Protokół Nr XXXII/17
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 16 października 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 11:30
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
Nie obecni: Radny Wojciech Chuchla, Radny Marek Szyhyński, Radny Artur Nowak
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice
Lesław Antoszczyszyn – Radny Sejmiku Wojewódzkiego
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego
Waldemar Kacprzak – Komendant Policji w Kietrzu
Robert Janicki – Funkcjonariusz Policji w Kietrzu
Stefan Grefling - Radca Prawny
Iwona Kopaniecka – Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice
Sołtysi
Porządek obrad:
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. Udzielenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Branice.
11. Udzielenie informacji dotyczącej podsumowania współpracy Gminy Branice z
sąsiednimipaństwami.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Uciechowicach.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 149/24 położonej
w miejscowości Branice).
16. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 9/48 położonej
w miejscowości Dzbańce-Osiedle).
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zamianę nieruchomości (działki nr 425/1 i
246/3położone w miejscowości Lewice).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokale nr 4,5,6
i7 w budynku nr 137 we Włodzieninie).
19. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Branice na 2017 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji w
Głubczycach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie sesji.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał Radnego Wojewódzkiego – Pana Lesława Antoszczyszyna, Radnych Powiatowych
oraz wszystkich pozostałych zebranych.
Przewodniczący pogratulował Pani Sołtys Jakubowic, Pani Urszuli Lenartowicz zajęcia III
miejsca w Sołtys Roku Opolszczyzny oraz wręczył w podziękowaniu kwiaty.

Ad. 2
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji
uczestniczy 12 radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, poinformował o wprowadzeniu
autopoprawki do budżetu gminy, oraz zawnioskował o wprowadzenie punktu 22. podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad pkt. 22
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał po głosowanie przyjęcie porządku obrad
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Ad 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Otwarcie dyskusji:
M. Nowak: Czy jeżeli składałem wniosek o zmianę komisji to czy nie powinno być uchwały
w tej sprawie?
M. Fuczek: Nie wpłynęły żadne projekty uchwał. Albo komisja albo 3 radnych przygotowuje
projekty uchwał który zostaje przedstawiony na sesji.
Zamknięcie dyskusji
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy, które odbyła
się 18 września 2017r.
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

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).
Ad 7.
Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
T. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
J. Mokrzycki poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna spotkała się
jeden raz. Tematem było rozpatrzenie sprawozdania za 1 półrocze.
P. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
E. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP
spotkała się dwa razy. Pierwsze spotkanie, które się odbyło była to komisja objazdowa po
placówkach oświatowych. Na drugim posiedzeniu komisja pracowała nad porządkiem obrad
dzisiejszej sesji.
M. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych
Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
Ad. 8
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia złożonych interpelacji radnych.
Ad.9
Przewodniczący rozpoczął dyskusję - Interpelacje i zapytania Radnych.
M. Fuczek: W dniu dzisiejszym wpłynęła jedna interpelacja Radnego Tadeusz Sęgi dotycząca
wniosku mieszkańców Wódki i Posucic o postawienie znaku ”Uwaga Dzieci” oraz
o namalowanie pasów przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym w miejscowości
Wódka. Prośba o dokonanie przeglądu przepustu w miejscowości Posucice oraz wykonanie
jego naprawy,a także o naprawę dwóch dziur w miejscowości Posucice.

Ad.10.
Udzielenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Branice.
(Pismo Komenda policji załącznik do protokołu)
M. Fuczek: Proszę o udzielenie informacji Pana Komendanta z Kietrza Pana Waldemara
Kacprzaka

W. Kacprzak: Dzień dobry. Chciałbym przeprosić w imieniu Pana Komendant Powiatowej
Policji w Głubczycach Młodszego Inspektora Tomasza Musialika, że nie mógł przybyć na
posiedzenie Rady Gminy. Ze względu na obowiązki służbowe.
Nastąpiła zmiana na stanowisku dowodzącego, na stanowisku komendanta obecnie mamy
właśnie Pana Tomasza Musialik.
Przygotowałem informację pisemną z rozbiciem na sołectwa w gminie Branice. Znajduje się
tam obraz sytuacji jaka jest na terenie gminy. Sytuacja nie jest zadowalająca. Jest wiele
jeszcze do zrobienia. Uważam, że sytuacja jest stabilna. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę
policji w Kietrzu i obsługują teren Branice starają się w sposób rzeczowy i merytoryczny
podchodzić do każdej sprawy. Problemy są wyjaśniane dość skutecznie. Współpracujemy
z instytucjami na terenie gminy np. OPS oraz placówkami DPS – są to miejsca, które
sprawiają dużo problemów- np. poprzez zaginięcia osób. Problemem jest też kwestia Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Jest dużo interwencji do osób z oddziału
uzależnień. Osoby, które przyjeżdżają na leczenie nie raz są jeszcze pod wpływem przez co
nie zostają przyjęci do oddziału ale zostają na noc w Branicach i stwarzają problemy. Trzeba
zatrzymywać ich w izbie wytrzeźwień, nie jednokrotnie są to osoby, które uciekają przed
organami ścigania. Graja na pewnych uczuciach, to się im udaje. Uważam, że zdecydowane
działania policjantów powodują, że przypadków jest mniej. Nie ma sensu przybliżanie tych
wszystkich cyfr, ponieważ Państwo otrzymali już te dane na papierze. Na wszelkie pytania
postaram się jednak odpowiedzieć. Dziękuję.
M. Fuczek: Dziękujemy.
Ad. 11.
Udzielenie informacji dotyczącej podsumowania współpracy Gminy Branice z sąsiednimi
państwami.
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Z obrad sesji wychodzi Radna Wiesława Hnatiuk
Ad. 12.
Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Branice.
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Branice.
(Uchwała XXXII / 327 /17stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Uciechowicach.
Wraca Radna Wiesława Hnatiuk
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się:

