. Nie zapowiada się aby dzieci było więcej. Ta 
uchwała jest intencyjna jak mówiła w maju, jest po to aby przyczynić się do założenia przez 
rodziców i nauczycieli stowarzyszenia. Stowarzyszenie nic nie zmieni dla rodziców 
i uczniów. W szkole stowarzyszeniowej nie będzie jednak karty nauczyciela. 
Stowarzyszeniowa szkoła otrzyma subwencje oraz 30% z budżetu gminy. Szkoła ta ma 
możliwość działać do trzech lat. Po tym czasie mogą pojawić się remonty. Stowarzyszenie 
pracuje i prowadzi szkołę, a jeżeli nie podoła oddaje gminie. Gmina ma rok na podjęcie 
decyzji o likwidacji. Planując budżet na przyszły rok musimy wiedzieć jak wszystko wygląda. 
Czy mamy utrzymać to co jest i nie realizować nic. Stowarzyszenie odciąży gminę. Ta 
uchwała ma wzruszyć sumienia. Ucieszyła się gdy założono stowarzyszenie. Będzie wniosek 
o wydanie szkoły dla stowarzyszenia, uchwała, a następnie umowa. Będzie to majątek gminy 
wypożyczony dla stowarzyszenia. W szkole w Uciechowicach jest 13 nauczycieli i 59 
uczniów. Powiedziała, że jak była na spotkaniu otrzymała wyniki egzaminów. W klasie jest 
po 10 dzieci, ale nie przedkłada się to na egzaminy. Dodała, że szkoły stowarzyszeniowe są 
zakładane. Jeżeli w Uciechowicach będzie taka szkoła to likwidacji nie będzie.  
P. G. Olczak odniosła się do wypowiedzi Pani wójt dotyczącej ilości dzieci w szkole 
w Uciechowicach i dodała, że jest to szkoła z oddziałem przedszkolnym. 
Wójt odpowiedziała, że stowarzyszenie wystąpi o całą placówkę. Dodała, że w przedszkolu 
jest 9 sześciolatków i pięciolatków. Nie przekracza liczby. 
P. G. Olczak odniosła się do wypowiedzi Pani wójt dot. tego, że w Szkole w Uciechowicach 
powinny być omnibusy. Powiedziała, że w szkole nie ma kółek wyrównawczych. Jest to 
bardzo krzywdzące dla nauczycieli.  
Wójt odpowiedziała, że przedstawiła fakty, wyniki z egzaminu. My tu mówiły o całej 
placówce. 
P. T. Grabowska powiedziała, że kółko rzeźbiarskie jest za darmo. Jeżeli były zespoły 
wyrównawcze to z godzin dyrektorskich. 
Wójt powiedziała, że nauczyciele mają żale, ale nie dotyczy to placówki. 
P. G. Olczak powiedziała, że w czwartek dowiedziała się o zebraniu na którym rodzice 
założyli stowarzyszenie. Pracuje 30 lat w szkole i Pani dyrektor mogłaby ją poinformować 
o tym zebraniu. W szkole w Uciechowicach pracownicy są traktowani jak równi i równiejsi. 
My za to, że mamy dużo pomysłów jesteśmy filarami tej szkoły.  
Wójt powiedziała, że wytłumaczyła dlaczego podejmuje decyzje o likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Uciechowicach. Cieszy się, że powstało stowarzyszenie. Powiedziała, że 
nauczyciele również mogli powołać stowarzyszenie. 
P. G. Olczak powiedziała, że również założą stowarzyszenie. 
Wójt odpowiedziała, że rada gminy wybierze. 
R. Czyszczoń zapytał Panią dyrektor dlaczego o zamiarze założenia stowarzyszenie nie 
zostali powiadomieni nauczyciele.  
P. T. Grabowska powiedziała, że w sierpniu odbyło się spotkanie, którego inicjatorem byli 
rodzice. Nie jest w jej geście informowanie wszystkich. Do Państwa Olczak dzwoniła. 
R. Czyszczoń powiedział, że należałoby poinformować radę rodziców i nauczycieli. Dlatego 
jest to niepewne dla nauczycieli. Jako Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych 
i OSP chcieliby się temu przyjrzeć.  
P. T. Grabowska powiedziała, że jeśli jest mniej niż 70 uczniów nauczyciele przechodzą do 
placówki.  
R. Chuchla powiedział, że jedną podstawową rzeczą jest to, iż projekt o zamiarze likwidacji 
nie jest likwidacją. Chciałby wiedzieć i wysłuchać obie strony. Zwrócił się do 
przewodniczącego o pilnowanie porządku obrad sesji. W kontekście projektu o zamiarze 



