Protokół Nr XXX/13
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 22 kwietnia 2013 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Adam Jakubowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Głubczycach,
Małgorzata Krywko – Trznadel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Sołtysi
Porządek obrad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Udzielenie informacji dotyczących działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
Udzielenie informacji dotyczących działania Domów Pomocy Społecznej na terenie
gminy Branice.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
9. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami.
10. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
11. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
12. Interpelacje radnych.
13. Udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie
gminy Branice.
14. Przedstawienie oceny zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości.
16. Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji
mienia.
17. 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.
Przewodniczący zawnioskował o przesunięcie punktu 12, 11 i 10 po punkcie 4 porządku
obrad, ze względu na ograniczony czas Pana Starosty Powiatu Głubczyckiego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie punktów 12, 11 i 10.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i poddał go pod głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Ad. 4.
Przewodniczący poinformował, że uwagi radnego W. Chuchla dotyczące protokołu zostały
uwzględnione oraz wypowiedź sołtysa z Boboluszek również została poprawiona.
Nie było więcej uwag do protokołu.
Ad. 5.
P. A. Jakubowski poinformował, że Szpital Powiatowy w Głubczycach działa spokojnie,
stabilnie. Bilans za rok 2012 jest na poziomie 600 000 zł. na plusie. Załoga otrzymała
podwyżkę w kwocie 100 zł. Dodał, że jego zdaniem pielęgniarki zarabiają mało. Wspomniał
o remoncie parteru szpitala, w okolicy apteki. W planach jest przeniesienie wszystkich
poradni specjalistycznych na parter budynku. Trwa również remont trzeciego piętra, gdzie
zostanie przeniesiony ZOL z Kietrza. SPZOZ nie stać było na przeprowadzenie remontu
budynku w Kietrzu. Niewykonanie tego remontu groziło zamknięciem tego zakładu.
Planowany jest zakup aparatury specjalistycznej. Składane są wnioski do PEFRON-u,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, składane są wnioski unijne. Staramy się
pozyskać środki finansowe nie tylko od starostwa powiatowego ale również ze źródeł
zewnętrznych. Sytuacja szpitala w tej chwili jest spokojna.
R. R. Lenartowicz zapytał czy szpital dostosowany jest, aby działać na potrzeby czterech
gmin.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że szpital spełnia standardy. Dodał, że zdarzają się sytuacje
kiedy jest więcej chętnych niż łóżek w szpitalu. Lekarz rodzinny kieruje do szpitala, ale to
lekarz przyjmujący decyduje o przyjęcia na oddział.
R. R. Lenartowicz powiedział, że o obsłudze w szpitalu nie można nic powiedzieć, ale za
krótki czas pacjenci leżą w szpitalu. Za szybko wypisuje się pacjentów ze szpitala.
R. Chuchla poprosił o informacje dotyczące zobowiązań szpitala na dzień 31 grudnia i na
dzień dzisiejszy. Zapytał również o kontrakt z NFZ i pozyskanych środków z zewnątrz.
Zwrócił uwagę, że karty informacyjne są bardzo długo wydawane.
P. A. Jakubowski powiedział, że zobowiązań w ogóle na koniec roku było 7 000 000 zł., a na
dzień 31 marca również mniej więcej na tym samym poziomie. W tamtym roku bilans
zamknięto na plusie na kwotę 600 000 zł. Plan na ten rok zakłada zero. Zgodził się z uwagą
odnośnie wypisów ze szpitala. Spowodowane jest to niskim zatrudnieniem lekarzy.
Skierowania są wysyłane również poza obręb szpitala i wtedy też się czeka. Powiedział, że za
nad wykonania za rok 2012 zapłacono szpitalowi 800 000 zł.
R. Chuchla zapytał czy jest to 100%.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że jest to 70-80% nad wykonań. Kontrakt z NFZ na ten rok
to 23 000 000 zł. i jest to o ponad 360 000 zł. wyższy od tamtego. Jeżeli chodzi o środki
spoza to są realizowane 4 duże projekty unijne. W tej chwili są dwa wnioski do PEFRONU:
jeden na doposażenie łóżek, a drugi na likwidacje barier architektonicznych. Realizowane są
dwa projekty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: jeden na zakup agregatu
prądotwórczego do zasilania awaryjnego, drugi na modernizację ujęcia wody.

Starosta powiedział, że jeżeli chodzi o środki zewnętrzne to szpital szuka wszystkich źródeł.
