
Protokół Nr V/15
z sesji Rady Gminy Branice

z dnia 23 marca 2015 r., godz. 10.00
 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice,
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Małgorzata Krywko-Trznadel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie 
Danuta Frączek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach
Benedykt Pospiszyl - Radny Powiatu Głubczyckiego
Mariusz Pawęski – Prezes Stowarzyszenia LZS „Orzeł” Branice
Tadeusz Sipel – Sekretarz Stowarzyszenia LZS „Orzeł” Branice
Stefan Grefling – Radca prawny
Władysław Malewicz – Mieszkaniec gminy
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. Udzielenie informacji  dotyczących działania Domów Pomocy Społecznej  na terenie Gminy

Branice.
11. Udzielenie informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice.
12. Udzielenie informacji o stanie środowiska naturalnego.
13. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Branice z realizacji zadań  z zakresu wspierania rodziny

oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
14. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Branice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków stanowiących

fundusz sołecki.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia

inkasentów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
22. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnych  obwodów  głosowania  w  wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
24. Wolne wnioski i zapytania.



25. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice i 
powitał wszystkich zebranych. 
R. Chuchla poprosił aby uczcić minutą ciszy zmarłego Sołtysa Jana Burakiewicz.
Uczczoną minutą ciszy zmarłego Jana Burakiewicz.

Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na stan 
15 radnych w sesji uczestniczy 14.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie  proponowany porządek obrad.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Ad. 4.
Przewodniczący powiedział, że były uwagi radnego Mariana Fuczek do protokołu
z poprzedniej sesji, które zostały uwzględnione.
R. Fuczek powiedział, że przyjmuje dokonane poprawki. 
Nie było więcej uwag do protokołu.

Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do 
protokołu). 
Wójt powiedział, że wersja kolorowa gazetki gminnej jest tylko o 40 zł droższa przy nakładzie 1000
szt. Remont jego biura kosztował 5800 zł. i był sfinansowany z jego własnych środków. Komputer, 
który kosztował 4500 zł. również sfinansował z własnych środków. Telefonu służbowego nie 
używa. Zrezygnował z prenumeraty gazety NTO i Gazety Prawnej - są to oszczędności w skali roku
3000 zł. Poinformował, że imprez na terenie gminy będzie zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o 
uwagi odnośnie zamiatanie ulic to poprosił aby mówić, zgłaszać. Nie ma jeszcze pracowników 
zatrudnionych na roboty publiczne lub prace społeczno-użyteczne. Pani, która obecnie zamiata w 
Branicach jest sfinansowana z jego prywatnych środków, ponieważ jest mu wstyd, że jest tak 
brudno w Branicach.  Odniósł się do oferentów. Każda praca, która jest wykonywana poprzedzona 
jest trzema ofertami. Nikt nie ma monopolu na pracę z urzędu gminy. Dodał, że sugeruje się zawsze
najniższą ceną wybierając oferty. 
Przewodniczący powiedział, że sprawozdanie z działalności Wójta zostało złożone na piśmie. 
Poprosił aby się z nim zapoznać i ewentualne pytania zadawać w punkcie 24.

Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Przewodniczący podziękował radnemu Edwardowi Czyszczoń za zorganizowanie kolejnego 
Wielkanocnego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt.
R. Czyszczoń powiedział, że bardzo się cieszy i złożył podziękowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tego turnieju. Podziękował Panu Staroście Powiatu 
Głubczyckiego Józefie Kozina, Wójtowi Gminy Branice Sebastianowi Baca oraz Dyrektorowi 
Oddziału Banku Spółdzielczego w Namysłowie zamiejscowego w Branicach Sabinie Żywina.
Do sali weszły Panie Danuta Frączek i Małgorzata Krywko-Trznadel.

Ad.7



R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R. Fuczek powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa podczas posiedzenia pracowała nad 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji, a Komisja Statutowa na posiedzeniu zajmowała się statutem 
gminy.
R. Hnatiuk powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych 
pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki powiedział, że na posiedzeniach Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki odczytał protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu).

Ad.8.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.

Ad. 9.
Interpelacje zgłosili:
R. Mokrzycki – 3 interpelacje
R. Chuchla – 1 interpelacja
R. M. Nowak – 1 interpelacja
R. Szyhyńskii – 1 interpelacja.

