Protokół Nr XVIII/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 19 marca 2012 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Jarosław Bencal – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział
Terenowy Głubczyce,
Bogdan Rzeźnicki – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicah, Jednostka
Terenowa: Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu,
st. bryg. mgr inż. Wiesław Kopecki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Głubczycach,
Józef Orłowski- Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej,
Jolanta Brzeszczak – Radna Powiatu Głubczyckiego,
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego,
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. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Udzielenie informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy
Branice.
12. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie
Branice.
13. Udzielenie informacji na temat stanu środowiska naturalnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków
stanowiących fundusz sołecki.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
16. 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania
administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do związku międzygminnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywni, Atrakcyjni,
Potrzebni.” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
21. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Branice dotyczącej uciążliwości funkcjonowania
Wiejskiego Domu Kultury w Branicach.
22. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Z sali wyszedł radny W. Chuchla.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 (wraz z r. Chuchla).
Ad. 3
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Do sali wszedł radny W. Chuchla.
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni.” w ramach
Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzasadniła swój wniosek.
Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek radnego W. Chuchla o wprowadzenie do
porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów
oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach.
Wójt poinformowała o zmianie tytułu chwały dot. przystąpienia do związku międzygminnego
w punkcie 18. Ma być zamiar przystąpienia, a nie przystąpienie.
R. Chuchla uzasadnił swój wniosek. Poinformował, że pytał już o to radców. Wspomniał
o rozstrzygnięciu nadzorczym w sprawie unieważnienia §2 uchwały w sprawie przystąpienia
do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. oraz
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Przewodniczący odczytał fragment wspomnianego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Opolskiego.
Wójt poinformowała o zmianie treści uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do związku
międzygminnego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę treści punktu 18.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako
punkt 20: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywni,
Atrakcyjni, Potrzebni.” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

R. W. Lenartowicz poprosił aby Pani Wójt wypowiedziała się w sprawie wniosku radnego W.
Chuchla.
Wójt powiedziała, że podejmowanie z marszu jest niepotrzebne. Zasugerowała, aby poczekać
z tą uchwałą do następnej sesji.
R. W. Lenartowicz powiedział, że takie jest również jego zdanie. Należy omówić ten temat na
komisjach.
R. Malewicz zgodził się z radnym W. Lenartowicz.
R. Chuchla jeszcze raz przypomniał o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego.
Wójt powiedziała, że sama uchwała jest ważna. Unieważniono jedynie §2.
R. Chuchla powiedział, że ma doświadczenie i dla niego ważny jest dokument. Pani Wójt w
pierwszym okresie była przeciwna, a potem zmieniła front i jest za. Jeżeli upoważnimy wójta
do obejmowania udziałów i tak dalej, my uchwalamy budżet i my będziemy decydować czy
przeznaczyć środki na PKS. Jeżeli nie podejmiemy uchwały to Wójt sama będzie decydować.
Tu się nie ma czego bać. Mamy swoje prawa i obowiązki. My też decydujemy. Radnym nie
jest się po to aby podnieść rękę ale żeby pomyśleć i zagłosować.
Wójt dodała, że zacznie od tego, że zmieniła zdania. Wszyscy zgadzaliśmy się, że wstąpimy
do spółki. Chcieliśmy jedynie przedłużyć tę sprawę. Czekaliśmy na wynik finansowy. Nie jest
tak, że nie chcieliśmy. Chcieliśmy przyjrzeć się rozwojowi sytuacji. Przeważyło to, że
jesteśmy zadowoleni z przewozu młodzieży szkolnej i ta nasza inicjatywa, przystąpienie do
spółki, to wyciągnięta ręka dla zakładu pracy, który funkcjonuje. Ta nasza wyciągnięta ręka
wynika z patriotyzmu i jest dla naszych ludzi mieszkających w powiecie. Nie jest tak do
końca, że wójt sobie może. Budżet uchwala rada i mogę sobie pisać, że daje jak rada nie
podejmie uchwały budżetowej. Dodała, że nie wyrazi zgody na nic bez aprobaty rady. Nawet
jak by zrobiła to po prostu rada nie udziela absolutorium. W PKS-ie jeszcze daleka droga. Są
do podpisania umowy w formie aktu notarialnego i jeżeli prawo mówi, że można w akcie
notarialnym zawrzeć takie informacje o których mówił Pan radny to zostaną zawarte.
