Protokół Nr X/15
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 21 września 2015 r., od godz. 10.00 do godz. 13.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Tadeusz Mańkiewicz - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Marian Podkówka - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Herbert Czaja – Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu,
Bolesław Kot – Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu głubczyckiego,
Jan Bartoszewski - Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu głubczyckiego,
Józef Gadzicki – Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu
głubczyckiego,
Stefan Grefling – Radca prawny,
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 funkcjonowania Izby Rolniczej w Opolu na terenie
gminy Branice.
11. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości (działka
nr 134 o pow. 0,2131 ha w miejscowości Jabłonka).
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice i powitał
wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji uczestniczy
12 radnych, oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
Do sali wszedł radny Roman Lenartowicz.
Przewodniczący poddał pod głosowanie odczytany porządek obrad:

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0.

Ad. 4
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek zostało złożone na piśmie
(załącznik do protokołu).
Ad.7
Wiesława Hnatiuk poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej oraz
Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych radni pracowali nad porządkiem obrad
dzisiejszej sesji. Dodała, że w dniu 7 września br. uczestniczyła w spotkaniu z Przewodniczącym
Rady Gminy oraz Wójtem Gminy Branice w sprawie remontu drogi w Branicach i związanym z tą
modernizacją protestem mieszkańców ulicy Młyńskiej.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjne dokonano kontroli Ośrodka
Pomocy Społecznej – analizy wydatkowanych środków finansowych.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Statutowa pracowała nad projektem zmian
do statutu gminy.
Ad.8
Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
R. Chuchla powiedział, że jest tylko częściowo zadowolony z otrzymanych informacji. Głównie
chodzi o informację na temat firm jakie wykonują częściowe naprawy. Udzielono odpowiedzi nie
do końca na pytania, które zostały zadane.
Ad. 9.
Interpelację złożyli:
R. Czyszczoń – 2 interpelacje,
R. Telega – 3 interpelacje,
R. Mróz – 1 interpelacja.
Ad. 10.
Pan Józef Gadzicki Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu
głubczyckiego powiedział, że jest Pan Prezes Herbert Czaja i poprosimy go zabranie głosu.
Pan Herbert Czaja Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu udzielił informacji dotyczących
funkcjonowania Izby Rolniczej w Opolu na terenie gminy Branice (załącznik do protokołu).
Powiedział, że susza wymogła wiele działań nie tylko na izbie. Opublikowano jednostronny artykuł
w Trybunie Opolskiej opisujący działania izby w sprawie szkód łowieckich. Omówił dokładniej
artykuł izby, który ukazał się w gazecie.
P. Bartoszewski powiedział, że Pan Czaja zabrał głos na temat tego co dzieje się na „górze”. Należy
Radę wprowadzić w to co się dzieje u nas. Dlatego o tym mówi, ponieważ spotyka się z rolnikami
w Gminie Branice. Trzeba powiedzieć co to jest Izba Rolnicza, po co jest i do czego zmierza. On

razem z Panem Bolesławem Kot został wybrany na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej
w Opolu z powiatu głubczyckiego natomiast na przewodniczącego Rady Powiatowej wybrali Pana
Józefa Gadzickiego. Tutaj w gminie Branice mamy sprawy, które może nie docierają dalej. Wie, że
na „górze” w województwie, w Warszawie dużo się mówi i dzieje. Pamięta jak pisali, jeśli chodzi
o radę nawet z Panem Zdzisławem Telega, do Warszawy w sprawie sprzedaży gruntów przez
Agencje Nieruchomości Rolnych. Są to podstawowe sprawy, które nas nurtują. Sprawa dróg
transportu rolnego. Drogę międzynarodową łączącą Głubczyce z Wiechowicami nazwałby drogą
transportu rolnego. To jest droga powiatowa. To nie jest droga po której da się jeździć. Jest to temat
poruszany na szczeblu powiatowym już niejednokrotnie. Nic się w tym kierunku nie robi. Pomija
już drogi transportu rolnego. Mieszkamy na końcu Polski i nikt się w województwie nie interesuje.
Mieszkamy przy drodze wojewódzkiej. Była już kilkakrotnie między Branicami a Cerekwią
w miejscowości Niekazanice komisja z udziałem marszałka i starosty. Zawsze nie ma pieniędzy.