Ad. 10.
P. Krywko-Trznadel podziękowała za zaproszenie. Powiedziała, że 2014 r. był dobrym rokiem dla 
całego kompleksu Domów Pomocy Społecznej. Jest obecnie Dom Pomocy Społecznej w Klisinie i 
8 filii. Nowa filia powstała w Kietrzu dla 71 mieszkańców i jest tam 35 etatów zatrudnienia. To jest 
duży sukces. Zadania najważniejsze, zrealizowane przy udziale Starostwa Powiatowego w 
Głubczycach w 2014 r. to: 
-  malowanie wnętrza filii Klisina w zaokrągleniu 79000. zł.,
- wymiana nawierzchni na terenie filii Bliszczyce około 150000 zł. ,
- wymiana pokrycia dachowego w Klisinie - zamek, zadanie podzielone na dwie tury, pierwsza 
wyniosła 220000 zł., a druga 223000 zł.,
- malowanie budynku w Dzbańcach i 85 % wewnątrz 77500 zł. 
- Kietrz, w tamtym roku otwarcie, drobne prace rozbiórkowe to 36000 zł., całe zadanie 2013/2014 
to 1739000 zł., 1340000 to środki Starostwo Powiatowego w Głubczycach, a 390000 to środki 
PEFRON,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej kwota 30000 zł., przyłączono DPS Kietrz się do sieci 
miejskiej,
- usunięcie awarii w Bliszczycach 13000 zł.,
- ochrona powietrza regionu przez zakup pomp ciepła oraz prace termo modernizacyjne to DPS 
Klisino – docieplenie stropodachu i wymiana okien, wartość 330000 zł. i 730000 zł., w tym 904000
zł. środki z RPO,
- remont wykonywany przez DPS Klisino: remont budynku męskiego w Boboluszkach.
P. Krywko-Trznadel dodała, że współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy jest bardzo dobra. Mogła
sięgnąć po 27 staży i 7 prac interwencyjnych. Łącznie stan zatrudnienia DPS Klisino z wszystkimi 
filiami to 382 osoby i 22 pielęgniarki z NFZ. Łącznie mieszka w Domach Pomocy Społecznej 743 
osoby. Rok 2014 został zamknięty pozytywnie. W czerwcu była podwyżka dla wszystkich 
pracowników 8%, 130% premii w grudniu i nagroda z okazji dnia pracownika również w tej kwocie
dla wszystkich pracowników. Zakres działań i dbałość o pracownika może podsumować 
pozytywnie. Plan w 2015 r. to 23000000 zł. Mają przygotowaną dokumentację na instalację 
fotowoltaniczną na 7 obiektach. Nie będzie tylko w Branicach. Koszt to ponad 2000000 zł. W 
Klisinie oczyszczalnia ścieków, przygotowują się do remontu, koszt to około 160000 zł. II etap 
remont dachu 250000 zł. Dalsza część układania kostki granitowej w Klisinie zgodnie z wymogiem



