
Protokół Nr XXXII/13  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice 
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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2012 r., 

ocena wykonania budżetu za 2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2012 r. 

(omówi Wójt Gminy Branice Pani Maria Krompiec oraz Skarbnik Gminy 
Branice), 

b) Przedstawienie sprawozdania finansowe (przedstawi Skarbnik Gminy Branice) 
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii  

o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. 
(Skarbnik Gminy Branice), 

d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt 
Gminy Branice), 

e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (przedstawi Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej), 

f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2012, 

g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  
z wykonania budżetu za 2012 r. (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), 

h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2012. 
j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, 



udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

14. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Branice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży 
lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych 
bonifikat. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (budynek 
mieszkalny nr 14 posadowiony na działce nr 38 w miejscowości Uciechowice). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (budynek 
mieszkalny nr 61A posadowiony na działce nr 350/1 w miejscowości Branice). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości (działka Nr 1/2 o pow. 0.2330ha, 
położonej we wsi Wysoka). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości opłaty za inkaso. 

21. 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 wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał:  

1) w sprawie przejęcia nieruchomości, 
2) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości opłaty za inkaso. 

Wójt wyjaśniła konieczność podjęcia w/w uchwał. 
Wójt zawnioskowała również o zmianę pkt. 15. Nie będzie: Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży 
lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych 
bonifikat, a: Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny 
sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek 
procentowych bonifikat. 
Była uchwała zmieniająca, a teraz wnioskuje o wprowadzenie całkiem nowej uchwały. 
Wójt zawnioskowała o usunięcie z porządku obrad pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody dot. sprzedaży i dzierżawy nieruchomości (drogi polne). 
 



Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek u usunięcie z porządku obrad punktu 19 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży i dzierżawy nieruchomości. 
Za. 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę pkt 15 z:  Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży 
lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek procentowych 
bonifikat, na: Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny 
sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek 
procentowych bonifikat. 
Za: 13    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt: 
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości. 
Za: 13  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt: 
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości opłaty za inkaso. 
Za: 13  Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad z poprawkami i poddał pod głosowanie. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
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. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła jedno posiedzenie na 
którym zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Wspomniał również o dwóch 
spotkaniach integracyjnych w Domach Pomocy Społecznej w Branicach i Boboluszkach oraz 
o mszy świętej na Górze Św. Anny w intencji sołtysów i samorządowców. 
R. Kawulok powiedział, że odbyło się jedno spotkanie Komisji Rolno-Ekologicznej na 
którym pracowano nad porządkiem obrad sesji.  
R. Czyszczoń powiedział, że odbyły się trzy posiedzenia Komisji Realizacji Zadań 
Społecznych, Oświatowych i OSP. Dwa z nich to komisje wyjazdowe na których został 
dokonany objazd po świetlicach wiejskich. 
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Wspomniała o otwarciu 
pawilonu K i mszy świętej na Górze Św. Anny. 
R. Mokrzycki poinformował, że Komisja Rewizyjna pracowała nad absolutorium na 
dzisiejszą sesje.  



 
Ad. 8. 
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji. 
 
Ad.9. 
Interpelacje złożyli: 
R. G. Czepczor – 2 interpelacje. 
 
Ad. 10. 
Przewodniczący poinformował, że Gmina Branice zajęła 2 miejsce w Turnieju 
Samorządowców Powiatu Głubczyckiego. Odczytał również pismo z PKS-u Głubczyce 
informujące o likwidacji kursu przez przewoźnika.  
R. R. Lenartowicz odniósł się do planowanej likwidacji dwóch linii autobusowych. 
Powiedział, że powinny jeździć małe busiki, a nie likwidować autobusy. Dodał również, że 
trzeba długo czekać na karetkę, a na końcu i tak przyjeżdża lekarz autem osobowym. 
Sołtys J. Burakiewicz poinformował, że przez trzy miesiące firma Remondis nie odebrała 
śmieci.  
R. Czepczor poprosiła, aby wpłynąć na zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej, Szpitalu 
i Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej. Żeby zatrudniano w pierwszej kolejności osoby 
z naszej gminy, a później z innych gmin. 
Wójt odpowiedziała, że będzie rozmawiała z dyrektorem i wyśle pismo w tej sprawie, ale nie 
może powiedzieć jaki będzie efekt.  
R. Mokrzycki zapytał na jakim etapie jest sprzedaż mostu, ponieważ wiemy, że pieniądze są 
na drogi. 
Wójt odpowiedziała, że czekamy na specyfikacje. Musi być przez biuletyn. 
R. Chuchla zapytał o basen. 
R. Nowak zapytał czy nie można wezwać policji zamiast stawiać słupki i łańcuszki. Czy nie 
można postawić znaku ograniczenia prędkości na ul. Skłodowskiej. 
Wójt odpowiedziała, że nie da się wszystkiego załatwić ograniczeniami prędkości, a samo 
postawienie znaku też kosztuje. Trzeba wezwać policję. 
R. Malewicz zwrócił uwagę na drogę Bliszczyce-Branice i Włodzienin-Kolonia – Zubrzyce. 
Poprosił o przyśpieszenie remontu tych dróg. 
 
