
Protokół Nr XXXIII/17 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 20 listopada 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 11:30 

 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 
Radny Maciej Nowak obecny od 10:10 
Radny Marek Szyhyński- nieobecny 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice 
Lesław Antoszczyszyn – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego  
Stefan Grefling  - Radca Prawny 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice 
Sołtysi 
 
Porządek obrad: 
 
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. Udzielenie informacji na temat mienia komunalnego  Gminy Branice. 
11. Udzielenie informacji o wykorzystaniu środków unijnych. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Branice do komisji 

Rewizyjnej.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy do Wójta 

Gminy Branice.  
14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo – Finansowej. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 

Gospodarczych. 
16. Podjęcie Uchwały  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej.  
17. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadania publicznego 

z zakresu budowy przejścia dla pieszych na ul. Szpitalnej w Branicach. 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Branice 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

21. Wolne wnioski i informacje. 
22. 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 13  radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
Radny Maciej Nowak obecny od godziny 10:10. 

Ad. 3.  
Przewodniczący odczytał proponowany porządek z uwzględnieniem wniosków wójta  
o wprowadzenie dodatkowych punktów które z mocy prawa trafiły do porządku obrad 
odpowiednio  w pozycjach: 17,18,19,20. 
W dniu 16.11.2017r. wpłynął wniosek Wójta o dołączenie do porządku obrad nowego punktu: 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany  w budżecie Gminy. 
 
Przewodniczący poddał po głosowanie przyjęcie wniosku 

Za:  13  Przeciw:  0   Wstrzymało się: 0 
Wniosek przyjęty. 
 
W.Chuchla: w porządku obrad jest punkt w sprawie przekazania do komisji rewizyjnej 
wniosku Pani Martiny Czechowicz w sprawie przedszkola w Wysokiej. Wiem że sprawa ta 
jest również przedmiotem postępowania w trybie udzielenia informacji publicznej. Uważam 
że nie należy dublować tych spraw. Pani Martino czy zgadza się Pani aby ten punkt zdjąć z 
porządku obrad. 
M.Czechowicz:  tak zgadzam się. 

W.Chuchla: zatem składam wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego. 

Za: 9   Przeciw:  0  Wstrzymało się: 4 
 
Wniosek został przyjęty. Punkt 16 porządku obraz został wykreślony. Pozostałe punkty 
automatycznie przechodzą o pozycję w górę od punktu 17. 

Przewodniczący poddał po głosowanie przyjęcie porządku obrad po uwzględnieniu wniosków. 
Za: 13   Przeciw:  0  Wstrzymało się: 0 
Przyjęto porządek obrad. 
 
Ad4.  
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Otwarcie dyskusji: 
Zamknięcie dyskusji 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy, które odbyła 
się 16 października 2017r. 
 
Za: 13   Przeciw:  0   Wstrzymało się: 0 
Protokół został przyjęty. 
 



Ad. 5 
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca 
(załącznik do protokołu). 
W.Chuchla: 15 listopada wysłał Pan pismo w sprawie braku zgody na likwidację kursów PKS. 
Czy  w tej sprawie podejmował Pan próby rozmów z prezesem PKS-u? Czy nie warto byłoby 
przemyśleć możliwości wystąpienia z tej spółki? 
S.Baca: przypominam państwu że ten problem trwa od 3 lat jak nie dłużej. Wielokrotnie 
otrzymywaliśmy pisma w sprawie finansowania nierentownych kursów i konieczności ich 
dofinansowywania. Wiem jak ważny jest każdy kurs ale  analizowaliśmy te sprawy 
 i wskazywaliśmy kursy które naszym zdaniem można byłoby zlikwidować z najmniejszymi 
konsekwencjami dla mieszkańców. Najpierw wskazywano nam konieczność 
dofinansowywania 4 kursów, następnie 10 a obecnie 14. To oznacza że Gmina Branie poza 
koniecznością finansowania dopłat na dowóz młodzieży nie miałaby połączeń PKS- Dodam 
płacimy miesięcznie 30 tyś na dowóz dzieci i jest to bardzo rentowne dla PKS-u. dodatkowe 
30 tyś PKS otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy największym płatnikiem dla 
PKS-u ale to niestety u nas likwiduje się najwięcej kursów. Nie ma przyzwolenia z mojej 
strony na takie działania. PKS w żadem sposób nie odniósł się do naszych propozycji, nie 
zlikwidował kursów a jedynie wskazuje albo zapłacicie albo likwidujemy od zaraz. Mamy 
wiele wniosków o dofinansowania np. Policja, Straż chcemy pomagać, rozwijać się dbać  
o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców oraz możliwość dojazdu ludzi do pracy, lekarza czy 
na zakupy.  Podkreślam w innych gminach nie likwiduje się tyle kursów a przy tym żadna 
gmina nie płaci tyle co my. 
T.Krupa: rozmowy  z PKS-em są trudne ale trzeba na to patrzeć wielowątkowo ponieważ 
ewentualne wystąpienie ze spółki może spowodować iż zawali się cała infrastruktura 
komunikacyja, młodzież zacznie dojeżdżać np. do powiatu Raciborskiego i nie będzie dotacji 
i środków z tego tytułu. To jest wszystko ze sobą powiązane i trzeba podjąć rozmowy  
PKS_em. Nie znałem do końca sprawy i obiecuję że na najbliższej sesji Rady Powiatu 
poruszę ten temat. Nie ma mojej zgody na likwidację kursów dla Gminy Branice. 
S.Baca: jestem otwarty na rozmowy ale nie możemy być stawiani pod ścianą. To nie są 
rozmowy tylko szantaż. 
R.Lenartowicz: było zapewnienie że jak  w autobusie będzie 5 osób to kursy nie będą 
likwidowane a są. 
W.Chuchla: kilka miesięcy temu podczas sesji jak był poruszany ten temat Starostwa 
skierował słowa do sołtysów: „ jeżeli wystąpicie ze spółki to żaden autobus nie będzie jeździł 
na wioski i będziecie mogli za to podziękować Panu Wójtowi” Ja się cieszę że Pan Wójt 
zauważa problem i moim zdaniem trzeba rozpatrzyć możliwość wyjścia ze spółki. 
S.Baca: ja nie mówię o wychodzeniu ze spółki tylko o tym że trzeba rozmawiać na zasadzie 
partnerstwa  i kompromisu a tu takiego ze strony PKS-u nie widać. PKS ma dodatni bilans 
finansowy więc tym bardziej dziwi mnie takie postępowanie wobec naszej Gminy. 
M.Fuczek: są to trudne sprawy i tu trzeba dużo wyrozumiałości z obu stron. Trzeba 
rozmawiać. 
 
