Protokół Nr XXXIII/13
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 26 sierpnia 2013 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2013 – 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz
wysokości stawek procentowych bonifikat.
14. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych
określających maksymalną wysokość dodatków mieszkaniowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka nr 292/2
położona w miejscowości Dzierżkowice).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działki nr:
1174, 1211/1, 1245 położone w miejscowości Michałkowice).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr
10/2 położona w miejscowości Jędrychowice).
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania użytkowania wieczystego
(działka nr 156/4 położona w miejscowości Branice).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(pomieszczenie garażowe nr 5 wraz z gruntem w miejscowości Branice).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(pomieszczenie garażowe nr 3 wraz z gruntem w miejscowości Branice).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(pomieszczenie garażowe nr 2 wraz z gruntem w miejscowości Branice).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości
(pomieszczenie z przeznaczeniem na komórkę wraz z gruntem w miejscowości Branice).
23. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
24. Dyskusja nad wspólnym redagowaniem Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu
Głubczyckiego ,,Rzecz Powiatowa’’.
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 wykreślenie z porządku obrad punktów 19, 20 i 21. Są wątpliwości co
do powierzchni gruntu. Poinformowała, że pracownik przebywa na urlopie i nie uzyskała
potrzebnych informacji. W związku z wątpliwościami zawnioskowała o wykreślenie z
porządku obrad przedmiotowych uchwał.
Do sali weszła radna Grażyna Czepczor.
R. Chuchla zawnioskował o usunięcie z porządku obrad uchwał w sprawie wyrażenia zgody
dot. sprzedaży nieruchomości – dróg polnych w Michałkowicach i Jędrychowicach.
Wątpliwości co do wymienionych uchwał wynikają z paru przesłanek. Kiedy i na jakich
zasadach droga w Michałkowicach została przekwalifikowana na grunt rolny? Nie ma opinii
rady sołeckiej. Powiedział, że rada gminy i wójt ma obowiązek dbać i należycie
gospodarować mieniem gminy. Czy ta droga fizycznie istnieje czy została zaorana? Jeśli
została zaorana to dlaczego bezprawnie weszli na mienie gminy? Chciałby dokładnie
wiedzieć na jakich zasadach doszło do przekwalifikowania i kiedy. Jeśli jest zaorane to czy
nie naruszono prawa własności gminy? Na jakich zasadach droga ta została opodatkowana?
Dodał, że dopóki jest radnym będzie pilnował aby mienie gminy nie zostało rozkradzione.
Wójt odpowiedziała, że jest zdziwiona tym, że radny pierwszy raz słyszy o tej sprawie.
Poinformowała, że były chyba trzy spotkania z Panem Gawłowskim, który przedstawiał
sytuacje. Uzgodniliśmy, że będziemy dokonywać sprzedaży dróg polnych bezspornych. Ta
droga leży w środku pól należących do tego Pana. Jeżeli chodzi o termin przekwalifikowania
tej drogi – to nie my dokonaliśmy. Tam Jest grunt rolny, droga ta została przekwalifikowana.
To nie jest grabież mienia. Chcemy uporządkować. To nie jest sprzedaż nieprzemyślana.
Rzeczywiście nie ma opinii rady sołeckiej. Jedynie to mam na usprawiedliwienie, że byłam na
urlopie. Jeśli ta droga jest między polami daleko od miejscowości to uważam, że to nie ma
znaczenia dla wsi. Opinia jest tylko opinią, może być negatywna, a rada gminy tak i tak
podejmie uchwałę.
Sołtys Z. Kuśmierski powiedział, że nie zna tej sprawy, nie powiadomiono go.
Wójt powiedziała, że pewnie dlatego, ponieważ droga ta jest w kompleksie pól. Ta druga
działka jest bliżej Jędrychowic.
R. W. Lenartowicz powiedział, że radny Chuchla nie uważał na komisjach. Dodał, że opinia
rady sołeckiej zawsze jest i poprosił Panią Wójt aby tak było zawsze.
R. Kawulok powiedział, że jak zaczął być radnym już istniał problem, że ktoś zaorał drogę,
korzysta z niej i nie płaci. Robi to nienawiść między rolnikami. Kierunek został dobrze
obrany tylko więcej kontroli.
Przewodniczący powiedział, że w sprawie sprzedaży działek w miejscowości Michałkowice
Rada Sołecka nic nie wie. Nie wiemy czy w przyszłości sołectwo nie zamierza tam
poprowadzić np. ścieżki rowerowej. Dzierżawa takiej drogi byłaby lepszym rozwiązaniem.
R. W. Lenartowicz powiedział, że porządek obrad przygotowywał przewodniczący i zapytał
dlaczego do tego dopuścił.
Przewodniczący przyznał, że miał wątpliwości co do wprowadzenia tego punktu do porządku
obrad. Powiedział, że tylko w ten sposób można było zwrócić uwagę na problem i