0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach.
(Uchwała XXXII / 328 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
14. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
M. Fuczek: Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie informacji na temat
głosowania nad tym punktem.
T. Mróz: Komisja Budżetowo Finansowo zagłosowała za nie podwyższaniem podatku o 1gr.
Aby pozostała zerowa na grunty i budynki dla działalności medycznej.
P. Kopeczek: Komisja Rolno Ekonomiczna głosowała tak samo
E. Czyszczoń: Komisja Oświatowa dała propozycję w zakresie świadczeń zdrowotnych aby
była zmiana o 1 gr.
M. Fuczek: Czy to będzie wniosek?
E. Czyszczoń : nie
M. Humeniuk – Wiśniewska: Komisja Lokalna Przedsięwzięć Gospodarczych głosowała aby
w ogóle nie podnosić podatku, aby zostało tak jak jest. Tak samo jak komisja budżetowa.
M. Fuczek: wniosek do uchwały aby w tym punkcie zarówno podatek dotyczący stawki
budynków i stawek gruntów nie wzrósł dla podmiotów prowadzących działalność
medyczną.To jest ROPS, przychodnie i wszystkie podmioty prowadzące działalność
medyczną. Podatek nie wzrośnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany do uchwały
dotyczącej podatków. Zmiany o nie zmienianie stawek podatków dla podmiotów
prowadzących działalność medyczną.
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się:

0

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości po uwzględnieniu wcześniej przegłosowanego wniosku..
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się:

1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
(Uchwała XXXII / 329 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 149/24 położonej
w miejscowości Branice).
Za: 12.

Przeciw: 0

Wstrzymało się:

0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości (część
działki nr 149/24 położonej w miejscowości Branice).

(Uchwała XXXII / 330 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 9/48 położonej
w miejscowości Dzbańce-Osiedle).
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się:

0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki
nr 9/48 położonej w miejscowości Dzbańce-Osiedle).
(Uchwała XXXII / 331 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zamianę nieruchomości (działki nr 425/1 i 246/3
położone w miejscowości Lewice).
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się:

0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zgody na zamianę nieruchomości
(działki nr 425/1 i 246/3 położone w miejscowości Lewice).
(Uchwała XXXII / 332 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokale nr 4,5,6 i 7
w budynku nr 137 we Włodzieninie).
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości (lokale nr 4,5,6 i 7 w budynku nr 137 we Włodzieninie).
(Uchwała XXXII / 333 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Branice na 2017 rok.
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Branice na 2017 rok.
(Uchwała XXXII / 334 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
Skarbnik: Panie Przewodniczący, nie wchodząc w to jaki będzie wynik głosowania, należy
umożliwić, aby była możliwość, aby w budżecie wydzielić środki dla komendy wojewódzkiej
Policji. Środki mogą być zabezpieczone nie muszą być wykorzystane. Aby w następnym
punkcie mogła być podjęta uchwała. Wnoszę aby ująć 3000 złotych a zmniejszyć obsługę
długu publicznego. Musi być możliwość zabezpieczenia środków w budżecie.
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy.
(Uchwała XXXII / 335 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21.
Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji
w Głubczycach.
Za: 0

Przeciw: 3 Wstrzymało się: 9

Rada Gminy Branice nie podjęła uchwały w sprawie przekazania środków dla
Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

Ad. 22
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice
Z. Telega: Proszę o informację w tej sprawie
S. Baca: Nic się nie zmienia. Musimy tylko zrobić precyzyjne skalowanie wniosku i mapy
terenu. Chodzi nam o cegielnię. Nic się w tej kwestii nie zmienia Dalej wszystkie działania
podejmujemy aby utworzyć plan zagospodarowania przestrzennego.
Za: 12

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
w sołectwie Branice
(Uchwała XXXII / 336 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

23. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana
Lesława Antoszczyszyn.
L. Antoszczyszyn:
Szanowni Państwo,

