Protokół Nr XXII/16
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 17 października 2016 r., od godz. 10.00 do godz. 12:45
Na stan 14 radnych w sesji uczestniczy13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stefan Grefling – Radca Prawny,
Insp. Joanna Paruszewska – Komendant Powiatowy Policji
Asp.Szt. Waldemar Kacprzak- KP Kietrz
Iwona Kopaniecka- Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice
Sołtysi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
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 o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Branice za rok 2015.
11. Podsumowanie współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami.
12. Udzielenie informacji nt. Bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi dotyczącej działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Branicach do Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy
16. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze

inkasa, ustalenia inkasentów
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie sesji.
Sesja została poprzedzona uroczystym pożegnaniem byłej Radnej Pani Sabiny Żywina.

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
13 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
W.Chuchla: w tym punkcie chciałbym zwrócić uwagę oraz złożyć wniosek dotyczący pkt. 14
porządku obrad. Wójt oczywiście ma prawo do wnioskowania, składania projektów uchwał ale
podjęcie tej uchwały bedzie miało wpływ na podniesienie podatku dla szpitala, ROPS-u i naszej
przychodni. Moim zdaniem istnieje zagrożenie dla funkcjonowania służby zdrowia w Gminie.
Posiadam informacje że ta podwyżka niepokoi miszkańców. Otrzymałem również pismo w tej
sprawie (odczytano pismo). Z tego co wiem rada gminy Głubczyce nie obiąża szpitala. Prosze radę
aby popatrzeć na cały aspekt tej sprawy. Wnoszę zatem o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.
Druga rzecz to sprawa zwrotu działek – zarząd już podjął uchwałę w tej sprawie.
M.Fuczek: czy są jeszcze jakieś wnioski w tym punkcie?
S.Baca: chciałbym złożyć 2 wnioski: 1. wniosek o włączenie do porządku obrad: pkt. Podjęcie
uchwały w w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „Przyroda wspólnym dobrem” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. oraz 2. wniosek o właczenie pkt.
Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Branice do realizacji projektu pn. Nie-SamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
J. Mokrzycki- składam wniosek wniosek o włączenie do porządku obrad pkt. Podjęcie uchwały w
sprawie powołania składu komisji Realizacji zadań społecznych, oświatowych i OSP oraz Komisji
Rolno – Ekologicznej.
M.Fuczek: mamy zatem trzy wnioski. Zarządzam głosowanie:
Wniosek1: Radnego Wojciecha Chuchli- zdjęcie z porządku obrad punktu 14.
Za: 3
Przeciw: 8
Wniosek odrzucony

wstrzymało się: 2

Wniosek 2: Radnego Janusza Mokrzyckiego w sprawie podjęcia chwał w sprawie komisji rolnej
oraz komisji oświatowej.
Za: 11
Przeciw: 0
Wniosek przyjęty

wstrzymało się: 2

Wniosek 3: Wójta Sebastiana Bacy w sprawie podjęcia uchwał j/w.
Za: 13
Przeciw: 0
wniosek przyjęty

wstrzymało się: 0

Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków.
Głosowanie w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad:
Za: 12

Przeciw: 0

Przyjęto nowy porządek obrad.

wstrzymało się: 1

Ad. 4.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji rady gminy, która odbyła się 14 września
2016r.
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Protokół z sesji został przyjęty.
Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do protokołu).
Dodatkowo informacja uzupełniona prezentacją multimedialną Rewaloryzacja miejsc kultury w
Gminie Branice- zapis multimedialny sesji godz: 10:30-10:45.
E.Czyszczoń: w ramach inwwestycji proszę Panie Wójcie pamiętać o kanalizacji w byłym
budynku OPS, sprawa jest znana.
M.Nowak: chciałbym zauważyć że tzw. "grzybek" w Branicach to nie kwestia tego co znajduje się
na tym placu co każdy tak właśnie kojarzy ale nazwa pochodzi od drzewa tam się znajdującego i
proszę o zachowanie tego elementu.
J.Bartoszewski: czy w tym planie gdzie jest mowa o siłowni, to dotyczy wszystkich mieszkańców
Gminy, będzie to dostępne dla wszystkich? Co dzieje się w sprawie drogi koło kościoła w
Branicach?
S.Baca: co do siłownia to takie mamy właśnie założenie- dla mieszkańców. Co do tematu drogi to
było już kilka spotkań w sprawie drogi i jedno z proponowanych rozwiązań -droga
jednokierunkowa- nie rozwiązuje problemu a nawet może spowodować powstanie nowych
podobnie jak pomysł montażu świateł na tym odcinku. Rozwiązaniem byłaby obwodnica i trzeba
nad tym bardzo poważnie pomyśleć w kontekście planowania zadań na lata 2018-2020. Jest to
stosunkowo krótki odcinek bo ok 500m ale to kwestia wykupu działek, planu itp. Na obecną chwilę
nie ma "dobrych" rozwiązań.
Ad. 6.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczka została złożona na piśmie
(załącznik do protokołu).
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.
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 1 protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 29.09.2016r.

Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
Odczytał informację o złożonych interpelacjach.

Ad.9
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.
E.Czyszczoń odczytał 2 interpelacje oraz złożył je na piśmie na ręce przewodniczącego.
Interpelacje dotyczyły : pierwsza dokonanie i oznaczenie ulicy w Branicach w okolicy „Biedronki”
druga w sprawie konieczności kontroli i naprawy uszkodzenia na ul. Mickiewicza w Branicach.
Z.Telega złożył interpelację w sprawie wykoszenia poboczy drogi powiatowej Włodzieninskrzyżowanie Wysoka.
R.Lenartowicz złożył interpelację w sprawie oczyszczenia rowu w miejscowości Boboluszki.
W.Chuchla zapytał na jakim etapie jest sprawa zaoranych rowów przy drodze Zubrzyce – Lewice?
S.Baca odpowiedział iż temat zaoranych dróg, rowów itp. jest w toku. W materiałach radnych jest
pismo do jednej z największych spółek w tej sprawie a to początek realizacji tych spraw.
J.Mokrzycki: ile kosztowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu obok szpitala?
S.Baca ogólny koszt to kwota ok. 150tyś zł. W tym roku to było 65 tyś zł. Parking służy
nieodpłatnie mieszkańcom korzystającym z usług przychodni jak też pracownikom szpitala.

Ad. 10 Informacja o realizacji zadań oświatowych.
Informację przedstawiła ustnie Pani Iwona Kopaniecka- zapis multimedialny 11:00-11:10.
Konkluzja wystąpienia: w najbliższych latach w związku z reformą oświatową trzeba przemyśleć i
wypracować rozwiązania dla szkół.
M.Fuczek: czy w koleracji pomiędzy liczbą uczniów i nauczycieli oraz efektami nauczania można
postawić znak równości?
I. Kopaniecka: nie, liczba uczniów maleje a zatrudnienie jest na stałym poziomie. To duże
wyzwanie dlatego trzeba szukać rozwiązań.
W.Chuchla: czy w Pani wypowiedzi były diagnozy na przyszłość?
I. Kopaniecka: tak, wskazuję na fakt zmniejszania liczby uczniów oraz zmiany oświatowelikwiadacja gimnazjów. To przyczyni się do zmniejszenia w ZSG Branice 2 oddziałów.

Ad. 11 Podsumowanie współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami.
Informacja ustana przygotowana przez Wójta- brak dyskusji i pytań, punkt zamknięty.
Ad. 12 Udzielenie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego w Gminie Branice.
Informację przedstawiła na piśmie i w krótkim wystąpieniu Insp. Joanna Paruszewska – Komendant
Powiatowy Policji (zapis multimiedialny od godziny 11.11).
W.Chuchla: chciałbym uzyskć informację czy planowany jest powrót funkcjonariuszy do budynku
w Branicach?
Insp. Joanna Paruszewska: oczywiście nastąi to po zakończeniu prac remontowych. Chciałabym
dodać że nastąiła zmiana personalna jeżeli chodzi o dzielnicowych w gminie Branice.
M.Nowak: rozumię że liczba dzielnicowych nie uległa zmianie?
Insp. Joanna Paruszewska: oczywiście że nie jest to zmiana personalna dla odświeżenia kadry.
M.Nowak zauważył problem z dostępem do dzielnicowych w przypadku gdy podejmują
interwencje w szpitalu lub DPS-ach.
Insp. Joanna Paruszewska- zawsze można tak zoorganizować pracę by to nie wpływało na
bezpieczeństwo mieszkańców.
T.Sęga: jak wygląda Gmina Branice na tle innych Gmin?
Insp. Joanna Paruszewska- bardzo dobrze.W materiałach macie państwo statystyki. Oczywiście nie
są one całkowicie odzwierciedleniem stanu faktycznego ale dają pewien obraz np. wzrosła
wykrywalność do 89% to bradzo dobry wynik.
W.Chuchla: znany jest problem różnego rodzaju używek, narkotyków. Czy ten temat jest