konserwatora zabytków. Przygotowują się do adaptacji piwnic w Klisinie, koszt 50000 zł. Filia w 
Radyni to projekt oczyszczalni, dokumentacja wyniesie około 6000 zł. Dzbańce, gdzie jest 190 
mieszkańców, teraz remont łazienek około 50000 zł., i dojazd do parkingu – 10000 zł., podłączenie 
pralni do budynku głównego około 80000 zł. Bliszczyce na aranżacje terenu zielonego około 50000
zł. W Branicach trzecia kuchnia do remontu – 20000 zł. i remont łazienki około 5000 zł. Boboluszki
remont dookoła budynku męskiego około 6000 zł., żeński budynek teraz remont parter, kanalizacja 
burzowa i sanitarna około 100000 zł., również tam jest zabytkowy park – kwota około 10000 zł., 
nowy samochód do wożenia żywności. Kietrz – zagospodarowanie terenu zielonego, etap I około 
50000 zł., remont pomieszczeń na gospodarcze i pralnie. W 2016 r. będzie można składać o 
termomodernizację, w tej chwili przygotowywana jest dokumentacja. RPO będzie 
dofinansowywało w IV kwartale oczyszczalnie ścieków i też po tego typu środki finansowe sięgną. 
R. Chuchla zapytał o zadłużenie Domu Pomocy Społecznej.
P. Krywko-Trznadel powiedziała, że nie ma zadłużenia.
R. Chuchla zapytał o zadłużenie mieszkańców, rodzin.
P Krywko-Trznadel odpowiedziała, że nie ma. Ewentualnie miesięczne opóźnienia.
R. Mokrzycki zapytał jaki jest czas oczekiwania na miejsce w Domu Pomocy Społecznej.
P. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że jest 67 osób w kolejce. Czas oczekiwania to około 2 lata. 
R. Fuczek zapytał ile wszystkich osób pracuje na dyżurze.
P. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że na dwóch mieszkańców jest jeden pracownik. 
R. Fuczek zapytał czy bez względu na porę dnia.
P. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że w różnych budynkach są różne ilości. Przedstawiła 
przykłady.
Do sali wszedł Benedykt Pospiszyl.  
R. Fuczek powiedział, że chodzi o ilość mieszkańców i osób na danym dyżurze.
P. Krywko-Trznadel w jednym budynku 24 mieszkańców i na nockę są dwie osoby, 52 
mieszkańców to trzy osoby w nocy. Gdzie w dzień już np. 12-15
R. Fuczek zapytał, czy łącznie z obsługa pielęgniarek.
P. Trznadel odpowiedziała, że dwie firmy zewnętrzne świadczą usługi pielęgniarskie i nie ma 
potrzemy żeby w nocy były pielęgniarki. Domy Pomocy Społecznej nie świadczą usług 
medycznych, tylko opiekuńcze, bytowe, socjalne.
R. Fuczek zapytał czy są w dzień. 
P. Krywko-Trznadel powiedziała, że usługi pielęgniarskie tylko są w dzień.  Jeżeli chodzi o 
opiekunów to mają bardzo wykwalifikowaną kadrę, na bardzo dobrym poziomie. 
R. Fuczek powiedział, że jest to m.in. zasługa Pana dyrektora.
R. Pospiszyl odpowiedział, że również Pana wykładowcy. 
R. Fuczek zapytał czy firma zewnętrzna świadczy usługi pielęgniarskie w dni wolne od pracy.
P. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że tak i udzieliła dalszych wyjaśnień.
R. Mokrzycki zapytał o dzienną stawkę żywieniową. 
P. Krywko-Trznadel odpowiedział, że jest to 8 zł. Udzieliła więcej informacji. 
R. Fuczek zapytał czy te 8 zł to wsad do kotła.
P. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący powitał Radnego Powiatu Głubczyckiego Benedykta Pospiszyl.
Starosta powiedziała, że Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje bardzo dobrze. Podjęli kiedyś szereg
odważnych decyzji. Utworzono jeden Dom Pomocy Społecznej. Zwiększono liczbę mieszkańców. 
Szereg było propagandy przy tworzeniu filii w Kietrzu. Przybyło 71 mieszkańców w Kietrzu, razy 
stawka to jaki jest to przychód DPS-u. Duży może więcej. Czy pójdą dalej to czas pokaże. Dzisiaj 
jest prawie 700 mieszkańców. Przyjdzie taka pora kiedy będą trwać rozmowy o przyszłości tego 
terenu. Przyszłość rysuje się nieciekawie. W 2020 r. rynek wrocławski będzie potrzebował 24 do 30
tys. pracowników. Tam pojadą od nas ludzie. Co zrobić aby młodzi mieszkańcy od nas nie uciekali, 
nie wyjeżdżali. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie przeszedł wielkie przeobrażenie organizacyjne.
Z roku na rok jest lepiej. Pewne standardy co raz bardziej są akceptowane przez załogę. W ciągu 8 
lat 100% średnio każdy pracownik podwyżki miał, nagrody, premie, wspólne zabawy. To jest dzięki



temu, że połączono. Pani dyrektor nie przedstawiła jeszcze oszczędności z nowych zielonych 
źródeł. Sytuacja Domu Pomocy Społecznej jest komfortowa.
R. Chuchla zapytał o utrzymanie w porządku cmentarza w Branicach, który należy do DPS-u.
P. Krywko-Trznadel  powiedziała że mają bardzo wiele grobów. Udzieliła informacji o dyżurach 
filii w celu sprzątania cmentarzach.
R. Chuchla zapytał o betonowe obramowania. Dodał, że tego kobiety nie zrobią.
P. Krywko-Trznadel odpowiedziała, że na bieżąco trwa wymiana skrzynek. Dodała, że mają ponad 
600 grobów. 
Przewodniczący podziękował za udzielone informację.