Dodał, że może radny W. Chuchla poda informacje o innych źródłach. Podpowiedzi ze strony
radnych są wskazane.
R. Chuchla zapytał czy kontrakt z NFZ przewiduje, że za pierwsze 3 dni pobytu w szpitalu
nie zwraca środków finansowych.
P. A. Jakubowski powiedział, że zdarza się tak, ale jest z tym różnie. Zdarza się tak, że za
dwa dni zapłaci. Należy pamiętać, że szpital nie służy zarabianiu pieniędzy.
R. Telega zapytał o sprawę ZOL-u w Kietrzu. Czy były inne przesłanki niż środki finansowe?
P. A. Jakubowski odpowiedział, że 90% to środki finansowe.
R. Telega zapytał jak to jest, że szpital wyszedł na zero jeśli ma 7 000 000 zł. zobowiązań.
P. A. Jakubowski powiedział, że szpital od kiedy istnieje SPZOZ od 01.01.1999 r. zawsze był
zadłużony. Jeśli mówimy, że szpital wyszedł na zero to mówimy o działalności rocznej
R. W. Lenartowicz zapytał, czy przekształcenie szpitala w spółkę to działanie już zaniechane.
Starosta powiedział, że później odpowie na to pytanie.
R. Mokrzycki zapytał jak ocenia Pan dyrektor jakość usług medycznych. Zwrócił uwagę na
czas oczekiwania na zabiegi planowane i kolejki w przychodniach.
P. A. Jakubowski powiedział, że kontrakt realizowany jest w 100%. Kolejki nie wynikają z
niedowykonania. Są pewne niedowykonania na oddziale ginekologiczno-położniczym i
noworotków. Jednak o tym nie my decydujemy. Kolejki mogłyby być skrócone jakby szpital
otrzymał wyższy kontrakt z NFZ. Na zabiegi planowane na chirurgii czeka się około dwóch
miesięcy. Chirurgia w szpitalu jest solidna. Około 18% pacjentów pochodzi spoza powiatu
głubczyckiego. Są nad wykonania za które otrzymano zapłatę. Jakość usług medycznych
oceniam na 95%. Dodał, że są pewne rzeczy na które nie mają wpływu. Podał przykład.
Powiedział, że na terenie szpitala jest monitoring. Wiele skarg jest na izbę przyjęć. W razie
jakiś uwag prosi o szybką informacje, ponieważ monitoring jest przechowywany 7 dni.
Generalnie uważa, że jest dobrze.
Przewodniczący powitał Panią Małgorzatę Krywko – Trznadel. Zadał pytanie Panu
dyrektorowi odnośnie czasu dojazdu karetki. Zapytał, czy te 20 min. to przyjęte z urzędu.
Chodzi o wypowiedź Pana Wojewody.
P. A. Jakubowski powiedział, że te 20 min. to zapis ustawowy. Dodał, że szpital mieści się w
tym czasie. Powiedział, że Branice są czasami odcięte od świata. Przypomniał o kwestii
karetki w Branicach.
Przewodniczący zapytał czy zdarzają się wezwanie niezasadne.
P. A. Jakubowski powiedział, że karetki pogotowia są własnością szpitala, kadra jest
zatrudniona przez szpital, sprzęt jest również szpitala, ale nie mogę kazać jechać karetce tam
czy tam. Karetkami tymi dysponuje Centrum Powiadamiania w Opolu. Dyrektor odpowiada
za osoby i sprzęt, nie decyduje o wysłaniu karetki.
R. W. Lenartowicz zapytał o ilość urodzeń w powiecie.
P. A. Jakubowski powiedział, że wszelkie liczby będą mylące ponieważ zmieniły się zasady
dotyczące urlopu macierzyńskiego i to miało wpływ na zmiany. Około 280 urodzeń w ciągu
roku.
R. Chuchla zapytał czy może być taka sytuacja, że przywozi do szpitala człowieka, którego
bada lekarz dyżurny i każe wieść samemu dalej do innego szpitala.
P. A. Jakubowski powiedział, że jeżeli przewiezienia do innej placówki wymaga choroba
pacjenta to w takiej sytuacji są karetki. Nie ma opcji żeby wieść samemu.
R. Chuchla powiedział, że tak było.
P. A. Jakubowski powiedział, że to niemożliwe, jeżeli tak to prosi o sygnał. Dodał, że może
był to uraz ortopedyczny z którym ten człowiek chodził już dwa tygodnie.