monitorowany?
Insp. Joanna Paruszewska- oczywiście stosujemy metody operacyjne w materiałach również są
dane w tym temacie.
Z.Telega: mamy dwóch dzielnicowych. Który dzielnicowy został zmieniony?
Insp. Joanna Paruszewska: jak wspomniałam zmiana nie dotyczy złej pracy funkcjonariuszy a jest
to zmiana dla odświeżenia kadry możliwości wykazania sie funkcjonariuszom w nowym terenie.
Dla państwa nic się nie zmienia dodam że funkcjonariusz już pracuje od pewnego czasu w nowym
przydziale w gmine Branice.
J.Mokrzycki zauważył że informacja zawiera zapisy stricto prawne i poprosił o przygotowywanie
informacji bardziej czytelnej z opisem podstaw prawnych przedstawianych w informacjach i
uzyskał zapewnienie że wszelkie informację będą właśnie tak przygotowywane.
M.Fuczek zauważył że w materiałach są statystyki i to co podkreśliła również Pani Paruszewska
wzrosła wykrywalność. Pytanie: czy wykrywalność wynikała z działań Policji czy miały na to
wpływ inne czynniki?
Insp. Joanna Paruszewska: oczywiście prowadzimy postępowania. Wykrywalność to również efekt
prowadzonych wcześniej (w roku ubiegłym) postępowań jak również zdażają sie sytuacje że to
sami poszkodowani wskazują sprawców.
Dyskusja ogólna- zapis multimedialny.
Na koniec dyskusji Wójt gminy Branice wręczył na ręce Insp. Joanna Paruszewskiej zakupiony
alkomat do wykorzystania w bieżącej pracy funkcjonariuszy.
O godzinie 11:35 przewodniczący M.Fuczek zarządził 10 min. Przerwę.
11:45 wznowienie obrad.
Ilość radnych 12- głosów 12- brak Radnego Pawła Kopeczek.
Ad. 13
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za:

6

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 6

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekazania skargi dotyczącej działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach do Komisji Rewizyjnej.
(Uchwała Nr XXII/192/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 14
W. Chuchla po raz kolejny podkreślał iż ten punkt należy usunąć z porządku obrad. Dodał że dla
niego ważne jest jak obecnie działa szpital.
Od godz.11:52- ilość radnych 13- głosów 13- wrócił radny Paweł Kopeczek.
S.Baca: w tym punkcie widzę że po raz kolejny muszę przypomnieć fakty a nie mity czy domysły.
Otóż szpital otrzymywał i otrzymuje ulgi z Urzędu Gminy i ta pomoc nie była bezterminowa a
decyzja zapadła w chwili kiedy szpital potrzebował naszej pomocy. Obecnie ma większy budżet niż
budżet Gminy. W ubiegłym roku, Panie Wojciechu przypominam, podjęliśmy decyzję o wzroście
podatku i obecnie jest to tylko i wyłącznie konsekwencja tej decyzji, podkreślam decyzji z
ubiegłego roku. W ostatnim czasie było (być może tak odbieranych) nieporozumień na drodze
szpital – Gmina ale to nie oznacza, że podjęcie tej uchwały jest następstwem takiej sytuacji. Byłoby
to nieodpowiedzialne z naszej strony. Takie przedstawianie sytuacji jest nieodpowiedzialne i proszę
nie wprowadzać nikogo w błąd. Inne samorządy stosują stawki równe dla wszystkich podmiotów i
to jest sprawiedliwe. Ewentualna podwyżka dla szpitala będzie oznaczała obciążenie w kwocie ok
19 tyś zł czy zatem przy budżecie jakim dysponuje szpital to kwestia zagrożenia dla jego
funkcjonowania? Twierdzenie że może to spowodować utratę miejsc pracy czy inne negatywne

