
Protokół Nr XIX/16
z sesji Rady Gminy Branice

z dnia 20 czerwca  2016 r., od godz. 10.00 do godz. 14.20

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego
Benedykt Pospiszyl-  Radny Powiatu Głubczyckiego,
Ewa Junosza – Szaniawska- Prezes NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach
Stefan Grefling – Radca Prawny,
Adam Jakubowski- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Głubczycach
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice

Sołtysi.
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  w  okresie  między  sesjami  oraz  o

korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
11. Informacja dotycząca działalności NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach.
12. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
13. Informacja w sprawie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gminie Branice.
14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2015 r., ocena

wykonania budżetu za 2015 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2015r. (omówi 

Wójt Gminy Branice Sebastian Baca oraz Skarbnik Gminy Branice),
b) Przedstawienie sprawozdania finansowego (przedstawi Skarbnik Gminy Branice)
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o 

sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. (Skarbnik 
Gminy Branice),

d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt Gminy 
Branice),

e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (przedstawi Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej),

f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2015,

g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu 
za 2015r. (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),

h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,



15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2015.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2015.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Branice. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na 
terenie Gminy Branice.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadań z zakresu 

utrzymywania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Branice.

24. Podjęcie Uchwały  w sprawie poparcia idei zawartej w  Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach 
dotyczącej  tworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym  wprowadzonych 
zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach".

25. Podjęcie Uchwały  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie obszaru chronionego 
krajobrazu.

26. Wolne wnioski i informacje.
27. 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
14 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.

Radna T. Mróz zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w
sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych.
Z. Telega:  proszę o więcej informacji?
M. Fuczek: obecnie diety  ustalane są do poziomu minimalnego wynagrodzenia przy uwzględnieniu
innych przepisów prawa w zakresie ograniczeń  i  ustalania ich wysokości. Obecnie  obowiązuje
uchwała w której  ustalenie kwot jest procentowe np. 7%  członka komisji, 8,5% przewodniczący



komisji  itd.   Propozycja jest  taka aby określić  to kwotowo co będzie bardziej  przejrzyste oraz
rozwiąże problem z ustalaniem kwot.
W. Chuchla: nie możemy tak od razu podjąć takiej decyzji.
Przewodniczący  zarządził głosowanie:
 Za 7                                           Przeciw 5                                   wstrzymało się 2
wniosek nie został przyjęty.
W. Chuchla: chciałbym złożyć wniosek w odpowiedzi na propozycję Pana Pospiszyla w sprawie
nagrywania sesji. Proponuję aby koszty filmowania były pokryte z budżetu Rady Gminy.  
M. Fuczek: zgodnie ze statutem sesje winne być  nagrywane.  Pan Wójt wskazywał że obecnie
zbierane są oferty w tej sprawie. Rozumiem,  że Pan wskazuje z imienia i nazwiska osobę która
miałaby  się tym zajmować?
W. Chuchla: a będzie więcej ofert?
S. Baca: tak szukamy najlepszych i najtańszych dla Gminy ofert przy uzyskaniu świadczenia usługi
w najlepszej jakości.

Głosowanie w sprawie wniosku W. Chuchli:
Za 1                                 Przeciw 10                                     wstrzymało się 3

Wniosek nie został przyjęty.

M.  Fuczek:  wpłynął  wniosek  w  sprawie  wprowadzenia  do  porządku  obrad  punktu:   podjęcie
uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy
Branice na lata 2016-2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
S. Baca: proszę również o uwzględnienie mojej prośby by przesunąć ten punkt  w porządku obrad
na nr 8 z uwagi na konieczność dostarczenia jej w dniu dzisiejszym do Prudnika.

Z. Telega: są to nowe wnioski proszę o więcej informacji.
S. Baca: Szanowni Państwo,  jeżeli chodzi o WPF są to zmiany w związku z realizacją zadania
dotyczącego kanalizacji tu mamy do czynienia z wydłużeniem inwestycji o rok oraz projektu Parku
i Domu Kultury tu mamy do czynienia ze skróceniem czasoprzestrzeni o rok. Zmieniły się  też
wartości inwestycji i w razie czego Pan Skarbnik służy pomocą oraz może przedstawić informacje.
Z. Telega: w  opłacie targowej zmiana dotyczy tylko inkasenta?
S. Baca: tak tylko tego z powodu zmian personalnych w Urzędzie.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie  porządek obrad sesji z uwzględnieniem wniosków Wójta:
WPF
Za:     14                                    Przeciw:   0                                             Wstrzymało się: 0
Opłata Targowa:
Za:     14                                    Przeciw: 0                                                Wstrzymało się: 0

Wnioski przyjęte.

M.  Fuczek:  Zgodnie  z  przepisami  prawa powinienem pobierać  niższe  uposażenie  niż  obecnie
dlatego też jest projekt uchwały w tej sprawie. Ustalenia te  zostały poczynione również w trakcie
kontroli  RIO.  Nie  chcę  pobierać  środków  finansowych  mi  nienależnych.  Dlatego  proszę  o
rozważenie przyjęcia projektu uchwały do porządku obrad tej sesji tak aby rozwiązać problem diet.
Z. Telega: proponuję rozpatrzyć to w późniejszym czasie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie  nowy porządek obrad sesji:

Za:  14                                        Przeciw:       0                                        Wstrzymało się: 0



Ad. 4.

Przewodniczący poddał  pod głosowanie protokół  z  sesji  rady gminy,  która odbyła się  16 maja
2016r.

Za: 10 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3

Protokół z  sesji został przyjęty.

Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do protokołu).

Ad. 6.  
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na piśmie
(załącznik do protokołu).

