Protokół Nr XVI/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 30 stycznia 2012 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice,
Stefan Grefling – Radca prawny
Łukasz Nawara – Redaktor gazety NTO,
Sołtysi,
Mieszkaniec gminy.
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. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Podjęcie uchwał w sprawie długoterminowych zobowiązań finansowych:
a) zaciągnięcie kredytu na remont budynku po byłym żłobku,
b) zaciągnięcie kredytu na termomodernizacje budynku urzędu gminy,
c) zaciągnięcie pożyczki na termomodernizacje budynku urzędu gminy,
d) zaciągnięcie kredytu na wykonanie dokumentacji dotyczącej kanalizacji Branic,
e) zaciągnięcie kredytu na remont Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Branice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Branicach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice
z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej 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

19. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Branice w sprawie projektu
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów
rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz
zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości.
21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice,
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
22. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Branice a Powiatem
Głubczyckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym.
24. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15.
Ad. 3
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad trzech punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości.
2) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice,
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
3) Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Branice a Powiatem
Głubczyckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Wyjaśniła powody zgłoszenia wniosku o wprowadzenie tych punktów do porządku obrad.
Przewodniczący powtórzył trzy punkty zawnioskowane przez Panią Wójt o wprowadzenie do
porządku obrad.
R. Chuchla zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 14. Uzasadnił swój wniosek.
Wójt odniosła się do wniosku r. Chuchla. Zawnioskowała o 15 min. przerwy aby radca
prawny mógł odpowiedzieć na słowa Pana radnego. Poprosiła aby podtrzymać w porządku
obrad ten projekt uchwały. Dodała, że są bardzo zadowoleni z przewozu dzieci do szkół. Jest
to zakład pracy i nie udzielenie pomocy mogłoby świadczyć o tym, że gmina nie chce pomóc
temu przedsiębiorstwu. Jeżeli przedsiębiorstwo to upadłoby mielibyśmy na sumieniu, że
przyczyniliśmy się do likwidacji zakładu i tych miejsc pracy. Powiedziała, że
z wypowiedzi Pana Starosty wynikało, że jeżeli spółka będzie przynosiła dalsze, poważne
straty to będzie ogłoszona upadłość. My na tym nie stracimy.

R. Telega powiedział, że podpisuje się pod tym o czym mówiła Pani Wójt. Były spotkania i
rozmawiano z prezesem i księgową PKS. Uważa, że rada powinna współuczestniczyć w tym
aby firma ta istniała. Powinniśmy przystąpić do spółki.
R. W. Lenartowicz zapytał czy gmina Kietrz i Głubczyce też podejmowali uchwałę w sprawie
nabywania akcji.
Wójt odpowiedziała, że uchwałę w sprawie nawiązania współpracy przywiózł Pan W.
Chuchla.
R. Telega powiedział, że zostało to tak przedstawione przez gminę Głubczyce i radny W.
Chuchla przywiózł tą uchwałę.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jest za tym żeby zostawić w porządku obrad. Należy w tym
współuczestniczyć.
R. Chuchla powiedział, że nie mówią, że nie przejmą. Jest propozycja współpracy. Chce
wiedzieć jakie będą mieli obowiązki i prawa. Jeżeli mówi o tym to tylko dlatego, że chce
zwrócić na to uwagę. Zapytał Pana skarbnika czy gmina jest płatnikiem VAT-u.
Skarbnik odpowiedział, że tak.
R. Chuchla zapytał jakie są koszty przystąpienia do spółki.
Wójt odpowiedziała, że na razie nie wiedzą. Kosztem jest utrata tej dzierżawy. Jeżeli chodzi o
VAT to skarbnik może się wypowiedzieć. Pozostałych kosztów nie ma.
R. Chuchla powiedział, że dlatego zasadny jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu
14.
Wójt jeszcze raz zawnioskowała o przerwę aby porozmawiać z radcami.
R. W. Lenartowicz zaproponował aby punkty te przenieś na koniec porządku obrad.
R. Telega powiedział, że nie wie czego dopatruje się radny Chuchla. Co tu można oczekiwać,
jeżeli Pan Starosta ma ponad 90% akcji, a my możemy mieć w granicach 4%.
R. Chuchla powiedział, że przygotowuje się zawsze do każdej sesji. Jeżeli czegoś nie wie to
siada i patrzy
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek r. Chuchla o ściągnięcie z porządku obrad
punktu 14.
Za: 1
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pani wójt o wprowadzenie do porządku
obrad trzech dodatkowych punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości.
2) Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice,
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
3) Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Branice a Powiatem
Głubczyckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i poddał pod głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
R. Chuchla zapytał przewodniczącego o uchwałę w sprawie obniżenia diet dla radnych za
opuszczenie sesji bez usprawiedliwienia.
Przewodniczący powiedział, że rozmawiał z radcami i uchwała taka prawdopodobnie nie
może zostać podjęta.