Panie przewodniczący, Panie Wójcie, Koleżanki i Koledzy Radni,

Dziękuję za proszenie na dzisiejsze spotkanie. Przyjechałem do Was w dwóch sprawach.
Chciałbym powiedzieć kilka zdań o Uchwale Sejmiku Województwa. Chciałbym się
podzielić moimi wnioskami złożonymi do budżetu Województwa Opolskiego w sprawie
naszego terenu.
Sprawa pierwsza. Trzy tygodnie temu Sejmik Województwa Opolskiego uchwalił uchwałę
dot. likwidacji anty-smogowej. Na terenie województwa opolskiego nie będzie można palić
flotem ani mułami ani wilgotnym drewnem. To że drewnem nie można palić nie wiem
dlaczego przez tysiąclecia paliliśmy drzewem i nic nikomu się nie stało. W związku z tym
zakazem na trzech województwach polska grupa węglowa zaprzestała produkcji flotu.
Powstała na rynku próżnia, zabrakło kilkuset tysięcy ton paliwa z którego korzystali ludzie
najmniej zasobni. Spowodowało to, że węgiel nadal kosztuje tyle co przed 14 sierpnia
natomiast na punktach sprzedaży jego cena wzrosła. Zrobiłem badania - od 80 do 240 cena
ekogroszku wzrosła. Z 850 złotych do 1050 złotych. Powoduje to że ludzi nie będzie stać na
palenie tym ekogroszkiem. Jeżeli część ludzi biednych pobiera emerytury o wartości ok 1000
złotych miesięcznie a tyle tez kosztuje opał to na co oni wydadzą tą kwotę? Na jedzenie czy
na opał ? Jeden z ekologów stwierdził czy ja będę odpowiadał za to, że On zachoruje na płuca
pod wpływem tego węgla. Odpowiedziałem czy on weźmie odpowiedzialność za ludzi którzy
zamarzną w swoich mieszkaniach.
Co zrobi ta uchwała? Na ile zmieni się smog na terenie województwa opolskiego? Nikt nie
wie na ile się zmieni. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy palić węglami to moim zdaniem
zmieni się 5 %?. Tylko 45 % zanieczyszczenia powietrza jest wynikiem działań palenia węgla
w piecach. 20% to transport. 16% to jest przemysł.
Przygotowałem 6 projektów uchwał dotyczących właśnie anty-smogu. Uchwały dotyczą tego
aby przejść z opalania węglowego na gazowe. Jest to o wiele tańsze. Jest to również bardziej
efektywne. Nie normalne byłby aby zażądać tego w ciągu jednej chwili. Moje projekty
przewidywały aby rozłożyć to na kolejne 6 lat. Niestety nie udało się. Mam nadzieję, że
następnym razem spotkamy się z większym zainteresowaniem.
Wrócę do tematu drugiego. Powiat Głubczycki, prudnicki nyski, brzeski, namysłowski, itd.
są to powiaty tzw. pół księżyca biedy. Od czasu kiedy funkcjonują Sejmiki. Zawsze
w układzie władzy jest mniejszość niemiecka. Zarządy wojewódzkie ładują w powiaty
wschodnie: Kędzierzyński, Strzelecki, Oleski, zapominając, że na granicy południowej
i zachodniej są też inne powiaty. zwróćcie uwagę na jakość dróg wojewódzkich na terenie
powiatu prudnickiego itd. A na jakość dróg w powiecie strzeleckim. Widząc taką sytuację, to
od początku od kiedy jestem Radnym Wojewódzkim staram się zwrócić uwagę na to aby
zaangażować się bardziej w dofinansowanie tych powiatów. Mija kolejny rok mojej służby
w sejmiku opolskim i jak do tej pory niestety nie wiele udało się załatwić. Mam nadzieje ze

wreszcie jakieś sygnały z tych powiatów dotrą do Radnych Sejmiku Wojewódzkiego, że tutaj
też mieszkają mieszkańcy, że mają swoje potrzeby. Zajmę się w tej chwili sprawozdaniem
z tego co próbuję wyciągnąć z budżetu wojewódzkiego na rzecz Gminy Branice. Pierwsza
moja interpelacja dotyczyła zalewu we Włodzieninie. Jedną z odpowiedzi było to, że nie ma
pieniędzy, zalew spełnił kilkakrotnie swoją funkcję i zostanie suchym polderem. Będzie
spełniał swoją funkcję przeciwpowodziową i będzie wyłapywał falę powodziową, która
będzie płynęła. Tak było do tej pory i tak jest. Ja złożyłem interpelację w tej chwili na 200
tysięcy na przygotowanie dokumentacji, na zrobienie inwentaryzacji. No bo o co chodzi?
Każdy mówi co innego. O co chodzi w tym Włodzieninie? Dlaczego nie działa. Jedni mówią,
że śluza. Zróbmy inwentaryzację. Powołajmy grupę fachowców, którzy to stwierdzą. Wtedy
będziemy wiedzieli co jest i dlaczego tyle kosztowało. Wtedy możemy podejmować coś
konkretnego teraz możemy tylko bujać w obłokach. Tyle jeżeli chodzi o temat Włodzienina.
Współpracuję z Radnymi z każdej Gminy. Z Branic współpracuję z Panem Wojciechem
Chuchlą. Radny Powiatowy Pan Marian Podkówka pomógł mi w przygotowaniu wniosków.
Dzięki jego pomocy złożyłem wniosek o dofinansowanie Szpitala Branice w kwocie do 5 mln
złotych.
Kolejny mój wniosek to wniosek do sejmiku o usunięcie drzew zagrażających życiu na
drodze Niekazanice – Branice. Jest to kilkanaście Topoli, które zagrażają życiu. Złożyłem
wniosek o wycięcie.
Wierzę, że tym razem te wnioski przejdą. W Komisji finansów, która zatwierdza te wnioski
zasiada Pan przewodniczący, kolega z Głubczyc Pan Zbigniew Ziółko. Mam nadzieję, że
wesprze Nas w tym zakresie. Mamy nie spotykaną możliwość. To ostatni raz że z terenu
Głubczyckiego mamy 3 Radnych w Województwie. To jest wielka siła. Tylko że podziały
polityczne nie za bardzo pomagają na współpracę. Mam nadzieje ze kto spotka Pana Ziółka
wesprze mnie w tych projektach. Dziękuje