likwidacji zapytał dlaczego doprowadzono do takiej sytuacji w tej szkole. Powiedział, że 
dobrą wolą było poinformowanie o zakładanym stowarzyszeniu. Zakładają stowarzyszenie po 
to aby ratować szkołę. W pierwszych dwóch - trzech latach będzie 30% subwencji dla szkoły. 
W dzisiejszym porządku obrad są również uchwały dotyczące zamiaru likwidacji oddziałów 
przedszkolnych. Wójt będzie miała przedstawić jakie będą zaoszczędzone środki. Jeśli będą 
małe to będzie za tym aby dopłacać i zostawić. Tutaj jest sprawa utraty karty nauczyciela w 
szkole stowarzyszeniowej.  
Pani G. Olczak powiedziała, że po 30 latach odbiera się im ich prawa. Kolega Jajdelski 
i Judyta otrzymali zaproszenie na spotkanie w sprawie stowarzyszenia.  
Mieszkaniec gminy powiedział, że popiera założenie stowarzyszenia. Od maja było wiadome. 
Do sierpnia nic się nie działo i rodzice postanowili sami założyć stowarzyszenie.  
P. A. Alferowicz poinformowała, że związki zawodowe dostarczyło pismo w sprawie 
likwidacji i stowarzyszenia. Pani wójt poinformowała, że stowarzyszenie się zawiązało, 
a dzisiaj są głosy, że jeszcze nie. Stowarzyszenie jest jedynym wyjściem dla tej szkoły. To nie 
tylko nauczyciele nie byli poinformowani ale również niektórzy rodzice. W projekcie 
najważniejszy jest fakt, że ludzie stracą pracę. Są za stowarzyszeniem, ale żeby ludziom 
zapewnić pracę. Pismo wynika z tego nie wyjaśnienia, nie dogadania.  
P. T. Grabowska powiedziała, że na zarejestrowanie stowarzyszenia czeka się kilka miesięcy. 
Dokumenty złożone są w sądzie. Do stowarzyszenia można się jeszcze dopisać. O likwidacji 
mówiono coraz głośniej. Jeżeli chodzi o Panią Judytę i Pana Jajdelskiego to akurat byli w 
pracy, nie zapraszano ich.  
R. Malewicz powiedział, że odnośnie tej uchwały członkowie Komisji Budżetowo- 
Finansowej będą głosować indywidualnie.  
R. Telega powiedział, że członkowie Komisji Rolno-Ekologicznej na posiedzeniu głosowali 
za zamiarem likwidacji.  
R. Czyszczoń powiedział, że członkowie Komisji Realizacji Zadań Społecznych, 
Oświatowych i OSP będą głosować indywidualnie. 
R. Czepczor powiedziała, że członkowie Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych 
będą głosować indywidualnie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.  
Wójt przed głosowanie dodała, że nadal jest to zamiar likwidacji. W kontekście tego chcą 
przekazać szkołę dla stowarzyszenia.  
P. Z. Deptuła zapytał dlaczego szkoła stowarzyszeniowa. Dlaczego nie będzie to filia szkoły 
w Branicach. Ma dane jako były radny. Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Uciechowicach 
zarabiała 90 tys. drugie tyle wydawane na pierdoły.  Szkoła ta była najdroższą szkołą 
w gminie Branice. Zapytał Panią wójt co zrobiła ze swoją odezwą. Niech będzie 
stowarzyszenie ale nie z tym dyrektorem.  
P. T. Grabowska odniosła się do słów Pana Deptuły. 
Na sali obecnych 14 radnych. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany wcześniej projekt uchwały. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 2 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły 
Podstawowej  w Uciechowicach wraz z oddziałem przedszkolnym   
(Uchwała Nr XI/99/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad. 15. 
P. A. Alferowicz poprosiła aby wpłynąć na stosunki w Szkole Podstawowej 
w Uciechowicach. 