skutki dla pracowników jest całkowicie nieprawdziwe i z mojej strony chcę zapewnić wszelką
pomoc prawną, dla osób które będą w jakikolwiek ucierpią poprzez nieodpowiedzialne zachowanie
osób lub instytucji.
Dodam że kondycja szpitala jest bardzo dobra co nie jest tajemnicą. Ja chciałbym aby pracownicy
urzędu Gminy otrzymywali takie wynagrodzenia jak pracownicy szpitala. Dam państwu przykład.
Odchodzi od nas pracownik i będzie zatrudniony w szpitalu (nie wnikając ale nie jest to stanowisko
kierownicze, jest to zatrudnienie w kuchni). U nas pracownik zarabiał 1600zł to nie żart takie mamy
stawki, tam zarobi znacznie wiecej, niespełna dwukrotnie więcej.
Wszyscy chcemy inwestycji, rozwoju Gminy i dlatego każdy grosz dla budzetu jest ważny.
W 2012r. Szpital drastycznie podniósł koszty ogrzewania co głównie dotknęło dzieci, uczniów ZSG
Branice. Podwyżka była w granicach 30%-40% i nikt nie martwił się czy Gminę na to stać czy nie,
nikt nie rozmawiał. Zatem na ten temat trzeba spojrzeć znacznie szerzej a nie tylko z perspektywy
wzrostu, jak na warunki szpitala, groszowego podatku od nieruchomości.
Proszę o podejście do sprawy kompleksowo.
E.Czyszczoń: potwierdzam słowa Pana Wójta. Osobiście widziałem faktury za ogrzewanie to były
kolosalne obciążenia i szkoda że nie ma dziś Pana dyrektora Szpitala bo chciałem z nim o tym
porozmawiać. Zgłosiłem ten problem poprzedniej Pani Wójt ale to nie rozwiązało problemu.
Dyskusja ogólna- zapis multimedialny.
W.Chuchla: składam wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
J.Mokrzycki: Gmina ma swoje plany, inwestycje, oczekiwania mieszkańców. Na to muszą być
środki i o tym też musimy pamiętać.
S.Baca: chciałbym dodać w aspekcie ostatnich wypowiedzi że podatek od nieruchomości (które
zwrócimy szpitalowi) nie będzie płacony przez szpital a województwo więc proszę nie
wprowadzać ludzi w błąd.
M.Nowak: nie da się ukryć zasług szpitala dla miejscowej ludności. Niestety ostatnim czasem da się
zauważyć że jakiekolwiek działania i cokolwiek się dzieje a dotyczy szpitala kończy się na
ogrodzeniu, bramie szpitala. Kiedyś szpital był częścią integralną naszej społeczności teraz jest
szpital i.... cała reszta.
W.Chuchla: szpital ma swój budżet i działa tylko w jego ramach.
S.Baca: Panie Wojciechu przecież Pan wie że jest możliwość partnerstwa ale szpital tego widocznie
nie chce a sami nic nie zrobimy. Partnersto jest możliwe.
M.Fuczek: zarządzam głosowanie nad wnioskiem Radnego W. Chuchli w sprawie odrzucenia
projektu uchwały.
Za 3
Przeciw 8
wstrzymało się 1
wniosek odrzucony
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 7

Przeciw: 3

Wstrzymało się: 2

1 radny nie głosował.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała Nr XXII/193/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za:

12

Przeciw:

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy
(Uchwała Nr XXII/194/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 16
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za:
12
Przeciw:
1 radny nie głosował

Wstrzymało się:

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków

w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
(Uchwała Nr XXII/195/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17
Informację przedstawiła Pani Iwona Kopaniecka wskazując konieczność podjęcia uchwały ze
wskazaniem walorów projektu. Projekt jest niezbędny w ceulu uzyskania większej liczby punktów.
Dofinansowanie to 85% i dotyczy 2 miejsc. W chwili obecnej tworzony jest projekt.
Dyskusja ogólna- zapis multimedialny.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13

Przeciw:

0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Przyroda wspólnym dobrem” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.
(Uchwała Nr XXII/196/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18
Informację przedstawiła Pani Iwona Kopaniecka. Podjęcie uchwały będzie skutkowało powstaniem
1 etatu dla 3 osób niesamodzielnych. Umowa na 35 miesięcy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13

Przeciw:

0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Branice do realizacji
projektu pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby
niesamodzielne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Opolu.