Z. Telega: Mam prośbę do Pana Wójta, aby jeszcze raz powtórzył odnośnie sprzedaży działki,
na jakich zasadach została sprzedana ta działka tam gdzie było boisko. Pod budowę sklepu
budowlanego. Dla mnie to temat złożony i trudny. W sobotę jechałem wzdłuż cegielni.
Rozmawiałem z mieszkańcami w sprawie trudności jakie ich spotykają teraz związanych
z kanalizacją. Droga jest teraz pełna błota. Jak samochody jeżdżą tworzy się tuman kurzu.
Osiada on na okna. Skonstruowałem kilka pytań do Pana Wójta:
1. Zwracamy się z prośbą o natychmiastową reakcję, dlaczego firma wykonująca roboty
ziemne przy budowie kanalizacji, zostawia straszny bałagan na drodze, przy
ul. Żymierskiego od strony cegielni aż do skrzyżowania. Wywozi na drogę sporo błota,
kamieni, piasku w dni deszczowe, a w suche błoto zamienia się w ogromne ilości
kurzu, który zalega na naszych podwórkach, elewacjach domów, kostkach brukowych.
2. Kto za ten stan będzie odpowiadał, kto nam będzie zwracał koszty ogromnego
sprzątania, malowania elewacji itp. Duże ilości kamieni zalegają na drodze powodując
zniszczenia naszych samochodów, ogrodzeń i domów.
3. Zwracamy też uwagę na brak odpowiedniego oznakowania, ograniczających prędkości,
informacjach o robotach na drodze czy też objazdach.
4. Prosimy też o odpowiedź dlaczego kanalizacja w pobliskiej miejscowości Boboluszki
każdego mieszkańca kosztowała ok 1000 zł a w Branicach sięga nawet kilkunastu
tysięcy złotych.

5. Proszę również o ustosunkowanie się do komunikatu Prokuratury Krajowej (Gminy
nie mogą pobierać opłat od mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych).
Chciałbym, żeby Pan Wójt się ustosunkował do tych pytań. W związku z wysokimi kwotami
dotyczącymi budowy kanalizacji, mieszkańcy niechętnie podpisują umowy. Nie chcą się
zdecydować. Dla mnie to też kwoty są nie zrozumiałe duże.
M. Nowak: W imieniu mieszkańców ulicy Żymierskiego proszę o udzielenie informacji
publicznej dot. zmiany ul. Żymierskiego na ul. Główną. Istnieje dezorientacja wśród
mieszkańców. Mieszkańcy nie wiedzą czy wymieniać dokumenty. Mieszkańcy nie potrafią
dotrzeć do gminy. Nie są świadomi, że ulica została zmieniona. Proszę o umieszczenie
informacji na tablicy ogłoszeń i w informatorze Branickim. A także może wysłać pocztą
zawiadomienie . Są sytuacje, że nie wiedza np. w sadach jakiej nazwy maja użyć. Proszę
w imieniu mieszkańców o udzielenie takich informacji.
Wychodzi Radny Paweł Kopeczek
T. Mańkiewicz: Chciałem krótko się odnieść do wypowiedzi odnośnie cen za przyłącz wody.
O tym się mówi już odkąd sieć zaczęła powstawać a wiele ludzi nie jest świadomych, że
jeżeli ma wycenioną kwotę np. 10 tys. za przyłącz studzienki. Ludzie są przerażeni, że oni
muszą tyle zapłacić. Trzeba powiedzieć, że to jest dla niego oferta, że ma tyle zapłacić. Ale
jeżeli znajdzie wykonawcę to może to zrobić taniej. Spotykają mnie znajomi. Co to będzie
tyle zapłacić? Ja mowie, że studzienkę gmina postawi za darmo na posesji, a studzienkę do
domu masz ofertę na 7 tys., Ale nie musisz jej podpisać, możesz wykonać sam z synami,
załatwić fachowca i jest nie domówienie. Wtedy wyjdzie może tylko tysiąc. .Jest nie
domówienie, że ma tyle na umowie i tyle musi zapłacić. Zamówię firmę i sobie podłączę tak.
Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Większość wie
jaki jest układ w Opolu. Wiadomo, że PiS jest w opozycji, tak jak i w Radzie Powiatu.
Mówiąc o Powiecie i znając silę opozycji życzę powodzenia Panu Antyszczynowi, trudno
będzie cokolwiek zrobić. Ale może ma siłę przekonania by coś zrobić.
L. Antoszczyszyn: Kolego Radny jest nas pięciu Radnych z opozycji. Przyjechałem do Branic,
nie po to by się chwalić osiągnięciami, ale by uzyskać wparcie. Wiadomo ze opozycja nie
wiele może. Projekty od początku są odrzucane. Ale jak jeden, drugi czy dziesiąty radny
naciśnie na przedstawiciela sejmiku to może odnieść sukces. To będzie sygnał, przyjęcie
przynajmniej część postulatów do budżetu. Będzie wiadomo jak Radni Sejmiku są
zaangażowani w gminę.
M. Podkówka: W związku z planowanym budżetem na rok 2018 Klub Radnych Prawa
i Sprawiedliwości Powiatu Głubczyckiego zgłosił na ręce Przewodniczącego Zarządu
Powiatu Głubczyckiego Józefa Koziny następujące prace jakie wykonać należy na terenie
naszej gminy.
Takie bieżące to:
Przegląd i wycinka topoli przy drogach Michałkowice – Bliszczyce i Michałkowice –Branice,
chodzi tu o wsparcie, żeby Rada Powiatu na czele z Wójtem wsparli. Te topole zagrażają
bezpieczeństwu życia ludzkiego. Szczególnie użytkowników tych dróg. Nie można mówić że
ktoś jest w opozycji czy nie. Tu musimy wszyscy razem działać, żeby te topole zostały
usunięte. Przyjdzie zima, gałęzie się łamią. One są zgniłe od spodu. Te potrzeba wyciąć.
Następne zadanie. Naprawa części drogi Branice- Boboluszki. Jak jedziemy od strony Branic
do Boboluszek, droga ta jest połatana, wybita. Projekt remont mostu w Boboluszkach.