R. Nowak zapytał ile razy karetka R wyjeżdża w ciągu dnia.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że są trzy karetki. W zeszłym roku wyjeżdżały 3600 razy.

R. Nowak zapytał o utrzymanie karetki w Branicach
P. A. Jakubowski odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie podać takich informacji.
R. Nowak podał przykład i dodał, że społeczeństwo chce w Branicach karetkę.
P. A. Jakubowski powiedział, że dyspozytor działał poprawnie, najpierw wysłał karetkę P, a
potem S. Te dwie karetki mają takie same wyposażenie, kompetencje ratowników też się
bardzo nie różnią.
Starosta powiedział, że procedura jest określona.
Sołtys Burakiewicz powiedział, że po godzinie 15.00 przyjmują specjaliści, ale po tej
godzinie nie można już się zarejestrować.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że rejestracja jest do godz. 15.00. Dodał, że zarejestrować
można się również telefonicznie.
Starosta powiedział, że w roku minionym szpital spełniał oczekiwania. Był audyt i pewne
ruchy poczyniono. Jeżeli chodzi o bilans to sytuacja jest dobra, żeby nie było gorzej, aby
2013 r. był rokiem zerowym. Kierujemy działalnością szpitala już 7 lat i działano już w
sytuacjach skrajnych. Kilka narządów nie funkcjonowało, a kilka było do wymiany. Narządy
te wymieniono i szpital działa poprawnie. Dlatego NFZ wypłacił nadwyżkę. To, że 18%, czyli
1/5 pacjentów jest z zewnątrz to nie przypadek. Mobilizuje to do tego, aby na niektórych
oddziałach poprawić estetykę. Generalnie 3 piętro, parter i toalety na chirurgii będą
wyremontowane.
Na sali nieobecni radni W. Lenartowicz i W. Chuchla.
Starosta dodał, że zobowiązań mogłoby nie być, ale w tedy nie byłoby wielu przydatnych,
ratujących życie urządzeń.
Wszedł radny W. Chuchla.
Starosta powiedział, że podstawowe zabezpieczenie dla mieszkańców szpital niesie. Przez 7
lat przeszła ewolucja. Dyrektor może powiedzieć, że podstawowe zabezpieczenie w lekarzy
jest. Oceniamy, że działa to dosyć sprawnie. Zaplanowane jest jeszcze wiele rzeczy. Jeżeli
chodzi o ZOL w Kietrzu to wielu boli, ale był to czysto rachunek ekonomiczny i społeczny.
Adaptacja ZOL-u w Kietrzu byłaby dwa razy droższa niż koszty przystosowania miejsc w
szpitalu. Zmniejszy się koszt utrzymania kolejnego budynku. Te koszty będą około 200 000
zł. mniejsze. O połowę taniej wyjdzie to w szpitalu w Głubczycach i dzięki remontowi na
adaptację ZOL-u wyremontowany zostanie parter gdzie będą wszystkie poradnie
specjalistyczne. Dodał, że gdyby było drugie dno to wyłożonoby 2 000 000 zł. i byłby ZOL w
Kietrzu. Dzięki przygotowaniu w Kietrzu, w tym budynku będzie DPS.
Jeżeli chodzi o przekształcenie szpitala w spółkę to idea ta upadła. Dzisiaj sytuacja jest inna.
Doszliśmy do wniosku, że nie będzie przekształcenia. Sprawa spółki na dzień dzisiejszy
upadła. Jeżeli chodzi o wypisy to był w różnych szpitalach w których jest podobnie. O jakości
usług szpitala może świadczyć to, że gro osób mamy z zewnątrz. Coraz więcej ludzi korzysta
z naszego szpitala i dlatego są nadwykonania oraz kolejki. Jeżeli uda się zrealizować
wszystkie plany to jakość usług jeszcze się polepszy.
R. Czyszczoń wspomniał o badaniach krwi, które były związane z chorobą nerek. Zapytał,
czy są jeszcze w planach takie akcje.
P. A. Jakubowski odpowiedział, że były odnośnie chorób piersi i raka szyjki macicy. Ten był
realizowany przez stacje dializ. Dodał, że nie ma problemu aby sfinansowała taką akcje
gmina, a szpital zrealizuje.
R. Chuchla zapytał, czy wypisuje się pacjentów bez wyników badań.
Starosta powiedział, że czeka się na wypis ponieważ nie ma badań z zewnątrz.