R. Chuchla poprosił o udzielenie takiej informacji na piśmie.
R. W. Lenartowicz powiedział, że na sesji nie rozpatruje się protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
R. W. Lenartowicz zapytał czy Pani Wójt wie coś o funkcjonowaniu szpitala w ramach
spółki.
Wójt powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu rady społecznej mówiono tylko o zleceniu
audytu. W tym tygodniu będzie następne spotkanie rady społecznej i może będzie coś więcej
powiedziane.
R. W. Lenartowicz zwrócił uwagę na odkrzaczanie poboczy. Wspomniał o rozmowie ze
Starostą P. Soczyńskim.
Wójt odniosła się do słów radnego.
Ad. 6.
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu).
R. W. Lenartowicz powiedział, że doszło do nieporozumienia odnośnie godzin przyjmowania
interesantów przez Pana Przewodniczącego.
Przewodniczący powiedział, że tak było małe nieporozumienie. Dziś jest dyżur przesunięty,
ale informacja już wisi.
Ad. 7.
R. Malewicz poinformował, że Komisja Budżetowo-Finansowa miała dwa posiedzenia. Jedno
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. Dodał, że kontroluje
budowę drogi Lewice-Zubrzyce. Wspomniał o Turnieju Samorządowym.
R. Kawulok powiedział, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP
zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował o turniejach w tenisa
stołowego i trampkarzy. Powiedział, że Pani Sołtys Ż. Malota przyjechała do Branic
przedstawić Jasełka, a przyszło je obejrzeć tylko 32 osoby.
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował o że nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Oczekuje na zatwierdzenie planu.
Ad. 8.
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice.
R. Telega zapytał dlaczego jego interpelacja została przekazana tak późno.
Wójt powiedziała, że zapisze tą uwagę.
Ad. 9.
Interpelacje złożyli:
R. R. Lenartowicz – 1 int.
R. Russ – 1 int.
R. W. Lenartowicz – 1 int.
R. Telega – 1 int. dot. umieszczenia informacji w Informatorze Branickim o zbiorniku we
Włodzieninie została zgłoszona ustnie. Pisemnie zostanie dostarczona.