Jadąc bliżej do Opola, tam inwestycje zawsze są przeprowadzane. Jesteśmy gminą rolniczą, a jeżeli
chodzi o transport buraków to jest problem aby dowieść buraki do cukrowni. Na naszych ziemiach
wnet przestanie się uprawiać buraki. Nasza gmina była zalana wodą nie mówi się nic o pogłębianiu
rzek. Nie mówi się nic o komasacji gruntów. Dzisiaj sprzedaje się grunty za 80 tys. zł. To są sprawy,
które Izba Rolnicza powinna poruszać. Rolnicy pytają co to jest Izba Rolnicza. Po co wybieramy
przedstawicieli? O tym wszystkim świadczy frekwencja. Powinniśmy się spotkać z rolnikami na
szczeblu gminnym aby dowiedzieć się jakie tu są sprawy.
P. Gadzicki powiedział, że frekwencja na wyborach do izby była nikła. Są izby rolnicze
wojewódzkie i Krajowa Rada Izb w Warszawie, która ma pewne kompetencje. Krajowa Rada Izb
nie korzysta ze swoich kompetencji. Może składać projekty ustaw. Nie odkrył w żadnych
materiałach, żadnego projektu ustawy dot. obrotu ziemią, właściwej formy sprzedaży i wielu innych
spraw, którymi można by się zająć. Jest mała aktywność Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Poinformował, że jest w posiadaniu ekspertyzy w sprawie obowiązującego ustawodawstwa oraz
praktyk stosowanych w obrocie ziemią. Odczytał fragment ekspertyzy i odniósł się do jej zapisów.
Mamy na naszym terenie jeden wielki problem albo dwa wielkie problemy kombinaty
popegeerowskie. Dużo się kombinuje aby wycisnąć z nich co się da, a potem sprzedać ziemie komu
trzeba, a nie rolnikom. Ziemia PGR-u w Głubczycach wydzierżawiona jest na 33 lata. To patologia
w biały dzień. To wieczysta już dzierżawa. Przez zasiedzenie, zgodnie z naszym prawem, przejmuje
się tą ziemie. Jak rolnik kupi ziemię za 80 tys. zł. to się z długów nie wygrzebie. Nie chodzi o to
aby ktoś kupił, ponieważ ma więcej pieniędzy. Nasze dzieci wyjeżdżają do Hiszpanii na truskawki,
a na naszych ziemiach ktoś będzie sadził truskawki.
R. Telega powiedział, że spotkał się z informacją że jest systematyzowany, porządkowany problem
sprzedaży ziemi. Będzie wiadomo kto, co, jak. Uważa, że to dobry krok w tym kierunku. Te
problemy o których Pan przewodniczący mówił dot. poprzedniej dekady. Powiedział, że rolnik
kupując materiał siewny otrzymuje dopłatę. Jeśli na drugi rok ten sam materiał posieje to musi
zapłacić składkę?
P. Gadzicki odpowiedział, że są to prawa autorskie.
R. Telega zapytał jaka jest cena kukurydzy.
P. Bartoszewski powiedział, że 600 zł. sucha.
R. R. Lenartowicz powiedział, że strategiczne zakłady są sprzedawane.
P. Gadzicki powiedział, że Kombinat Rolny w Kietrzu został zapisany jako strategiczny
w rozporządzeniu ministra. Jest to działanie, aby chronić przed ewentualnymi roszczeniami ze
strony rolników. Tam żadnej strategiczności nie ma. Strategiczność nie polega na hodowaniu krów.
Wszyscy rolnicy są strategiczni jak Kombinat Rolny w Kietrzu. To jest argument, że nie możecie
dostać ziemi z Kombinatu Kietrz bo on jest strategiczny. A dlaczego strategiczny to już nie ma
odpowiedzi. Nikt nie mówi, że ludzie mają tracić pracę, ale nie ma uzasadnienia aby tysiące
hektarów było pod władaniem najemcy angielskiego przez 30 lat przez to, że sto ludzi tam pracuje.
R. Telega zapytał jakie 100 ludzi.
P. Gadzicki zapytał ile ludzi pracuje.
R. Telega odpowiedział, że 350.

P. Gadzicki powiedział, że to nie uzasadnia. Tak samo Kombinat Kietrz. Jest chroniony w sposób
nieuzasadniony. Aby nie dać rolnikowi. Generalnie zwykła produkcja nie może być strategiczna.