Ciągnie się latami. Od powodzi w 97 ówczesne władze zaniedbały. Teraz się to ciągnie. Idzie
nowy nabór środków z Unii Europejskiej. Złożyliśmy na ręce Pana Starosty, żeby podejść do
tematu poważnie i wykonać projekt mostu i przeprowadzić remont. Jeszcze wjazd z Branic do
Bliszczyc. To jest ok 100 metrów. Droga jest bardzo wybita. Wymaga położenia nowego
dywanika. Pani Wójcie daje to na Pana ręce. Uważam, że Radni będą popierać te wnioski.
Chcę się odnieść do zalewu we Włodzieninie Prokuratura prowadziła śledztwo, słyszeliśmy
o jakimś odszkodowaniu. Parę milionów było. Żaden przedstawiciel nie przyjechał i nie
powiedział co się dzieje z tym zbiornikiem który kosztował tyle milionów. Było to zadanie
które miało pobudzić życie turystyczne na naszym terenie. Okazało się wielkim nie wypałem.
Niedbalstwo osób które to wykonały i każdy teraz ręce od tego umywa. Razem z Panem
Antoszczyszynem i Panem Jurkiem Naszkiewiczem – Dyrektorem Gabinetu Wojewody
doprowadzimy do tego że przyjadą odpowiednie władze i odbędzie się sesja na temat tego
zbiornika. Nie może tak być ze tyle milionów złotych wydano a każdy umywa od tego ręce.
Nie może tak być. Społeczność o tym powinna być informowana. Będzie to spełniać funkcję
takiego zbiornika, który będzie wyłapywał wodę. Za czasów Wójta Małka przyjechała Pani
Rutkowska wybudowano zbiornik suchy polder za Branicami za 40 tysięcy i spełnia swoje
właściwości. Można było wybudować za 70 tysięcy taki polder we Włodzieninie a nie dawać
21 milionów. To jest parodia. Musimy dążyć do tego aby nastąpiła renowacja tego zalewu
aby spełniał swoje funkcje. Tak nie może być. Ktoś musi zacząć za to odpowiadać. Dziękuje
Na obrady sesji wraca Radny Paweł Kopeczek
M. Fuczek: To nie jest tak ze Rada Gminy się tym nie interesowała tym zalewem. Rada
Gminy pisała w tej sprawie, w porozumieniu z Wójtem, pisaliśmy kilka pism, do Posła
Jakiego. Chcieliśmy go zainteresować tą sprawa. Zapraszałem na sesję. Proponowałem
spotkanie, nie mieliśmy nigdy odzewu. To nie jest tak, że ta sprawa została Nam oddalona.
Niektórzy coś robili ale nie nagłaśniali tego. Po prostu wszyscy czyniliśmy jakieś kroki w tej
sprawie to jest istotna sprawa w gminie. Włodzienin powinien nas łączyć a nie dzielić. To są
moje spostrzeżenia. Wiecie, że Rada jest apolityczna dlatego pewne działania merytoryczne
były podejmowanie.
T. Mańkiewicz: Powiem, że znam sprawę, każdy Radny wie, że co się teraz ustali, która
droga będzie robiona w najbliższych tygodniach, co się ustali w budżecie to będzie zapisane
i robione. Radni Powiatowi będziemy mieli spotkanie wszystkich komisji, będziemy
rozpatrywać wszystko. To tzw. „koncert życzeń” każdy Radny złożył propozycje co się zrobi
za 20 lat. A na wspólnych komisjach większość Radnych uchwali co będzie robione
i zapisane w budżecie. To co przedstawił kolega Radny Podkówka, to jest złożenie propozycji
a co będzie to oczywiście zobaczymy, będziemy popierać. Radnych jest 17. Zobaczymy
w najbliższych dnia. Po spotkaniach komisji. Można przyjść posłuchać. Zobaczymy które
drogi będą ujęte i zapisane w budżecie na rok 2018.
Druga sprawa odnoście zalewu. Podobało mi się to co powiedział Przewodniczący. Nie
powinniśmy mieszać spraw politycznych. Jak ja słyszę, że PO z PSL to zrobiło i nie działa.
Nie wiem czy się śmiać czy co robić. Nie łączmy spraw politycznych, Dbajmy o swoją
gminę i teren, każdy ma swoje drogi. Możemy zabiegać o wsparcie. Nie przerzucajmy swoich
kompetencji na kompetencję Radę.
M. Podkówka: Każdy człowiek może zmienić decyzje i nikt nie może mu tego zabronić. Ja
nie dzielę ludzi pod tym zalewem. Tylko dążę do tego by został on wykonany. Dążę do tego
by cos zrobić. By ktoś wziął odpowiedzialność. Pomagałem wystosować do Sejmiku
Wojewódzkiego wnioski na remont szpitala pawilonu A. Jest w tragicznym stanie. Wymaga
remontu. Chce żeby było gdzieś zaznaczone ze z Branic wyjdzie taki sygnał

