Protokół Nr XXXIX/14
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 20 stycznia 2014 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt 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. Interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – usunięto z porządku obrad.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Branice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna
oraz zasad jego ustalania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice
z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2014 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

22. 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 12.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zawnioskowała o usunięcie z porządku obrad sesji punktu 11. Podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt o usunięcie z porządku obrad
punktu 11.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poinformował, że punkt 11 został usunięty. Kolejne punkty porządku obrad
otrzymują numerację niższą o jeden. Odczytał poprawiony porządek obrad i zarządził
głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
R. Telaga powiedział, że dzisiaj Spółdzielnia Mieszkaniowa, przy ich pomocy, czyści
osadnik.
Przewodniczący podziękował za wykonanie centralnego ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej
we Włodzieninie i remont Szkoły Podstawowej we Włodzieninie.
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła dwa posiedzenia na
których zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Na drugim posiedzeniu ustalono
stawkę opłaty za wywóz śmieci na poziomie 11 zł. od mieszkańca. Dodał, że odnośnie stawki
opłaty za wywóz śmieci objechał okoliczne gminy, aby zapoznać się z ich stawkami.
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.

R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował, że nie było posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Ad.8.
R. W. Lenartowicz – 1 interpelacja.
Wójt odniosła się do interpelacji radnego W. Lenartowicz i powiedziała, że Pani sekretarz nie
może szkolić mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
R. Nowak powiedział, że Pani Książek może przeszkolić z tego zakresu.
R. Nowak – 1 interpelacja.
R. Malewicz zgłosił interpelacje ustnie odnośnie odkrzaczenia odcinka Michałkowice –
Lewice, postawienia 12-14 słupków na drodze Lewice-Zubrzyce oraz mini ronda w
Lewicach. Interpelacja ta nie została zgłoszona na piśmie.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady.
Wójt przypomniała, że wznawiamy wydawanie Informatora Branickiego. Dodała, że
uczestniczyła w radzie Programowej Urzędu Pracy. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć jak jest
sytuacja na rynku pracy to ma biuletyn. Poinformowała o sprawie oświetlenia. Jak będzie
awaria to naprawa będzie dłużej trwała. Udzieliła więcej informacji.
R. Telega powiedział, że na ostatnie sesji rady był obecny Pan Tadeusz Krupa, któremu
sygnalizował problem skrzyżowania Niekazanice-Branice. Nic nie zrobiono w tej sprawie.
Poprosił, aby przypomnieć Panu T. Krupa.
R. Mokrzycki powiedział, że na ul. Szpitalnej obok klasztoru są studzienki, a woda stoi na
ulicy.
R. Czepczor powiedziała, że znak z nazwą miejscowości Bliszczyce jest zniszczony.
Sołtys T. Szumlewicz wspomniał o znakach miejscowości Wiechowice i Dzierżkowice. Znak
Wiechowice jest przewrócony.
Sołtys M. Wojciechowski powiedział, że znaki te postawione są po prawej i lewej stronie, ale
na tej samej wysokości. Duże samochody jak się wymijają to zahaczają o te znaki.
R. Telega powiedział, że w Wysokiej obok Pana Złoczowskiego znaku nie widać. Zasłonięty
jest przez drzewo.
Sołtys B. Gajewska zgłosiła konieczność ustawienia słupów zielono-białych na skrzyżowania
Bogdanowice-Kolonia.
R. Mokrzycki zapytał o łączność na nowym obiekcie gminy.
Sołtys M. Wojciechowski zapytał czy do odśnieżania jest ta sama firma co w zeszłym roku.
Wójt odpowiedziała, że tak. Jest Pan, który chciałby odśnieżać wewnątrz wsi Wiechowice,
Dzierżkowice, Uciechowice, Jabłonka i Turków. Jest to sprawa do zrobienia.
Sołtys J. Burakiewicz powiedział, że pobocza nie są równane.
Sołtys T. Szumlewicz powiedział, że w Wiechowicach na moście jest naturalny próg
zwalniający.
Wójt udzieliła informacji odnośnie drogi Głubczyce –Wiechowice i również mostu w
Wiechowicach.
R. W. Lenartowicz powiedział, że trochę masy załatwiło by ta sprawę.
Ad. 10.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Wójt wyjaśniła, że jest to zmiana budżetu na ten rok. Jeden projekt nie został zrealizowany w
tamtym roku i jest to w tym roku.