W. Chuchla: Panie przewodniczący. Zgodnie z ustawą i statutem przewodniczący organizuje pracę
Rady. Już parę razy zwracałem uwagę że podejmuje Pan sam decyzje bez porozumienia z Radą.
M. Fuczek: Panie Wojciechu proszę o konkrety.
W. Chuchla: w sprawie przekazania skargi na moją osobę, wojewoda wskazał że Pan sam podjął
decyzję.
M. Fuczek: proszę sprecyzować o co Panu chodzi.
W. Chuchla: Pan lekceważy radę podejmując działania bez Rady.
M. Fuczek: Panie Wojciechu, na ostatniej sesji nie był Pan do końca obrad. Dlatego Panu tłumaczę
to Rada podjęła  decyzję  o przekazaniu sprawy do wojewody.  Pan Wojewoda zwrócił  sprawę  i
sprawa trafi  do  komisji  rewizyjnej.  Proszę  nie  wysuwać  takich  opinii  ponieważ  nie  mają  one
żadnego pokrycia w stanie faktycznym.
W. Chuchla: opieram się na piśmie wojewody.
M. Fuczek: proszę Pana Stefana o zabranie głosu  w tej sprawie.
S. Grefling: sposób rozpatrywania tego typu spraw wynika z mobilności Rady. Na przekazanie
skargi jest 7 dni dlatego robi się to poprzez przekazanie pismem przewodniczącego Rady. Adresat
skargi- Rada- był błędny. Jednak wojewoda tak postanowił, chociaż sam mam spore wątpliwości co
do tego rozstrzygnięcia i  się z nim nie zgadzam.
M.  Fuczek:  chciałbym  odczytać  podziękowania  dla  Radnych  złożone  przez  zespół  IMPULS
(odczytano podziękowania)
 

Ad. 7.
R.  Kopeczek  poinformował,  że  Komisja  Rolno-Ekologiczna  na  posiedzeniu  zajmowała  się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R.  Czyszczoń  powiedział,  że  Komisja  Realizacji  Zadań  Społecznych,  Oświatowych  i  OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Dodatkowo odczytał 2 protokoły z
komisji objazdowych (wizytacje placówek oświatowych: przedszkola, szkoły).
Konkluzja: remonty placówek wykonywane są w miarę możliwości na bieżąco. Sa placówki  w
których  konieczne  są  większe  inwestycje  (wymiana  drzwi,  remonty  łazienek)  dodatkowo  w
miejscowości Wysoka jest poważny problem  z drogą dojazdową z uwagi na jej zły stan. Podczas
opadów deszczu droga jest niemal nie do przejścia.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R.  Mróz  poinformowała,  że  Komisja  Budżetowo-Finansowa  na  posiedzeniu  zajmowała  się



porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 

R. Mokrzycki odczytał 3 protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej:  z dnia 18.05.2016r. (bilans) ,
3.06.2016r. (wykonanie  budżetu), 9.06.2016r. (świetlice wiejskie)

Sołtys Jakubowic  U. Lenartowicz:  w nawiązaniu do  przekazanych informacji chcę powiedzieć że
nasza świetlica jest wykorzystywana.
J.  Mokrzycki:  chcemy  by  świetlice  żyły  a  w  celu  weryfikacji  ich  działalności  wskazujemy
konieczność wprowadzenia rejestrów korzystania z świetlic wiejskich.
Sołtys Bliszczyc Z. Hass: ja nie wiem ile środków wpływa do Gminy  z tytułu najmu świetlicy.
J. Mokrzycki: powtórzę, nie chodzi o środki za wynajem a o aktywizację świetlic tak aby spełniały
swoje  zadanie.  Obecnie  są  duże  dysproporcje  w  wykorzystywaniu  świetlic  i  kosztów  ich
utrzymania. Analiza wykazała że w niektórych przypadkach małe świetlice ponoszę wyższe koszty
niż większe.

           
Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad- przyjętego porządku.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019
(Uchwała Nr XIX/165/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Z. Telega: chciałbym uściślić ten temat. Na projekt mamy ok. 2mln zł. Nasz wkład to 15%?
S.Baca:  Tak  przewiduje  projekt.   Szanowni  Państwo.  Niestety  nie  możemy  tych  środków
przeznaczyć na jakikolwiek inny cel. Jeżeli my nie zrealizujemy i nie przystąpimy do tego projektu
to środki będą przejęte przez inne samorządu. Do tej pory nie posiadamy GOK-u i dlatego też nie
możemy sobie  pozwolić  na  animatora  kultury.  Realizacja  projektu  umożłiwi  nam  pozyskanie
środków i to wszystko musi mieć ręce i nogi czyli tworzyć jedną pełną całość.  

Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy: 11:00
Wznowienie obrad 11:05
 
Ad.9
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- załatwienie interpelacji radnych.

M. Fuczek: była jedna interpelacja Radnej S. Żywiny. Odpowiedź wójta na interpelację pismem z
dnia 06.06.2016r.

Ad. 10
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania radnych.
W.  Chuchla:  mam dwa pytania:  1.  Panie  Wójcie  w obietnicach przedwyborczych  obiecał  Pan
montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw przy ul. Szkolnej w Branicach. Wiem że będzie
realizowany projekt siłowni. A co  z tymi urządzeniami rekreacyjnymi?
2. obecnie wymieniane są przystanki a co  z przystankiem w Jędrychowicach?
Z. Telega: mam dwie interpelacje: 1. w związku z przyjęciem zadania koszenia poboczy składam
interpelację  w  sprawie  uzyskania  informacji  na  temat  kosztów  w  tej  sprawie.  2.  składam



