Protokół Nr XXII/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 13 sierpnia 2012 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego
Danuta Szwiec – Prezes Zarządu LGD PłaskowyŜ Dobrej Ziemi
Adriana Dziaczyszyn – Kierownik Biura LGD
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 nt działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,PłaskowyŜ
Dobrej Ziemi’’.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice,
numery oraz liczbę radnych wybieranych w kaŜdym okręgu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej
StraŜy PoŜarnej w Głubczycach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery
termowizyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla Gminy Branice”
i określenia zasad jego przyznawania
17. Udzielenie pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Rady Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lutego 2012 roku działalność
Wójta Gminy Branice.
19. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.

Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad wniosek o udzielenie
pełnomocnictwa dla przewodniczącego
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu:
Udzielenie pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Rady Gminy
Za: 14
Przeciw: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Wstrzymało się: 0

Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do
protokołu).

Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7.
R. Kawulok powiedział, Ŝe na Komisji Rolno-Ekologicznej pracowali nad porządkiem obrad
sesji
R. Malewicz powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowo – Finansowej w dniu 6
sierpnia pracowali nad porządkiem obrad sesji. Przewodniczący gościł na dwóch spotkaniach
integracyjnych w DPS-ie Dzbańce i Bliszczyce. Odniósł się takŜe do drogi relacji LewiceZubrzyce, gdzie ruszyła po przerwie budowa drogi.
R. Kawulok w zastępstwie R. Czepczor powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji Lokalnych
Przedsięwzięć Gospodarczych pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, Ŝe odbyło się posiedzenie Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP i pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna spotkała się dwa razy na posiedzeniach
zajmowała skargą i uzasadnieniem do niej. Odbyło się równieŜ wyjazdowa komisja do
oczyszczalni ścieków gdzie wykryto, Ŝe osnowa jest za niska, dachy się pokrywają i zimą
moŜe być duŜy problem jeśli będzie nadmiar śniegu. Niezbędna jest naprawa drogi do
oczyszczalni.
Ad.8.
Przewodniczący udzielił informacji o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad 9
Nie złoŜono Ŝadnych interpelacji.