(Uchwała Nr XXII/197/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za:

9

Przeciw:

Wstrzymało się: 4

0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rolno -

Ekologicznej
(Uchwała Nr XXII/198/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za:

8

Przeciw:

0

Wstrzymało się: 5

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Realizacji

Zadań społecznych, Oświatowych i OSP.
(Uchwała Nr XXII/199/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 21 Wolne wnioski i informacje
M.Szyhyński: Panie Wójcie, proszę o uwzględnienie możliwości utworzenia drogi
przeciwpożarowej w trakcie remontu przy szkole podstawowej we Włodzieninie.
R. Lenartowicz: proszę o wykoszenie poboczy na drodze z Dzbańc Osiedla do Rogożan.
E.Czyszczoń: chciałbym zgłosić a zarazem prosić o sprawdzenie możliwości zmiany trasy kursu
autobusu o godzinie 14:30 tak aby w ramach kursu autobus przejeżdżał w okolicy szkoły ponieważ
obecnie dzieci po 8 lekcji muszą biec na przystanek koło szpitala.
R.Lenartowicz: chciałbym podziekować Panu Wójtowi, pracownikom i wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie uroczystości w Boboluszkach.
J.Bartoszewski: czy istnieje możliwość zaproszenia przedstawicieli zarządu dróg w sprawie tego
skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej -Niekazanice?
M.Fuczek: ten temat był omawiany na poprzedniej sesji.
W.Chuchla: mam pytanie ponieważ rada nie podjęła uchwały w sprawie uchylenia mandatu radnej
to czy wypłacanie diet i podejmowanie uchwał było zgodne z prawem?
M.Fuczek: odpowiem od razu. W tej sprawie były 2 opinie prawne które zostały państwu
przekazane a z których jasno wynikało że do czasu ostatecznego i prawomocnego rozstrzygnięcia
sprawy radna ma pełnię praw wynikających z mandatu radnego.
S.Grefling: oczywiście przygotowywałem państwu dwie opinie w tej sprawie i podtrzymuję zawarte
tam stanowisko. W tej sprawie wszystko jest jasne.
W.Chuchla: pożegnanie było bardzo fajne, jak będę miał takie samo pożegnianie jak Pani Żywina
to złożę mandat radnego.
S.Baca: co do pożegnań to był nasz wspólny pomysł mój i przewodniczącego. Był również
zaproszony były sołtys branic niestety nie zaszczycił nas swoją obecnością. Myślę że trzeba
doceniać ludzi. Panie Marku chętnie bliżej poznam ten temat drogi koło szkoły we Włodzieninie.
W sprawie koszenia poboczy panie Romanie zrobimy co sie da w miarę możliwości. W sprawie
chodnika przy ul. Kościelnej to remont planowany jest na listopad. Co do zmiany trasy kursu 14:30

zobaczymy co da się zrobić bo nie my o tym decydujemy. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką i to
niebezpieczne skrzyżowanie jestem
w stałym kontakcie z zarządem dróg. Będzie ono
przebudowywane w przyszłym roku z zastosowaniem możliwych zabezpieczeń. Pan Wojciech
wspominał podczas dyskusji o kamieniu w okolicy budynku byłej Gminy. To nie kamień a pomnik
który funkcjonował wcześniej.
E.Czyszczoń: dobrze by było aby na drodze 419 namalowano pas środkowy dla poprawy
bezpieczeństwa.
Ad. 22
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono 12:45
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

Informacja z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 15 września 2016 r. do dnia 16 października 2016 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 17 października 2016 r.)

I. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 68G/16 z dnia 13 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów
i
wydatków o kwotę 255 936zł
Zarządzenie nr 69G/16 z dnia 21 września 2016r. w sprawie w zmian w planie wydatków.
Zarządzenie nr 70G/16 z dnia 22 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Zarządzenie nr 71G/16 z dnia 27 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds.
zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Branice.
Zarządzenie nr 72G/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla
wyboru Sołtysa wsi Branice.
Zarządzenie nr 73G/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i
wydatków o kwotę 29 942,30zł
Zarządzenie nr 74G/16 z dnia 6 października 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców do
szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów
pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.
Zarządzenie nr 75G/16 z dnia 10 października w sprawie zmian w planie budżetu.
Zarządzenie nr 76G/16 z dnia 11 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Branice.

b) dotyczące Urzędu Gminy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

z dnia 16 września 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do uchwały rady Gminy
XXI/187/16,
dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zarządzenia Wójta Gminy
Branice nr 69G/16,
z dnia 22 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej,
z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Branicach.
z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zarządzenia Wójta Gminy
Branice nr 73G/16,
z dnia 28 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie gminnej w
Urzędzie Gminy w Branicach.
z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Branicach.
z dnia 10 października 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego.
z dnia 11 października 2016r. w sprawie ustalenia klasyfikacji dla kont w jednostce budżetowej.
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II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania:
14.09.2016 r. (Branice), spotkanie z przedsiębiorcami z Katowic. Rozmowy na temat ponownego
uruchomienia cegielni;
14.09.2016 r. (Branice), sesja Rady Gminy;
16.09.2016 r. (Branice), akt notarialny zawarty z Państwem Bryl;
16.09.2016 r. (Branice), uczestnictwo w radzie budowy drogi w Włodzieninie;
18.09.2016 r. (Istebna), udział w uroczystości dożynkowej Gminy Istebna;
19.09.2016 r. (Branice), spotkanie z przedsiębiorcami z ternu Kravare (Czechy);
20.09.2016 r. (Wiechowice), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Wiechowice;
21.09.2016 r. (Branice), spotkanie z Komendantem PSP Głubczyce w sprawie przyjęcia OSP do krajowego
systemu ratownictwa;
21.09.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron dystrybucja;
21.09.2016 r. (Branice), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Branice;
22.09.2016 r. (Bliszczyce), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Bliszczyce;
22.09.2016 r. (Branice), spotkanie z rodzicami dzieci oraz trenerkami zespołu Impuls;
23.09.2016 r. (Branice), przywitanie zespołu ‚ Kaprys’ - powracającego z Chorwacji z złotym medalem
mistrzostw świata;
23.09.2016 r. (Neplahovice), spotkanie z Panią Daną Schreierową starostą Neplachovic. Omówienie
wspólnych przedsięwzięć;
23.09.2016 r. (Branice), spotkanie z przedsiębiorcami śląskich firm;
23.09.2016 r. (Branice), rada budowy drogi w Włodzieninie;
26.09.2016 r. (Branice), spotkanie z projektantem projektującym place zabaw w miejscowościach
aplikujących o ich budowę z środków zewnętrznych;
26.09.2016 r. (Głubczyce), walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi;
27.09.2016 r. (Branice), spotkanie z dyrekcją placówki ’Ziarenko’;
27.09.2016 r. (Boboluszki), zebranie organizacyjne obchodów 100 lecia kościoła w Boboluszkach;
28.09.2016 r. (Boboluszki), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Boboluszki;
29.09.2016 r. (Branice), rada budowy drogi w Włodzieninie;
30.09.2016 r. (Głubczyce), akt notarialny z Panią Bednarczyk;
30.09.2016 r. (Pietrowice Wielkie), spotkanie z sekretarzem gminy Pietrowice Wielkie Panem Andrzejem
Wajdą. Rozmowy na temat wizji zarządzania gminą oraz planów na przyszłość.
03.10.2016 r. (Branice), robocze spotkanie z dyrekcją ZGS Branice;
04.10.2016 r. (Głubczyce), spotkanie z starostą Powiatu Głubczyckiego Panem Józefem Koziną . Rozmowy
na temat rozwiązania problemowych inwestycji drogowych;
05.10.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron;
05.10.2016 r. (Branice), udział w zebraniu wiejskim sołectwa Branice (wybory sołtysa);
06.10.2016 r. (Branice), udział w konferencji zorganizowanej w ZGS Branice , której efektem finalnym ma
być powstanie Rady Młodzieżowej Gminy Branice;
06.10.2016 r. (Branice), podpisanie porozumienia gminy Branice, OSP Lewice oraz PSP Głubczyce
przyjmujące w poczet krajowego systemu ratownictwa OSP Lewice;
06.10.2016 r. (Włodzienin, Branice), odbiór techniczny inwestycji drogowej w Włodzieninie;
06.10.2016 r. (Jarnołtówek ), udział w szkoleniu zorganizowanym dla rady programowej LGD Płaskowyż
Dobrej Ziemi;
07.10.2016 r. (Jarnołtówek ), udział w szkoleniu zorganizowanym dla rady programowej LGD Płaskowyż
Dobrej Ziemi;
09.10.2016 r. (Włodzienin) udział w kolejnej edycji dni Papieskich zorganizowanych w parafii Włodzienin;
10.10.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji lokalnej rady gminy Branice;
10.10.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji oświatowej rady gminy Branice;
10.10.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji rolnej rady gminy Branice;
10.10.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji budżetowej rady gminy Branice;
11.10.2016 r. (Branice), spotkanie komitetu organizacyjnego przetargu na centrum kultury, park oraz
kanalizację w Branicach;
10.10.2016 r. (Włodzienin), rozmowy z dyrektorem SP Włodzienin na temat projektu bioróżnorodności;
12.10.2016 r. (Głubczyce), udział w konferencji podsumowującej aktywizacje bezrobotnych oraz możliwości
kształcenia przyszłych pracowników przez szkoły działające na terenie naszego powiatu;
13.10.2016 r. (Branice), udział w pracach zespołu organizacyjnego święta niepodległości 10 .11. 2016 r.;
14.10.2016 r. (Lewice), spotkanie z projektantem modernizacji boiska w Lewicach;
14.10.2016 r. (Branice), spotkanie z instruktorką zespołu tanecznego Impuls;
16.10.2016 r. (Boboluszki), udział w uroczystościach 100 lecia kościoła parafialnego w Boboluszkach;
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Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 14 września do 16 października 2016 r.
1.
2.
3.
4.