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje i udzielił głosu Pani Dyrektor
Małgorzacie Krywko – Trznadel.
Ad. 6.

P. M. Krywko –Trznadel powitała wszystkich zebranych. 2012 rok został zamknięty na
poziomie 19 913 686 zł. Planowany był większy budżet, ale niestety Pan Wojewoda nie
dopłacił ponad 560 000 zł. Jest to nie dofinansowanie mieszkańców, którzy przyszli do Domu
Pomocy Społecznej na starych zasadach, czyli przed rokiem 2004. W 2013 r. będzie jeszcze
gorzej, ponieważ dotacja wojewódzka spadła o ponad 100 zł. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na
minusie na kwotę 314 000 zł., jest to nie dofinansowanie przez urząd wojewódzki
mieszkańców przyjętych na zasadach starych. Na koniec roku będzie to kwota 878 960 zł.
Jest to dla nas bardzo istotne. Suma kwot 560 000 zł. i 878 960 zł. to strata w 2014 r. Tu
liczymy na komunikację starosty z wojewodą. To są minusy. Dom Pomocy Społecznej był
zieloną wyspą, teraz już nie jest tak dobrze. W 2012 r. przejęliśmy obiekt w Kietrzu i będzie
to 8 filia. Na dzień dzisiejszy wykonujemy prace remontowo-adaptacyjne. Została zrobiona
izolacja pionowa, osuszająca obiekt, środek budynku i kanalizacja. DPS za tydzień powinien
podpisać umowę na dofinansowanie rehabilitacji w tym obiekcie na około 380 000 zł. Będzie
przetarg na to zadanie.
Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla.
W momencie kiedy ZOL przejdzie do szpitala w Głubczycach to rozpocznie się przetarg. Jest
to sukces, ponieważ utworzy się dodatkowo 37 miejsc pracy. Druga sprawa to ok. 80 osób w
kolejce do naszego domu. Będą to nowi mieszkańcy przyjęci na nowych zasadach, czy
otrzymamy na nich dofinansowanie. Utworzone zostanie 77 miejsc pobytu. Bezpieczny,
spokojny i swój dom otrzymają oczekujący. Gdyby nie było tylu osób w kolejce to może Pan
Starosta nie pokusił by się. W 2011 r. przeprowadzono połączenie Domów Pomocy
Społecznej, dzięki czemu utworzono dodatkowo ponad 30 miejsc pracy i ponad 80 miejsc dla
mieszkańców. W 2012 r. złożono wniosek na 3 625 000 zł. do RPO na dofinansowanie
odnawialnych źródeł energii. Wkład DPS-u to 1%, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska 14% i 85% z RPO. Jesteśmy już po rozstrzygniętych przetargach i pieniądze są
gwarantowane. Będą robione solary w Domach Pomocy Społecznej w Dzbańcach,
Bliszczycach, Branicach, Boboluszkach, Głubczycach i Klisino na kwotę 604 750 zł. W
dwóch obiektach w Dzbańcach i Bliszczycach pompy ciepła. Całość jednego i drugiego
zadania 1 766 000 zł. Termomodernizacja w dwóch obiektach, Dzbańce i Bliszczyce na
kwotę 465 672 zł. Termin rozpoczęcia już w dniu dzisiejszym. Pierwsze solary w
Głubczycach, około 10 maja pompy ciepła w Bliszczycach. Różne zadania w różnych
terminach rozpoczną się. Jest 3 wykonawców, solary będzie wykonywać firma z Nysy,
pompy ciepła firma z Rybnika, termomedernizację firma z Pokrzywnicy koło KędzierzynaKoźla. Koniec realizacji zadań zaplanowane jest na 30 września 2013 r. Musimy w tym roku
rozliczyć się RPO. DPS Klisino zatrudnia 355 pracowników. Budżet tegoroczny jest
mniejszy, jest to 19 474 000 zł.
R. R. Lenartowicz powiedział, że są wolne budynki gminne, może by je zaadaptować na DPS.
P. M. Krywko-Trznadel powiedziała, że piękny jest budynek w Kietrzu. Na dzień dzisiejszy
przychodzą do DPS-ów mieszkańcy, którzy mają 20-25 lat. Chcielibyśmy, aby w tym
budynku było jak najwięcej ludzi młodych. Nikt do tej pory nie zaproponował nam żadnych
obiektów. Pan Starosta zaproponował. Są to drzwi otwarte dla gmin, które też mogą otwierać
nowe DPS-y. Otwarcie DPS-u to bardzo duże wyzwanie.