R. Chuchla wycofał wniosek.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Za: 11
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
Wszedł radny T. Krupa.
R. Czyszczoń zapytał o podnoszenie wałów w Bliszczycach.
Wójt poprosił aby z pytaniami poczekać jak będzie Pan z WZIR-u.
Wszedł Pan Jarosław Bencal.
R. Chuchla powiedział, że sprawozdanie jest na piśmie, czytamy i zadajemy pytania.
Wójt powiedziała, że może radny ma racje, ponieważ sprawozdanie jest w gazecie i sołtysi
również otrzymują.
R. Chuchla zapytał o kwotę 7.300 zł. związaną ze zmianą projektu drogi, z jakiego paragrafu
zostały zapłacone te środki.
Wójt odpowiedziała, że z drogownictwa.
R. Chuchla powiedział, że gmina już dała ponad 100 tys. na realizacje tej inwestycji. Wie, że
są pewne elementy które poddają pod wątpliwość wykonanie techniczne drogi relacji Lewice-

Zubrzyce do mostku. Jeżeli czyta w piśmie projektanta, że zmiana tych projektów to gorsze
wykonanie i droższe to czy w tym układzie można mu wierzyć. Zapytał co wpłynęło na to, że
ten projekt musiał zostać poprawiony.
Wójt powiedziała, że zastosowane zostało rozwiązanie zadawalające jeżeli chodzi o samo
utrzymanie własności techniczne tej drogi. Zastąpiono cement, piasek i to co proponował
wykonawca grubszą warstwą tłucznia. Głubczyce mają bardzo niską cenę tłuczni i ze względu
na tą cenę zaproponowali zmianę technologii budowy tej drogi. Pan Kowalczyk powiedział,
że Głubczyce zaproponowały lepszy standard drogi niż on sam.
R. Chuchla powiedział, że 7.000 zł. zostało wydane, a miały zostać te środki przeznaczone na
łatanie dziur.
Wójt powiedziała, że oddając w 2006 r. dokumentacje podjęli się tego, że doprowadzą to do
końca. Mówiła już na komisjach, że skoro tak daleko zabrnęli to do kwoty 6.000 zł. będzie
negocjować.
R. Chuchla powiedział, że w budżecie ta kwota nie została zaplanowana i środki te nie
zostaną przeznaczone na dziury.
Przewodniczący powitał Pana Tadeusza Krupa i Jarosława Bencal.
Wójt poinformowała o zakończeniu jej sprawy w sądzie. Dodała, że prokuratura nie wniosła
apelacji. Podziękowała tym, którzy ją wspierali w tych ciężkich dla niech chwilach,
szczególnie Panu radnemu W. Chuchla i W. Malewicz, którzy jeździli na wszystkie rozprawy.
Jak tak patrzy wstecz to jest trochę zdegustowana, że wszyscy wiedzieli, że pracuje bez
zastępcy, sekretarza i mogła zapomnieć to wysłać. Było takie przykre doświadczenie, sesja
majowa, gdzie była ta opinia. Jakby była może ciepła opinia, normalna to nie byłoby może tej
całej procedury, niepotrzebnych stresów.