interpelację  w  sprawie  konieczności  wykoszenia  poboczy  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  i
powiatowej   w  okolicy  miejscowości   Niekazanice  oraz  drogi  dojazdowej  do  miejscowości
Kauduny.
E.Czyszczoń:  składam  interpelację  w  sprawie  zakupu  małego  autobusu  dla  celów  przewozu
młodzieży szkolnej na różnego rodzaju imprezy sportowo -rekreacyjne. Zakup ten umożliwi dowóz
młodzieży ponieważ  obecnie  jest z tym problem a taki zakup ten problem rozwiązałby raz na
zawsze oraz mógłby się przyczynić do obniżenia kosztów takich wyjazdów.
M.  Humeniuk-  Wiśniewska:  składam  interpelację  do  Starostwa  w  sprawie  konieczności
wyczyszczenia rowów przy drodze powiatowej.
W. Chuchla: mam pytanie. W dniu dziecka organizowanym przez Urząd Gminy był wypadek. Czy
jest prowadzone dochodzenie?
M.  Nowak:  mam  pytanie  do  Pana  Wójta.  Czy  można  ustawić  TOI  TOI  na  placu  zabaw  w
Branicach? Brak TOI TOI-a to w chwili obecnej mały problem który trzeba rozwiązać.
S.Żywina: mam pytanie do Radnych z Powiatu. Na jakim etapie jest modernizacja skrzyżowania w
Lewicach?
M. Podkówka: ostatnio w Bliszczycach nie mieliśmy prądu. Czy można podjąć kontakt z zakładem
energetycznym  w  sprawie   przycięcia  gałęzi  które  znajdują  się  bezpośrednio  na  przewodach
elektrycznych i powodują te problemy.
S. Baca: Do Pana W. Chuchli:
1. pojawiły się głosy oraz niezrozumiałe wpisy na forach i portalach internetowych w sprawie złej
organizacji dnia dziecka. Chciałbym z całą stanowczością po raz kolejny podkreślić: Impreza Dzień
dziecka  była  była  odpowiednio  zabezpieczona  zarówno pod  względem  organizacyjnym  jak  i
medycznym. Nie mam w tej sprawie niczego do zarzucenia i chciałbym by wszyscy zdali sobie
sprawę  z  tego  że  jeden  wybryk   który  skończył  się  wypadkiem  nie  może  powodować
bezpodstawnych zarzutów pod adresem organizatorów.
2.  Plac  zabaw  przy  ul.  Szkolnej   jest  niezgodny   z  prawem.  Zostały  tam  kiedyś  ustawione
urządzenia co nie znaczy że jest to plac zabaw. Obecnie prowadzimy audyt placów zabaw i po jego
zakończeniu będą prowadzone dalsze czynności. Chciałbym podkreślić że to nie Wójt czy Rada ma
decydować gdzie i jakie urządzenia rekreacyjne mają się znajdować, tylko mieszkańcy.
3. W Jędrychowicach Panie Wojciechu nie ma przystanku stąd nie mam jak odnieść się do Pana
pytania.
Do  Pana  Z.  Telegi:  w  sprawie  kosztów  koszenia  wolałbym  porozmawiać  na  koniec  sezonu
ponieważ  pierwsze koszenie zawsze jest  droższe niż  kolejne.  Na koniec sezony sprawa będzie
jasna.
Z. Telega: są elementy które obecnie można już ustalić- paliwo, olej. Do tematu wrócimy.
Do Pana E. Czyszczonia: wyprzedzając Pana interpelację zleciłem już wcześniej do ZUG Baborów
wykonanie symulacji takiego zakupu. To dobry pomysł- popieram.
Do Pana M. Nowaka: zlecono już ustawienie TOI TOI-a na placu zabaw.
W. Chuchla: Panie Wójcie przypominam sobie że przy dowozie uczniów do szkół był  zapis że
przewoźnik udostępnia własny transport na wyjazdy sportowe itp.
B.  Pospiszyl:  interpelacja  w  sprawie  konieczności  czyszczenia  rowów zostanie  przekazana  do
zarządu.  W sprawie  montażu  latarni  w  miejscowości  Lewice  była  już  przeprowadzona  wizja
lokalna. Jeżeli chodzi o modernizację skrzyżowania w Lewicach to Pan Wójt może potwierdzić iż
prowadzone są już działania w tym zakresie- obecnie wydzielenie działek.
Jako  Radny  zwracałem  się  z  wnioskiem  w  sprawie  zmiany  nazewnictwa  ul.  Żymierskiego
w związku  z ustawą dekomunizacyjną. Chciałbym teraz  uzyskać informację czy w Branicach jest
Plac Wolności? Jeżeli jest to czy jest to zgodne z prawem?
S. Gefling: nadawanie nazewnictwa to kompetencja Rady. Nie każdy może dla własnych potrzeb
nadawać nazwę.
B.  Pospiszyl:  właśnie ostatnio  widziałem przy posesji  W. Chuchli  nazwę  Plac Wolności.   Czy
właściciel może sobie robić coś takiego?
W. Chuchla: jeżeli nazwę Plac Wolności przy ul. Szkolnej to może być?



S.  Grefling:  o  nazewnictwie  może  decydować  wyłącznie  Rada  i  tu  nie  ma  dobrowolności  ,
a dodatkowo z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, nazewnictwo nie może być mylące tak aby
w razie czego służby  ratunkowe nie miały problemu z dojazdem na właściwe miejsce.
M. Fuczek: proszę o zakończenie już tego tematu ponieważ wychodzimy poza  przyjęty porządek a
spraw ważnych jest wiele
Z. Telega: dziękuję Radnym Powiatowym za zakup koparki.
S.  Baca:  proszę  Radnych  Powiatowych  o  to  by  czuwali  nad  realizacją  remontu  drogi  w
miejscowości Lewica tak aby były zabezpieczone środki i prace ruszyły jak najszybciej bo jest to
bardzo niebezpieczne miejsce.
J. Mokrzycki: jak wygląda sprawa wjazdu i parkingu w okolicy szpitala?
S.Baca:  parking  w  okolicy  szpitala  jest  tylko  w  części  własnością  Gminy  i  tam  już  zostały
poczynione odpowiednie  czynności. Poza tym nic więcej nie możemy zrobić. Trwają rozmowy  w
tej sprawie.

Ad. 11.
Przewodniczący  otworzył  dyskusję  w  sprawie  omówienia  tematu  -  informacja  dotycząca
działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
B. Pospiszyl: Proszę o chwilowe pominięcie tego punktu. Pan dyrektor A. Jakubowski nieco się
spóźni z uwagi na  obowiązki.
Chciałbym  przekazać  informację  dodatkową,  że obecnie zostały środki  na  dofinansowanie do
zakupu pieców ekologicznych. Kwota dofinansowania to 2.200zł.   Środki  są  ograniczone więc
warto się spieszyć.
 

Ad. 12.
 Przewodniczący otworzył  dyskusję  w  sprawie  omówienia  pkt  12  porządku obrad-  informacja
dotycząca działalności NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach.  
Informację  przedstawiła Pani Prezes  Ewa Junosza – Szaniawska.
NZOZ to spółka zo.o w ramach której realizowane są zadania z zakresu opieki zdrowotnej. Zadania
realizowane są  w 2 przychodniach:  Włodzienin i  Branice  w zakresie czystego  POZ.  Obecnie
zatrudniamy  3  lekarzy,   2  pielęgniarki,  1  rejestratorkę,  księgową  oraz  palacza.  W  2015r.
Udzieliliśmy  19.370  porad.  Zakres  nasz  nie  obejmuje  laboratorium.  Jest  tylko  podstawowa
diagnostyka  aczkolwiek  mamy podpisane  umowy na  realizację  zadań:  3  umowy  na  badania
laboratoryjne, 3 na badania RTG, 3 na badania USG.
W posiedzeniu uczestniczy Dyrektor Szpitala Powiatowego Adam Jakubowski.
Proszę o ewentualne pytania.
M. Fuczek: jak wdrażacie państwo działania profilaktyczne?
E.  Junosza – Szaniawska: obecnie nie realizujemy  takich działań. Prowadziliśmy projekt o nazwie
CHU- profilaktyka kardiologiczna jednak z uwagi na nikłe zainteresowanie i duże koszty projekt
został zaniechany.
M. Fuczek: ile macie państwo osób pod swoją opieką?
E. Junosza – Szaniawska: zaopcjonowane 4269 osób.  W grupie wiekowej 40-65 jest najwięcej bo
1700 osób. Dzieci 111, dzieci szkolne 500.
M. Fuczek: czy widzi Pani obszar w którym Gmina mogłaby zwiększyć z państwem współpracę?
E. Junosza – Szaniawska: trudne pytanie. Generalnie nasza działalność jest dokładnie rozplanowana
ale oczywiście żadnej formy współpracy nie możemy wykluczyć.
S. Baca: Pani Prezes. Dziękuję  za obecność.  Chciałbym wszystkim uświadomić  że z uwagi  na
charakter prowadzonej działalności Pani Prezes nie musi przedstawiać  żadnej informacji dlatego
tym bardziej jesteśmy wdzięczni za Pani wizytę  i  informacje. Mam pytanie: w 2004r. nastąpiła
prywatyzacja ośrodka zdrowia w Branicach, dodam że w Kietrzu nadal funkcjonuje to na starych