Starosta dodał, że na terenie gminy Branice jest bardzo dużo DPS-ów, to starostwo miało
problem z budynkiem, ale w przyszłości można się zastanowić. Pani dyrektor ma pod sobą 8
filii, jest to duży zakład pracy. Starostwo ma ponad 1200 pracowników m.in. DPS-y, PKS,
szpital, oświata.
R. J. Mokrzycki zapytał jaki jest czas oczekiwania na miejsce.
P. M. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że nie krócej jak od półtora do dwóch lat.
Na sali obecny radny W. Chuchla.

Sołtys Burakiewicz przekazała Pani dyrektor prośbę mieszkańców Dzbanic, aby
przypilnować mieszkańców DPS-u, którzy kupują alkohol, idą na przystanek gdzie piją i
śmiecą. Prośba, aby opiekunowie się tym zajęli, aby ci mieszkańcy nie chodzili na przystanek.
P. M. Krywko-Trznadel powiedziała, że wg ustawy mieszkańcom DPS-ów należy
zagwarantować wolność, intymność itd. W DPS Dzbańcach przez wiele lat drzwi były
zamknięte, a ona jest zwolennikiem wolności ustawowej. Mieszkańcy ci mają prawo wyjść.
Jest przeciwna alkoholowi. Dodała, że prowadzą projekty przeciwalkoholowe, pracują na tym
problemem. Jednak wszystkie domy są domami otwartymi. Prosimy, aby mieszkańcy
powiedzieli, że wychodzą. Nie zawsze mówią. Zdarzają się telefony informujące o tym, że
mieszkańcy piją, wtedy załoga jedzie po taką osobę. Powiedziała, że zwróci uwagę
personelowi, ale drzwi pozostaną otwarte.
R. Telega powiedział, że w Dzbańcach koło budynku biura brama została zlikwidowana i
personel już widzi jak przemieszczają się pacjenci z budynku na drogę. Personel ma ich na
widoku.
P. M. Krywko-Trznadel dodała, że jest monitoring we wszystkich domach, w miejscach
ogólnodostępnych. Następny koszt jaki poniesiemy to furtki automatyczne, domofony. Jest to
robione po to, aby nie ograniczać mieszkańcom wychodzenie, ale również dla
bezpieczeństwa. R. Chuchla zapytał o realizowany program, jak jest finansowany.
P. M. Krywko – Trznadel RPO-85%, WFOŚ – 14% i DPS- 1%. Jest to zaliczkowe.
Wyszedł r. M. Nowak.
R. Chuchla zapytał o niedopłatę ze strony wojewody.
P. M. Krywko Trznadel odpowiedziała, że trzeba by zapytać Pana Wojewodę.
R. Chuchla zapytał o środki finansowe z gmin, czy są jakieś zadłużenia.
P. M. Krywko-Trznadel odpowiedział, że nie ma z tym problemów. Gminy są najlepszym
płatnikiem.
R. Czyszczoń zapytał, czy we wszystkich domach pracownicy mają takie same
wynagrodzenie. Zapytał o podwyżki dla tych pracowników.
P. M. Krywko – Trznadel odpowiedziała, że jest grupa zaszeregowania. Na przykład opiekun,
wszyscy pracownicy we wszystkich filiach mają taką samą płace zasadniczą, różnica jest w
wysłudze lat i dodatkowo jest premia. Były wcześniej podwyżki. W grudniu ubiegłego roku
każdy pracownik otrzymał nie mniej niż 3 000 zł. Wszystkie pieniądze, które były na
wynagrodzenia zostały na nie przeznaczone.
Patrząc na wzrost minimalnej krajowej każdy chciałby się pokusić. Musi minąć kilka
miesięcy, aby wiedzieć. Pierwszy kwartał jest na plusie dlatego jest światełko w tunelu.
Na sali obecny jest już r. M. Nowak.
R. B. Pospiszyl dodał, że pracownicy regulują płace i zaszeregowanie podnosząc swoje
kwalifikacje. DPS staje się jednym z poważnych zakładów pracy.
P. M. Krywko-Trznadel powiedziała, że w 2011 r. 56 osób awansowało, w 2012 r. 22 osób, w
tym roku chyba 28 osób. Wydaje jej się, że chyba nie jest źle.