R. Chuchla odniósł się do tej sprawy. Dodał, że było dla niego przykre i żenujące pierwsze
posiedzenie nowo wybranej rady. Do tego przyłączyła się Pani Marzena, wynajdując przepis,
który uniemożliwił wszystkim kandydatom równy start. Wspomniał o unieważnionych
uchwałach. Powiedział, że nigdy nie było tylu unieważnionych uchwał z podpisem radcy
prawnego. Może to przemęczenie. Żenujące było jak Przewodniczący słuchał opinii radcy
prawnego, że opinia powinna brzmieć wyszła, przyszła, powiedziała, wyszła. Bardzo trudno
jest zaakceptować to co przyjęło się jako pewniak. Część radnych przyjęła jako pewniak, że
wójtem zostanie Pan Małek. Bardzo rozsądnym byłoby zrealizowanie mojego wniosku, aby
przerwać posiedzenie i dokonać wyboru po wyborach na wójta.
Wszedł Pan Józef Orłowski i Wiesław Kopecki.
Przewodniczący powitał Pana Wiesława Kopeckiego i Józefa Orłowskiego.
Ad. 6.
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu).
Ad. 7.
R. Malewicz poinformował, że Komisja Budżetowo-Finansowa miała jedno posiedzenie, na
którym pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Powiedział, że był na szkoleniu dla
radnych w Głubczycach. Dodał, że zostało zawarte porozumienie przy projekcie drogi
Lewice-Zubrzyce i prace nad budową ruszyły.
R. Telega udzielił informacji z upoważnienia r. J. Kawulok. Powiedział, że 21 lutego podczas
komisji odbyło się spotkanie rolników z dyrektorem Cukrowni ,,Cerekiew’’. Na drugim
posiedzeniu Komisja Rolno-Ekologiczna zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
Poinformował o komisji 21 marca na którą zastali zaproszeni rolnicy i przedstawiciele Izby
Rolnej, ARIMR w Głubczycach i OODR Łosiów.
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP
na posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował o spotkaniu

w starostwie w Krnovie i szkoleniu radnych w Głubczycach. Wspomniał o VIII
Międzynarodowym Wielkanocnym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt w Branicach.
Podziękował za wsparcie sponsorom m.in. Pani Wójt, starostwu, Radiu Opole, Prezesowi
TOP-FARMS. Podziękował wszystkim za pomoc w organizacji.
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (protokoły posiedzeń
stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
R. Chuchla powiedział, że jest jeden wniosek, aby CARITAS wykazał ile otrzymuje z NFZ.
R. Mokrzycki odpowiedział, że właśnie o to chodzi.
R. Nowak poprosił o przerwę.
Przewodniczący poinformował, że przerwa będzie trochę później.
Ad. 8.
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice.
Ad. 9.
Interpelacje złożyli:
R. W. Lenartowicz – 1 int.
R. T. Sęga zgłosił interpelacje do r. T. Krupa, która dotyczyła dziur na drogach.
R. Czepczor zgłosiła r. T. Krupa problem znaków na drodze z Michałkowic do Bliszczyc.
R. Wąsik – 1 int.
R. Szyhyński – 1 int.
Ad. 10.
Sołtys Z. Semanyszyn powiedział, że podczas odśnieżania w Wódce na drodze gminnej
przesunięty został murek.
R. Telega zgłosił wniosek o postawienie znaków na drodze rowerowej z Wysokiej do
Dzierżkowic.
R. Mokrzycki odniósł się do ostatniej interpelacji i powiedział, że rolnicy tego nie zrobią.
Wójt odpowiedziała, że taka była prośba sołectwa.
Sołtys J. Grabowski powiedział, że zdanie rolników w tamtym roku było takie jak
przedstawiła Pani Wójt. Jednak w tym roku po otrzymaniu nakazów płatniczych zdanie
rolników jest inne. Nie mają środków.
R. Chuchla powiedział, że jeśli Pani Wójt ma jakieś informacje o PKS Głubczyce to prosi o
przekazanie. Powiedział, że radcy podpisując projekty uchwał bardzo często się mylą.
Poprosił o przeanalizowanie umowy, być może są zbyt mocno przepracowani. Jako rada
wychodzimy bez twarzy. Kancelaria za obsługę prawną pobiera 5 tys. zł. wynagrodzenia.