zasadach i działa bardzo dobrze. Kto wyszedł z inicjatywą w tej sprawie?
E. Junosza – Szaniawska: z inicjatywą wyszła ówczesna Rada Gminy.
S.  Baca:  chciałbym  zapewnić  że  Gmina  zawsze  będzie  zainteresowana nabyciem  udziałów w
państwa spółce w celu zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków opieki zdrowotnej.
Mam jeszcze jedno pytanie:  czy państwo uiszczacie opłatę za parking?
E. Junosza – Szaniawska: tak, musimy uiszczać na rzecz szpitala.
S. Baca: chciałbym zauważyć że Gmina w trosce o dobro mieszkańców takich opłat nie pobiera.
E.  Czyszczoń:  czy byłaby możliwość  zabezpieczenia  karetki  pogotowia?Jest  to  sprawa bardzo
ważna dla nas wszystkich.
E. Junosza – Szaniawska: są to kwestie finansowe i póki co nie ma takiej możliwości.
W.Chuchla: w ramach POZ jest profilaktyka szkolna?
E.  Junosza  –  Szaniawska:  jest  obsługa  pielęgniarska  i  obejmuje  działania  w  szkołach
podstawowych i gimnazjum. Każdy lekarz ma przypisane do siebie określoną liczbę dzieci.
W. Chuchla: Czy doktor Pachla otrzymał prywatny gabinet?
E.  Junosza  –  Szaniawska:  Doktor  Pachla  jest  zatrudniony  w  szpitalu  wojewódzkim  a  u  nas
przyjmuje w godzinach popołudniowych.
W. Chuchla: jest to rodzaj pewnej informacji.
J. Mokrzycki: proszę powiedzieć, ile minut decyduje o życiu człowieka? To pytanie w związku z
brakiem karetki.
E. Junosza – Szaniawska: to zależy od indywidualnych czynników.
A. Jakubowski: są standardy dojazdu karetki.
J. Mokrzycki: nawet młodzi ludzie umierają z powodu braku karetki.
A. Jakubowski: nie stać nas na stałą karetkę w Branicach.
M. Fuczek: czy była rozpatrywana opcja zabezpieczenia  medycznego z Krnovem lub Opavą?
A. Jakubowski: nie. To jednak wojewoda określa liczbę karetek niezbędnych dla danego rejonu.
M. Podkówka:  na dzień dzisiejszy nadal jest aktualna informacja, że karetka jest tam gdzie izba
przyjęć. Z tego co wiem trwają rozmowy w sprawie  karetki dla Branic.
E. Junosza – Szaniawska: w zakresie finansowania karetki zalecam  ostrożność ponieważ tego nie
da się tak łatwo sfinansować.
M.  Fuczek:  zapraszając  Panią  chcieliśmy  również  uzyskać  informację  o  diagnozie  naszego
lokalnego społeczeństwa.
E. Junosza – Szaniawska: nie jest tajemnicą że  mamy tendencję do starzenia się społeczeństwa.
M. Nowak: jaki jest koszt utrzymania takiej karetki?
A.  Jakubowski:  ok.  1  mln zł  rocznie.  Obecnie  mamy w systemie  4  karetki  i  1  samochód do
transportu sanitarnego. Koszt zakupu karetki to ok 400 tys. zł. Dodam że przepisy w tym zakresie
jasno określają rodzaj wyposażenia i np. nosze do karetki to koszt ok 30tyś. zł.
M. Nowak: martwi mnie jedna sprawa że w systemie liczy się procedura nie człowiek. Miałem
przypadek że kolega złamał obojczyk i tylko dzięki doświadczeniu wiedziałem że musi mieć przy
sobie dokument tożsamości bo na izbie przyjęć Pani najpierw pyta o dokument a dopiero później  o
pacjenta.
A. Jakubowski:  w tym zakresie obowiązują procedury. Nawet jeśli nie miałby dokumentu opieka
byłaby zapewniona.
M. Fuczek: Pani Prezes, badania laboratoryjne wykonuje diagnostyka?
E. Junosza – Szaniawska: mamy podpisane 3 umowy w tym zakresie ( dwie Głubczyce, jedna
Racibórz) To pacjent decyduje gdzie chce robić badania.
R. Lenartowicz: będą zatrudnieni specjaliści?
E. Junosza – Szaniawska: mamy tylko tzw. czysty POZ. Zwiększenie zakresu obsługi musiałoby się
wiązać  z podpisaniem dodatkowych umów ( w tym NFZ co nie jest proste) oraz z wyposażeniem
gabinetów.
M. Fuczek: dziękujemy Pani Prezes za udział i udzielone informacje.
Z uwagi na obecność Pana Dyrektora wrócimy do omawiania pkt 11 porządku obrad.
A. Jakubowski: zatem kilka podstawowych informacji które również zostały do państwa przesłane.