zainicjować jakiekolwiek dyskusje związane z tym tematem. Powiedział, że w tym temacie
podziela wątpliwości radnego W. Chuchla.
Wójt powiedziała, że sprawa była dyskutowana na komisjach. Będziemy zbywać drogi
bezsporne. Ścieżki rowerowej tam nie będzie ponieważ właściciele tych pól swoje drogi
również zaorali. Dzierżawa dróg będzie w przypadku np. sąsiadów. Przypadek w
Jędrychowicach może wyjaśnić Pani sołtys.
Sołtys J. Żłobicka powiedziała, że droga ta jest zakrzaczona i nikt z niej nie korzysta. Pan ten
zobowiązał się ją wyczyścić.
R. W. Lenartowicz zapytał czy Wójt wnioskuje o usunięcie z porządku obrad punktów od 19
do 22.
Wójt powiedziała, że punkt 22 jest bezsporny.
R. W. Lenartowicz powiedział, że tam również jest działka.
Wójt potwierdziła. Zawnioskowała o wykreślenie z porządku obrad punktów od 19 do 22, a
nie od 19 do 21.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad punktów od
19 do 22.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad punktów 16.
Za: 2
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 3
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad.
Za: 14
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).
Wójt poinformowała o mistrzostwie Europy Mażoretek z Branic i o mistrzostwie
województwa Martyny Nowak.
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.
R. Kawulok powiedział, że odbyło się jedno spotkanie Komisji Rolno-Ekologicznej na
którym pracowano nad porządkiem obrad sesji.
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP
na początku lipca dokonała wizytacji placówek oświatowych. Przedstawił szczegółowy
protokół z w/w wizytacji i przekazał do wglądu wszystkim radnym. Odbył z członkami
komisji posiedzenie, podczas którego pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
Pogratulował Pani sołtys wsi Wysoka Irenie Bilkiewicz zorganizowania wraz ze
Stowarzyszeniem „Ale Babki” dwóch dużych imprez sportowo-rekreacyjnych (festynów
rodzinnych) dla społeczności lokalnej. Były nimi „Przywitanie wakacji” i „Pożegnanie
wakacji” połączone z dożynkami wiejskimi. Poinformował o wielkim sukcesie mażoretek z