R. R. Lenartowicz powiedział, że dba się o pracowników.
R. Mokrzycki zapytał na jakim standardzie są pokoje w DPS-ach.
P. M. Krywko –Trznadel powiedziała, że utrzymanie mieszkańca DPS-u kosztuje 2 500 zł. i
jest to jedna z najniższych kwot w Polsce. Oszczędności są na solarach, pompach i to daje
efekty. Pokoje są 1,2 i 3 osobowe. Każdy obiekt jest trochę inny. Toalety są w pokojach.
Wszystkie pokoje są wyposażone w łóżko, szafkę, szafkę nocną, krzesło, stół. Standard jest
na wysokim poziomie. Są terapie zajęciowe rehabilitacyjne, psycholog, jadalnie, aneksy
kuchenne, sale, biblioteki, sale sakralne. Jesteśmy daleko za standardem ustawowym. Dodała,
że z przyjemnością zaprosi radę do DPS-u. W Branicach byli już radni i wiedzą jak jest.
R. Nowak zapytał ile przypada kuracjuszy na pracownika.

P. M. Krywko-Trznadel powiedziała, że 0:4, 0:5 to wskaźnik zatrudnienia. Na dwóch
mieszkańców musi być jeden pracownik.
R. Nowak zapytał o kryteria przyjęć, dochód. Dotyczy młodych. Jak nie ma rodziny to kto
płaci.
P. M. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że 70% pobiera się ze świadczeń mieszkańca, a resztę
płacą gminy. Jest tylko 5 płatników z rodziny.
R. Nowak zapytał za ile osób płaci gmina Branice.
Wójt odpowiedziała, że nie pamięta.
P. M. Krywko-Trznadel powiedziała, że jest 110 mieszkańców z powiatu głubczyckiego, a
reszta jest z zewnątrz. Z naszego powiatu mieszkańcy są z automatu przyjmowani.
R. Nowak zapytał, czy mieszkańcy DPS-ów mogą wykonywać jakieś prace na zewnątrz.
P. M. Krywko – Trznadel odpowiedziała, że mogą jakby chcieli. Koszenia trawy nie,
ponieważ to już wkracza inspekcja pracy. Takie zajęcia to zajęcia terapeutyczne. Mieszkańcy
mogą robić co im się podoba.
R. Nowak zapytał czy mogą znaleźć zatrudnienie.
P. M. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że w ciągu roku tylko dwie osoby opuściły dom.
Znaleźć pracę jest ciężko, jedynie w instytucjach, które przyjmują z orzeczeniem.
R. R. Lenartowicz zapytał, czy można przekazać spadek dla DPS-u.
P. M. Krywko-Trznadel powiedziała, że spadek przejmuje gmina.
Starosta powiedział, że 01.03.2011 r. połączono DPS-y z obawami. Dzisiaj można
powiedzieć, że wypaliło. Zwiększono liczbę mieszkańców, pracowników i wyrównano płace.
W naszych DPS-ach pracownicy mają jedne z najlepszych płac. Pan wojewoda dał mniej, ale
może coś jeszcze spłynie od wojewody. Cały czas męczymy wojewodę pismami. Połączenie
dało efekt. Koszt mieszkańca również mamy mały. Są podwyżki, jest stabilizacja pracy i
poważne remonty. Poprosił Panią dyrektor, aby zaprosiła radnych na otwarcie DPS-u.
Poważne remonty przeprowadzone zostaną w Dzbańcach, Boboluszkach i Bliszczycach co
pomoże obniżyć koszty. Powiedział, że jest za wnioskiem Pana Sołtysa ze Dzbanic, aby na
żadnych przystankach nie spożywano alkoholu. Oby nie było gorzej w DPS-ach. Jeszcze raz
zaprosił na otwarcie, podziękował i przeprosił za zamieszanie.
Ad. 7.
R. Czyszczoń zgłosił wniosek, aby nową gazetę ,,Rzecz Powiatowa’’ również zamieszczać na
stronie internetowej w wersji elektronicznej.
Starosta odpowiedział, że przyjął tą uwagę.
R. R. Lenartowicz powiedział, że jest już koniec zimy ale wspomni o drodze z Boboluszek do
Wysokiej, którą ciągle zawiewa w zimie. Wspomniał o piasku po zimie i nie wyczyszczonych
rowach.
Wszedł r. W. Lenartowicz.
Starosta powiedział, że po zimie było wysprzątane. Starosta dodał, że wysłano pismo do
ministra Kamysza, aby powiat również mógł korzystać z robót publicznych. Co do wniosku to
przekaże kierownikowi wydziału drogownictwa. Zarządzamy tylko drogami powiatowymi.