Ad. 11.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach Danuta Frączek przedstawiła informacje o
stanie bezrobocia w Gminie Branice ( załącznik do protokołu).
R. Fuczek powiedział, że w cały powiecie najwięcej osób bezrobotnych jest w grudniu najgorzej
wykształconych. Najlepiej się mają ci najlepiej wykształceni? Powiedział, ze ci lepiej wykształceni
mają więcej możliwości na znalezienie pracy. 
P. Frączek odpowiedziała, że nie jest tak do końca. Udzieliła więcej informacji.
R. Fuczek zapytał czy szkolenia skierowane są do osób z odpowiednimi kwalifikacjami.
P.  Frączek  odpowiedziała,  że  nie.  Wyjaśniła  różnicę  szkoleń  grupowych  i  indywidualnych.
R. Fuczek powiedział, że od grudnia do lutego wskaźnik bezrobocia wzrósł o 1,3%.
P. Frączek powiedziała, że zawsze na zimę są powroty. Udzieliła więcej informacji. W Urzędzie
Pracy osoba bezrobotna to osoba chętna do podjęcia pracy. 
R. Fuczek powiedział, że wynika z tego, że osoby bezrobotne to przeważnie osoby które nie maja 
już prawa do zasiłku.
P. Frączek odpowiedziała, że tak. Około 7% do 10% , w różnych momentach, ma prawo do zasiłku.
R. Fuczek zapytał czy jeśli ktoś korzysta z dofinansowanie do szkolenia z PUP to czy jest to dochód
dla tej osoby.
P. Frączek odpowiedziała, że nie. 
R. Czyszczoń zapytał o stopę bezrobocia z zeszłego roku w stosunku do obecnego.
P. Frączek wskazała gdzie jest to przedstawione w materiałach.
R. Chuchla zapytał o staże. Czy obowiązuje rejonizacja staży. Firma ma siedzibę poza powiatem, a 
staż na naszym terenie
P. Frączek udzieliła informacji.
R. Chuchla powiedział, że jeżeli jest zaplanowane takie spotkanie z Panią dyrektor to prośba, aby 
wcześnie przekazać materiały radnym by  móc się przygotować.
P. Frączek powiedziała, żeby wysłać wcześniej zaproszenie. 
R. M. Nowak zapytał czy PUP finansuje podróż bezrobotnego do urzędu.
P Frączek odpowiedziała, że nie.
R. M. Nowak zapytał czy PUP organizuje szkolenia pod kątem zatrudnienia w Czechach. 
P. Frączek odpowiedziała, że może robić szkolenie pod ofertę pracy. Jeżeli czesi wystąpiliby to 
może zostałoby zorganizowane. Do tej pory tylko pod polskich pracodawców.
R. Lenartowicz zapytał o współpracę z urzędem pracy w czechach. 
P. Frączek udzieliła informacji i dodał, że jest tam inna mentalność współpracy zagranicznej. 
Udzieliła więcej informacji.
R. M. Nowak powiedział, że też stawiają określone kompetencje, warunki pracownikowi.
P. Frączek odpowiedziała, że tak. 
R. M. Nowak zapytał czy są informacje ilu Czechów chcą zatrudnić Polacy.
P. Frączek odpowiedziała, że Polacy zatrudniają Ukraińców.
S. Czepczor zapytała jaki okres ubezpieczenia ma osoba skreślona z PUP-u.
P. Frączek odpowiedziała, że do 30 dni.
Starosta powiedział, że dane, które radni otrzymali są dosyć obszerne. Jeżeli rada chciałaby 
zaprosić Panią dyrektor jeszcze raz to pewnie przyjedzie. Statystyki statystykami, a rzeczywistość 