Wójt powiedziała, że sprawa rozstrzygnie się w stowarzyszeniu jak wybrany zostanie 
dyrektor.  
Przewodniczący powiedział, ze jest to problem i na pewno Pani wójt zadziała. 
Wójt odniosła się do dwóch kolejnych punktów oraz słów Pana Z. Deptuła. Powiedziała, że 
od wójta wymaga się aby budżet był właściwie prowadzony. Można by prowadzić wszystkie 
placówki, ale więcej nie robić żadnych inwestycji. Przypomniała o realizowanych obecnie 
inwestycjach. Przy kredycie musimy żądać opinii RIO i otrzymaliśmy już żółtą kartkę. 
Przejęliśmy budżet z ponad 32% zadłużeniem, a o 4% zadłużenie wzrosło. Można by nie 
inwestować, nie rozwijać się. Patrzy z perspektywy gospodarza. Główne wydatki w oświacie 
to wynagrodzenia. Musi uważać na wydawanie środki społeczne. Budżet nie będzie lepszy, 
chcąc robić inwestycje trzeba zaciągać kredyty. Należy oszczędzać i rozpoczęto od 
administracji. Zaoszczędzono na wynagrodzeniach nauczycieli i nie musieliśmy zaciągać 
rezerwy celowej. Środki te zostały przekazane na zasiłki w Ośrodku Pomocy Społecznej. Te 
64 tys. zł. przeznaczono na wypłatę w OPS obowiązkowych zasiłków. Pozostałe środki 
przeznaczono na straże, ale nie na zakupy, mundury lecz na paliwo, na akcje. Następne środki 
z rezerwy celowej przeznaczono na dofinansowanie stypendiów szkolnych, czego nie 
przewidywano.  
Na sali nieobecny r. W. Chuchla. 
Wójt powiedziała, że należałoby zwiększyć wynagrodzenia pracowników obsługi. 
Oszczędności ze SP w Uciechowicach i we Włodzieninie przekazano do Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, ponieważ tam zabrakło. Zostanie również 
podwyższony podatek od nieruchomości o 10%. Pewnie będą głosy, że dużo, jednak w 
ubiegłym roku nie było podwyżki. Na początku tego roku brakowało środków na bieżące 
wydatki. Musieliśmy zaciągnąć 200 tys. zł. kredytu na pokrycie bieżących wydatków. 
Dodała, że teraz jest ekonomistą i finansistą, ponieważ jest gospodarzem. Decyzja ta nie 
przyszła o tak, jest to przemyślane. Te dwie uchwały są wyciągnięciem na światło problemu. 
Zasygnalizowanie, że coś trzeba robić. 5 miesięcy będzie na rozmowy, kłótnie. 
Poinformowała, że w tym roku urodziło się 6 dzieci. Jest mowa o zamiarze. Byłaby jeszcze 
nikła szansa aby przetrzymać rocznik 2012-2013.  
P. P. Kukuczka odniósł się do likwidacji Szkoły Podstawowej w Uciechowicach. 
Dodał, że chciałby aby jego dziecko uczęszczało do tej szkoły. Powiedział, że może problem 
jest w Szkole Podstawowej we Włodzieninie. Jeżeli chodzi o szkołę stowarzyszeniową to cały 
ciężar spadnie właśnie na stowarzyszenie. Rozmawiał z rodzicami i oni o likwidacji nie 
wiedzieli. Błędem było nie zawiadamianie rodziców. Jakaś grupka, która związana jest 
z Panią dyrektor założyła stowarzyszenie. Cały czas mówi się o procentach. Zapytał jak 
sytuacja wygląda kwotowo.  
P. M. Ignacy powiedział, że do Przedszkola w Lewicach uczęszcza 15 dzieci, a w przyszłym 
miesiącu będzie 16. Powiedział, że likwiduje się przedszkola, aby te pomieszczenia przerobić 
na mieszkania socjalne, a w Branicach porobić getta. Zapytał dlaczego nie można w jeden rok 
nie inwestować i wyłożyć pieniądze na dzieci.  
P. A. Alferowicz powiedziała, że cały czas słyszy się o oszczędzaniu, a jak na razie oszczędza 
się na oświacie. 
Wójt odniosła się do słów Pana P. Kukuczka. Dodała, że jest to zamiar likwidacji. 
Stowarzyszenie jest jedyną szansą dla tej szkoły. Ta uchwała określa zamiar likwidacji, jest 
po to aby zacząć rozmawiać. Nie ma innej możliwości. Nie chce być odebrana jako złośliwa, 
poprosiła aby pomyśleć o miejscowościach gdzie nie ma przedszkola. Nie ma dzisiaj sensu 
się kłócić, rozmawiać będziemy na spotkaniach.  
Mieszkanka gminy zapytała co gmina ma do zaoferowania dla młodych ludzi. 
Wójt odpowiedziała, że są świetlice. Zadała pytanie jak młodzi korzystają z nich.  
Mieszkanka gminy powiedziała, że chodzi o miejsca pracy. 