R. Telega powiedział, że Kombinat Rolny w Głubczycach miał 12 tys. hektarów ziemi. Na dzień
dzisiejszy około 11 tysięcy hektarów. Pracowało 1200 ludzi. W chwili restrukturyzacji było około
500 ludzi. Nikt nie został zwolniony. Każdy w sposób możliwy przechodził na świadczenia. Na
dzień dzisiejszy pracuje około 350 ludzi. Hodowla plus produkcja roślinna. Co roku jest 7-8 osób
przyjmowanych. To jakoś funkcjonuje. Nie wiadomo jak będzie. Też jest za tym, aby ziemie
kupowali rolnicy, ale nie tak, że wszystko kupuje jeden rolnik.
P. Gadzicki powiedział, że po to jest ustawa aby przeciwdziałać koncentracji gruntów. Sam
kombinat jest jednak koncentracją gruntów.
R. Telega powiedział, że systematycznie sprzedają, np. Wysoka.
P. Gadzicki zapytał czy radny Telega mówi o TOP-FARM-ie.
R. Telega odpowiedział, że tak. Kietrza nie zna. Pracuje w TOP-FARMS-ie.
Sołtys Grabowski zapytał kogo miał na myśli radny mówiąc, że kupuje jeden.
R. Telega powiedział, że kupiono Michałkowice, Dzierżkowice.
Sołtys Grabowski powiedział, aby powiedzieć, że kupuje Pan Matejka.
R. Telega powiedział, że pracuje 350 osób w firmie. Z wyliczeń otrzymujemy, że około 35 h
utrzymuje czteroosobową rodzinę.
P. Gadzicki powiedział, że nie chodzi o utrzymanie a o kwestie własności ziemi. We Francji jest
podobna organizacja do naszej Izby Rolniczej i „nie francuz” nie kupi tam ziemi.
R. Chuchla powiedział, że to co usłyszał jest przerażające. To obraz naszego państwa.
Zapytał czy prowadzone są szkolenia dla rolników. Czy wiedzą, że część rolników orze drogi polne,
które są własnością gminy.
P. Gadzicki powiedział, że już sąsiada poinformował w ostatnim czasie o tym, że łamie prawo.
Lepiej informować o tym niż wchodzić w konflikt.
P. Czaja odniósł się do poruszanych kwestii w czasie rozmowy. Zaorane drogi należy zgłaszać do
wójta przez starostwo. 98% podatku rolnego trafia do gminy, a 2 % do Izby Rolniczej. Poprosił
o zgłaszanie problemów ponieważ on nie wie wszystkiego.
Przewodniczący obrad podziękował za udzielenie informacji.
R. Sęga złożył wniosek o ogłoszenie 5 min. przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwy.
Po przerwie nieobecny radny Paweł Kopeczek.
Ad. 11.
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze zostało złożone na piśmie.
Nie było uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 12.
Do sali wszedł radny Paweł Kopeczek.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018.
(Uchwała Nr X/87/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13.
Przewodniczący poinformował o zmianie podstawy prawnej w projekcie uchwały.
Komisje wyraziły pozytywne opinie.
R. Chuchla zapytał czy na komisjach pracowali na niewłaściwej podstawie prawnej.
P. Grefling wyjaśnił na czym polegała zmiana. Teraz jest poprawione dokładnie na taką samą
podstawę prawną jaka była w uchwale budżetowej. Chodzi o to aby były one jednolite.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający autopoprawkę i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr X/88/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży
nieruchomości
(Uchwała Nr X/89/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Sołtys Apostel powiedziała, że w tej chwili wpłynął wniosek o dofinansowanie z funduszu
alkoholowego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lewicach. Ona nic o tym nie wie i jest przeciwna.
Może w przyszłym roku będzie potrzeba napisania wniosku na coś dla wioski i wtedy nie dostaną
ponieważ teraz Koło Gospodyń Wiejskich otrzyma pieniążki.
Wójt powiedział, że nie widzi podstaw aby nie przyznać tych środków. Wniosek został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie jest powiedziane, że
jak w tym roku ktoś z Lewic dostanie środki z funduszu alkoholowego to w przyszłym roku nie
dostaną.