jest inna. Naprawdę nie jest łatwo. Sam szukał 6 osób do robót publicznych. Gro ludzi pracuje na 
czarno, a gro ludzi nie chce pracować. Jest szansa na duży zakład w Kietrzu. Często bezrobotnych 
podwozi i rozmawia z nimi. Ponad 30 mln. zł. przeznaczone jest na pomoc społeczną. To jest 
bardzo złożony problem. Powiedział, że zobligował Panią dyrektor do kontynuowania debaty o 
ożywieniu gospodarczym.  Udzielił więcej informacji. 
Sołtys Bartoszewski podziękował Panu Staroście za zorganizowanie spotkania z marszałkiem, 
wójtem i radnym Zbigniewem Ziółko w sołectwie Niekazanice. Po tylu latach jest to drugie 
spotkanie. Zapytał  na co mogą liczyć: chodniki, remont, kanalizacja?
Starosta odpowiedział, że kanalizacja to zadanie gminy. Powiedział, że jeśli województwo będzie 
traktowało tą sprawę po macioszemu to zaostrzy działania. Udzielił więcej informacji odnośnie 
rozmów w sprawie tej drogi. Jeżeli nie dostaniemy deklaracji to będziemy próbować w formie 
spotkań, petycji. Mówienie, że u nas jest mały ruch spowoduje, że będzie jeszcze mniejszy. Nie 
można żyć tylko wg statystyk. Nie odpowie w jakim zakresie. Trzeba sprawić żeby samorząd 
województwo znalazł środki na projekt techniczny. Jak projekt zostanie wykonany to na pewno 
będzie zobligowany aby pieniądze nie poszły w „błoto”. 2 kwietnia również przewiezie Pana 
Marszałka przez miejscowość Niekazanice. 
R. M. Nowak poprosił o monitorowanie drogi wojewódzkiej w Branicach
Starosta odpowiedział, że będą monitorować.
R. M. Nowak zapytał o drogę z Zubrzyc do krzyżówki.
Starosta odpowiedział, że w tym roku od skrzyżowania Bogdanowic do Zubrzyc będzie droga 
zrobiona. 
R. Czyszczoń zapytał o dofinansowanie do przejazdów uczniów.
Starosta odpowiedział, że chcą dofinansować, skompensować za bilet. W jakiej wysokości to 
jeszcze niewiadomo. Na sesji kwietniowej będzie już chyba projekt uchwały. 
R. Czyszczoń zapytał jakich uczniów to będzie dotyczyło
Starosta odpowiedział, że każdego ucznia, który będzie dojeżdżał do naszej szkoły 
ponadgimnazjalnej. 
R. Sęga zapytał kiedy rozpoczyna się łatanie dziur. 
Starosta odpowiedział, że po świętach. Udzielił więcej informacji
R. Mokrzycki powiedział, że wyjeżdżają na drogi już rowerzyści, niedzielni kierowcy. Zwrócił 
uwagę na potrzebę malowania znaków poziomych. To bardzo pomaga.
Starosta powiedział, że tam gdzie są znaki to brygada z powiatu poprawi.
R. Mokrzycki zapytał o znaki tam gdzie ich nie ma.
Starosta odpowiedział, że musi wypowiedzieć się komisja.
Przewodniczący podziękował i ogłosił 10 min. przerwy.

Ad. 12.
 Informacji o stanie środowiska naturalnego została przedstawiona na piśmie (załącznik do 
protokołu).

Ad. 13. 
Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Branice z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań zostało przedstawione na piśmie (załącznik
do protokołu).

Ad. 14.
Skarbnik wyjaśnił potrzebę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-
2018. WPF wynika z proponowanych zmian w budżecie gminy. W planie budżetu zmniejsza się
deficyt, wynik budżetu i to powoduje, że WPF się zmienia. Skarbnik przedstawił kwotowo zmiany
w budżecie gminy i wyjaśnił je. Poinformował o autopoprawce, która obejmuje projekt związany z
podpisaniem umowy z Euroregionem SILESIA. 



Komisje wyraziły pozytywne opinie odnośnie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018.

Przewodniczący zapytał o punkt 23 porządku obrad i głosowanie radnego
P. Grefling powiedział, że zgodnie z tym co uważają sądy administracyjne, dopóki nie zapadnie 
uchwała o wygaśnięciu mandatu bądź nie będzie rozstrzygnięcia w tym przedmiocie wojewody to 
radny ma pełne prawa i obowiązki do wykonywania swoich praw i obowiązków. Nie ma podstaw 
żeby stwierdzić, że radny jest nieuprawniony do udziału w głosowaniu.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Za: 14 Przeciw:0 Wstrzymało się:0 

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018.

(Uchwała Nr V/25/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 15.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Za: 14 Przeciw:0 Wstrzymało się:0 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr V/26/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 16.

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

(Uchwała Nr V/27/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu
Gminy Branice

(Uchwała Nr V/28/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 18.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Za: 14 Przeciw:0 Wstrzymało się:0 



Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice
środków stanowiących fundusz sołecki

(Uchwała Nr V/29/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19.
P. Grefling powiedział, że w zeszłym roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu. 
Zostały określone trzy obszary dla których plan ten ma się zmienić. Ta uchwała zmienia tamtą 
uchwałę. Wyjmuje jeden z tych obszarów. Kontrowersja dotyczy bardziej uzasadnienia tej uchwały, 
gdzie jest wskazane w którym kierunku ta zmiana planu miałaby nastąpić. To nie jest wiążące. Ta 
uchwała ma sens taki, że podjecie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu inicjuje całą procedurę 
planistyczną. Bez tej uchwały nie da się zmienić planu. Ta uchwała nie przesądza w żaden sposób w
jakim kierunku plan ma być podjęty, ponieważ potem jest cały szereg innych czynności. Na końcu 
dopiero jest podjęcie uchwały o zmianie planu lub taka uchwała nie zapadnie. To co mamy w tej 
chwili w uchwale to jej sens jest taki, że jeśli zdejmiemy jeden z tych obszarów to dla niego nie 
będziemy sporządzać zmiany planu. 
Przewodniczący zapytał, co się zmieni jeśli podejmiemy tą uchwałę.
P. Grefling odpowiedział, że w tedy będziemy robić zmianę planu dla dwóch obszarów, a nie dla 
trzech, ponieważ jeden z tych obszarów zostanie wyłączony, znika.
R. Fuczek powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej odrzucono ten projekt 
uchwały.
Pozostałe komisje odstąpiły.
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Za: 3 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 9 