Generalnie drogi cały czas były przejezdne. Może jedna, dwie drogi przez dwie godziny były
nie przejezdne. Zasada mówi, że 4 - 5 godz. po zaprzestaniu opadów odśnieża się.
R. Sęga zapytał o remont dróg powiatowym.
Starosta odpowiedział, że będzie łatanie. Najważniejsze dziury będą robione. W środę będą
objeżdżać, aby te najgorsze odcinki drogi zrobić dywanikiem. Które to będą drogi nie
wiadomo. Być może będzie to droga Bliszczyce-Branice.
Przewodniczący zwrócił uwagę na rowy, które należałoby wyczyścić.
Starosta odpowiedział, że w ramach robót publicznych. Zrobić to w ramach dobrej
współpracy.

R. R. Lenartowicz powiedział, że co roku się sprząta i dalej jest zaśmiecone.
R. Malewicz powiedział, że w sołectwie Lewice jest droga powiatowa na której jest zawalony
mostek. Powiedział, aby przewidzieć w remontach drogę Zubrzycę – Włodzienin-Kolonia
oraz Branice-Bliszczyce. Dodał, że gdy kleją dziury na drogach to niech nie żałują materiału.
Starosta wspomniał o reorganizacji ruchu w Lewicach i powiedział, że nie wchodzi ona na
razie w rachubę. To jest łatanie doraźne musi być paczerem. Sprawę mostku przekaże. Drogę
Zubrzyce – Włodzienin-Kolonia oraz Branice-Bliszczyce ma na uwadze.
Sołtys U. Lenartowicz wspomniała o drodze do Wiechowic. Zapytała kiedy będzie
zakończony remont.
Starosta odpowiedział, że będzie robione paczerem.
R. W. Lenartowicz zapytał, czy jest jakiś pomysł na drogi. W następnych latach środków
prawie nie będzie.
Starosta odpowiedział, że na dzień dzisiejszy toczy się batalia czy na lata 2014-2020 będą
środki unijne na drogi lokalne, czyli powiatowe i gminne. Udzielił więcej informacji.
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje i ogłosił przerwę.
Po przerwie nieobecni radni: W. Lenartowicz i W. Malewicz.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura Rady Gminy.
Przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia oraz o zebraniu kapituły
w sprawie przyznania medalu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’.
Wszedł radny W. Lenartowicz.
Wójt dodała, że są do rozpatrzenia wnioski z zeszłego roku w sprawie przyznania medalu
,,Zasłużony dla Gminy Branice’’. Nowych wniosków nie ma. Informacja o składaniu
wniosków była ogłoszona.
R. W. Lenartowicz powiedział, że w ostatnim czasie wpłynął do szpitala wniosek Pana
Przewodniczącego, który nie powinien wpłynąć bez akceptacji rady. Wniosek ten dotyczył
zasad opuszczania pracy przez pracowników szpitala, którzy są radnymi, w celu
uczestniczenia w sesji i komisjach. Jeżeli przewodniczący przybija pieczątką takie pismo to
oznacza to, że jest to pismo od całej rady.
Przewodniczący powiedział, że radny Malewicz złożył zapytanie odnośnie zasad na jakich
radni, będący pracownikami szpitala, opuszczają pracę. Dodał, że przekazał to pismo Panu
dyrektorowi szpitala i że zadziałał właściwie.
R. W. Lenartowicz powiedział, że przewodniczący firmuje pismo pieczątką rady, a powinien
najpierw przedstawić to pismo radnym. Dodał, że może zapytamy radnego W. Chuchla o to
pismo.
R. Chuchla zapytał jaka jest treść tego pisma. Radny Malewicz powinien realizować ustawę i
Regulamin Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał pismo radnego W. Malewicz do przewodniczącego rady i pismo
przewodniczącego do dyrektora szpitala w Branicach.
R. W. Lenartowicz poprosił, aby wyjaśnić o co chodziło w tym piśmie.
R. Chuchla poprosił aby mu dać to pismo, ponieważ chciałby je przeczytać.
R. W. Lenartowicz powiedział, że przewodniczący powinien korespondencje rady najpierw
przedstawić radnym i ustalić co odpowiedzieć.