Ad 10
Przewodniczący zapoznał radnych z otrzymanymi pismami skierowanymi do Rady
a dotyczącymi:
- pismo Starosty w sprawie likwidacji niektórych Sądów Rejonowych
- pismo pani sołtys
- skargi p. L. Starzyńskiej, którą Przewodniczący przekaŜe do Komisji Rewizyjnej.
R. W. Lenartowicz powiedział, aby pani Wójt wprowadziła zmiany dotyczące zakupu
kosiarki.
Wójt powiedziała, Ŝe jest to dobra inicjatywa na najbliŜszym spotkaniu poruszy tą kwestię.
Dobrze, Ŝe jest radny Krupa on teŜ poruszy ta kwestie między radnymi powiatowymi.
R. Mokrzycki zapytał na czym stanęła sprawa oświetlenia tu gdzie mieszkają państwo Szatko
i tu przy wjeździe do Branic od strony Zamku, aby wyłoŜyć tam płytami.
Wójt odpowiedziała, Ŝe dzięki Zakładowi Energetycznemu ze Strzelec Opolskich omijamy
całą dokumentację. która jest czasochłonna jak i kosztowna. Na ten rok mamy przeznaczone
30-35 tyś zł i będą zrobione trzy miejscowości Branice, DzierŜkowice i Lewice. Koszt tej
inwestycji został oszacowany na 30 tyś zł. Zostało ustalone, Ŝe w tym roku zapłacimy 70% tej
kwoty, a na przyszły rok 30%. Pan Wdowikowski kosztorysuje to i sądzę, Ŝe pod koniec
września to ruszy.
R. Russ zapytał bo spotyka się z sołtysami i pytają co z placami zabaw czy będą one zrobione.
Wójt odpowiedziała, Ŝe parkowe miejsca spotkań ruszają bo był przestój bo była gromadzona
niezbędna dokumentacja.
R. Chuchla zapytał o odbiór robót na drogach.
Wójt powiedziała, Ŝe odbioru jeszcze nie było, prace nadal jeszcze trwają. Smołowanie nie
było ujęte w kosztorysie. Smołowanie jest przed łataniem. Smołowanie jest na prostokącie nie
waŜne czy dziura jest okrągła czy nierówna.
R. Chuchla stwierdził, Ŝe przy warunkach atmosferycznych i tak ta metoda paczery nie da
rady. Podczas zimy łata zostanie wysadzona i szkoda pieniędzy.
R. R. Lenartowicz zapytał o drogę relacji Branice Zamek – Racibórz bo jak przychodzi ulewa
nie ma jak jechać. Czy będzie nowy dywanik a nie łatanie.
Wójt odpowiedziała, Ŝe wiadomo, Ŝe lepiej jest jak jest nowy dywanik, ale brak jest
pieniędzy.
R. Telega Powiedział, Ŝe ta nowa technologia nie jest dobra technologią gdyŜ jest szkoda
pracy i pieniędzy. wszystko znajduje się w kanalizacji i na oczyszczalni.
R. W. Lenartowicz powiedział, Ŝe łatanie dziur powinno być od spodu i od góry. Szkoda jest
naszych pieniędzy. Powinna przejechać zamiatarka i pozamiatać ten grys, który pozostał.
Wójt powiedziała, Ŝe technologia paczery jest teraz propagowana. Nie ma moŜliwości
fizycznej, aby pilnować i stać obok pracowników.
S. Gajewska powiedziała, Ŝe we Włodzieninie Kolonii 2 lampy nie świecą a 3 lekko jarzą.
R. W. Lenartowicz powiedział, Ŝe dobrze by było jakby pracownik z Urzędu przyglądał się
pracy na drogach.
Wójt odpowiedział, Ŝe nie jest to moŜliwe choć potrzebne.
R. Krupa podziękował za współpracę Gminy Branice ze Starostwem, która jak twierdził jest
wzorcowa. Wczoraj choć była niedziela Radni Powiatowi jeździli po Gminie Baborów
i powiedział, Ŝe u nas było cięŜko z odkrzaczaniem, ale to co tam jest to jest tragedia. Kwestia
zalewu okazała się poraŜką jeszcze do niedawna mówiono o pieniądzach przyznanych na
remont, a teraz sprawa ucichła czy radni wiedzą coś na ten temat.
W kwestii dotyczącej inwestycji zaproponował aby choć dwa razy do roku zaprosić
przedstawiciela z Urzędu Marszałkowskiego, Radnego z sejmiku. Poparł pomysł z kosiarką
uznał go za bardzo dobry.