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwała Nr V/30/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Za: 14 Przeciw:0 Wstrzymało się:0 

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze
inkasa, ustalenia inkasentów

(Uchwała Nr V/31/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 21.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Za: 14 Przeciw:0 Wstrzymało się:0 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Uchwała Nr V/32/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 22.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały



Za: 14 Przeciw:0 Wstrzymało się:0 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(Uchwała Nr V/33/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 23.
Komisje odrzuciły projekt uchwały.
R. Chuchla powiedział, że jako radni składali ślubowanie. Mają sprawować mandat zgodnie z 
prawem. Stosunki koleżeńskie mają wpływać na maja decyzję? Mamy być niewolnikami własnego 
cienia. Jeżeli chodzi o Pana Kopeczka i o jego osobę to wątpliwości powinno się rozstrzygać na 
korzyść. Jeżeli chodzi o Panią Sabinę to nie jest tak, że nie chce żeby była radną. Dzisiaj rada zrobi 
to co zrobi. Podejmie uchwałę o wygaśnięciu mandatu lub nie. Robimy krzywdę tylko Pani Sabinie,
ponieważ będzie w próżni. Dodał, że będzie głosował za wygaszeniem mandatu, ponieważ tak 
stanowi prawo.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Za: 2 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 3

Nie podjęto uchwały.

Ad. 24.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady.
Przewodniczący poinformował o korespondencji Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza 
Opawskiego, a Panem Wójtem. Powiedział, że zwrócił się do wójta , który wyraził chęć 
przekazania dokumentów z rozstrzygnięcia do oceny Komisji Rewizyjnej.
P. Grefling to zależy jak to ma wyglądać. 
Przewodniczący dodał, że powinno być w tej sprawie głosowanie, należy skierować do Komisji 
Rewizyjnej aby sprawdzić przejrzystość tego konkursu. 
Przewodniczący odczytał propozycję szkolenia w ramach projektu „Zlecamy pożytecznie, 
wydajemy z pożytkiem.
S. Lenartowicz zapytała czy sołtys może jechać.
Przewodniczący odpowiedział, że tak.
Przewodniczący zapytał o formę przekazania dokumentacji do Komisji Rewizyjnej. 
P. Grefling powiedział, że jest to pytanie do przewodniczącego czego oczekuje od Komisji 
Rewizyjnej. Jeśli ma być to kontrola to powinna być podjęta w tym zakresie uchwała. 
Przewodniczący  dodał, że aby konkurs był przejrzysty należałoby dokonać kontroli. Na pewno nie 
powinno być tak, że zamiatamy pod dywan.
P. Grefling powiedział, że jest jeszcze pytanie czy na tej sesji. Uchwała powinna określać co będzie 
kontrolowane, zakres kontroli. Pytanie czy jesteśmy w stanie z marszu ją podjąć. Wydaje się, że nie.
Ewentualnie można przekazać komisji dokumenty aby się z nimi zapoznała i biorąc pod uwagę 
stanowisko komisji, i jeśli będzie taka wola, to taką uchwałę ewentualnie podjąć.
Przewodniczący powiedział, że Wójt przekaże dokumenty dla komisji.
P. Grefling powiedział, że są trzy rodzaje kontroli. Kompleksowa, problemowa i sprawdzająca.  
Będzie to raczej kontrola problemowa. Komisja nie może przeprowadzać komisji problemowej bez 
zatwierdzonych przez radę planów pracy bądź wydanych uchwał. Nie mamy tego w planie dlatego 
trzeba podjąć uchwałę, aby Komisja Rewizyjna taką kontrolę podjęła. Jeśli będzie taka wola rady. 
R. Chuchla powiedział, że w tym układzie to pismo do Pana Wójta gdzie są wypunktowane te 
wszystkie niejasności, powinno być podstawą do podjęcia uchwały dla Komisji Rewizyjnej.
P. Grefling powiedział, że nie. Podstawą do działania Komisji jest uchwała. Natomiast uchwała 
może zapaść na skutego tego, że rada zdecyduje o przeprowadzeniu kontroli w tej formie. To nie 
jest tak, że kontrola następuje na skutek tego pisma, tylko na skutek decyzji rady. Każdy z radnych 