Przewodniczący odpowiedział, że w przyszłości będzie rozmawiał z radą. Zaznaczył jednak,
że na każdą interpelację powinna zostać udzielona odpowiedź, tak samo jak najbardziej
kuriozalny wniosek należy poddać pod głosowanie.
R. Chuchla powiedział, że uważa, że jest to źle postawione pytanie. Chodziło o opuszczanie
sesji.
R. R. Lenartowicz zawnioskował o wyczyszczenie rowu koło Pana Pączko.

R. Kawulok powiedział, że w Wiechowicach przeprowadzano kabel i poprosił żeby
dopilnować, aby kamienie te zostały ułożone.
Przewodniczący zapytał, czy pismo Pani U. Lenartowicz i Pana A. Abdurachmanow
przekazać do załatwienia Pani Wójt.
Radni potwierdzili.
R. Nowak zwrócił się do Pani Wójt, aby zabronić parkowania na parkingu przed gimnazjum.
Przypomniał o koszu na śmieci. Przekazać Panu Z. Lichterowicz, aby posadził przewrócone
drzewa na Parkowym Miejscu Spotkań w Branicach.
R. Mokrzycki zwrócił się z prośbą o zakup stojaka pod trumny, wykonanie światła przy
kaplicy i drogi do cmentarza.
R. Czyszczoń przypomniał o pasach, których wykonanie miał zlecone Pan Lichtorowicz.
Przypomniał również o studzience na drodze wojewódzkiej, którą należy wyrównać.
Studzienka ta jest między ROPS-em a stadionem.
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o parkowanie to zostało już przekazane. Mieszkańcy ci
powiedzieli, że nie będą już parkować. Drzewo przekaże, aby sprawdzono. Sprawa kabla w
Wiechowicach - to na pewno ma zostać przywrócony stan pierwotny. Lampa na cmentarzu to na razie nie bierzemy pod uwagę, jest to kwestia finansowa. Udzieliła więcej informacji na
temat oświetlenia na terenie gminy. Jeżeli chodzi o rów to przyglądniemy się. Dodała, że
mamy 10 ludzi na robotach publicznych. Jeżeli chodzi o kubeł to tak już zostawimy. Będzie
nowy to wskażemy gdzie ma być. Droga na cmentarz już jest skosztorysowana. Jak będzie
skosztorysowane łatanie dziur to wtedy przedstawimy. Jeżeli chodzi o stojak to nie ma
środków w budżecie. Malowanie pasów zostało zlecone, najprawdopodobniej zostaną
wykonane przy pracach na basenie.
R. R. Lenartowicz powiedział, żeby już ogłaszać przetarg ponieważ będziemy robić w zimie.
R. Chuchla powiedział, że najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia na sesji z Panią
Komendant Powiatowej Policji w Głubczycach. Poprosił o napisanie pisma w sprawie
nieszczęsnego chodnika przy stadionie.
Ad. 8.
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do
protokołu).
Wójt powiedziała, że od piątku do niedzieli był alarm powodziowy. Woda wzrosła do
poziomu 2,60 m. i w ciągu godz. wzrosła o 10 cm. Zaczęto zawiadamiać strażaków. Dopiero
w niedzielę woda obniżyła się do 2,30 m. Z firmą Budomex jesteśmy co tydzień na budowie
żłobka. Pan Chmielewski, który jest inspektorem pilnuje budowy. Akcja zimowa kosztowała
ok. 74 tys. zł. W tym roku budżetowym zabezpieczone było 50 tys. zł., przekroczyliśmy 19
tys. zł.
Ad.9.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.10.
R. Kawulok powiedział, że odbyło się jedno spotkanie Komisji Rolno-Ekologicznej na
którym pracowano nad porządkiem obrad sesji.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji Realizacji Zadań
Społecznych, Oświatowych i OSP, na którym pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej
sesji.

Ad.11.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad.12.
Interpelacje złożyli:
R. R. Lenartowicz złożył 1 int.,
R. W. Lenartowicz złożył 1 int.
Ad 13. Informacje z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie gminy
Branice zostały przedstawione na piśmie (załącznik do protokołu)
Nie było pytań.
Ad. 14
Ocena zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej została przedstawiona na piśmie (załącznik do
protokołu).
Nie było pytań.
Ad. 15.
Na sali nieobecni radni M. Nowak i W. Malewicz.
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 dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr XXX/254/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Na sali nieobecni radni M. Nowak i W. Malewicz.
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 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
ds. komunalizacji mienia
(Uchwała Nr XXX/255/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