Branic, które wywalczyły Mistrzostwo Europy. Zapowiedział, że zorganizował wyjazd
zespołu IMPULS na dożynki zakładowe firmy TOP-FARMS Głubczyce.
R. W. Lenartowicz powiedział, że 60 % majątku gminy to placówki oświatowe. Poprosił o
zajęcie się szczegółowo protokołem z wizytacji tych placówek.
Wójt powiedziała, że można przeprowadzić wspólne posiedzenie komisji np. debata z
dyrektorami, a potem konkluzje przedstawić na sesji.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Zaprosiła na dożynki w
Bliszczycach, które odbędą się 8 września.
R. Mokrzycki odczytał protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu)
R. Czyszczoń zapytał o remont remizy OSP w Branicach, który miałby się odbyć przy
remoncie Domu Kultury.
Wójt odpowiedziała, że toaleta w remizie jest wystarczająca, a prysznica nie będzie. Remiza
OSP to nie klub. Przekazała więcej informacji na temat wieży w remizie.
Ad. 8.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad.9.
Interpelacje złożyli:
R. Z. Telega – 1 interpelacja.
R. Czepczor zapytała o sytuacje byłej szkoły w Bliszczycach. Sprawa odbioru budynku.
Wójt poinformowała, że sprawa ta została skierowana do sądu, ale jak na razie nic się nie
dzieje.
R. Czepczor wspomniała o sprzedaży mostu. Mieszkańcy Bliszczyc liczyli, że pieniądze ze
sprzedaży mostu zostaną przeznaczone na remont dróg.
Wójt powiedziała, że mieszkańcy nie powinni mieć pokusy na te środki. Ewentualnie RSP.
Pracownikowi, który był przy ważeniu coś wspominano, ale żadne pismo do urzędu nie
wpłynęło. Udzieliła więcej informacji.
Ad. 10.
Przewodniczący poinformował o piśmie Pani Natalii Abdurachmanow dot. zakupu lokalu
mieszkalnego, piśmie z Zarządu województwa odnośnie konkursu Fundusz sołecki –
najlepsza inicjatywa, piśmie radnego W. Chuchla w sprawie biuletynu ,,Rzecz Powiatowa’’
oraz prośbie Lidii Kowalskiej z portalu DlaRadnych.pl dot. udostępnienia nr telefonów od
radnych gminy.
Rada zdecydowała o przekazaniu pisma Pani Natalii Abdurachmanow do Wójta Gminy
Branice i poinformowanie o podjętej dziś uchwale. Rada Gminy nie wyraziła zgody na
udostępnienie nr telefonów dla portalu DlaRadnych.pl.
Przewodniczący poinformował o rowerowo-pieszym rajdzie, który odbył się 10 sierpnia.
Zwrócił uwagę na konflikt jaki powstał w związku z dojazdem do pól.
R. W. Lenartowicz zwrócił się do przewodniczącego i poprosił aby pomieszczenie radnych
było dostępne dla rady i żeby nie było sytuacji, że komisje nie mają się podziać bo ich
pomieszczenie jest zajęte. Powiedział, że projekty uchwał nie posiadają dat. Poprosił również
aby nie wysyłać sms-em informacji np. o komisji rolnej do wszystkich radnych, a tylko do
członków danej komisji. Do Pani wójt zwrócił się z prośbą o interwencje odnośnie
podręczników szkolnych, aby niebyły to co roku inne książki. Zwrócił również uwagę na mur
przy boisku i pęknięcia na drodze przy ul. 1 Maja. Panu radnemu Z. Telega przekazał, że przy
drodze Lewice-Zubrzyce pole zostało zaorane do samego rowu.

Wójt powiedziała, że jeśli chodzi o książki to jest coś takiego jak cykl programowy. Co trzy
lata jest nowa podstawa programowa. Uważa, że jest to sprawa do przedyskutowania na
wywiadówkach rodziców i nauczycieli.
R. Czyszczoń powiedział, że tu chodzi o dzieci klas pierwszych.
Wójt powiedziała, że od kilku lat funkcjonuje Samorządowy Informator SMS przez który
Pani Kasia wysyła wiadomości do utworzonej grupy ,,radni’’ gdzie jest cała rada, a nie
poszczególne komisje czy poszczególni radni. Mur na boisku jest zaplanowany. Jeśli chodzi o
pękający asfalt to największe dziury zostały zrobione. Zapytała jaki jest sens remontu tej
drogi jak pół drogi będzie zrywane.
Przewodniczący usprawiedliwił się i powiedział, że podczas ostatnich komisji był na urlopie.
Nic nie wie o zdarzeniu, które miało miejsce. Zapytał kto siedział wówczas w biurze rady.
Wójt odpowiedziała, że w biurze rady siedzą Panie z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Powiedziała, że chciała usunąć Panie z tego pomieszczenia na czas komisji, jednak trochę ją
zastopowano.
R. R. Lenartowicz zapytał o malowanie świetlicy w Boboluszkach, dziury, pobocze obok
boiska, most w Boboluszkach. Przekazał również, że od skrzyżowania do Pana
Grabowskiego rów jest zamulony.
Wójt udzieliła informacji odnośnie malowania świetlicy w Boboluszkach. Jeśli chodzi o
wyjazd z boiska na drogę asfaltową to sprawdzi. Sprawę mostu, dziur i rowu należy napisać
interpelacje do starostwa powiatowego.
R. R. Lenartowicz powiedział, że chodzi o rów, który jest z tyłu.
Wójt poprosiła, aby radny przypomniał.
R. Mokrzycki zapytał co będzie robione przy parku w Branicach po zdemontowaniu
ogrodzenia. Powiedział, że przy remoncie żłobka zapadł się chodnik.
Wójt powiedziała, że prace przy parku skosztorysowano. Wyrwanie tego koparką i
wyrównanie będzie kosztowało 5 tys. zł.
R. Telega powiedział, że będzie to dużo kosztowało.
Wójt udzieliła informacji odnośnie zapadniętego chodnika.
R. Czepczor powiedziała, że należy wyczyścić łapacz za cmentarzem. Sama nie da rady.
Wójt zapytała czy mieszkańcy nie pomogą.
R. Sęga zapytał o łatanie dziur przez powiat. Namalowane kreski już się zmywają z asfaltu.
Wójt poinformowała, że powiat ma sesje pod koniec miesiąca i wtedy zatwierdzą.
R. Nowak zwrócił się z prośbą o umieszczenie przy ul. Skłodowskiej znaku ograniczenia
prędkości. Poprosił również aby przyjrzeć się pracy policji. Nie chodzi o to, że jest zła, bo jest
zupełnie odwrotnie, tylko o to, że jest jej mało. Dzwonił ostatnio na policję w Branicach i
nikogo niebyło, w Kietrzu również nikogo dopiero w Głubczycach. Na przystanku były
ostatnio rozróby, połamano ławki. Wie kto to zrobił. Pan Z. Lichtorowicz miał pójść
oszacować straty. Rodzice tych dzieci zdeklarowali się, że naprawią te szkody. Powiedział, że
po placu zabaw jeżdżą skuterami. Jeżeli chodzi o książki to nie da się tego zrobić. Obecnie
książki uzupełniane są przez dzieci. Dzieci w nich piszą. Nie da się tego zrobić.
Wójt powiedziała, że jeśli ktoś nie przestrzega przepisów ruchu drogowego to nie będzie mu
również przeszkadzał znak. Jeżeli chodzi o chuliganów na placu zabaw to trzeba po prostu
robić zdjęcia.
Sołtys B. Gajewska powiedziała, że chciałaby wymienić okna w przepompowni. Zapytała czy
ze sprzedaży złomu nie dałoby się przekazać pieniędzy na zakup okien.
Wójt odpowiedziała, że pieniądze te zostają przekazane na drogi. Dodała, że na takie zadania
jest fundusz sołecki.
Sołtys B. Gajewska powiedziała, że nie wie czy mieszkańcy zaakceptują takie przeznaczenie
środków.