głosuje nad podjęciem uchwały i takie pismo może go przekonać, że taka kontrola jest potrzebna 
albo nie.  
Przewodniczący poinformował o publicznych serwerach i przypomniał o śniadaniu wielkanocnym. 
Przypomniał również o oświadczeniach majątkowych i szkoleniu dla radnych. 
R. Mokrzycki zapytał na czym stanęła sprawa śmietników przy blokach.
Wójt powiedział, że nie jest to teren gminny. Wystosowano pismo do wspólnoty i na razie nie ma 
odzewu.
R. Czyszczoń powiedział, że mają problem z zaparkowaniem przed szkołą. Rano jest korek. Będzie 
prosił i ustawienie znaku drogowego zakazu wjazdu za wyjątkiem pracowników i mieszkańców.  
Zapytał o możliwość w przyszłości wykonania nagłośnienia na hali sportowej w Branicach.
R. M. Nowak powiedział, że w żłobku jest nagłośnienie i tam jest niepotrzebne.
Zapytał o ścieżkę rowerową.
Wójt odpowiedział, że ta ścieżka rowerowa to pewne marzenie poprzedniej Rady Gminy i pewnie 
wielu mieszkańców. Robiony jest projekt ale nie wie czy go wykorzystamy. Udzielił więcej 
informacji. 
R. M. Nowak zapytał o prace projektowe do kanalizacji Branice.
Wójt odpowiedział, że powinno to się zamknąć w maju. 
R. M. Nowak powiedział, że te kontenery o których pisał w interpelacji, może na jakiś inny plac. 
Zapytał o naprawę lamp, ponieważ ludzie zgłaszają, że lamy nie działają.
Wójt odpowiedział, że jest od tego pracownik, któremu należy to zgłaszać.
R. M. Nowak zapyta jak on ma pracownikowi zlecić.
R. Chuchla powiedział, że była zasada taka, że podawało się numer słupa panu Adamowi Murzyn i 
on resztę załatwiał. 
R. M. Nowak powiedział, że jest tu już piąty rok i niekiedy zgłasza i nie ma żadnego odzewu.
R. M. Nowak zapytał o przegląd placów zabaw.
Wójt odpowiedział, że jest zlecone.
S. Lenartowicz powiedziała, aby pamiętać, że te małe miejscowości też mają marzenia.
Wójt powiedział, że niestety mimo wszystko, że są zabezpieczone środki na place zabaw to nie ma 
gdzie składać projektów. Przy wyborze miejscowości będziemy kierować się tym w której 
miejscowości procentowo jest najwięcej dzieci.
S. Lenartowicz poprosiła, aby nie losować. 
S. Gajewska zgłosiła potrzebę rozdrobnienia krzaków, które pozostały przy drodze.
R. Sęga zapytał o dotację do samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.
Wójt odpowiedział, że jest przeciwny.
R. Lenartowicz odniósł się do wymiany piasku. Aby firma, która wywozi posprzątała. Zwrócił 
uwagę na śmieci naprzeciw szkoły.
Wójt powiedział, że zlecił wykonanie tablicy.
R. Mokrzycki zwrócił uwagę na teren miedzy sklepem „Biedronka”, a budynkiem urzędu.
Wójt powiedział, że nie jest to nasz teren. Udzielił odpowiedzi.
R. Mokrzycki powiedział, że za Biedronką chodnik jest zapadnięty.
Wójt odpowiedział, że nie ma pracowników. Dopiero 1 kwietnia będą pracownicy, ale najpierw 
pójdą na basen.
R. Czyszczoń odniósł się do sytuacji przy sklepie „Biedronka”.
R. Chuchla zapytał czy dojście do sklepu nie stwarza zagrożenia.
Przewodniczący wspomniał o interpelacji radnego Macieja Nowak odnośnie przejścia dla pieszych.
S. Saduniowski powiedział, że te wszystkie problemy to oni u siebie na wiosce w 50% muszą 
zrobić sami. Składał pismo  już w tej chwili do trzeciej rady, która jest tutaj. Świetlica w 
Gródczanach jest największym obiektem na terenie naszej gminy. Została wybudowana w 1984 r. w
czynie społecznym przez mieszkańców wsi Gródczany. To trzecia kadencja. Obiekt grozi 
zawaleniem. Ma dokumenty i nie pozostanie mu nic innego jak media. To największy obiekt 
gminny wybudowany w czynie społecznym. Kosztorys jest na 90000 zł. 
R. Fuczek powiedział, że oni tego pisma nie otrzymali. 