o wyremontowanie tego pawilonu. Pracowałem w samorządzie 16 lat tutaj w gminnym.
I wiem ze nie które projekty po 10 lat się robiło aby doszły do finalizacji. Pan Wójt przyzna
mi rację. Obecne projekty, może dopiero za 8 lat wejdą do realizacji. Musimy dążyć do tego
i brać odpowiedzialność. Dążyć do tego by Nasz region się rozwijał.
Z. Telega; Chciałem tylko powiedzieć że było spotkanie z Panią Poseł w sprawie
Włodzienina. To nie jest tak, że nic się nie robiło. Mieliśmy spotkania.
E. Czyszczoń: Chciałbym skierować prośbę do Pana Podkówki odnośnie tego pisma co Pan
przekazał Panu Wójtowi, czy można dopisać również odcinek Wysoka, Niekazanice
i Gródczany.
I. Bilkiewicz: To jest bardzo dobra droga, Proszę przejechać się do Wysokiej.
R. Lenartowicz: Z Posucic do Michałkowic na stopie przy kaplicy przydało by się
zamontować lustro. Tam jest tak niebezpiecznie. Dojdzie kiedyś do kolizji. Z Branic
z Cegielni do Wysokiej konary gałęzie. Wiszą już dłuższy czas. Pisałem już dwa pisma.
Proszę wyfrezować korzenie. Prosiłem żeby to zrobić. Przy DPS znowu gałęzie i konary,
zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Jeżeli chodzi o most to już dłuższy czas naciskamy na
remont. Starosta Brumovic, mieszkańcy, dużo pismo już było.
Z. Telega: Wniosek aby Rada poparła wnioski Pana Radnego do Sejmiku Wojewódzkiego.
M. Fuczek: Czy mógłby Pan jakoś ściślej ? w jaki sposób? Bo Pan Radny poprosił o poparcie
w formie nacisku na Radnych Sejmiku. Czy Pan oczekuje bardziej namacalnego poparcia ze
strony Rady Gminy?
L. Antoszczyszyn: Dużym wsparciem byłaby uchwała Rady skierowana do Sejmiku
popierająca te trzy wnioski. Moje wnioski będą omawiane tylko na komisji.. Pismo Rady
będzie omawiane na sesji.
M. Fuczek: Rozumiem, że musiałaby to przygotować komisja ds. przedsięwzięć lokalnych.
Rozumiem, że chodzi o przedsięwzięcia lokalne.
M. Humeniuk - Wiśniewska: Dobrze.
S. Baca: Moi drodzy, informacja dotycząca zmiany nazwy ulicy na ul. Główną jest
przygotowana w najbliższym informatorze. Duża jest Państwa rola by tłumaczyć
mieszkańcom sytuację o uciążliwości, trzeba to jakoś przeżyć. Będzie jeszcze gorzej gdy
zacznie się remont drogi wojewódzkiej.
Byłem na zebraniu w Boboluszkach, zazdrościli firmy, który wykonuje kanalizację że u nich
nie było tak czysto i przejrzyście. Jest wiele punktów widzenia.
Teren cegielni nie jest naszym terenem. Mamy ograniczone pole manewru. Podpisanie
umowy o dzierżawę na składowanie materiałów nic gminie do tego. Nie mamy możliwości
ingerencji.
Kwestia przyłączy, ja na prawdę się cieszę, że podpisywanie idzie lepiej niż na początku.
Przypomnę, mieszkańcy nie muszą podpisywać umowy. Zostali poinformowani na każdym
spotkaniu. Były wysyłane listy, były informacje w informatorach. Nie mam więcej źródeł
i możliwości by przekazać. Firma została wybrana w formie przetargu. Nie mieliśmy wpływu
na cenę. Mieszkańcy mogą wykonać samo przyłącz. Tak jak zostało wspomniane mieszkańcy
mogą użyć innej firmy. Mogą połączyć, że część wykonują sami i cześć firma. Nie pobieramy
opłaty za przyłącz. Nie ma takiej opłaty przyłączeniowej. Co innego oplata za wykonanie