Sołtys z Michałkowic poinformował o aktualnym stanie placu zabaw w miejscowości
Michałkowice. Zwrócił uwagę na biegające psy, których mieszkańcy się boją.
Wójt poinformował, że sprawę wolno biegających psów należy zgłaszać policji.
Sołtys Kuśmierski powiedział, że na działkach przy drodze bliszczyckiej rosną topole. Składał
wniosek do powiatu. Już chyba minęło trzy lata. Mieli ściąć i nic się nie dzieje.
R. Podkówka powiedział, że powiat „poparzył się" sprawą wyciętych topoli i na razie nie chce
wydawać decyzji.
R. Telega powiedział, że nie może to tak długo trwać.
Sołtys Poleszczuk zapytał kiedy będzie komisja w sprawie szacowania strat po suszy. Nikt nie
informował.
R. Telega powiedział, że kto uważał, że jest poszkodowany zgłaszał się do Urzędu Gminy i wtedy
komisja jedzie. Udzielił więcej informacji.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że jeżeli chodzi o szacowanie strat to zgłosili się rolnicy, ale z góry
wiadomo, że nic z tego nie będzie. Na dziesięciu rolników i TOP-FARMS tylko jeden rolnik się
załapał. Udzielił więcej informacji.
R. Lenartowicz podziękował za wykonanie inwestycji w Boboluszkach związanej z wykonaniem
kanalizacji.
R. Sęga poinformował, że dryżyny OSP Bliszczyce I i II zajęły I i II miejsce w zawodach
powiatowych.
R. Czyszczoń podziękował mieszkańcom Bliszczyc za zorganizowanie Dożynek Gminnych. Stanęli
na wysokości zadania. Powiedział, że były cztery postacie dominujące, to Pani Krystyna Kubiak,
Państwo Cykowscy i Teresa Mróz. Podziękował OSP i całej miejscowości. Dodał, że bardzo dużo
osób przewinęło się przez Bliszczyce w ciągu całej uroczystości dożynkowej. Byli to ludzie

z gminy, powiatu i zagranicy.
R. Mokrzycki odniósł się do sprawy protestu mieszkańców ul. Młyńskiej w Branicach. Poprosił
o włączenie się w tą sprawę.
R. Telega powiedział, że w poprzedniej kadencji i również teraz zakupiono płyty. Wykorzystała je
jedynie miejscowość Gródczany. Zapytał jaki jest pomysł na wykorzystanie pozostałych, ponieważ
w innych miejscowościach dalej stoją.
Wójt powiedział, że powinna wyjść jakaś propozycja od rolników, to jest szczególnie dla nich.
Sołtys Saduniowski powiedział, że ma propozycję jak je wykorzystać. Przywieść do Gródczan
i mieszkańcy je wykorzystają. Albo nawet sami po nie pojadą.
R. Telega powiedział, że jest nowa firma, która odbiera śmieci. Poprzednia firma to był koszt około
50 tys. zł. a teraz 38 tys. zł. Zapytał co się dzieje z różnicą. Są to pieniądze mieszkańców dlatego
coś trzeba powiedzieć.
Wójt powiedział, że przygotuje taką informację.
R. Telega powiedział, że powinna być obniżona stawka od osoby.
Wójt powiedział, że rada decyduje. Jak przegłosuje rada to tak będzie. Z tych środków kupowane są
również kosze na śmieci.
Przewodniczący powiedział, że wójt przygotuje i rada się zastanowi.
Wójt poinformował, że 75% mieszkańców płaci opłatę za śmieci.
R. Chuchla odniósł się do wypowiedzi radnego Zdzisława Telega. Zastanawiano się na komisjach
i padła propozycja nieformalna nad kupnem koszy. Zrobieniem tych kontenerów, aby nie było jak
teraz, że stoją gdzie chcą. Dostaniemy wyliczenie to podejmiemy decyzje.
R. Fuczek zapytał czy tu chodzi o kontenery wspólnot mieszkaniowych.
R. Chuchla odpowiedział, że tak. Zapytał o dwa pisma Zespołu IMPULS, które jest aktualne?
Przewodniczący odpowiedział, że za chwile porozmawiamy o tych pismach.
R. Chuchla powiedział, że zostało wysłany pismo do Przewodniczącego Komisji RolnoEkologicznej odnośnie zaoranych dróg polnych. Dodał, że tak jak Przewodniczący Rady nie może
sam odpowiadać bez upoważnienia rady, tak samo przewodniczący Komisji Rolno-Ekologicznej
nie powinien sam odpowiadać bez wiedzy członków komisji.