Ad. 11. 
a) Wójt Gminy Branice oraz Skarbnik Gminy Branice przedstawili sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy Branice za 2012 r. 
R. Chuchla powiedział, że wszystkie te rzeczy były dyskutowane na komisjach. Poprosił aby 
przejść do punktów dotyczących podjęcia uchwał.  Wykonanie budżetu jest na poziomie 
dobrym. Pani Wójt nie przestrzega strony formalnej jak wynika z otrzymanej informacji 
z RIO o naruszeniu przez nią dyscypliny finansów publicznych. Realizuje budżet tak jak 
powinna – merytorycznie. Postępuje tak jak należy.  

b) Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński przedstawił sprawozdanie finansowe. 
Przewodniczący zapytał jak kształtowały się przychody i wydatki w stosunku do roku 
poprzedniego. 
Skarbnik udzielił informacje na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy. 
c) Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO 
w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy 
za 2012 r. 
d) Wójt Gminy Branice przedstawiła informacje o stanie mienia Gminy Branice. 
Przewodniczący zwrócił się do sołtysów, aby najpierw zabezpieczyć potrzeby sołectw. 



Wójt powiedziała, że zawsze liczy się z opinią Rady Sołeckiej. 
Przewodniczący wspomniał o ujęciu wody – problem z Włodzieninem. 
Wójt powiedziała, że sprawa została załatwiona. Odbyła się rozmowa i właściciele zgodzili 
się na wejście na posesje.  
e) Opinie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
f) Pozostałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2012.  
g) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwalę Składu Orzekającego RIO 
w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2012 r. 
h) R. Malewicz powiedział, że dużo było zmian w budżecie, ale zgodnych z potrzebami 
i sytuacjami jakie występowały. 
 
i) Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 
2012. 

(Uchwała Nr XXXII/265/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 

j) Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 

(Uchwała Nr XXXII/266/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

Wójt podziękowała za udzielone absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. 
Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwy. 
 
Po przerwie nieobecni radni: W. Chuchla i M. Nowak. 
 
Ad. 12. 
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 zmiany w budżecie 
(Uchwała Nr XXXII/267/13 stanowi załącznik do niniejszego 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 podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z 
tych przystanków 

(Uchwała Nr XXXII/268/13 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 podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Branice 
(Uchwała Nr XXXII/269/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 15. 
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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 
(Uchwała Nr XXXII/270/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 16. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Wójt powiedziała, że wydłużamy czas na możliwość zakupu mieszkań przez lokatorów, 
którzy w nich zamieszkują. 
R. Kawulok zapytał czy ta uchwała jest ostateczna. 
Wójt powiedziała, że zmieniamy stawki na te stare aby lokatorzy mogli kupić jeśli są chętni. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od 
ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz wysokości stawek 

procentowych bonifikat 
(Uchwała Nr XXXII/271/13 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 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości 

(Uchwała Nr XXXII/272/13 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 podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości 
(Uchwała Nr XXXII/273/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Z sali wyszedł radny R. Lenartowicz. 
 
Ad. 19. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości 

(Uchwała Nr XXXII/274/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 20. 
Wójt powiedziała, że na sali pozostało już tylko dwóch sołtysów. Trzeba zapytać wszystkich 
sołtysów czy zgadzają się zostać inkasentami. Tych sołtysów, których widziała pytała i 
zgodzili się.  
Przewodniczący przypomniał, że inkasentami nie mogą być sołtysi, którzy są również 
radnymi gminy. 
Wójt potwierdziła słowa przewodniczącego. Radni nie mogą zawierać umów cywilno-
prawnych z gminą. Dodała, że  nie podejmowała by dzisiaj tej uchwały, ponieważ nie 
wszyscy sołtysi wyrazili na to zgodę. W uchwale trzeba wpisać konkretne osoby np. 
Kowalskiego, Nowaka, a nie: ,,wyznacza się sołtysa wsi...’’ 
Przewodniczący zapytał o sesje nadzwyczajną. 
Wójt odpowiedziała, że sesja nadzwyczajna odbędzie się. Udzieliła więcej informacji. 
 
Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru tej opłaty  
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości opłaty za inkaso 
stwierdzono wadliwość wprowadzonej do porządku obrad uchwały w postaci braków w 
zapisie §3 ust.1. Radni Rady Gminy Branice zdecydowali, że nie przystąpią do głosowania 
nad w/w uchwałą. 
 
Ad. 21. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała: 

 
A. Iluk. 