Przewodniczący odniósł się do ogrzewania świetlic wiejskich.
R. Mokrzycki – 1 int. dot. płyt na ul. Młyńskiej została zgłoszona ustnie. Na piśmie zostanie
dostarczona.
R. Malewicz – 1 int. dot. ilości kosiarek, sprzętu, stołów i ławek w sołectwie. Na piśmie
zostanie dostarczona.
Ad. 10.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady od: Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Głubczycach z dnia 24.01.2012 r., Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach z dnia 26.01.2012 r.
Wójt odniosła się do kamery termowizyjnej o której pisała straż. Przy pożarze
w Jakubowicach strażacy stwierdzili, że taka kamery byłaby wskazana. Dodała, że nad tą
kamerą będzie się zastanawiać.
Przewodniczący poinformował jeszcze o pismach od: Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia
24.01.2012 r. i Pana Jerzego Kowalczyka z dnia 08.12.2011 r.
R. Chuchla zawnioskował o przeprowadzenie inwentaryzacji. Komisja Rewizyjna powinna
sprawdzić co zrobiono po kontrolach w świetlicach wiejskich i w jednostkach OSP, które
przeprowadziła Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP w ubiegłym
roku. Poprosił przewodniczącego o przestrzeganie zapisu w statucie dot. organizowania sesji
rady w trzeci poniedziałek miesiąca.
Powiedział, że być może jest na sesji po raz ostatni. Do swojego mandatu podchodził bardzo
poważnie. Jeżeli chciał coś powiedzieć, to mówił tylko prawdę. Chce być w porządku wobec
siebie i wobec tych którzy go wybrali. Dodał, że cały problem polega na tym żeby ze sobą
rozmawiać. Nigdy za plecami o kimś nie rozmawiałem. Nie pozwolił aby przestępstwo
zamieść pod dywan i zostało to wykorzystane. To że zostanie oskarżony jeden tylko człowiek
w sprawie podpisu, to jest tylko wina Pana Przewodniczącego. Powiedział, że prokurator
odpisał mu, że nie jest stroną. Stroną jest rada, a radę reprezentuje przewodniczący.
Powiedział, że przewodniczący godzi się aby karę poniósł tylko jeden człowiek
Przewodniczący oświadczył, że Wojewoda zlustrował oświadczenia majątkowe i okazało się,
że jeszcze jedna osoba pełniąca funkcję przewodniczącego łączyła mandat radnego
z mandatem ławnika i prawdopodobnie będzie musiała złożyć mandat. Jeśli chodzi
o oskarżenie w sprawie podpisu i oskarżenie w tej sprawie tylko jednej osoby to nie ma sobie
nic do zarzucenia .
R. W. Lenartowicz poprosił o przestrzeganie terminu sesji i zwoływanie jej w trzeci
poniedziałek. Jeśli coś się zmieni to poprosił o zawiadomienie radnych, nawet przez sms.
Przewodniczący przeprosił i powiedział, że chciał żeby przebiegało to sprawnie. Chciał, żeby
uchwały zostały zaopiniowane przez radców. Teraz sesja będzie w trzeci poniedziałek.
Zwrócił się do Pani wójt aby materiały były gotowe.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jeśli nie będzie to trzeci poniedziałek to żeby powiadomić
radnych.
R. Mokrzycki zawnioskował, aby zaprosić na sesje posła z opolszczyzny, który udzieliłby
informacji o ACTA.
Przewodniczący powiedział, że zaprosi. Zobaczymy jaki będzie odzew.
R. W. Lenartowicz wspomniał o ogniwach fotowulkanicznych.
R. Czepczor zapytała czy nakazy płatnicze mogą zostać dostarczone sołtysom tak aby
roznosić je razem ze spółką wodną.
Wójt powiedziała, że nie ma problemu jeśli spółka wodna będzie gotowa na czas.
R. Czepczor zaproponowała aby zaprosić kogoś z LGD aby przedstawił jak pisać projekty.
Wójt powiedziała, że można zaprosić, ale od stycznia ubiegłego roku jest pracownik, który
doradzi jak pisać projekty.