W 2015r. Obsłużyliśmy 36tyś. Przypadków w ramach POZ dla Gminy Branice to było 9700. Warto
zauważyć że mamy najwyższy wskaźnik szczepień powyżej 90%. Dodatkowo wykonaliśmy: 7 tyś
USG, 2 tys. TK, było 450 porodów.  Z opieki rehabilitacyjnej skorzystało 1350 osób, pod opieką
paliatywną było 160 osób. Rok 2015r. Udało się zamknąć w dodatnim wynikiem w kwocie 234tyś
zł. Szpital stale się rozwija. Dokonujemy remontów i modernizacji.
Szpital wykonuje kontrakty z NFZ i tylko tym jest ograniczony.
Proszę o pytania.
Z. Telega: ilu przyjmuje, jest zatrudnionych lekarzy?
A. Jakubowski: 50 lekarzy, 150 pielęgniarek, 8 rehabilitantów. Ogólnie mamy 310 stałych etatów.
M. Fuczek: w jaki sposób jest ralizowane rozporządzenie w sprawie zatrudnienia pielęgniarek?
A. Jakubowski: spełniamy normy. Normy są liczone na obciążenie łózka nie na pacjenta.
M. Fuczek: jakie są średnie zarobki?
A. Jakubowski: ogólnie to kwota ok 2 tys. zł. na rękę.
J. Mokrzycki: jak wygląda opieka specjalistyczna?  Chodzi o kolejki do specjalistów.
A. Jakubowski: zmieniło się tyle że jest wizyta pierwszorazowa i osoby które już są w systemie.
Pierwszorazowe są realizowane szybciej te drugie już niestety nie i osoby takie czekają dłużej.
B. Pospiszyl: proszę powiedzieć coś o inwestycjach.
A.  Jakubowski:  W  2015r.  Udało  się  dokonać  remontu  oraz  zrobić  jedną  potężną  szatnię.
Otworzyliśmy poradnię  kolonoskopii,  dokonaliśmy montażu ogniw fotowoltaicznych oraz pomp
ciepła.  Oszczędności   z  tego  tytułu  to  kwota  ok.  10tyś  zł  miesięcznie.  Rozbudowujemy
infrastrukturę (będziemy mieli wiatrak a może nawet dwa) Mamy nowy tor wizyjny do operacji
laparoskopowych. Zakupiliśmy nową  karetkę  typu S. Planujemy remont oddziału dziecięcego i
chirurgii.
Dlatego  też  złożę  na  ręce  pana  przewodniczącego  pismo   w  sprawie  udzielenia  wsparcia
finansowego dla szpitala.
W. Chuchla: od początku przekształceń  widzę  iż  wszystko idzie do przodu i  dlatego jestem za
poparciem wniosku.
J. Mokrzycki: rozumiem że nie trzeba czekać na zabiegi, przynajmniej tak wynika z informacji
jakie Pan przedstawia.
A. Jakubowski: to zależy tylko od płatnika. Nie mam wpływu na kolejki.  Są  płacone usługi to
robimy.
M. Podkówka: idąc do NZOZ Branice to ogólnie jest w porządku problem jest ze specjalistami.
Godz. 12:40 wyszedł Radny  Z.Telega
M. Fuczek: zawsze trzeba szukać rozwiązań.
E. Junosza – Szaniawska: problem dotyczy kontraktów z NFZ. Rozmowy  w sprawie finansowania
nie  są  proste.  Mieliśmy przypadek  że  nasza  położna  w  lutym  odeszła.  Chcieliśmy przekazać
zadanie do Głubczyc i okazało się że procedurę trzeba wszcząć od samego początku na nowo. To
obrazuje problem w tym zakresie.
Godz. 12:45 wszedł Radny Z. Telega.
T. Mróz: jaki jest czas oczekiwania w izbie przyjęć?
A. Jakubowski: nie jest określony i może być od 10 minut nawet do 2 godzin.
T. Mróz: Pani Prezes nie myśleliście o możliwości wprowadzenia numerków przy rejestracji?
E.  Junosza  –  Szaniawska:  obsługujemy  duży  obszar  i  to  mogłoby  spowodować  powstanie
problemów.  Ktoś  kto  mieszka  blisko  zawsze  miałby  pierwszy  numerek. Rejestratorka  zawsze
wskazuje przybliżoną godzinę przyjęcia.
M. Fuczek czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? BRAK
Zamykam dyskusję.
E. Czyszczoń: proszę o 10 minut przerwy.
Głosowanie w sprawie wniosku o przerwę:
ZA: 10             Przeciw 1                      Wstrzymało się 3  
Godz. 12:50 przerwa.
Godz 13:00 wznowienie posiedzenia



Brak: Radnego W. Chuchla, Radnego T. Sęga- głosów 12

Ad. 13.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 13 obrad- funkcjonowanie obiektów sportowych w Gminie
Branice
Zakończenie dyskusji.

Ad. 14. 

Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie omówienia pkt 14 – informacja w sprawie działań na
rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gminie Branice.
Zakończenie dyskusji.

Ad. 15. 
Przewodniczący otworzył  dyskusję  w sprawie omówienia pkt  15 porządku obrad. Rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania budżetu.
M. Fuczek odczytał punkty porządku obrad od pkt a do pkt h.- brak uwag   
Zakończenie dyskusji.

Ad. 16 
Przewodniczący otworzył dyskusję.
J. Mokrzycki:  18.05.2016r.  Odbyło się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w sprawie opiniowania
wykonania budżetu. Opinia komisji pozytywna.

Za:   11                                Przeciw:  0                             Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2015

(Uchwała Nr XIX/163/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za: 10 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

(Uchwała Nr XIX/164/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)



Ad. 18

Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie zmian w budżecie gminy
(Uchwała Nr XIX/166/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19 .
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za:  12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Uchwała Nr XIX/167/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za:  12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice 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 XIX/168/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 21
E.Czyszczoń: na komisji był wniosek aby zmienić zapis iż odpady biodegradowalne będą odbierane
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie  z tym że zapis ten ma obowiązywać od nowej umowy.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie poprawki zapisu wskazanego powyżej:

Za:  12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Przewodniczący odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem poprawki i zarządził głosowanie.

Za:  12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 
(Uchwała Nr XIX/169/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 22.
F.  Fuczek:  wnoszę  o  dokonanie  zmiany  zapisu  tak  aby  obowiązek  sprzątania  drogi  ciążył  na
właścicielu drogi a nie właścicielu nieruchomości.
M. Nowak: w przepisach określenie droga to całość a nie tylko jezdnia bo to coś zupełnie innego.
S. Baca: chciałbym zauważyć że nie jesteśmy  w stanie sprzątać dróg. Taki zapis jak obecnie był
również wcześniej.
Dyskusja ogólna.
Z.  Telega:  ręce  opadają  co  się  czasami  dzieje.  Droga  została  posprzątana   a  po  przejechaniu
transportu ze słomą wygląda  strasznie. Kto to ma sprzątać?
M.  Podkówka:  może wystąpić  z  zapytaniem czy  taki  ładunek  nie  powinien  być  odpowiednio
zabezpieczony?
M. Szyhyński:  ustawa o drogach publicznych stanowi jasno. Jeżeli ktoś  zaśmieca drogę to jak
najbardziej podlega karze.
M. Nowak: a  co w przypadku gdy droga biegnie z jednej i drugiej strony domu? To nie jest jasno
określone która podlega uprzątnięciu.
S.Grefling: właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczenia chodnika i części drogi (części
wydzielonej  dla  ruchu  pieszych).  Czyli  mówimy  o  chodniku.  Jeżeli  go  nie  ma   i  nie  ma
wyznaczonego pasa dla ruchu pieszych to takiego obowiązku uprzątnięcia również nie ma.
Z.Telega: co w przypadku gdy będę sprzątał teren obok mojej posesji i ulegnę wypadkowi?
S. Grefling: wypadek to sytuacja w której zawsze jest sprawca.
M. Fuczek: wycofuję wniosek bo brniemy już za daleko w tej sprawie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za:  9 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymywania
czystości i porządku na terenie Gminy Branice 

