Protokół Nr II/14
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca,
Burmistrz Gminy Baborów – Elżbieta Kielska,
Sekretarz Gminy Branice – Małgorzata Marchel,
Radca prawny – Marzena Forystek,
Janusz Kaczmarek – pracownik Urzędu Gminy w Branicach,
Mieszkańcy Gminy

Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Wręczenie zaświadczenia dla nowowybranego Wójta Gminy Branice.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Branice.
Wolne wnioski i zapytania – punkt wprowadzony w trakcie obrad sesji.
Interpelacje radnych – punkt wprowadzony w trakcie obrad sesji.
Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych. Poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana przez
Komisarza Wyborczego w Opolu II.
Przewodniczący odczytał porządek obrad sesji. Zawnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad punktu: Wolne wnioski i zapytania. Uzasadnił swój wniosek tym, że wpłynęły do Rady
Gminy skargi i pisma którymi należy się zająć. Jeżeli chodzi o skargi to już zostały
przedłużone terminy na ich załatwienie.
R. Chuchla złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Interpelacje radnych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Wolne wnioski i zapytania.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Interpelacje radnych.
Za: 6
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 6
1 radny nie uczestniczył w głosowaniu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
1 radny nie uczestniczył w głosowaniu.
Ad.2.
Przewodniczący odczytał zaświadczenie o wyborze wójta i wręczył je Wójtowi Gminy
Branice – Sebastianowi Baca.

Ad. 3.
Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie w związku ze złożeniem przez Wójta
ślubowania. Wójt odczytał rotę, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Obecni na sali złożyli gratulacje Wójtowi Gminy Branice.
Ad. 4.
Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:
- Wojewody Opolskiego w sprawie oświadczeń majątkowych wójta i Przewodniczącego,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielonej dotacji firmie
Budicon sp. z o.o.,
- Radnego Wojciecha Chuchla dot. konfliktu łączenia mandatu radnej i kierownika oddziału
banku przez Panią Sabinę Żywina.
Przewodniczący poinformował, że jest już po rozmowie z radną Sabiną Żywina. Zostało to
wyjaśnione. Nie będzie teraz zajmował stanowiska. Konflikt tu rzeczywiście istnieje. Do
trzech miesięcy dużo się może wydarzyć. Przeszkody mogą ustąpić. Dodał, że będzie tą
sprawę pilotował.
R. Chuchla odniósł się do sprawy mandatu radnej Sabiny Żywina i powiedział, że jak była
taka sytuacja z panią Lucyną Chciuk-Rasiuk to wtedy Pani dr nie brała udziału w głosowaniu,
ponieważ podjęta jednym głosem uchwała może być unieważniona.
Przewodniczący poinformował, że radna ma trzy miesiące na podjęcie decyzji.
Przewodniczący zawnioskował aby otrzymane skargi przekazać do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną tak jak to się odbywało w poprzedniej kadencji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek aby skarga określona w punkcie 1 pisma
Pani Marty Sokołowskiej została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną,
natomiast wnioski określone w punktach 2 i 3 przedmiotowego pisma przekazać do
załatwienia wg kompetencji Wójtowi Gminy Branice.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
1 radny nie uczestniczył w głosowaniu.
Przewodniczący zawnioskował o przekazanie skargi Pana Zbigniewa Pączko dot. zarzutów
skierowanych przeciw działaniom Wójta Gminy Branice do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną.
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
R. Chuchla powiedział, że pismami Pana Zbigniewa Pączka zajmowała się rada poprzedniej
kadencji i nie widzi potrzeby zajmowania się tym.
R. Telega powiedział, aby zajęła się tym tematem nowa Rada.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie skargi Pana Zbigniewa
Pączko dot. braku nadzoru ze strony Wójta Gminy Branice nad Samorządowym Zakładem
Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Branicach do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną.
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
R. Chuchla powiedział, że Rada łącznie z Wójtem są gospodarzami Gminy Branice. Zgłosił
wniosek aby Wójt siedział z przodu, obok Przewodniczącego Rady Gminy.
Wójt Gminy Branice przesiadł się do stołu prezydialnego.