Wójt odpowiedziała, że jeżeli chodzi o PKS to dochodzą niepokojące informacje dot. kwot
pieniężnych, które ewentualnie będą musieli zwracać. Jeżeli to będzie prawdą, to sytuacja
PKS-u będzie niewesoła. Jeżeli chodzi o kancelarie to rzeczywiście pobierają wynagrodzenie
ponad 5 tys. zł., a za zastępstwa procesowe dodatkowe środki. Umowa z kancelarią kończy
się w tym roku. Będzie przetarg i uwzględniona zostanie pomoc dla najbiedniejszych.
Wszedł Pan Bogdan Rzeźnicki.
Wójt dodała, że prawo powinno być jedno, a u nas każde województwo ma swój nadzór,
który różnie interpretuje prawo. Zdarza się, że te same uchwały w innym województwie
przechodzą, a u nas nie. Nie można tak do końca powiedzieć, że ta kancelaria jest zła.
R. Chuchla powiedział, że kancelaria nie dokłada staranności.
R. Telega potwierdził.

R. W. Lenartowicz zwrócił się do przewodniczącego i powiedział, że może jest problem w
trybie legislacyjnym. Radcy sprawdzają projekty pod względem formalno-prawnym, a nie
wnikają w treść.
Wójt powiedziała, że po to mamy tą kancelarie. Uważa, że jest to skutek poświęcania zbyt
małej ilości czasu dla urzędu.
R. Malewicz w imieniu seniorów poprosił o przeniesienie kasy niżej o piętro.
R. Czyszczoń zwrócił uwagę na zabezpieczenie okien w USC.
R. Chuchla zapytał dlaczego od grudnia nie ma oświetlenia w miejscowości WłodzieninKolonia.
Wójt powiedziała, że nie wie. Możliwe, że jest to awaria. Zapytała Panią sołtys czy zgłaszała
już ten problem.
Sołtys B. Gajewska powiedziała, że zgłaszała. Przedstawiła sprawę.
Wójt powiedziała, że jest to raczej awaria. Poprosiła aby zgłosić to Panu A. Murzyn
Ad. 11.
P. W. Kopecki powiedział, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to nie można mówić tylko o
gminie Branice. Ubiegły rok był łaskawy, zdarzeń ratowniczych było o wiele mniej.
Na sali nieobecni radni: G. Czepczor i W. Lenartowicz.
P. W. Kopecki powiedział, że w roku 2010 interwencji było 774, a w 2011 r. 434. W gminie
Branice w roku 2010 było 71 interwencji, a w 2011 r. 65. W krajowym Systemie
Ratowniczym z gminy Branice jest tylko jednostka OSP Branice. Trwają starania aby
przyłączyć również jednostkę z Lewic. Jednostka z Branic interwencji w 2011 r. miała 27, w
tym 8 pożarów i 19 razy uczestniczyła w miejscowych zagrożeniach. Jednostka z Bliszczyc
miała 7 interwencji, Lewic 9, Włodzienina i Wysokiej 3 wyjazdy, Turków 1 wyjazd.
W tym roku łącznie w skali powiatu mamy 46 interwencji, dokładnie tyle samo co 19 marca
2011 r. Gmina Branice 12 pożarów i 3 miejscowe zagrożenia. Podczas pożaru kościoła w
Jakubowicach było potężne zadymienie i szkody były duże. Paliło się w kotłowni. Ważną
sprawą w takich sytuacja jest kamera termowizyjna. Zebrano na tą kamerę 24 tys. zł. od
instytucji. Na środki od samorządów jeszcze czekają. Mamy nadzieję, że w tym roku uda się
zrealizować zakup takiej kamery. Kamera kosztuje 52 tys. zł. Powiedział, że jeżeli chodzi o
sieć hydrantową to jest to problem. Jednostki OSP w gminie Branicach są na bardzo wysokim
poziomie. Pomijając tu nawet te jednostki, które mają nowe samochody. Te pozostałe
jednostki również dbają. Podziękował za organizację w ubiegłym roku zawodów powiatowopożarniczych. Jednostki, które są w Krajowym Systemie Ratowniczym otrzymują wsparcie
finansowe z budżetu państwa, w tym jednostka z Branic. Średnia przyznawanej kwoty to
5.000 zł. W ubiegłym roku kwota ta wzrosła trzy krotnie. Jednostki w Krajowym Systemie
Ratowniczym będą wyposażone w sprzęt ratowniczy wysokościowy. Nie wiadomo jak duże
będzie dofinansowanie w tym roku. Jednostki muszą mieć również wkład własny i gmina
Branice dofinansowuje. Na terenie gminy Branice są jednostki OSP z nowymi samochodami.