R. Fuczek odniósł się do sprawy kontenerów, które stoją na działce gminnej. Wyjaśnił jak wygląda
sytuacja. Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą i zaleciła wójtowi ściąganie opłat za to że
tam stoją i zabezpieczenie tego.
Z sali wyszedł Wójt Gminy Branice.
R. Szyhyński odczytał artykuł dotyczący zaorywania dróg gminnych.
R. Fuczek powiedział, że na ten temat rozmawiano już na komisjach.
R. Sęga powiedział, że jeżeli chodzi o spółdzielnie to niech przeniosą kontenery na swój teren.
R. Telega zapytał dlaczego wójt nic nie robi.
Przewodniczący odpowiedział, że to nie do niego pytanie.
R. Czyszczoń dodał, że wspólnoty mieszkaniowe mają fundusz remontowo-budowlany.
R. Szyhyński zapytał czy kupno kontenerów jest możliwe z opłat pobieranych za śmieci
P. Grefling odpowiedział, że trzeba odnieść do art. 6r ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku, który mówi, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie. Jego zdaniem jest
podstawa aby taki zakup pojemników pokryć z tych środków. Nie ma obowiązku, jest prawo.
R. M. Nowak powiedział, że pamięta jak kiedyś każde osiedle miało swoje miejsce na kontener.
Było ogrodzone i zadaszone.
R. Fuczek powiedział, że Komisja Rewizyjna przedstawiała już sprawozdanie w tym temacie.
R. Telega powiedział, że rozmawiamy i szukamy rozwiązania. Poprosił o wystosowanie przez
przewodniczącego pisma do wójt lub porozmawiać z Wójtem na ten temat.
R. Fuczek powiedział, że każdy radny może porozmawiać z wójtem. Są też komisje. Nie
zadawajmy zadań ale pracujmy razem.
R. Mańkiewicz powiedział, że jeżeli chodzi o wycinkę drzew to starostwo było pozwane przez

Panią Burmistrz Baborowa i dlatego wszystko było wstrzymane. Udzielił więcej informacji.
Sprawa poruszana przez sołtysa z Michałkowic powinna już ruszyć. Podziękował w imieniu
starosty wójtowi oraz radzie gminy za współpracę przy organizacji zawodów strażackich.
R. Podkówka powiedział, że w budżecie rady powiatu w tym roku jest zaplanowane 100 tys. zł. na
projekt techniczny drogi Głubczyce-Wiechowice. Wspomniał o akcji zasadzania drzew
w miejscowościach i zaproponował, że jeśli pozostają środki to może zakupić drzewka. Odniósł się
do sprawy wykonania dróg polnych oraz sprawy mieszkańców Branic zgłaszających potrzebę
wykonania kanalizacji burzowej.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że radny Wojciech Chuchla mówi, że trzeba zrobić coś
z zaoranymi drogami polnymi. To wójt teraz powinien odpowiedzieć za swoje drogi, które powinny
mierzyć 4 metry. Zwrócił się do radnych powiatowych odnośnie drogi w Branicach koło kościoła.
R. Podkówka powiedział, że jak robiono kiedyś plan zagospodarowania przestrzennego była
planowana obwodnica za Panem Bańkowskim. Dodał, że Wójt ze starostom powinni usiąść
i uzgodnić.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że główna droga ma ograniczenie do 3,5 tony.
R. Mańkiewicz powiedział, że chciałby poprawić radnego Mariana Podkówkę. Dwa lata temu już
była dokumentacja techniczna na drogę Głubczyce-Wiechowicę, a około dwa miesiące temu zostało
to przegłosowane. Udzielił informacji odnośnie drogi w Branicach koło kościoła oraz obwodnicy.
R. Chuchla odniósł się do postawionych znaków ograniczających tonaż oraz do pisma
skierowanego do Pana Władysława Malewicz.
Na sali obecny Wójt Gminy Branice Sebastian Baca.
Sołtys Gajewska powiedziała, że jest duży problem z podrzucanymi psami do miejscowości. Sołtysi
pozostają z tym problemem sami. Podała przykład z zeszłego roku.