Wójt dodała, że zamknięcie to droga 5 miesięcy. Uchwała w sprawie zamiaru to tylko zamiar, 
przystąpienie do rozmów.  
R. Deptuła zapytał dlaczego Wójt nie chce rozmawiać. 
P. T. Krupa powiedział, że wszyscy mają rację. Zapytał dlaczego ma się wstydzić, że 
skończył kilka kierunków i tyle zarabia. Jeżeli tak będziemy robić to wszystko pozamykamy. 
Pani wójt obiecała, że będzie rozmawiać. Dodał, że też będzie uczestniczył w rozmowach.  
Niedługo będzie planowany budżet i trzeba wiedzieć jaka będzie wersja czy z oddziałami czy 
bez. Zadaniem gminy jest utrzymanie placówek oświatowych. Jak zaczynał pracować to był 
dumny, że jest nauczycielem. Jak zaczynał pracować na jeden oddział było 6 godzin, potem 3, 
a teraz 2. Jeżeli priorytetem gminy nie jest oświata, a chodniki, wieża to on też jest za.  
Mieszkanka gminy powiedziała, że dają na mydełka, ręczniki i jedzenie. Zapytała ile dzieci 
zużyją tej energii i wody. Powiedziała, że Pani wójt mówi o pięciolatkach i sześciolatkach, 
a co z cztero i trzylatkami. Powiedziała, aby nie ciąć kosztów kosztem dzieci.  
Komisje Rady Gminy postanowiły indywidualnie głosować na sesji. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 3     Przeciw: 8    Wstrzymało się:2 
Podczas głosowania nieobecny r. Wojciech Chuchla. 
 
Ad. 16. 
Komisji Rady Gminy postanowiły indywidualnie głosować na sesji. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 3     Przeciw: 8    Wstrzymało się:2 
Podczas głosowania nieobecny r. Wojciech Chuchla. 
 
Ad. 8. 
Interpelacje złożyli: 
R. W. Lenartowicz interpelacja dotycząca dróg. Nie złożona na piśmie. 
 
Ad.9. 
R. Czyszczoń powiedział, że na pierwszej sesji rozmawiano o podwyżkach dla pracowników 
niepedagogicznych. Zwrócił się do Pani Wójt o zaplanowanie tych podwyżek na rok 2012.  
P. A. Alferowicz dodała, że personel otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Przyznać 
przynajmniej 5% podwyżki. Tyle razy zwracano się o to.  
Wyszedł r. W. Lenartowicz. 
Wójt powiedziała, że zwracamy się teraz do dochodów. Jakie będą dochody to takie wydatki. 
Musi patrzeć jak gospodarz gminy. Jeżeli chcemy coś zrobić to trzeba iść na kompromis.  
R. R. Lenartowicz zaproponował aby na podwyżki dla obsługi przekazać oszczędności z diet 
radnych.  
Wójt odpowiedziała, że ono są prawie żadne. 
Sołtys Iluk powiedział, że zgłaszał problem dotyczący wyczyszczenia rowu melioracyjnego 
i po dzień dzisiejszy nikt się tym nie zajął. Zapytał czy spółka wodna działa. Zgłaszał już to 
od roku czasu. Dodał, że jest to poważna sprawa.  
Wójt odpowiedziała, że na pewno nie będzie to robione w tym roku, ponieważ nie ma 
pieniędzy.  
Sołtys J. Iluk odpowiedział, że musi to zostać zrobione  w tym roku.  
Wójt powiedziała, że zapisze to sobie. 
Sołtys J. Żłobicka zgłosiła problem na zwężoną drogę w kierunku Jędrychowic, co jest 
wynikiem rozrośniętych drzew. Zapytała czy otrzyma na wieś dwóch pracowników.  
Wójt odpowiedziała, że pracownicy będą. 
Wszedł r. W. Lenartowicz. 