Wójt powiedziała, że Pani sołtys musi to przedstawić mieszkańcom. Będzie to służyło
sołectwu.
Sołtys B. Gajewska powiedziała, że powiat kosi do znaku i zawraca, dalej nie kosi.
Wójt powiedziała, że już interweniowano, ale wykosili tylko w Branicach i przy drodze do
Wiechowic. Dodała, że napisze o koszenie.
Sołtys M. Modzelewski powiedział, że przed odbiorem świetlicy w Boboluszkach powinna
przyjechać komisja oświatowa i sprawdzić. Nie ma wstawionej listwy pod styropianem, nie
ma wentylatorów, włącznik jest jeden do dwóch toalet.
Wójt powiedziała, że są małe usterki. Przekazała jak fachowcy wytłumaczyli plamy na
elewacji. Powiedziała, że jest gwarancja i poinformowała o zaplanowanym spotkaniu w
przyszłym tygodniu.
Sołtys M. Modzelewski nawiązał również do wymierzania dróg polnych.
Wójt powiedziała, że wydzielenie geodezyjne kosztuje. Jak przeprowadzimy w Wysokiej i
obciążymy to wtedy z tych pieniędzy następne drogi. Te niekonfliktowe sprzedamy, pozostałe
odtworzymy. To bardzo długo trwa. Powiedziała, że trzeba to robić po kolei. Można
spróbować zrobić to bez wydzielenia. Wygląda na to, że sesja to tylko wolne wnioski.
Dodała, że wszyscy wiedzą gdzie wójt urzęduje.
R. R. Lenartowicz powiedział, że mówią urzędnikom, a oni zapominają.
Wójt powiedziała, że urzędnicy pewnie to samo mówią.
Sołtys K. Saduniowski powiedział, że z drogami polnymi cały czas był problem. Kiedyś nie
było takich wymiarów. Wspomniał o drodze w Michałkowicach i powiedział aby zauważyć,
że tam nie jest tylko jeden nr działki. Pan Matejka może splajtować i sprzedawać ziemie.
Wójt powiedziała, że to sprzedający musi zapewnić drogę. Ten grunt na dzień dzisiejszy
nikomu nie jest potrzebny.
R. W. Lenartowicz powiedział, że nie wiemy jak może być. Dodał, że skłonny byłby to
sprzedać.
Wójt dodała, że musiałby być upadek cywilizacji żeby przekształcać się z wielkich
gospodarstw na małe. Będą duże obszarowe gospodarstwa.
R. Wąsik zaprosiła w imieniu mieszkańców miejscowości Dzbańce-Osiedle na Dożynki
Gminne.
Sołtys M. Wojciechowski nawiązał do remontu mostów i powiedział, żeby nie było tak, że
łącznie będą dwa mosty remontowane. Zwrócił uwagę na pisownie nazwy miejscowości
Dzierżkowice. Mówi się o drogach polnych, a można najpierw zwrócić uwagę aby sprzętem
nie nanosić ziemi z pola na asfalt.
Ad. 11.
Na sali nieobecna r. G. Wąsik i M. Nowak.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2013-2016
(Uchwała Nr XXXIII/275/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Do sali weszła radna Gabriela Wąsik.
Ad. 12.
Na sali nieobecny radny M. Nowak.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.