(Uchwała Nr XIX/170/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 23

Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za:  11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie udziału w
nieruchomości

(Uchwała Nr XIX/171/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)



Ad. 24
Z. Telega: mam obawy co do wysokości kosztów koszenia w stosunku do otrzymanych środków ze
starostwa.
S. Baca:  chciałbym przypomnieć że otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa do zakupu zestawu
koszącego w kwocie 35tyś zł.
Z. Telega: kupiliśmy traktor. Ile kosztował?
P. Kopeczek: ok 70tyś zł.
Wyszedł Radny M.Nowak oraz E.Czyszczoń.
Udział bierze 10 Radnych.
Dyskusja ogólna o koszeniu i zaletach  estetycznych dla Gminy.
R. Lenartowicz: Panie wójcie trzeba zakupić kosiarkę (traktorek) do koszenia boisk.
 Sołtys Bliszczyc Z.Hass:  jaki okres mamy kosić?
S.Baca:  rok.
M.Szyhyński: porozumienie jest bezterminowe?
S.Grefling: porozumienie jest na rok a wykonanie uchwały jest uzależnione od porozumienia.
T. Mańkiewicz: chciałbym powiedzieć że jestem pełen podziwu dla Pana Wójta że tak to rozwiązał.
Są walory estetyczne i to co coś się widzi a są to pozytywne zmiany. Przede wszystkim zyskają
mieszkańcy Gminy Branice.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za:  10 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego
z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na

terenie Gminy Branice.

(Uchwała Nr XIX/172/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 25
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:

Za:  8 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie poparcia idei zawartej w  Apelu Rady
Miejskiej w Krapkowicach  dotyczącej  utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie

przejściowym  wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich
pozostających o rok dłużej w przedszkolach".

(Uchwała Nr XIX/173/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 26
M. Podkówka: wnoszę o przyjęcie tej uchwały w związku  z faktem zmniejszenia obszaru przez
Sejmik.



Wyszła Radna S.Żywina: obecnych 9 radnych

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za:  9 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie
obszaru chronionego krajobrazu.

(Uchwała Nr XIX/174/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 27. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za:  8 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie opłaty targowej
(Uchwała Nr XIX/176/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 28
Wolne wnioski  i informacje
M. Podkówka: pani wicestarosta prosiła mnie o przekazanie informacji, iż projekt remontu drogi
powiatowej  Włodzienin-  Uciechowice  został  już  ukończony,  pozostała  jeszcze  tylko  kwestia
studzienek.
M.  Fuczek:  otrzymaliście  państwo  pismo,  które   w  formie  odpowiedzi  przesłałem  do  Pana
Malewicza.
M. Szyhyński: to było pismo Pana Malewicza czy skarga?
M. Fuczek: to było pismo.
Mają  państwo w dokumentach również  dwie  skargi  wrócone przez  wojewodę  do Rady celem
rozpatrzenia. Skarga dotyczy przewodniczącego rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz
jednego z członków komisji rewizyjnej. 
Jeżeli przekażemy skargi do komisji rewizyjnej to Rada musi jednocześnie wskazać osobę która
będzie zastępowała przewodniczącego komisji. Dlatego też komisja proponuje żeby wskazać Pana
Tadeusza  Sęgę  aby  ten  w  przypadku  rozpatrywania  skargi  na  przewodniczącego,  prowadził
posiedzenie  komisji.  Jednocześnie  jest  rzeczą  oczywistą,  że  podczas  rozpatrywania  skargi  na
radnego,  który  również  jest  członkiem komisji  rewizyjnej,  aby  ów  radny  został  wyłączony  z
rozpatrywania przedmiotowej skargi.
Zatem  poddaję  pod  głosowanie  :  kto  jest  za  przekazaniem  skarg  do komisji  rewizyjnej  ze
wskazaniem  iż  w  przypadku  rozpatrywania  skargi  na  przewodniczącego  komisji  rewizyjnej
posiedzenie  będzie prowadził  członek komisji rewizyjnej Tadeusz Sęga:

Za 8                                         Przeciw 0                                          wstrzymało się: 1

M. Szyhyński:  jak traktować  pismo Pana Malewicza w sprawie wizji  lokalnej  w miejscowości
Lewice?
S.Grefling: analizując treść pisma uznaję iż jest to raczej wniosek.
M.  Fuczek:  skierujemy  przedmiotowy  wniosek  do  komisji  rewizyjnej  i  to  komisja  rewizyjna
odpisze do Pana Malewicza.
Kto jest za takim rozwiązaniem przedmiotowej sprawy:

Za 8                                         Przeciw 0                                             wstrzymało się 1



M.  Fuczek:  wpłynęło  pismo Pani  Urszuli  Lenartowicz  Sołtys  sołectwa Jakubowice w sprawie
dofinansowania do remontu budynku gospodarczego (odczytano pismo).
Proponuję aby  przekazać tę sprawę do komisji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych:
Zarządzam głosowanie: kto jest za przekazaniem sprawy do komisji:

Za 7                                          Przeciw 0                                           wstrzymało się 2

M. Szyhyński: Pani Sołtys jaki jest planowany koszt remontu?
U. Lenartowicz: około 40tyś. zł.
M. Szyhyński: czy Gmina może pilotować sprawę?
S. Baca: oczywiście.
R. Lenartowicz: w Boboluszkach jest uszkodzony łapacz wody, trzeba coś z tym zrobić.
M.  Humeniuk  –  Wiśniewska:  komisja  lokalnych  przedsięwzięć  gospodarczych  miała  w  planie
działania pkt. Wizytacja dróg gminnych. W związku z faktem iż proces ten jest w trakcie realizacji
(remonty) oraz aby nie powielać tego zadania komisja wnosi o rezygnację z realizacji tego punktu.
M. Fuczek zarządzam głosowanie  wniosku Pani Marty:

Za 9                                            Przeciw 0                                           wstrzymało się 0

Wniosek przyjęty.