W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej w Kietrzu.
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 14 września do 16 października 2016 r.
Korespondencja przychodząca.
1. 2016-09-16- zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Branice na sesję Rady powiatu
22.09.2016,
2. 2016-09-16- pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie przekazania pisma
dotyczącego OPS Branice.
3. 2016-09-21- Regionalna Izba Obrachunkowa, uchwała w sprawie pozytywnej opinii dot.
realizacji budżetu za I półrocze 2016r.
4. 2016-09-27- pismo KPP Głubczyce- informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Branice.
5. 2016-09-28- Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu- wystąpienie pokontrolne.
6. 2016-09-30- Krzysztof Saduniowski- pismo do Wójta Gminy Branice w sprawie uwzględnienia
w budżecie 2017 środków na odwodnienie świetlicy wiejskiej w Gródczanach.
7. 2016-09-30- odpowiedź do kancelarii adwokackiej na skargę w sprawie pracownika Urzędu
Gminy Branice.
8. 2016-10-03- wniosek Radnego Zdzisława Telega w sprawie zmiany przynależności w
komisjach.
9. 2016-10-05- pismo Wójta Gminy Branice skierowane do TOP Farms w sprawie dróg polnych.
10.2016-10-10- pismo Wojewody Opolskiego w sprawie zakończenia analizy oświadczeń
majątkowych.
11. 2016-10-12- Uchwała zarządu Województwa opolskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia
nieruchomości położonych w Branicach.
12. 2016-10-14- pismo Uniwersytetu Opolskiego w sprawie dofinansowania.

Korespondencja wychodząca:
1. 2016-09-20- pismo do Anny Nawrockiej w sprawie terminu rozpatrzenia skargi,
2. 2016-09-20- pismo do SKO Opole o terminie rozpatrzenia skargi Anny Nawrockiej.
3. 2016-10-13- zaświadczenie dla Radnej Teresy Mróz w sprawie uczestnictwa w pracach Rady.