S. Saduniowski powiedział, że było składane jesienią. 
Wójt powiedział, że należy porozmawiać o zabezpieczeniu wkładu własnego w nowym budżecie w 
przyszłym roku. Ten projekt można zrealizować w ramach nowego RPO. 
R. Mokrzycki potwierdził, że Komisja Rewizyjna poprzednie kadencji była w tej Świetlicy. 
Przybliżył wnioski kontroli. 
R. Chuchla powiedział, że komisje były, zapisano wnioski i uwagi. Dokumenty zrobione odkłada 
się na półkę, a świetlica się wali.
Przewodniczący powiedział, że firma ze śląska kładzie rury pod światłowody. Może da się  
wykorzystać je jako drenaże. 
S. Saduniowski powiedział, że nie zna się na tym. Widział opinie inspektora budowlanego, gdzie 
wyraźnie napisał co trzeba zrobić. Gdy przychodzi po deszczu do piwnicy w świetlicy to woda 
wlewa się przez cegły. 
R. M. Nowak zapytał czy mogą otrzymać harmonogram co dzieje się na tej świetlicy.
S. Saduniowski powiedział, aby zwrócić się o harmonogram do Pani Iluk.
Na Sali nieobecni radni: Paweł Kopeczek i Wojciech Chuchla.
R. M. Nowak powiedział, że trzeba coś zrobić z handlarzami na przystanku. Powiedział, że 
sklepikarze też się denerwują ponieważ zabierają im prace. Nie wie czy Pan Lichterowicz zbiera 
opłatę.
R. Fuczek chciałby zgłosić wnioski, może nie wymagające takich nakładów finansowych jak 
świetlica. Nad sprawą świetlicy trzeba się pochylić. Trzeba ratować to co mamy. Naprawa dwóch 
luster przy skrzyżowaniu ul Słonecznej i Ogrodowej. Pisał interpelację odnośnie drogi przy ul. 
Ogrodowej ale też ten odcinek od ul. Słonecznej zaczyna się robić nieciekawy. Gmina wyłożyła w 
tę drogę znaczne środki około 3-4 lata temu, a pobocza są znacznie popękane. Ta droga naprawdę 
niszczeje. Są to pieniądze zainwestowane, a teraz bardzo szybko niszczone. Droga ta jest 
rozjeżdżana. Przy remoncie tej drogi miały być obrzeża. Odniósł się do kontenerów przy ul 
Słonecznej i Ogrodowej. W zasadzie każdy blok chciałby mieć te kontenery dalej. Rozmawiał, aby 
postawić jakieś zadaszenie, altanę. Aby kontenery były schowane. Jeżeli gmina poszła w 
udostępnienie terenu. Postawić altanę na koszt wspólnot. To jest problem nie tylko wspólnot ale 
nasz wszystkich. 
Przewodniczący powiedział, że drogę tę można by zrobić do 3,5 t, ale tam dojeżdża do pola rolnik. 
Wspomniał o komasacji pól kosztem dróg polnych. 
R. Lenartowicz wspomniał o drogach polnych, które zostały zaorane. 
Przewodniczący odniósł się do zaoranych dróg polnych i o kosztach związanych z wynajęciem 
geodety.
R. Fuczek powiedział, że ul. 1 Maja jest do 3,5 t. Był świadkiem prawie rękoczynów, gdy ktoś nie 
mógł przejechać ciężkim sprzętem, ponieważ stał samochód. Nie ma zakazu zatrzymywania się. 
Chodzi o to, aby nie marnotrawić to co zostało zainwestowane. To nie jest jedyna droga którą 
można dojechać do własnych pól. Ta droga nie jest dostosowana do takiego sprzętu. Nie chce, aby 
zmarnować zainwestowanych pieniędzy. 
R. Mokrzycki powiedział, że odnosząc się do altan na kontener na gruncie gminnym, to trzeba 
dzierżawę lub użyczenie. Odniósł się do drogi i powiedział, że ona nie należy do jazdy sprzętem 
ciężkim. Zapytał czy nie warto wspólnie z firmą TOP-FARM zrobić małą obwodnicę drogami 
bocznymi.
P. Grefling odniósł się do sprawy dróg i opłat za zajęcie pasa drogowego.
S. Saduniowski powiedział, że sprawę wytyczania przez geodetę odczuł na własnej skórze. Udzielił 
więcej informacji o drogach polnych.
Rozmawiano o utwardzeniu polnych dróg oraz o problemie ich zaorania.

R. Lenartowicz powiedział, że dużo osób orze do samej drogi.
R. Mróz zapytała o termin naprawy dróg.
Wójt odpowiedział, że za dwa tygodnie wizja. Maj, czerwiec naprawa.



Ad. 25.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek Szyhyński 
zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

K. Herbut