R. Mróz Teresa podziękowała radnemu Edwardowi Czyszczoń za pomoc w organizacji Dożynek
Gminnych.
R. Czyszczoń powiedział, że rozmawiano o wspólnotach z Branic ale chciałby aby porozmawiano
o wszystkich wspólnotach mieszkaniowych we wszystkich miejscowościach.
R. Telega nawiązał do wypowiedzi radnego Janusza Mokrzyckiego i powiedział, że protest
mieszkańców Branic to bardzo poważna sprawa. Trzeba do tego podejść z wyjątkowym
zaangażowaniem gminy aby mieszkańcy nie zostali z tym sami. Nawet radni powinni zostać
zaangażowani.
Przewodniczący powiedział, że będzie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami ul. Młyńskiej.
Jeżeli rada jest zainteresowana to wyślemy do radnych informację o terminie spotkania. Zwrócił się
do wójta i do radnych i powiedział, że jeżeli radni będą chcieli uczestniczyć w spotkaniu to prześlę
informację sms-em.
R. Fuczek zapytał czy przygotować projekt uchwały odnośnie uchwały, którą rada otrzymała
z Gminy Izbicko. Chodzi o zmiany do ustawy prawo wodne.
R. Szyhyński odniósł się do sprawy zmiany ustawy prawo wodne.
Przewodniczący powiedział, że miałaby zostać podjęta uchwała w sprawie projektu ustawy.
Zapytał czy ma przygotować taki projekt uchwały i poddał pod głosowanie:
Za: 6
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 5
Przewodniczący poinformował o drugim piśmie złożonym przez zespół Impuls w piątek. Kwota się
zmieniła. Zapytał czy jest akceptacja rady odnośnie przyznania środków z budżetu rady w roku
2015. Czy zmienić kwotę? Stan budżetu radni znają. Nie jest w stanie powiedzieć czy starczy
pieniędzy do końca roku jeżeli przekażą środki.
R. Chuchla powiedział, że są dwa pisma podpisane przez Panią Karolinę Gunie. Składa
Stowarzyszenie to wtedy prezes powinien podpisać.
R. Czyszczoń powiedział, że zespół IMPULS pracuje już od wakacji, od 15 sierpnia. Zespół robi
wszystko aby jak najmniej nadczerpnąć budżet gminy. Sprzedają kalendarze, organizują imprezy.
Są na każdej imprezie. Byłby za tym aby pomóc temu zespołowi. Zespół ten dba o wizerunek
gminy.

Przewodniczący powiedział, że radni mają informację jakie środki otrzymał każdy z zespołów
tanecznych. Stan środków rady też radni znają.
R. Telega powiedział, że zespół jest bardzo aktywny nie tylko w gminie ale i w powiecie.
R. Fuczek powiedział, że była również przekazana informacja, że zespół jest bardzo dyspozycyjny
i nigdy nie odmawia jeżeli chodzi o występy na terenie gminy. Zapytał czy jest propozycja innych
kwot.
R. Chuchla zapytał jaka jest gwarancja, że dostanie środki Zespół IMPULS i zaraz nie zwróci się
zespół KAPRYS.
Przewodniczący powiedział, że dostarczył tyle informacji ile mógł, a rada musi podjąć decyzję.
Przewodniczący zapytał czy głosujemy nad kwotą 5400 zł.
Rada potwierdziła.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie zespołowi IMPULS kwoty 5400 zł.
z budżetu rady w 2015 r.
Za: 3
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 7
R. Chuchla zawnioskował, aby zagłosować nad kwotą 4000 zł.
R. Szyhyński powiedział, że kiedyś rada przyznała środki w formie nagrody. Zastanówmy się co
robimy? Od przyszłego roku zwyczajowo będą pisma do rady.
R. Sęga powiedział, że sprawa został przegłosowana i wnioskuje o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący powiedział, że są dwa wnioski.
R. Telega powiedział, że został wniosek przegłosowany i po tym radny Wojciecha Chuchla składa
następny wniosek. Czy to jest w porządku?
Przewodniczący powiedział, że trzeba pytać radnego Wojciecha Chuchla. Powiedział, że pytał
przed głosowanie czy jest propozycja innej kwoty.
R. Chuchla powiedział, że nie słyszał.
Przewodniczący odpowiedział, że nie chciał radny słyszeć?