R. Nowak zapytał czy nie można wykorzystać krzaków na górce koło cmentarza do
ogrzewania świetlic.
Wójt powiedziała, że nie ma problemu jeśli chodzi o odkrzaczanie, ale krzaczki do polania to
się za bardzo nie nadają. Jeśli chodzi o odkrzaczanie to musimy czekać na wiosnę.
Sołtysi, którzy są świetlicowymi również mogą współpracować z OSP w ramach ćwiczeń.
R. Malewicz zapytał co z placami zabaw.
Wójt powiedziała, że 10 placów zabaw wypadły w sierpniu zeszłego roku. Wówczas mówiła,
że w maju będą składane drugi raz. Będą składane jeszcze raz, dwa w tym roku, a te osiem na
przyszły rok.
R. Mokrzycki powiedział aby przegłosować czy Komisja Rewizyjna ma sprawdzić świetlice.
Przewodniczący powiedział, że to przy planie komisji. Zwrócił się o założenie Odnowy Wsi
w Boboluszkach.
Wójt przybliżyła procedurę założenia Odnowy Wsi.
Sołtys Modzelewski powiedział, że jak były dożynki w Wódce wyremontowano świetlice,
przy dożynkach w Jakubowicach również wyremontowano świetlice, a przy dożynkach
w Boboluszkach nic nie zrobiono. Ze środków własnych wyłożono na plac przed świetlicą i
na boisko.
Wójt powiedziała, że sołectwo dołożyło 5 tys. zł. na plac na boisku, a gmina dołożyła drugie
5 tys. zł. na plac na boisku. Plac przy świetlicy wykonany był w całości ze środków budżetu
gminy. Jeżeli chodzi o świetlice to miały zostać zrobione toalety przy kuchni ale mieszkańcy
nie zgodzili się, ponieważ stwierdzili, że będzie nieprzyjemny zapach. Poszliśmy w projekt.
Dodała, że Odnowa wsi to przepustka startowania w projektach.
Przewodniczący ogłosił 5 min przerwy.
Ad. 11
a) zaciągnięcie kredytu na remont budynku po byłym żłobku
Na sali nieobecny radny W. Lenartowicz.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(Uchwała Nr XVI/125/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Do sali wszedł radny W. Lenartowicz.
b) zaciągnięcie kredytu na termomodernizacje budynku urzędu gminy
Z sali wyszedł radny T. Sęga.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(Uchwała Nr XVI/126/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Do sali wszedł radny T. Sęga.
c) zaciągnięcie pożyczki na termomodernizacje budynku urzędu gminy
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
(Uchwała Nr XVI/127/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
d) zaciągnięcie kredytu na wykonanie dokumentacji dotyczącej kanalizacji Branic
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(Uchwała Nr XVI/128/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

e) zaciągnięcie kredytu na remont Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(Uchwała Nr XVI/129/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.12.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
R. W. Lenartowicz powiedział, że trzy punkty informacyjne w miesiącu to za dużo, np.
marzec. W grudniu jest błąd, ma być uchwalenie budżetu na 2013 r., a nie 2012.
Przewodniczący poprosił o propozycję.
R. Chuchla powiedział, żeby informacja o stanie środowiska naturalnego została złożona na
piśmie.
R. Sęga powiedział, że jeśli będzie tematyka straży to niech na sesje zostanie zaproszony
komendant gminny.
R. Chuchla powiedział aby przesunąć z kwietnia punkt dot. zabezpieczenia
przeciwpowodziowego na marzec, a z marca punkt dot. bezpieczeństwa publicznego na
kwiecień.
R. W. Lenartowicz punkt dot. bezpieczeństwa publicznego na grudzień.
Przewodniczący powiedział, że zmiany polegają na przesunięciu z kwietnia punktu dot.
zabezpieczenia przeciwpowodziowego na marzec, a z marca punkt dot. bezpieczeństwa
publicznego na grudzień.
Poddał pod głosowanie zgłoszone zmiany.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało sie: 0
Przewodniczący odczytał poprawiony projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Branice na 2012 rok
(Uchwała Nr XVI/130/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13.
R. Chuchla zawnioskował o wprowadzenie do planu inwentaryzację sprzętu sołectw.

R. Mokrzycki powiedział, że Komisja Rewizyjna nie dokonuje inwentaryzacji.
Wójt potwierdziła. Dodała, że raz na cztery lata robi się inwentaryzację. Komisja może
skontrolować stan inwentaryzacji ze stanem księgowym, ale nie ze stanem faktycznym.
R. Malewicz powiedział, że to wniosek aby dokonać inwentaryzacji z urzędu.
Wójt powiedziała, że z urzędu dokonuje się co cztery lata.
R. Nowak zapytał czy jest jakiś cel tej dyskusji.
R. Malewicz powiedział, że jest to w imieniu również innych sołtysów.
R. Telega zapytał czy są inny sołtysi, którzy mają takie problemy.
Wójt powiedziała, aby wiceprzewodniczący rady napisał wniosek o przyśpieszenie
inwentaryzacji.
Skarbnik powiedział, że aby inwentaryzacja roczna została zaliczona musi zostać wykonana
w ostatnim kwartale.
R. W. Lenartowicz powiedział, że funkcjonujemy w zakładach pracy i sami robimy
inwentaryzację. Jeżeli są obiekcje, że czegoś nie ma to się wyjaśnia.
Wójt inwentaryzacja będzie przypisana jednemu pracownikowi.
R. W. Lenartowicz powiedział, że pierwszy ruch będzie musiał wykonać właśnie ten
pracownik, a następnie przekazywanie dla poszczególnych sołectw.
R. Nowak powiedział, że pytanie co jeszcze spisywać.
R. Chuchla powiedział, że ten którego to dotyczy powinien się zwrócić. Wycofał wniosek.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej
(Uchwała Nr XVI/131/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
(Uchwała Nr XVI/132/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy
Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie
(Uchwała Nr XVI/133/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za: 15