Jednostka z Branic została włączona do obwodu operacyjnego. Jeżeli chodzi o Euro 2012 to
jednostka zawodowa w Głubczycach włączona jest w centralny oddział operacyjny.
W ubiegłym roku w wyniku wyładowania zniszczony został maszt i była awaria elektroniki.
Był to pierwszy rok w którym ubezpieczono maszt i otrzymali zwrot, który pokrył w 80%
nakłady. W najbliższym czasie w każdej komendzie powiatowej będzie utworzony punkt
konserwacji, serwisu sprzętu ochrony dróg oddechowych. Zorganizowanie punktu i
przeszkolenie osób nie będzie problemem, znajdą się środki, ale jeśli chodzi o dalsze
długotrwałe działania to będą jakieś koszty. Będziemy zwracać się do samorządów.
Ubiegły rok był łaskawy i wszystkie prace mogły zostać wykonane przy współpracy z OSP i
samorządów.
Przewodniczący zapytał o przeszkolenie osób do obsługi łódek.

P. W. Kopecki powiedział, że gmina Branice posiadają 3 łódki, ale nie nadają się one do tych
rzek, które mamy. Posiadamy łódkę motorową. Idealnym rozwiązaniem byłyby pontony.
Przeszkolenie takie prowadzone jest w pewnym zakresie. Wojewoda idzie w kierunku, aby
strażacy odbyli szkolenie z układania wałów.
R. R. Lenartowicz powiedział, że hydranty w okresie zimowym były pozamarzane. W
Boboluszkach można wykorzystać studnie.
P. W. Kopecki powiedział, że w każdej okolicy jak nie ma straży pożarnej to są mieszkańcy,
którzy dysponują wiedzą gdzie można uzyskać wodę. Na pewno jakby nie było możliwości
skorzystania z hydrantu, a byłaby potrzeba to z tego też skorzystaliby.
R. R. Lenartowicz jeszcze raz powtórzył, że w tym roku w okresie zimowym hydranty
pozamarzały.
P. J. Orłowski powiedział, że sprawny hydrant nie zamarznie.
P. W. Kopecki odniósł się do kwestii zamarzania hydrantów. To kwestia złego wykonawstwa.
R. Nowak powiedział, że jednostka w Branicach została wciągnięta do obwodu i czy dzięki
temu będą zaopatrzeni w paliwo na wyjazdy, szkolenia.
P. W. Kopecki powiedział, że nie ma czegoś takiego jak specjalny budżet na te kwestie.
Przybliżył temat.
R. Nowak powiedział, że mamy te piękne samochody i też chcemy je gdzieś pokazać.
P. W. Kopecki powiedział, że finansowanie OSP jest zadaniem gminy.
Wójt odniosła się do tego tematu. Pomoc nie powinna patrzeć na pieniądze.
R. Chuchla zapytał o procedurę zwrotu kosztów za fałszywy alarm.
P. W. Kopecki powiedział, że może być fałszywy alarm w dobrej i złej wierze. Określenie, że
alarm był w złej wierze jest bardzo trudne. W ubiegłym roku nie było występowania do
organów ścigania z powodu fałszywych alarmów.
Wójt powiedziała, że w ubiegłym roku gmina poniosła koszty za fałszywy alarm w dobrej
wierze.