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Sęga o zamknięcie dyskusji
i nie głosowanie ponowne nad wnioskiem o przyznanie środków dla Zespołu IMPULS
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Dwóch radnych nie uczestniczyło w głosowaniu.
R. Fuczek poinformował, że prześle pismo do wnioskodawcy informujące o tym, że rada nie
przychyliła się do wniosku. Poinformował, że przekazał na piśmie radnym odpowiedź do Pana
Władysława Malewicz o której rozmawiano już na komisjach. Zapytał czy są kandydaci do Komisji
Mieszkaniowej.
R. Kopeczek zaproponował radnego Wojciecha Chuchla.
R. Chuchla wyraził zgodę. Dodał, że zawsze może zrezygnować.
Przewodniczący poprosił sołtysów o wywieszanie informacji o sesji Rady Gminy wraz
z porządkiem obrad na tablicach ogłoszeń. Porządek obrad do wywieszenia sołtysi otrzymują
z zaproszeniem na sesję Rady Gminy.
Ad. 16.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
K. Herbut

Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 20 września 2015 r.
(na sesje Rady Gminy Branice w dniu 21 września 2015 r.)
I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania
• 17.08.2015 r. (Branice), sesja Rady Gminy;
• 18.08.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Netconcept;
• 18.08.2015 r. (Kietrz), wizyta w firmie Naprzód dot. instalacji przetwarzania odpadów gminnych;
• 23.08.2015 r. (Branice), udział w uroczystej Mszy świętej - pożegnanie księdza proboszcza
Tadeusza Romanek;
• 24.05.2015 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami mieszkań socjalnych (tzw. Hotel)
znajdujących się w mieszkaniowych zasobach gminy;
• 24.08.2015 r. (Branice), spotkanie z nauczycielami szkoły stowarzyszeniowej w Uciechowicach,
• 24.08.2015 r. (Branice), spotkanie z nowo wybraną dyrekcją Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
w Branicach;
• 24.08.2015 r. (Branice), udział w uroczystym koncercie pożegnalnym księdza proboszcza
w kościele parafialnym w Branicach;
• 25.08.2015 r. (Włodzienin), spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej we Włodzieninie;
• 26.08.2015 r. (Michałkowice), wizytacja z Przewodniczącym Rady Gminy Branice oraz
zarządcom wspólnot mieszkaniowych drogi dojazdowej do bloków w Michałkowicach (dot.
planowanej renowacji drogi);
• 27.08.2015 r. (Branice), spotkanie z dyrekcją szkoły stowarzyszeniowej w Uciechowicach;
• 27.08.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy oświetleniowej Impel;
• 27.05.2015 r. (Głubczyce), uczestnictwo w spotkaniu organizacji pozarządowych z premier Ewą
Kopacz;
• 28.05.2015 r. (Branice), zakończenie Festiwalu Kultury Powiatowej;
• 28.08.2015 r. (Branice), uczestnictwo w pikniku solidarności z osobami chorymi w Szpitalu dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach;
• 28.08.2015 r. (Głubczyce), spotkanie z zarządem spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej
blokami mieszkaniowymi w Branicach;
• 01.09.2015 r. (Bliszczyce), spotkanie z prezesme firmy PKS Głubczyce;
• 02.09.2015 r. (Branice), zebranie organizacyjne Branickiego Towarzystwa Sportowego;
• 03.09.2015 r. (Branice), spotkanie z zarządem stowarzyszenia „Braniczanki”;
• 04.09.2015 r. (Bliszczyce), organizacja Gminnych Dożynek;
• 05.09.2015 r. (Bliszyce), udział w uroczystości Gminnych Dożynek w Bliszczycach;
• 07.09.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Statutowej;
• 07.09.2015 r. (Branice), spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy Branice oraz
Przewodniczącą Komisji Lokalnych Przesdięwzięć Gospodarczych na temat planowanej
modernizacji drogi 419;
• 08.09.2015 r.(Branice), spotkanie z mieszkańcami wsi Włodzienin;
• 08.09.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Media Net;
• 09.09.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem zespołu pieśni i tańca - Śląsk;
• 09.09.2015 r. (Włodzienin), udział w zebraniu sołeckim w sprawie podziału środków z tzw.