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Branicach
(Uchwała Nr XVI/134/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Przewodniczący poinformował o zmianie w uchwale.
R. W. Lenartowicz powiedział, że usługi tanieją.
Wójt wyjaśniła dlaczego usługi tanieją.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09
Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich
pobierania
(Uchwała Nr XVI/135/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
R. W. Lenartowicz powiedział, że uchwała wchodzi w życie 01.09.2011 r. Zastanawia się czy
tak może być.
Wójt powiedziała, że radcowie podpisali.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą 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 XVI/136/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.19.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze zmianą w załączniku.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie stanowiska Rady Gminy Branice w
sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia
niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych
sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów
okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
(Uchwała Nr XVI/137/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży
nieruchomości.
(Uchwała Nr XVI/138/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez
Gminę Branice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich
przyznawania
(Uchwała Nr XVI/139/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.22.
Radca prawny wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie wnoszenia udziałów i akcji.
Uchwała dotycząca nawiązania współpracy to uchwała czysto intencyjna, wyraża tylko wolę.
Można osobno podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia i współpracy. Uchwała dot.
przystąpienia do spółki to tylko zgoda.
R. Chuchla powiedział, że jeżeli brak zasad będzie skutkować wydatkowaniem środków
finansowych, czy nie powinno być to zapisane w budżecie na ten rok
Radca prawny powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie budżetu to sama zgoda na przystąpienie
nie wywołuje jeszcze żadnych skutków. Uchwała budżetowa jest elastyczna, budżet można
zmienić. Ryzykuje się wkładem czyli autobusem. Nie ma prawnych możliwości zmuszenia
nas do zaangażowania dalszych środków do tej spółki. Może być nacisk taki, że jeżeli
weszliśmy do spółki to powinniśmy ją ratować. To jest argument, który może się pojawić.
R. W. Lenartowicz powiedział, że dajemy autobus i jeśli spółka upadnie to czy my uzyskamy
autobus czy środki finansowe. Jeśli nie ma konieczności podejmowania uchwały w sprawie
nawiązania współpracy między Gminą Branice a Powiatem Głubczyckim w zakresie
publicznego transportu zbiorowego to wycofać z porządku i przegłosować tylko jedną
uchwałę. Dodał, że powinniśmy podjąć decyzje dla dobra mieszkańców.
R. Czyszczoń powiedział, że jeśli chodzi o dowóz młodzieży szkolnej to są zadowoleni.
R. Nowak potwierdził.
R. Czyszczoń powiedział, że należy się wielka pochwała dla Pana Lupzik.
R. Chuchla powiedział, że nie chodzi mu o to aby nie przystąpić, ale zrobić wszystko aby tam
istnieć. Jeśli podejmiemy uchwałę to niech za dwa tygodnie przedstawiona zostanie umowa i
regulamin.
Wójt odpowiedziała, że radny wkracza wewnątrz spółki. Na dzień dzisiejszy nie możemy
działać. Jak będziemy udziałowcami możemy podnosić głos.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Lenartowicz o zdjęcie z
porządku obrad punktu 22 dotyczącego: Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy

między Gminą Branice a Powiatem Głubczyckim w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.
Za: 13

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 1

Ad. 23.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP oraz Komisji
Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych poinformowali, że członkowie komisji będą
głosować indywidualnie na sesji.
Pozostałe komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. oraz objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
(Uchwała Nr XVI/140/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 24.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

