Protokół Nr XXIII/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 17 września 2012 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Zbigniew Ziółko – Radny Wojewódzki
Marek Froelich – Wiceprezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu
Grzegorz Gołuchowski - Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu
głubczyckiego
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. funkcjonowania izb rolniczych na terenie Gminy Branice
i Województwa Opolskiego.
12. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Branice na obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic i siedzib odwodowych komisji wyborczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia współwłasności we Włodzieninie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy części działki znajdującej się w
Jędrychowicach (ujęcie wody).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek położonych w Branicach między Gminą
Branice a Państwem Semmler.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w miejscowości Branice
w drodze przetargu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek w drodze przetargu w Niekazanicach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek w drodze przetargu w Wiechowicach.
21. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XX/170/12 Rady Gminy Branice z dnia 21
maja 2012 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach
prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
22. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 lipca 2012 roku na działalność
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.
23. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice z dnia 25
czerwca 2012 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.

25. 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 13.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zawnioskowała o ściągnięcie z porządku obrad pkt. 21 Podjęcie uchwały w sprawie
udostępnienia przystanków PKS i o wprowadzenie do porządku obrad dwóch zmian uchwał
dotyczących ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez
Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat, oraz w sprawie opłat za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia przystanków PKS
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący zawnioskował o ściągnięcie z porządku obrad pkt. 23 Powołanie Kapituły
Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu:
Powołanie Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice.
Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XX/170/12 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja
2012 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach prowadzonych
przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice z dnia 25
czerwca 2012 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych.
.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
R. W. Lenartowicz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu:

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
Za: 12

Przeciw: 0

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Wstrzymało się: 0

Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.
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, że na Komisji Rolno-Ekologicznej pracowali nad porządkiem obrad
sesji
R. Malewicz powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo – Finansowej w dniu 11
września pracowali nad porządkiem obrad sesji. Przewodniczący reprezentował radnych na
pogrzebach oraz był na czterech zebraniach wiejskich. Odniósł się także do drogi relacji
Lewice-Zubrzyce, gdzie ruszyła po przerwie budowa drogi.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że odbyło się posiedzenie Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP i pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się dwa razy na posiedzeniach
zajmowała skargą pani Ludmiły Starzyńskiej i uzasadnieniem do niej.
Ad.8.
Na poprzedniej sesji nie została złożona żadna interpelacja.
Ad 9
R. W. Lenartowicz 1 int.
R. Czyszczoń 1 int.
R. Szyhyński 3 int.
Ad 10
Przewodniczący zapoznał radnych z otrzymanymi pismami skierowanymi do Rady
a dotyczącymi:
- pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach w sprawie dofinansowania zakupu
samochodu ratowniczego.
- pismo pani sołtys
- pismo z Zakładu Aktywności Zawodowej w sprawie wsparcia pieniężnego na przyszły rok.
- pismo z opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w sprawie dofinansowania na przyszły rok.
R. Kawulok zapytał co będzie z oświetleniem w Dzierżkowicach?