R. Mokrzycki zgłosił problem popękanej drogi na ul. 1 Maja. Powiedział, że może wpłynąć 
na Pana Tokarz. Dodał, że rów również jest zamulony.  
Wójt powiedziała, że dzisiaj pracownicy są w Gródczanach. Jak skończą to przejdą na ul. 
1 Maja. 
Sołtys J. Burakiewicz powiedział, że kasztan w miejscowości Dzbańce-Osiedle zesechł 
i zagraża bezpieczeństwu. 
R. Nowak zapytał o drogę.  
Wójt powiedziała, że do soboty zajmowali się wieżą i świetlicą. Zapytała czy mowa o drodze 
koło apteki. Poprosiła aby przypomnieć.  
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady. 
R. Czyszczoń zapytał czy flaga może wisieć na wieży we Włodzieninie. 
Przewodniczący powiedział, że flaga została najprawdopodobniej skradziona. Rozpytywał 
w tej sprawie. 
R. Wawrów powiedziała, że flaga została ściągnięta.  
R. Krupa odpowiedział na złożone interpelacje. Zastanawiają się jak rozwiązać problem  
zakrzaczeń na drodze Włodzienin-Wiechowice. Powiedział, że jego pomysł to obsadzenie 
pasu żywopłotu, jednak przepis mówi, że za ścięte drzewa należy posadzić nowe. Od strony 
pola można wyciąć drzewa ale na wniosek mieszkańca. Odnośnie drogi w Dzbańcach to były 
słowa, że jak jest dywanik to nie ma jak przejść, ponieważ kierowcy samochodów pędzą 
przez wieś. Dużo kratek na drogach jest niedrożnych. W przyszłym roku zostaną zwiększone 
środki na odkrzaczanie.  
R. Krupa powiedział, że jest dumny z inwestycji, koron dożynkowych i młodzieży. Dodał, że 
chcą spotkać się z przewodniczącymi komisji oświatowych. 
R. Telega powiedział, że należy zwrócić się do firm przewożących słomę, aby zdali sobie 
sprawę jak przewożą słomę. Jedna z firm to Pan Kania.  
R. Czyszczoń odniósł się do robót na drogach. 
R. Krupa powiedział, że jest to słuszna uwaga. Budżet uchwalono w styczniu, a w lutym 
otrzymał dokumenty i okazało się, ze czegoś nie ma. Zadał interpelacje co się stało, 
a odpowiedź była, że w przyszłym roku dopiero zostanie wykonane. W kolejnym dniu 
otrzymałem telefon, że jednak znalazły się środki. Jeżeli jest ważna inwestycja to będą 
walczyć. 
R. J. Brzeszczak potwierdziła, że Pan Krupa wielokrotnie występował w interesie gminy. 
Dodała, że otrzymali zapewnienie, że w tym roku odbędzie się poszerzenie drogi Włodzienin-
Wiechowice, a w przyszłym roku zrobiona zostania cała droga.  
 
Ad. 11.  
Przewodniczący powiedział, że na komisjach omawiano sprawozdanie, a radni otrzymali 
również na piśmie. 
Nie było uwag do sprawozdania. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący poinformował o autopoprawce i poprawionej uchwale.  
Skarbnik wyjaśnił dane zawarte w autopoprawce.  
Wójt wyjaśniła zmianę w budżecie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
Podczas głosowania nieobecny r. Wojciech Chuchla. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy 
(Uchwała Nr XI/97/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 



 
Ad. 13. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
Podczas głosowania nieobecny r. Wojciech Chuchla. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości  

(Uchwała Nr XI/98/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

Ad.17. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Komisja Budżetowo-Finansowa i Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych 
i OSP wyraziły pozytywne opinie. 
Członkowie Komisji Rolno-Ekologicznej i Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych 
zdecydowali, ze głosować będą indywidualnie na sesji. 
 
Za: 11     Przeciw: 1    Wstrzymało się: 1 
Podczas głosowania nieobecny r. Wojciech Chuchla. 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 
przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Branice 
(Uchwała Nr XI/100/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 18. 
Wójt powiedziała, że z Panią przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Branice rozmawiano długo w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. Kwestią najważniejszą były widełki od-do. 
P. A. Alferowicz powiedziała, że regulamin został podany do sprawdzenia przez prawnika 
gminy. Podziękowała Pani Wójt za dialog i negocjacje. Regulamin jest wynikiem wspólnych 
negocjacji. 
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa wyraziła pozytywną opinie. 
Zwrócił się o zapewnienie podwyżek dla pracowników niepedagogicznych.  
Wójt powiedziała, że jest to kwestia przyszłego roku. 
R. W. Lenartowicz zwrócił uwagę na załącznik nr 2. Pisze, że tabela dodatku funkcyjnego 
w szkołach, a gdzie są przedszkola.  
P. A. Alferowicz powiedziała, że na samym początku uchwały jest wyjaśnienie pojęć.  
R. W. Lenartowicz zwróciła uwagę na stawki.  
Wójt odpowiedziała, że jest dobrze. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
Podczas głosowania nieobecny r. Wojciech Chuchla. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Branice dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za 



godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze 

(Uchwała Nr XI/101/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Przewodniczący poinformował o prośbie policji aby wstawić się na komisariat w Branicach. 
 
Ad. 19. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował: 

 
K. Herbut 
 
 
 
 
 