R. Chuchla powiedział, że Pan Wójt jest już po ślubowaniu i zaczyna pracę. Powiedział, że na
początek ma dwa wnioski. To co się nie zdążyło zrealizować to wymiana żarówki na słupie
przy ul. Szkolnej. Druga sprawa to założenie lampy na słupie przy ul. Słonecznej, którą zdjęto
w ramach oszczędności.
Przewodniczący zapytał, czy radny złoży te wnioski w ramach interpelacji.
R. Chuchla powiedział, że jeżeli ma to usprawnić pracę to napisze interpelacje.
Ad. 5.
R. Chuchla złożył jedną interpelację.
Przewodniczący poprosił o sprecyzowanie złożonej interpelacji.
R. Chuchla powiedział, że już ją złożył.
R. Chuchla zapytał czy wójt coś powie o tym jak widzi przyszłość.
Przewodniczący poinformował, że jesteśmy przy punkcie: Interpelacje radnych.
Ad. 6.
Przewodniczący powiedział, że można zwoływać komisję rady i pracować nad projektem
budżetu. Dodał, że budżet raczej będziemy uchwalać w miesiącu styczniu, aby radni mieli
czas się z nim zapoznać.
Przewodniczący poinformował, że jest propozycja aby spotkanie opłatkowe odbyło się 22
grudnia. Jego propozycja jest taka, aby spotkać się na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy
w Branicach.
Przewodniczący zaproponował radzie, aby szkolenie dla radny przeprowadzić w miesiącu
styczniu.
Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o expose to może trochę za duże słowo szczególnie na
poziomie samorządu gminnego. Wygłosił krótką mowę, która stanowi załącznik do protokołu.
R. Chuchla powiedział, że bardzo długo i ostro polemizował z kandydatem na Wójta na
stronach internetowych. Kampania Pana Sebastiana Baca może być modelem. Nikogo nie
obrażając, nikomu nic nie zarzucając przedstawiał swoje zamierzania i wizje gminy Branice.
Oprócz jednego, co go zmobilizowało do dyskusji. To że gmina spała poprzedniej kadencji.
To go ubodło. Nigdy nie pozwoli żeby ktokolwiek w jakiś sposób kwestionował to co zrobił.
Wie, że była to tylko kampania wyborcza, która się skończyła. Teraz będą razem
współpracować, czy się to podoba czy nie. Ma jeszcze dwie rzeczy do powiedzenia. Mówi
zawsze prosto w oczy. Jeżeli w trakcie kampanii, w trakcie tych emocji, ,,wyszły’’ słowa,
które go jako radnego, i jako człowieka obrażają. Też ma pretensje do kolegów radnych
z poprzedniej kadencji, że nikt się nie odezwał i nie obronił tego co zrobili razem. Dzisiaj jest
odpowiedzialny w równym stopniu za gminę jak każdy tutaj obecny, od wójta poprzez
radnych i urzędników. To co Pan Wójt powiedział, na to imię na zewnątrz musimy
zapracować razem.
Wójt zwrócił się do radnego Wojciecha Chuchli i powiedział, że myśli iż nikogo nie obraził w
czasie kampanii. Przynajmniej nikt mu tego wprost nie powiedział. Dla niego praca na 99% to
nie jest praca na maksymalnych możliwościach, które ktoś wykonuje. Nigdy nie powiedział,
że nic nie robiono. To słowa radnego. Nie interesuje go, kto na niego głosował, czy mówił coś
o nim pozytywnego czy negatywnego. Jest biała kartka, zaczynamy od nowa. Ma wrażenie,
że wszyscy gramy do jednej bramki. Zapomnijmy o tym, po prostu zacznijmy coś nowego.
Przewodniczący dodał, że jesteśmy po to by wspólnie budować coś w naszej małej ojczyźnie.
Należy rozmawiać i chciałby aby była jedność.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