R. Chuchla zapytał o koszty działań OSP poza obszarem jednostki i przy zabezpieczeniu .
P. W. Kopecki odpowiedział, że Branice są w wojewódzkim obwodzie operacyjnym. Jeżeli
jednostka z Branic wysyłana jest poza teren powiatu głubczyckiego to formalnie powinien
zwracać koszty ten który dysponował. Jeśli zgłoszenie nastąpi za pośrednictwem stanowiska
kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej to w tym wypadku
koszty ponosi Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Na zabezpieczenia
EURO nie będzie wyjeżdżać jednostka z Branic. Jak będzie wyjeżdżać to jednostka
zawodowa z Głubczyc.
R. Chuchla zapytał czy strażacy mają przeszkolenie przed medyczne.
P. W. Kopecki powiedział, że nie do końca. Przybliżył temat.
R. Chuchla powiedział, że samorząd przyznaje pewną kwotę dla OSP. Zapytał do kogo należy
kwestia utrzymania budynku.
P. W. Kopecki odpowiedział, że do gmin.
R. Mokrzycki zapytał o palenie gałęzi.
Wójt powiedziała, że w regulaminie naszym pisze, że można spalać tak aby nie utrudniać
sąsiadom.
P. W. Kopecki przedstawił jak to jest w prawie. W rozporządzeniu jest zapis, że wypalanie
słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Inny przepis mówi, że wypalanie
pozostałości roślinnych w granicy 5 m. od granicy działki jest zabronione. Jeśli wypalanie jest
robione bezmyślnie np. przy drogach publicznych, to może być wezwana straż i policja.
P. J. Orłowski powiedział, że ochrona środowiska zakazuje spalania pozostałości roślinnych
związanych z gruntem.

R. Malewicz odniósł się do zawodów powiatowo-pożarniczych i powiedział, aby było na nich
więcej uczciwości. Powiedział, że wyniki OSP są wyższe jak nie bierze udziału w kontroli
komendant gminny.
P. W. Kopecki powiedział, że komisja powołana przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej zawsze działała tak aby było sprawiedliwie. Indywidualne
odczucia są różne.
P. J. Orłowski powiedział, że gmina Branice ma najmniej jednostek w Krajowym Systemie
Ratowniczym i chcą przyłączyć jednostkę OSP Lewice. Utrzymanie jednostek to zadanie
gminy. Do akcji poza powiatem wyżywienie i paliwo zabezpiecza samorząd gdzie jest akcja.
Każdy stara się zwracać tyle ile wyniosły koszty. Szkolenie medyczne robione jest tam gdzie
jednostki OSP mają sprzęt. Jeśli chodzi o kontrole to w zeszłym roku jednostki też były
oceniane ostro, ale zmieniły się tezy i dlatego zostały wysoko ocenione. Mamy 9 jednostek i
wszystkie posiadają pojazdy. Mamy najmłodsze samochody. Mamy łodzie duże, 9 osobowe,
płaskodenne. Łodzie są z silnikami. Istnieją zagrożenia pożarowe. Siły mamy wystarczające
na zagrożenia lokalne. Prócz samochodów, łodzi mamy pompy, piły, agregaty, zestaw
ratowniczy i szczęki życia. Sprzętowo jesteśmy mocni, brakuje jedynie umundurowania
typowo zabezpieczającego do akcji. Poinformował o pozostałym wyposażeniu jednostek
OSP. Poinformował o środkach, kosztach utrzymania oraz planowanych inwestycjach i
zakupach. Utrzymanie straży to zadanie samorządów. Dużo jednostek pozyskuje środki na
utrzymanie strażnic od inwestorów. Poinformował o otrzymanych środkach z Warszawy.
R. Czyszczoń zapytał o przeszkolenie strażaków do obsługi łodzi.
P. J. Ostrowski odpowiedział, że mówił o ratownictwie medycznym, które mają Branice i
Lewice. Dodał, że to dwa różne tematy.
R. Telega powiedział, że powstaje punkt konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.
Czy można będzie robić modernizację gaśnic.