Ad. 29

Wobec  wyczerpania  punktów  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  Marian  Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

Na tym protokół zakończono 14.20
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz
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Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 16 maja 2016 r. do dnia 19 czerwca 2016 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 20 czerwca 2016 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie nr 39G/2016 z dnia 23 maja 2016r.w sprawie zwiększenia planu dochodów i 

wydatków o kwotę 75.400zł 
• Zarządzenie nr 40G/16 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków 
• Zarządzenie nr 41G/16 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powołania komisji do spraw 

szacowania strat. 
• Zarządzenie nr 42G/16 sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę  

2056,00zł. 
• Zarządzenie nr 43G/16  w sprawie zmian w planie wydatków. 

 
 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  
 

• z dnia 2 maja 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Branicach do przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczych o 
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 

• z dnia 2 maja 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach 
świadczeń rodzinnych. 

• Z dnia 2 maja 2016r. w sprawie upoważnienia aspiranta pracy socjalnej do wykonywania 
określonych spraw Gminy w imieniu Wójta Gminy. 

• z dnia 2 maja 2016r. w  sprawie upoważnienia aspiranta pracy socjalnej do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego- Program „Rodzina 500plus”. 

• z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do uchwały Rady Gminy 
Branice nr XVIII/162/16 z dnia 16.05.2016r. 

• z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki do Zarządzenia 
Wójta Gminy Branice nr 39G/16 z dnia 23.05.2016r. 

• z dnia 23 maja 2016r. w sprawie oceny przydatności oraz zasad gospodarowania ruchomych 
składników Urzędu Gminy w Branicach- do dalszego użytkowania. 

• z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu nieograniczonego 
ustnego na sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Gminy 
Branice. • z dnia 23 maja 2016r.  w sprawie upoważnienia do wykonywania określonych spraw Gminy 
w imieniu Wójta Gminy. 

• z dnia 27 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli 
zarządczej w Urzędzie Gminy w Branicach oraz w sprawie zasad przeprowadzania 
samooceny w Urzędzie Gminy w Branicach. 

• z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki do Zarządzenia 
Wójta Gminy Branice nr 40G/16 z dnia 30.05.2016r. 

• z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w 
Branicach. 

• z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wzoru karty podpisów. 
• z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w planie wydatków. 
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• z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Wójta Gminy Branice. 
• z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego do 

wykonywania określonych spraw Gminy w imieniu Wójta Gminy. 
• z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego. 
• Z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu 

przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Andrzej 
Maksymowicz.  

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
• 16.05.2016 r.(Branice), sesja Rady Gminy; 
• 17.05.2016 r.(Branice), spotkanie z inspektorem przygotowującym audyt 

bezpieczeństwa placów zabaw na terenie naszej gminy; 
• 17.05.2016 r.(Opole), spotkanie z marszałkiem woj. Opolskiego Andrzejem Bułą - 

omówienie problemów trapiących naszą gminę i potencjalnych możliwości wsparcia UM; 
• 17.05.2016 r.(Gródczany), uczestnictwo w zebraniu sołectwa Gródczany ; 
• 18.05.2016 r.(Branice), spotkanie z pracownikami sezonowymi basenu kąpielowego 

Fala - omówienie zasad współpracy; 
• 23.05.2016 r.(Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Lemet  dotyczące 

ewentualności przebudowy drogi prowadzącej do zakładu; 
• 23.05.2016 r.(Branice), spotkanie z Panem Janem Staszczyszyn dotyczące rozwiązania 

problemu odkupienia polderu wodnego sprzedanego przez UG Panu Staszczyszynowi; 
• 23.05.2016 r.(Branice), akt Notarialny z Państwem Bąkowskim; 
• 24.05.2016 r.(Głubczyce), uczestnictwo w uroczystości otwarcia biura poselskiego 

Witolda Zembaczyńskiego w Głubczycach; 
• 25.05.2016 r.(Branice), spotkanie z projektantami projektującymi przebudowę budynku 

PSZOK w Wysokiej; 
• 27.05.2016 r.(Branice), wizytacja budynków będących własnością urzędu gminy Branice; 
• 29.05.2016 r.(Włodzienin), udział w uroczystym koncercie w Włodzieninie; 
• 31.05.2016 r.(Włodzienin), udział w konkursie ’mistrz tabliczki mnożenia’; 
• 31.05.2016 r.(Branice), uczestnictwo w zakończeniu zajęć ’Branicka Zumba’; 
• 31.05.2016 r.(Branice), udział w Cafe Poezja w ZGS Branice; 
• 01.06.2016 r.(Jędrychowice), oględziny miejscowości po lokalnych podtopieniach; 
• 01.06.2016 r.(Branice), udział w  spotkaniu z cyklu ’ cała polska czyta dzieciom’; 
• 02.06.2016 r.(Branice), udział w Cafe Poezja w ZGS Branice; 
• 03.06.2016 r.(Branice), spotkanie z mieszkańcami Jędrychowic, Włodzienina, którzy 

najbardziej ucierpieli w lokalnych wyładowaniach atmosferycznych - przedstawienie 
oferowanej pomocy; 

• 05.06.2016 r.(Branice), udział w II międzynarodowym dniu dziecka; 
• 06.06.2016 r.(Branice), spotkanie z przedstawicielami ZGS Branice - rozmowa na temat 

zmian w placówce; 
• 06.06.2016 r.(Jędrychowice), zebranie sołectwa Jędrychowice w celu nowego podziału 
środków sołeckich w związku z stratami wynikłymi po lokalnych podtopieniach; 

• 07.06.2016 r.(Posucice), odbiór wykonanych prac melioracyjnych w miejscowości, które 
zrealizowano na zlecenie UG; 

• 07.06.2016 r.(Branice), spotkanie z gronem nauczycielskim ZGS Branice - omówienie 
sytuacji bieżącej, planów na przyszłość; 

• 08.06.2016 r.(Branice), spotkanie  z wykonawcą na placu budowy modernizacji stadionu 
w Branicach 

• 09.06.2016 r.(Moszna ), spotkanie z kandydatem na prezesa OZPN Opole - wysłuchanie 
programu wyborczego i planów na przyszłość; 
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• 10.06.2016 r.(Kietrz), spotkanie z dyrektorem GZOZ Kietrz - rozmowy na temat zasad 
funkcjonowania przychodni i zasad finansowania z NFZ; 