przyłącza od granicy działki do studzienki. To jest obowiązek każdego mieszkańca. To są
dwie różne rzeczy. Taka opłata nie istnieje w Branicach.
W całej dyskusji muszę powiedzieć jedno, my chcemy zrobić różne rzeczy. Nie zrobimy nic
do momentu gdy się nie spotkamy wszyscy. Mamy potężną siłę w Starostwie mamy pięciu
Radnych w powiecie. Apelowaliśmy o spotkanie i wybranie priorytetów. Chcielibyśmy, żeby
zostało wprowadzone chociaż jedna trzecia rzeczy. Spotkajmy się w przyszłym tygodniu
i ustalmy o co walczymy. Mamy wtedy siłę przebicia. Bardzo bym chciał aby się udało Panu
Leszkowi. Chcielibyśmy zaprosić Pana Leszka, Pana Ziółko i jeszcze jednego Radnego by
porozmawiać. W każdej partii sa ludzie rozsądni. Z każdymi można rozmawiać. My od 2 lat
próbujemy zainteresować problemami Rady Gminy Branice jakiegokolwiek Posła. Nikt się
nie wyraził zainteresowania. Myślę, że może się to zmieni w przyszłym roku.
M. Fuczek: Pomyślałem, że doskonale pamiętacie, że przez półtorej roku wysyłałem
zaproszenia dla Radnych Wojewódzkich na sesje. Było 1 spotkanie z radnymi powiatowymi
prawie dwa lata temu. Chcieliśmy ustalić wspólny front działania. Z Radnych Wojewódzkich
nikt nigdy nie odpowiedział. Po wspólnym spotkaniu z radnymi powiatowymi tez ustaliliśmy,
że wszystko się rozmyło. Nie chcemy dzielić, niech gmina nas łączy. Podejmowaliśmy
działania, szukaliśmy kontaktu bez względu na to czy to Włodzienin czy jakaś droga. Pani
Wiceprzewodnicząca pisała na temat tych drzew interpelacje 2 razy. To są sprawy, które
widzieliśmy i zgłaszaliśmy. Może robiliśmy to w zaciszu naszych domów i to próbowaliśmy
zwrócić uwagę. Dobrze ze sygnalizujemy takie inicjatywy jak Pan Leszek przedstawia, że są
takie inicjatywy na rzecz gminy Branice. Z takich inicjatyw należy się cieszyć i jestem za tym
żeby aby taka uchwała powstała. Liczę, że zostanie przedstawiona w Województwie.
Powinniśmy robić wszystko dla dobra gminy
R. Lenartowicz: W sprawie drzew. Zostałem wysłany do Lewic na awarię. Wietrzysko takie
było, te gałęzie wszędzie. Drzewa są zgniłe. Nie wiedziałem czy wrócę, topola spadła przede
mną. Te Topole już dawno powinny być ścięte. Takie zagrożenie, niesamowicie. Jak ta
wichura była nie wiedziałem czy wrócę, gałęzie leciały, nie wiedziałem co zrobić.
L. Antoszczyszyn: Jestem Radnym od 22 lutego 2016..do mnie nie dotarło żadne zaproszenie
oprócz ostatniego. Wszędzie gdzie dostaję zaproszenie, na każda sesje przyjeżdżam.
M. Fuczek; Przestałem wysyłać zaproszenia ponieważ nie było odzewu. Czułem się
ignorowany.
M. Podkówka: Chcemy wspólnie działać dla dobra powiatu. Na każdej sesji Rady Gminy.
Chcemy prosi o to poparcie. Każdy ma prawo napisać. Chwała, że pisze. Topole lecą są
zbutwiałe, oby nikomu nic się nie stało. Pan Starosta mówi, że będą wycinać 50 Topoli
w Wiechowicach. Dobrze. Musimy wnioskować aby następnie było Michałkowice- Branice,
albo Bliszczyce – Michałkowice. Zagraża to bezpieczeństwu. Koleżanka pisała wiemy o tym
i dobrze. Nie zaprzeczam. Ale może w końcu nasz sygnał zostanie zauważony.
M. Fuczek: Jeżeli są planowane wycinki to co w miejsce wycięte drzew ? Czy w Powiecie
myśli się o tym. Próbowano nasadzić nowe drzewa, przyjęło się jedno. Dla mnie ważne jest to
żeby mieć pomysł co dalej. Może krzaki ?
M. Podkówka: Proszę zobaczyć przy Dzbańcach przy Top Farmsie jak przyjęły się drzewa
Brzozy. Nikt się nie znęcał nad drzewem i wyrosły. Starostwo wykonało swoją rolę,
nasadzało drzewa. Społeczeństwo tak się zachowuje i je wycina potrzebne są jakieś kary.

R. Lenartowicz: Chciałem do Pana Radnego Sejmiku zadać pytanie, co ze szpitalem ? Teraz
są okna zamurowane, kiedyś tam ludzie pracowali, aż żal. Wszystko się kręciło. Były
warsztaty, pralnia, młyn.
M. Podkówka: Wszystko przeznaczane jest do rozbiórki.
Z. Hass: Wniosek o postawienie dwóch znaków ostrzegawczych i informujących
o pierwszeństwie przejazd w Bliszczycach. Na skrzyżowaniu przed sklepem. Drugie
skrzyżowanie również koło przystanku, tam dzieci czekają na autobus. Proszę aby zrobić
znaki poziome oznaczające oś jezdni. Jest niebezpiecznie.

Z. Telega: Chciałbym wrócić do porządku na drodze. To jest dyskusyjne Firma, która
zanieczyszcza drogę powinna coś z tym zrobić. Droga powinna być umyta i wyczyszczona.
Firma powinna to zrobić.

Ad. 24
Zakończenie
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice
Zamknięcie sesji godzina 11:30

Na tym protokół zakończono:
Protokołowała:
Sabina Uliczka

Informacja z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 18 września 2017 r. do dnia 15 października 2017 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 16 października 2017 r.)