P. W. Kopecki odpowiedział, że nie. Jedynie sprzęt ochrony dróg oddechowych.
R. Chuchla powiedział, że nie pamięta i nie widział środków, które jednostki pozyskują z
zewnątrz.
P. J. Orłowski odpowiedział, że każda jednostka OSP ma osobowość prawną i nie są
zobligowani do tego aby wykazywać lub informować o pozyskanych środkach. Muszą
jedynie rozliczać się z Urzędem Skarbowym.
Przewodniczący wspomniał o budowie przy OSP Włodzienin.
P. J. Orłowski powiedział, że zarząd województwa daje na powiat dla dwóch jednostek, a dla
kogo konkretnie decyduje komendant w powiecie.
Z sali wyszedł Pan W. Kopecki i P. J. Orłowski.
Ad. 12.
P. B. Rzeźnicki powiedział, że w ostatnich trzech latach nie robili żadnych prac z powodu
braku środków. Część środków, które otrzymali na naprawy zaczęto zabierać. Na ten rok są
środki w wysokości 100 tys. zł. na wszystkie cieki. To prawie wcale. Wycinka na odcinku w
Boboluszkach została dokonana. Z Branic do Bliszczyc wycinka drzew w ¾ jest wykonana.
Wstrzymane są prace ze względu na wszczęte postępowanie przez policję w związku na
podejrzenie nielegalnych wycinek. Na ten czas to wszystko.
Przewodniczący zapytał czy będzie robiona regulacja, podwyższenie wałów.
P. B. Rzeźnicki odpowiedział, że nie mają nic do tego. Nie ma żadnych informacji w zakresie
porozumienia i wykonania.
Przewodniczący zapyta czy rusza zbiornik retencyjny w Raciborzu.
P. Rzeźnicki odpowiedział, że na razie posypały się głowy. Kiedy roboty fizycznie ruszą to
trudno powiedzieć.
R. Chuchla zapytał kto odbiera roboty wycinkowe.

P. B. Rzeźnicki odpowiedział, że on. Firma musi posprzątać. W tej chwili jest wszystko
zawieszone do czasu wyjaśnienia. Firma ta zgłosiła się dwa lata temu i wykonuje pracę za
pozyskane drzewo. Do tej pory nie było problemu z tą firmą. Czekamy do wyjaśnienia przez
policję w Głubczycach.
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje.
P. J. Bancal powiedział, że w zeszłym roku udało się wykonać znaczny zakres robót.
Obwałowania na terenie gminy i wycinka krzaków. Przekonserwowano rzekę Ostrą na terenie
wsi Gródczany i Niekazanice. Oprócz tego wykonano koszenie i wycinkę krzaków na terenie
miejscowości Włodzienin. Utrzymują zbiornik we Włodzieninie. Ogólny stan rzek jest dobry.
W ostatnich latach nas oszczędziło. Przybliżył temat ostatniego szkolenia na którym tematy
ludzkie dla prowadzących były drugorzędne.
R. Mokrzycki zapytał o wzmacniane wały w Bliszczycach.
P. J. Bancal powiedział, że wały w Bliszczycach nie były robione. W 2008 r. wzmacniane
były fragmenty wałów. Były plany budowy odcinaka wałów w Boboluszkach ale ten temat
został odsunięty ze względu na powodzie na Odrze, które pochłonęły pieniędze.
R. Malewicz zapytał o szlabany na zalewie we Włodzieninie.
P. J. Bancal odpowiedział, że tam jest zakaz ruchu.
R. Malewicz powiedział, że są tam wyjazdy na pola.
P. J. Bancal odpowiedział, ze to drogi nie dla rolników.
R. Mokrzycki zapytał czy dla rowerzystów jest również zakaz.
R. Telega zapytał o oświetlenie zalewu.
P. J. Bancal odpowiedział, że jeżeli zostaną zgaszone światła na zalewie i coś się tam stanie to
on pierwszy będzie ciągany. Oświetlenie zostało ograniczone. Wyłączając całe oświetlenie
będą to śladowe oszczędności, około 10%.