Wójt odpowiedziała, że będzie zrobione do końca września, ale się trochę przedłuża zrobi to
Tauron.
R. Mokrzycki zapytał o oświetlenie na ul. Prusa?
Wójt powiedziała, ze to jest ta sama sytuacja co z Dzierżkowicami.
R. Czyszczoń zapytał o to co będzie z pasami koło Szkoły Podstawowej w Branicach.
Sołtys Burakiewicz zapytał jak wygląda sytuacja z Parkowymi Miejscami Spotkań.
Wójt odpowiedziała, że w zeszłym roku projekt upadł, a w tym roku czekamy kiedy będzie
można składać wnioski.
Sołtys Gajewska powiedziała, że pobocza są nie wykoszone, bo droga powiatowa.
Sołtys Lenartowicz powiedziała, że u nich jest ta sama sytuacja.
Przewodniczący zapytał jak wygląda sytuacja ze zbiornikiem we Włodzieninie.
R. Ziółko powiedział, że udostępniono zdjęcia z nadzoru Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Opolu. Skierowano sprawę do prokuratury bo w trakcie budowy nie
zostało wybrane całe sypkie podłoże aż do skał. Będzie spełniać funkcję zbiornika
retencyjnego bo może się tam znajdować woda do 8m teraz spełnia funkcję zbiornika
przeciwpowodziowego.
Wyszła R. Czepczor
R.R. Lenartowicz zapytał o wał w Boboluszkach, który był juz obiecany do zrobienia w 2008
roku.
R. Ziółko powiedział, że nie wie jak wygląda sytuacja, ale dowie się i na najbliższej sesji da
odpowiedź.
Wróciła R. Czepczor
Wyszedł R. Ziółko
Ad. 11.
Przewodniczący powitał pana Marka Froelich wiceprzewodniczącego Izby Rolniczej w Opolu
oraz pana Grzegorza Gołuchowskiego delegata Izby Rolniczej z powiatu głubczyckiego.
Wiceprzewodniczący IR zabrał głos. Powiedział, że raz na pół roku jest drukowane biuletyn
w którym znajdują się rzeczy, którymi zajmują się w każdym tygodniu. Działają aby Agencja
Nasienna nie karała rolników.
Wyszedł R. Telega
Starają się aby rolnik płacił tylko raz. Rolnicy zostali ukarani za brak dokładnych danych,
których nie przekazali do Agencji Nasiennych pomimo tego, że zakupili całą wymaganą pule
nasion zostali ukarani kwotą po 1200zł. Minister Rolnictwa przesunął podatek nasienny na
przyszły rok.
Wrócił R. Telega
IR próbuje przygotować rolników na przejście z farmera na przedsiębiorcę, aby nauczyć ich
obsługi i wypełniania ksiąg rachunkowych. Odbywają się szkolenia osób chętnych, które będą
później służyć pomocą i uczyć rolników wypełniania ksiąg rachunkowych.
Biologizacja rolnictwa eksperymentujemy z firmą amerykańską na polach naszych delegatów.
15 września odbyła się kolejna edycja konkursu „Piękna Wieś Opolska”. Zostaliśmy również
zaproszeni na targi do Kijowa. Pracujemy również nad Strategią Województwa Opolskiego.
Przewodniczący zapytał czy są to wnioski IR wnoszone do Strategii.
M. Froelich odparł, że tak. Pracujemy również nad tym, aby były drogi dojazdowe do pól z
dróg powiatowych i wojewódzkich. Województwo Opolskie produkuje 9% produktów na
kraj.
R.W. Lenartowicz powiedział, że w Głubczycach u pana Pyziaka mogą testować.
R.R. Lenartowicz powiedział, aby firmy ubezpieczeniowe były wiarygodne dla rolników.
M. Froelich odpowiadając powiedział, że na bieżąco są sprawdzane firmy. Na rynku działają
3 firmy ubezpieczające rolników. Sprawdzamy ich wiarygodność.

R.R. Lenartowicz zapytał czy Izba nie mogła by zakupić tłuczeń na drogi.
M. Froelich odpowiedział, że niestety nie mogą bo nie mają działalności gospodarczej.
G. Gołuchowski powiedział, że od dziś (17.09.2012) ruszają kredyty dla rolników.
Wyszła Radna Czepczor
Wyszedł R. W. Lenartowicz
Przewodniczący podziękował panu Wiceprezesowi oraz delegatowi powiatowemu oraz
zarządził przerwę.
Ad.12.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze przedstawiła na piśmie Wójt
Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
Ad.13.
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 zmiany w budżecie gminy.
(Uchwała Nr XXIII/185/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
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 podziału Gminy Branice na obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib odwodowych komisji wyborczych.
(Uchwała Nr XXIII/186/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
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 zniesienia współwłasności we
Włodzieninie.
(Uchwała Nr XXIII/187/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
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 przedłużenia dzierżawy części działki
znajdującej się w Jędrychowicach.
(Uchwała Nr XXIII/188/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
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 zamiany działek położonych
w Branicach między Gminą Branice a Państwem Semmler.
(Uchwała Nr XXIII/189/12 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 sprzedaży działki położonej
w miejscowości Branice w drodze przetargu.
(Uchwała Nr XXIII/190/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży działek w drodze przetargu
w Niekazanicach
(Uchwała Nr XXIII/191/12 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 sprzedaży działek w drodze przetargu
w Wiechowicach.
(Uchwała Nr XXIII/192/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XX/170/12 Rady Gminy Branice
z dnia 21 maja 2012 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w
żłobkach prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia
opłat.
(Uchwała Nr XXIII/193/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Wrócił R. W. Lenartowicz
Wyszedł R. Telega
Ad. 22.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uzasadnienie do skargi uznając ją za
niezasadną.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 lipca 2012
roku działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
(Uchwała Nr XXIII/194/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 23.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice
z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę
przedszkoli publicznych.
(Uchwała Nr XXIII/195/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 24.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
(Uchwała Nr XXIII/196/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 25.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
A. Iluk