funduszu sołeckiego;
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• 11.09.2015 r. (Vavrovice), spotkanie organizacyjne przed ćwiczeniami Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Polski oraz Czech;
• 11.09.2015 r. (Wysoka) udział w zebraniu sołeckim w sprawie podziału środków z tzw. funduszu
sołeckiego;
• 12.09.2015 r. (Wojnowice), udział w uroczystości Dożynek Gminnych;
• 13.09.2015 r. (Głubczyce), udział w uroczystości Dożynek Gminno-Powiatowych;
• 14.09.2015 r. (Branice), udział w pracach komisji: Rolno-Ekologicznej, Budżetowo-Finansowej,
Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych i Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP;
• 14.09.2015 r. (Jędrychowice), udział w zebraniu sołeckim w sprawie podziału środków z tzw.
funduszu sołeckiego;
• 15.09.2015 r. (Niekazanice), udział w zebraniu sołeckim w sprawie podziału środków z tzw.
funduszu sołeckiego;
• 15.09.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron serwis;
• 17.09.2015 r. (Boboluszki), komisyjne sporządzenie protokołu uzgodnień firmy wykonującej
kanalizacje;
• 17.09.2015 r. (Jakubowice), udział w zebraniu sołeckim w sprawie podziału środków z tzw.
funduszu sołeckiego;
• 17.09.2015 r. (Gródczany), udział w zebraniu sołeckim w sprawie podziału środków z tzw.
funduszu sołeckiego;
• 18.092015 r. (Wodzisław Śląski), udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza
Górnej Odry;
• 20.09.2015 r. (Istebna), udział z delegacją w Gminnych Dożynkach Istebna 2015.
II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:
- 17.08.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum na
terenie Gminy Branice,
- 17.08.2015 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat,
- 18.08.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do
spraw Referendum na terenie Gminy Branice,
- 24.08.2015 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków i planu dochodów,
- 24.08.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego
w Branicach,
- 24.08.2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.
-„Wyprawka szkolna”,
- 25.08.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Branice,
- 25.08.2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji do spraw referendum,
- 27.08.2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
w formie stypendium szkolnego,
- 28.08.2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji do spraw referendum,
- 31.08.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków,
- 01.09.2015 r. w sprawie zabezpieczenia gminnych uroczystości dożynkowych we wsi Bliszczyce
w dniu 5 września 2015 roku,
- 04.09.2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków,
- 05.09.2015 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji do spraw referendum,
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- 07.09.2015 r. w sprawie powołania radiofonicznej drużyny alarmowania w Urzędzie Gminy
Branice.
b) dotyczące Urzędu Gminy:
- 18.08.2015 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie gminnej w Urzędzie
Gminy w Branicach,
- 24.08.2015 r. w sprawie ustalenia planu finasowego dla jednostki,
- 31.08.2015 r. w sprawie ustalenia planu finasowego dla jednostki,
- 01.09.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnoctwa dla Dyrektora Zespołu GimnazjalnoSzkolnego w Branicach,
- 01.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do prac planistycznych nad projektem budżetu Gminy
Branice na 2016 r.,
- 04.09.2015 r. w sprawie ustalenia planu finasowego dla jednostki,
- 09.09.2015 r. w sprawie określenia zasad oraz wprowadzenia procedury udzielania upoważnień
i pełnomocnictw przez Wójta Gminy Branice oraz prowadzenia rejestru upoważnień
i pełnomocnictw,
- 09.09.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 36U/12 Wójta Gminy Branice z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie organizacji i działania całodobowego dyżuru Urzędu Gminy w Branicach w sytuacjach
kryzysowych,
- 16.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie gminnej w Urzędzie
Gminy w Branicach.
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Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 17 sierpnia do 21 września 2015 r.
1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Brałem udział w sesji Rady Powiatu Głubczyckiego, która odbyła się 3
września br.
3. Uczestniczyłem w dniu 7 września 2015 r. w spotkaniu w Urzędzie
Gminy w Branicach z Wójtem Gminy Branice dotyczącym protestu
mieszkańców miejscowości Branice przeciwko odcięciu posesji
położonych przy ul. Młyńskiej od dostępu do kanalizacji burzowej.
4. Reprezentowałem Radę Gminy Branice podczas Dożynek Gminno
-Powiatowych w Głubczycach w dniu 13 września br.
5. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
6. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice
i Urzędu Gminy. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady.