R. Sęga zapytał jak wygląda sprawa mostku w Wódce teraz to jest potrzebny remont, ale
później jeśli nic się z tym nie zrobi to będzie powaŜna inwestycja.
R. Krupa powiedział, Ŝe rozmawiał ze Starosta był pan razem ze mną. Starosta powiedział, ze
firma zrobiła sieć główną od DzierŜkowic do Branic i zaprzestała, teraz czekamy aŜ wznowi
pracę i skończy te boczne odnogi.
Wyszedł radny Telega
R. W. Lenartowicz zaproponował aby od następnej sesji wysyłać zaproszenie na sesję
równieŜ dla radnego Ziółki, który jest radnym Wojewódzkim.
R. Chuchla odpowiedział radnemu Krupie czy wiemy coś na temat tych 3500000 zl na zalew.
Miały być dwie ekspertyzy. Teraz juz nic nie słychać o zalewie. Nie elegancko zabrzmiało, Ŝe
Rada Powiatu zwróciła się do pani Wójt o to czy o tamto. Włodarzami gminy jest Rada
Gminy. to jest umniejszanie jest roli. W czasie jak poseł Krupa był w sejmie udało się
załatwić kilka spraw dla naszego rejonu. 10 sierpnia złoŜyłem wniosek do NSA o wycofanie
kasacji i jest to moja ostatnia sesja. Dziękuję wszystkim za współpracę.
Wyszedł sołtys Szumlewicz
Wrócił radny Telega
Ad. 11.
Przewodniczący powitał panią Prezes Zarządu LGD panią Danutę Szwiec oraz dyrektor biura
panią Adrianę Dziaczyszyn. Pani Prezes przedstawiła informację na temat działalności LGD.
Podziękowała za zaproszenie i odpowiedziała na pytania przekazane jej za pośrednictwem
pana Przewodniczącego.
Kalendarz praz na 2013 rok
Działalność promocyjna
Terminy składania wniosków i wolne środki
P. Szwiec powiedziała, Ŝe Jakubowice były bardzo aktywne gratulacje dla nich. Innowacje
zaproponowane przez nich są bardzo interesujące. Otrzymaliśmy zaproszenie na doŜynki od
Gminy Branice i Baborów wystawimy swoje stoisko.
P. Szwiec zainicjowała pomysł, aby przemyśleć sprawę tej łamanej kosiarki bo jest
moŜliwość otrzymania dofinansowania nawet do 100 tyś. zł jeśli spełni się pewne warunki
i utworzy się nowe miejsce pracy.
Caritas Christi złoŜyła wniosek o płatność końcową, zorganizowała konferencję
upamiętniającą biskupa Nathana na szpitalu. Są równieŜ projekty juŜ zrealizowane jak witraŜe
u sióstr czy wniosek o dotację na kościół w Lewicach.
Przewodniczący zapytał czy rada parafialna moŜe pozyskać fundusze na renowację kościoła
np w Jakubowicach.
P. Szwiec odpowiedziała, Ŝe ksiądz moŜe gdyŜ ma osobowość prawną. MoŜna złoŜyć
wniosek, ale to jest do małego projektu do 25 tyś zł. Trzeba dokładnie wiedzieć czy w tym
roku będzie złoŜony projekt i czy to będzie z małego projektu czy z odnowy wsi aby dokonać
przesunięci środków pienięŜnych na walnym zebraniu które odbędzie się niedługo.
Przewodniczący zapytał czy był juz kiedyś składany wniosek na odrestaurowywanie figur i
kapliczek,
P. Szwiec powiedziała, Ŝe jeszcze nie było takiego wniosku.
R. Chuchla zapytał czy próbowali pokazać Urzędowi Marszałkowskiemu, Ŝe jest za duŜo
biurokracji. Jaka była odpowiedź, jaki odzew.
P. Szwiec odpowiedziała, Ŝe Ŝaden.
R. Chuchla zapytał czy współpracują z Urzędem Pracy w Głubczycach.
P. Szwiec odpowiedziała, Ŝe tak współpracują, w zeszłym roku organizowali razem
konferencję.
R. Chuchla zapytał ile zostało utworzonych mikro przedsiębiorstw, które działają.

P. Szwiec powiedziała, Ŝe dwa a trzeci jest rozpatrywany.
Przewodniczący podziękował pani Prezes i pani Kierownik Biura oraz zarządził przerwę.
Ad. 12.
R. W. Lenartowicz powiedział, ze czwarta opcja dotycząca podziału Branic jest najlepsza.
Przewodniczący odczytał proponowany projekt podziału Branic w wersji czwartej na okręgi
i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący odczytał proponowany projekt podziału Włodzienina w wersji drugiej na
okręgi i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy
Branice.
(Uchwała Nr XXII/181/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
R. Chuchla zapytał jak to jest zmniejszamy wydatki majątkowe gminy, ale zwiększamy
wydatki majątkowe innej gminy czy tak moŜemy.
Przewodniczący zawnioskował aby przejść do punktu następnego a do tego powrócimy jak
sytuację wyjaśnimy.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 14.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy
Branice.
(Uchwała Nr XXII/181/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Powrót do pkt 13
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budŜecie gminy.
(Uchwała Nr XXII/180/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Głubczycach z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.
(Uchwała Nr XXII/182/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisję zarządziły aby z kaŜdej kategorii były wybierane maksymalnie dwie wyróŜnienia.
Komisje Rady Gminy Branice zaopiniowały pozytywnie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla
Gminy Branice” i określenia zasad jego przyznawania
(Uchwała Nr XXII/183/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił potrzebę udzielenia mu upowaŜnienia, dzięki któremu
wszystkie skargi i wnioski będzie mógł od razu przekazywać do Komisji Rewizyjnej zgodnie
z zaleceniami pokontrolnymi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącymi skarg i
wniosków
Przewodniczący odczytał proponowaną treść upowaŜnienia i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0.
Skarga pani Ludmiły Starzyńskiej została przekazana do Komisji Rewizyjnej.
Ad. 18.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uzasadnienie do skargi uznając ją za
niezasadną.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lutego
2012 roku działalność Wójta Gminy Branice
(Uchwała Nr XXII/184/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
A. Iluk