Przewodniczący zarządził głosowanie:
Za: 11
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XXXIX/317/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 11.
R. Malewicz powiedział, że komisja Budżetowo-Finansowa zaproponowała stawkę 11 zł.
Chciałby przeprosić i podziękować Pani Wójt za przychylność.
Pozostałe Komisje Rady Gminy również popierają stawkę 11 zł.
Wójt powiedziała, że mówimy o nowej stawce za śmieci. Za śmieci nie segregowane stawka
będzie dwa razy wyższa. O 0,95 zł. każda osoba będzie płaciła mniej. Stawka to 11 zł.
Trybunał Konstytucyjny zaskarżył tą ustawę. Ma zostać zaproponowana górna stawka. Nie
można zwolnić z tej opłaty. Nigdy nie będzie stawki sprawiedliwej.
R. Telega powiedział, aby Pani wójt poinformowała dlaczego 11 zł. Z czego to wynika.
Wójt powiedziała, że cały miesięczny koszt funkcjonowania gospodarki śmieciowej to około
55 tys. zł. W tym 4 200 zł. za stanowisko, nie tylko wynagrodzenie ale całe funkcjonowanie.
Pozostałe 50 tys. zł. to koszt transportu i wywozu śmieci. Gmina nie powinna dopłacać.
W związku z tym, że jest nowa stawka należy zmienić również deklaracje.
R. Chuchla powiedział, że na pewno nie ma miesiąca w którym wpłynęłoby 100 % opłaty.
Wójt powiedziała, że jest to w naszym budżecie ale rozliczane jest w ramach gospodarki
śmieciowej.
R. Nowak zapytał czy gmina jest w stanie skontrolować wszystkie punkty, rodziny czy mają
kontener.
Wójt powiedział, że jest to opłata lokalna, podatek. Ci co nie złożyli deklaracji są wzywani.
W przypadku nie zapłacenia podatku od śmieci przez osoby, które złożyły deklaracje
wysyłane są wezwania do zapłaty. Taka sama sytuacja jest z mieszkańcami, które tej
deklaracji nie złożyli. Jest to obowiązek podatkowy.
R. Czyszczoń zapytał czy nowa stawka wejdzie w życie od 1 marca.
Wójt odpowiedziała, że tak.
R. Czyszczoń powiedział, aby umieścić tą informacje w naszej gazecie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Uchwała Nr XXXIX/318/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne Opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Branice

(Uchwała Nr XXXIX/319/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13.

Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Wójt powiedział, że chodzi o porozumienie podpisane z Wojewódzkim Urzędem Pracy.
Dotyczy to finansowania dziennego opiekuna nad dzieckiem do lat 3. Matka będzie wpłacać
pieniądze, abyśmy mogli następnie opłacić opiekuna.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u
dziennego opiekuna

(Uchwała Nr XXXIX/320/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego
opiekuna oraz zasad jego ustalania

(Uchwała Nr XXXIX/321/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 15.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie
Z sali wyszedł r. Wojciech Chuchla.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(Uchwała Nr XXXIX/322/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Do sali wszedł r. Wojciech Chuchla.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020

(Uchwała Nr XXXIX/323/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie

Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

(Uchwała Nr XXXIX/324/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Wójt zwróciła się do sołtysów i wyjaśniła dlaczego Rada podjęła 3 poprzednie uchwały i
przedmiotową uchwałę.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy
Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
(Uchwała Nr XXXIX/325/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Przewodniczący poinformował o zmianie projektu. Zmiana polega na przerzuceniu punktu 1.
Wręczenie medalu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’ z miesiąca listopad na miesiąc
październik.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na
2014 rok
(Uchwała Nr XXXIX/326/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2014 rok
(Uchwała Nr XXXIX/327/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
R. W. Lenartowicz przypomniał o turnieju w tenisa stołowego, który odbędzie się 16 lutego
2014 r.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