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

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XXXIII/276/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13.
Na sali nieobecny radny M. Nowak.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 11
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 1

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

(Uchwała Nr XXXIII/277/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Do sali wszedł radny M. Nowak.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 13
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych
określających maksymalną wysokość dodatków
mieszkaniowych

(Uchwała Nr XXXIII/278/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIII/279/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 16.
R. Malewicz powiedział, że nawet Państwo Matejko nie pofatygowali się do sołtysa.
Wójt powiedziała, że to nie jest ich obowiązek, a nasz. Uważa, że wieś nic nie będzie miała
przeciwko.
Pozostałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
R. Chuchla przypomniał słowa Pani Wójt, która powiedziała sołtysom, że jeśli któryś rolnik
zaorał drogę polną to będzie musiał na własny koszt ją odtworzyć. Zapytał czy Pani Wójt wie
w którym momencie droga ta została zaorana.
Wójt odpowiedziała, że nie. Może to były lata 70 jak przejęto cały ten obszar. Państwo
Matejko kupili taki stan rzeczy.
R. W. Lenartowicz powiedział, że mówimy o pewny procederze na skale całej gminy. Trzeba
dać godz. 0.00 i rozpocząć porządki.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIII/280/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 17.
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 wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr XXXIII/281/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania użytkowania
wieczystego
(Uchwała Nr XXXIII/282/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 19.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu
(Uchwała Nr XXXIII/283/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Ad. 20.
R. Chuchla powiedział, że to on napisał to pismo. Informacje są nieaktualne, nie sprawdza się
wspólne wydawanie gazety. W Internecie też nie ma.
Wójt powiedziała, że popieramy wniosek.
R. Czyszczoń powiedział, że rok temu też gazeta ukazała się z poślizgiem. Mało informacji z
naszej strony. Otrzymuje dużo telefonów, że gazeta jest nieaktualna. Trzeba wrócić do starej
formy wydawania gazety.
Wójt powiedziała, że przyjmuje to jako intencje rady i na spotkaniu przekaże informację o
rozwiązaniu umowy. Dodała, że mieszkańcy są niezadowoleni bo trudno cokolwiek znaleźć o
Branicach. Część mieszkańców krępuje się pisać do gazety powiatowej. Tyle się dzieje w
naszych sołectwach, a informacji nie ma. Uważa, że faktycznie trzeba wrócić do naszego
,,Informatora Branickiego’’.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jeśli umowa jest do końca tego roku to już nie trzeba
rozwiązywać. Niech będzie do końca roku.
R. Chuchla powiedział, że jest formalny wniosek rady o rozwiązanie umowy. Nie czekać do
grudnia.
Wójt powiedziała, że została już opłacona faktura za kwartał.
R. W. Lenartowicz powiedział, że do końca roku pozostać przy ,,Rzeczy Powiatowej’’, a od
początku roku wydawać nasz ,,Informator Branicki’’.
Wójt powiedziała, że zrobimy nasz ,,Informator Branicki’’ za sierpień we wrześniu ale tylko
elektronicznie. Od stycznia będzie papierowo.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zaprzestaniu od stycznia przyszłego roku
wspólnego redagowania Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu Głubczyckiego
,,Rzecz Powiatowa’’.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poinformował Radę Gminy o otrzymaniu zaproszenia do wzięcia udziału w
tegorocznych obchodach ,,Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie’’ w Opolu
i Branicach
R. Malewicz poprosił o dyscyplinę na sesji.
Przewodniczący przypomniał o Dożynkach Gminnych i Powiatowych.
Ad. 21.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