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania
- 18.09.2017 r. (Branice), sesja Rady Gminy;
- 18.09.2017 r. (Branice), spotkanie ze starostami sąsiednich miejscowości po stronie Czech
w temacie współpracy transgranicznej dotyczącej infrastruktury turystycznej;
- 18.09.2017 r. (Branice), rada budowy kanalizacji w Branicach;
- 19.09.2017 r.-22.09. 2017 r. (Warszawa), uczestnictwo w szkole liderów polsko amerykańskiej Fundacji Wolności;
- 25.09.2017 r. (Bliszczyce), zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu
sołeckiego;
- 26.09.2017 r. (Dzierżkowice), zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu
sołeckiego;
- 26.09.2017 r. (Wiechowice), zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu
sołeckiego;
- 27.09.2017 r. (Branice), zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu
sołeckiego;
- 27.09.2017 r. (Uciechowice), zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu
sołeckiego;
- 28.09.2017 r. (Branice), spotkanie z wykonawcą projektów oświetlenia elektrycznego na
terenie naszej gminy;
- 28.09.2017 r. (Branice), podsumowanie rywalizacji sportowej szkół z terenu naszego
powiatu;
- 28.09.2017 r. (Branice), spotkanie z dyrekcją SP w Branicach dotyczące bieżących napraw
wykonywanych w szkole;
- 28.09.2017 r. (Jakubowice), zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu
sołeckiego;
- 28.09.2017 r. (Boboluszki), zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu
sołeckiego;
- 29.09.2017 r. (Branice), wywiad w Radio Opole;
- 29.09.2017 r. (Prudnik), spotkanie robocze członków stowarzyszenia Subregion Południowy;
- 01.10.2017 r. (Branice), udział w V Biegu Branickim;
- 02.10.2017 r. (Branice), spotkanie z dyrekcją katolickiego przedszkola dotyczące
możliwości wsparcia finansowego przez gminę bieżącego funkcjonowania placówki;
- 02.10.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami;
- 03.10.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami;
- 04.10.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem sieci oświetleniowej;
- 05.10.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem zainteresowanym stworzeniem koncepcji
budowy pawilonu sportowego w Branicach;
- 05.10.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron Polska dotyczące
możliwości rozbudowy oświetlenia;
- 05.10.2017 r. (Turków, Jakubowice), spotkanie z przedstawicielem firmy produkującej
bramy garażowe w celu zakupu bram dla jednostek OSP;

- 06.10.2017 r. (Branice), udział w uroczystym przekazaniu przez marszałka województwa
opolskiego placu budowy drogi 419 w Branicach;
- 08.10.2017 r. ( SP Włodzienin), udział w kolejnej edycji dni papieskich dedykowanych
pamięci papieża Jana Pawła II;
- 09.10.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy
Branice,
- 09.10.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych
Rady Gminy Branice;
- 09.10.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych
i OSP Rady Gminy Branice;
- 10.10.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielkami spółki „Zdrowie rodziny” dotyczące
ewentualnego przejęcia udziałów przez Gminę Branice;
- 10.10.2017 r. (Kamień Śląski), udział w jubileuszu 25-lecia powstania stacji Caritas na
terenie naszego województwa;
- 11.10.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami;
- 11.10.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami ZNP o/Kietrz dotyczące organizacji
placówki szkolnej SP w Uciechowicach;
- 12.10.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami cukrowni wywożącej płody rolne z
terenu naszej gminy;
- 12.10.2017 r. (Branice), udział w radzie pedagogicznej z okazji Dnia Nauczyciela;
- 12.10.2017 r. (Branice), spotkanie z lekarzem w temacie możliwości pracy na terenie naszej
gminy;
- 13.10.2017 r. (Branice), uroczystości dedykowane nauczycielom i pracownikom oświaty z
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:
- z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej jesiennej akcji
deratyzacyjnej na terenie Gminy Branice w 2017 r.;
- z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków;
- z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od
towarów i usług w Gminie Branice i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie
budżetowym;
- z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków.

b) dotyczące Urzędu Gminy:
- z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego;

- z dnia 15 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 13U/11 Wójta Gminy Branice z dnia
29 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie
gminnej
w Urzędzie Gminy w Branicach;
- z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego;
- z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie
gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach;
- z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie
gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach;
- z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego.

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 18 września 2017r. do 15 października 2017 r.
1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
3. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy.
4. Uczestniczyłem w sesji Rady miejskiej w Kietrzu.
5. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady.

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice o korespondencji
dotyczącej Rady Gminy z okresu między sesjami
tj. od 18 września 2017r. do 15 października 2017 r.
Korespondencja przychodząca.
1. 2017-09-22- RIO Opole - Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze;
2. 2017-09-22 - Rada Miejska w Kietrzu – zaproszenie na sesje Rady Miejskiej;
3. 2017-09-25 - Sołtys Wsi Gródczany – wniosek o ujęcie w budżecie gminy na 2018 r.
odwodnienia Świetlicy Wiejskiej w Gródczanach;
4. 2017-09-29 – Sołtys wsi Jakubowice – wniosek o ujęcie w budżecie gminy na 2018 r.
renowacji budynku gospodarczego w Jakubowicach;
5. 2017-09-29 – Komendant Powiatowy Policji – wnioski do budżetu gminy na 2018 r.:
wsparcie finansowe zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej oraz wsparcie
finansowe na służby ponadnormatywne;
6. 2017-10-05- Wójt Gminy Branice – wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad;
7. 2017-10-06 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony
Zabytków – informacja o udzielonej dotacji;
8. 2017-10-06 – Wojewoda Opolski – zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania
nadzorczego dot. uchwały XXXI/323/17 z dnia 18 września 2017 r.
9. 2017-10-09 – Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach – informacja o stanie
bezpieczeństwa publicznego;
10. 2017-10-10 – Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych – prośba o obniżenie
obciążeń podatkowych;

Korespondencja wychodząca:
Brak.