• 10.06.2016 r.(Branice), spotkanie organizacyjne II Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
Amatorów w skokach przez przeszkody, które odbędą się w Wysokiej w sierpniu; 

• 12.06.2016 r.(Włodzienin), udział w festynie rodzinnym w SP Włodzienin; 
• 13.06.2016 r.(Branice), udział w uroczystości zakończenia sezonu w zespole Impuls; 
• 13.06.2016 r.(Branice), spotkanie z przedstawicielami szpitala dla NiPC w Branicach - 

omówienie problemowej sytuacji związanej z działkami UG na terenie szpitala; 
• 14.06.2016 r.(Branice), spotkanie z młodymi adeptami futbolu  w ZGS Branice; 
• 15.06.2016 r.(Istebna), spotkanie wyjazdowe członków BTS Branice z przedstawicielami 

GOK Istebna w celu pomocy organizacyjnej przy rajdzie rowerowym członków BTS do 
Istebnej; 

• 15.06.2016 r.(Włodzienin), zebranie sołeckie miejscowości Włodzienin; 
• 17.06.2016 r.(Głubczyce), walne zebranie członków PKS Głubczyce; 
• 17.06.2016 r.(Branice), spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym; 
• 18.06.2016 r.(Bliszczyce), udział w pikniku rodzinnym w DPS Bliszczyce. 
 
 

 
 

 
 



Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice 
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy

tj. od 16 maja do 17 czerwca 2016 r.

1.  W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2.   Uczestniczyłem  w Festiwalu Kultury Powiatowej- Kietrz 2016.
3.   Uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka KPSP w Głubczycach. 
4.   Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
5.  Na  bieżąco  interesowałem  się  sprawami  Rady  Gminy  Branice  i  Urzędu  Gminy.  Byłem
     w stałym kontakcie z biurem Rady.

 

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice o korespondencji
dotyczącej Rady Gminy z okresu między sesjami 

tj. od 16 maja do 17 czerwca 2016 r.

Korespondencja przychodząca.
1. 23-05-2016r.- Wójt Gminy Branice - informacja o przekazaniu interpelacji Radnej S.Żywina do
Starostwa Powiatowego.
2.  25-05-2016- Rada Miejska w Namysłowie- uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady
Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych.
3.  30-05-2016r.-  Rada  Miejska  w  Praszce-  uchwała  w  sprawie  poparcia  "Apelu  sejmiku
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o współfinansowanie
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu" 
4.  30-05-2016r.- Wojewódzki Sąd Administracyjny- odpis skargi kasacyjnej złożonej przez radną
Sabinę Żywina.
5.  01-06-2016r.- Rada Miejska w Gorzowie Śląskim- uchwała w sprawie przyjęcia "Apelu Rady
Miejskiej Gorzowa Śląskiego do Pani Beaty Szydło  Prezesa Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej
Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  dofinansowania  realizacji  zadań  Gminy  w  okresie
przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty"
6.   01-06-2016r. - Rada Miejska w Ozimku- uchwała w sprawie wystąpienia przez Radę Miejską w
Ozimku  z apelem  do Pani Beaty Szydło  Prezesa Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym, w
związku  z  wprowadzeniem  zmian  w  systemie  oświaty,  dotyczących  pozostawienia  dzieci
sześcioletnich w przedszkolach.
7.  01-06-2016r.  Rada  Miejska  w  Ozimku-  uchwała  w  sprawie  poparcia  "Apelu  sejmiku
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o współfinansowanie
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu".
8. 02-06-2016- Rada Miejska w Głubczycach- uchwała w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Miejskiej
w Głubczycach  do Pani Beaty Szydło  Prezesa Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej Ministra
Edukacji  Narodowej  w sprawie  utworzenia  zasiłków wyrównawczych w okresie  przejściowym
wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w
przedszkolach".
9.  02-06-2016r.- Rada Gminy Lubsza- uchwała w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Gminy Lubsza
do Pani Beaty Szydło  Prezesa Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym  wprowadzonych zmian
w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach". 



10. 02-06-2016r.- PKS Głubczyce- zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie wspólników  
      17.06.2016r. 
11. 02-06-2016r.- Rada Miejska w Zdzieszowicach- uchwała w sprawie poparcia idei zawartej w
Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach  dotyczącej  tworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie
przejściowym  wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających
rok dłużej w przedszkolach".
12. 02-06-2016r.- skarga na radnego- 06.06.2016r. Przekazano do Wojewody.
13. 02-06-2016r.- skarga na przewodniczącego Rady Gminy Branice i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej- 06.06.2016r. Przekazano do Wojewody.
14.  06-06-2016r.-  uchwała  w  sprawie  poparcia   Apelu dotyczącego   utworzenia  zasiłków
wyrównawczych w okresie przejściowym  wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci
sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach".
15.  09-06-2016r.-  uchwała  w  sprawie  poparcia  idei  zawartej  w   Apelu  Rady  Miejskiej
w  Krapkowicach   dotyczącej   tworzenia  zasiłków  wyrównawczych  w  okresie  przejściowym
wprowadzonych  zmian  w  systemie  oświaty  dla  dzieci  sześcioletnich  pozostających  rok  dłużej
w przedszkolach".
16.  09-06-2016r.- TV Głubczyce oferta nagrywania sesji Rady Gminy.
17. 10-06-2016r.- Wniosek Wójta  o wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadań z zakresu utrzymywania zieleni przydrożnej w
pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice
18. 13-06-2016r.- Wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w
sprawie poparcia idei zawartej w  Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach  dotyczącej  utworzenia
zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym  wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla
dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach".
19. 13-06-2016r.- Wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie
uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie obszaru chronionego krajobrazu.
20.  15-06-2016r.-  pismo  do  przewodniczącego  w  sprawie  nieprawidłowości  w  posiedzeniach
komisji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych.
21. 15-06-2016r.- Wojewoda Opolski- zwrot do realizacji skarg na Radnego oraz Przewodniczącego
Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej.
22. 16-06-2016r.- Rada Gminy Jemielnica- uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań
Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola.
23. 16-06-2016r.- wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia diet i ryczałtów  dla radnych.
24. 16-06-2016r.- wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie
uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie opłaty targowej.
25. 17-06-2116r.-  wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie
uchwały w sprawie zmiany WPF.

 

Korespondencja wychodząca:
1.  19-05-2016r.- Wojewoda Opolski- informacja  w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na Wójta
Gminy Branice.
2. 06-06-2016r.- Wojewoda Opolski- przekazanie skarg: 1. na radnego, 2. na Przewodniczącego
Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