R. Mokrzycki powiedział, aby postawić znak dla rowerzystów.
P. J. Bancal odpowiedział, że tam jest zakaz, a decyzja musi wypłynąć z dyrekcji.
R. Czyszczoń zapytał co możemy zrobić. Powstaje zbiornik Nove Herminowe, Bliszczyce
mają wał, ale Boboluszki nie.
Wójt odpowiedziała, że nic więcej co do tej pory robimy. Monitować, zgłaszać, przypominać,
jeździć i pisać.
R. R. Lenartowicz wspomniał o rzece górskiej z Brumowic do Boboluszek.
Wójt powiedziała, że należy to sprawdzić. Ona nie kojarzy.
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje i powitał radną J. Brzeszczak.
Ad. 13.
Udzielenie informacji na temat stanu środowiska naturalnego przedstawione zostało radnym
na piśmie (załącznik do protokołu).
Ad. 14.
Na sali nadal nieobecni r. G. Czepczor i r. W. Lenartowicz.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Z sali wyszedł r. R. Lenartowicz.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy
Branice środków stanowiących fundusz sołecki
(Uchwała Nr XVIII/147/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Wszedł do sali r. R. Lenartowicz.
Za: 9
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Uchwała Nr XVIII/148/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

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 XVIII/149/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
R. Chuchla powiedział, że te trzy uchwały to wynik niestaranności.
Za: 10
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do
realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
(Uchwała Nr XVIII/150/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do związku
międzygminnego
(Uchwała Nr XVIII/151/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. R. Telega dodał w imieniu
przewodniczącego Komisji Rolno-Ekologicznej, że członkowie tej komisji są nawet za
sprzedażą.
R. Chuchla zapytał czy jest to kolejna umowa dzierżawy.
Wójt odpowiedziała, że pierwsza. Wójt spisuje umowę na 3 lata, a kolejna rada uchwałą.
R. Chuchla zapytał czy nie musi być przetarg.
Wójt odpowiedziała, że nie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy
nieruchomości.
(Uchwała Nr XVIII/152/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.:
„Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni.” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
(Uchwała Nr XVIII/153/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21.
Przewodniczący poinformował o piśmie w tej sprawie do Pani Wójt.
Wójt poinformowała, że to nie jest pierwsza skarga Pana Bach w tej sprawie. Poinformowała,
ze podjęto już pewne czynności. Zaproszono firmę budowlaną aby dokonała oceny, pod
względem prawa budowlanego, całej procedury remontu oraz dokumentacji. Jeżeli tam nie
będzie niczego następnym krokiem będzie badanie poziomu hałasu. Rozmawiano już z tym
Państwem. Jakieś pewne przedsięwzięcia podejmiemy w celu zmniejszenia hałasu, ale nie
wyeliminujemy w całości. Jest to obiekt publiczny. Imprez w świetlicy nie jest dużo.
R. Mokrzycki zapytał czy w dokumentacji budowlanej było badane oddziaływanie na
środowisko przy przekształceniu na Wiejski Dom Kultury.
Wójt odpowiedziała, że nie wie. Wezwali firmę, która bada pod względem zgodność z
prawem budowlanym.
Przewodniczący poprosił o propozycje rozwiązania problemu. Zapytał czy przekazujemy do
rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.
R. Telega potwierdził przekazanie do Komisji Rewizyjnej.
R. Chuchla powiedział, że nie widzi potrzeby
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie do rozpatrzenia skargi z dnia
23 lutego 2012 r. do Komisji Rewizyjnej.
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Przewodniczący poddał pod głosowanie upoważnienie przewodniczącego do wysłania
skarżącym pisma informującego o przekazaniu skargi do Komisji Rewizyjnej.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radnych
do końca kwietnia.
R. Nowak poinformował o łataniu dziur przez powiat.
Ad. 22.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