Ad. 6 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została- przedstawiona 
ustnie. Przewodniczący wskazał zaangażowanie w pracach komisji, uczestniczył w sesjach 
Rady Gminy Kietrz oraz Powiatu Głubczyckiego, pełnił poniedziałkowe dyżury, czuwał nad 
prawidłowym działaniem biura rady. 
W.Chuchla: podczas ostatniej sesji a dodam że nie byłem obecny miał być przygotowany 
projekt uchwały w odniesieniu do informacji Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego  



w sprawie złożenia wniosku o dofinansowane remontu oddziału w szpitalu Branice.  Był 
wniosek o przygotowaniu przez komisję lokalną, prawdopodobnie miało to być przygotowane 
a nie widzę tego w porządku obrad. Przypomnę że to przewodniczący przygotowuje  
i przedkłada materiały na sesje. Wygląda na to że sprawa szpitala i pracujących tam ludzi nas 
nie interesuje.  
M.Fuczek: Panie Wojciechu po pierwsze jak Pan sam zauważył projekt takiej uchwały 
PRAWDOPODOBNIE mógł być przygotowany przez komisję o czym również był Pan 
informowany podczas komisji  w dniu 13.11.2017r. Również wtedy otrzymał Pan informację 
o powodach braku takiego projektu uchwały. Szpital Branice nie jest nam obojętny i nie wiem 
a może wiem skąd Pana wywód. Niestety jak widać obecność kamer działają na Pana w taki 
 a nie inny sposób. Próbuje Pan wywołać sensację, wskazać problem którego nie ma. 
Przewodniczący nie organizuje prac komisji ale organizuje prace Rady. Myślę że Pan z tak 
dużym doświadczeniem powinien o tym wiedzieć.  Otrzymujecie państwo całość 
dokumentacji jaka wpływa do biura Rady i na jej podstawie zostaje przygotowany porządek 
obrad. Nie ingeruję w to co kto składa ponieważ nie mam takich uprawnień. To państwo 
decydujecie o sposobie załatwienia danej kwestii poprzez pracę na komisjach i głosowaniach  
na sesji. 
 
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 nie odbyło się żadne posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej. 
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 
pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz miała komisję obradową- wizytacja 
przedszkoli. Dodatkowo uczestniczył w wyjeździe młodzieży na Słowację. 
M. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych 
Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
 

Ad. 8 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad. 
Przewodniczący udzielił informacji o sposobie załatwienia złożonych interpelacji radnych. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję - Interpelacje i zapytania Radnych. 
E.Czyszczoń złożył interpelację w sprawie konieczności montażu oświetlenia na ul. Głównej  
w miejscowości Branice (posesje 105,107) 
R.Lenartowicz złożył interpelację w sprawie konieczności montażu lustra w miejscowości 
Michałkowice, dokonania prac porządkowych na drodze do Lewic oraz przycięcia gałęzi na 
drodze Branice – Wysoka. 
W.Chuchla: Panie Wójcie była kontrola przeciw pożarowa w przedszkolu w Wysokiej. W jej 
wyniku  było zalecenie remontu komina i kotłowni- to zostało zrealizowane. Są inne 
zalecenia a z uwagi na zagrożenie dla dzieci zostały one przeniesione do Branic? 
S.Baca: była to trudna decyzja ale konieczna a jak sam Pan zauważył dzieci mają opiekę  
w przedszkolach w Branicach.  
 
 



Ad.10.  

Informacja o stanie mienia komunalnego. 

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności. 
Własność mienia gminnego stanowią: 
I. Grunty o łącznej wartości księgowej 1 612 012,79 zł i ogólnej powierzchni 486,7432 ha. 
 Na ten stan składają się: 
    1) grunty stanowiące własność – 479,9518 ha 
    2) grunty stanowiące własność Gminy a przekazane w użytkowanie wieczyste – 4,1422 ha 
    3) grunty stanowiące własność Gminy a przekazane w trwały zarząd – 2,6492 ha 
II. Budynki i lokale o łącznej wartości księgowej 9 765 101,83 zł w tym: 
- Centrum Aktywizacji Społeczno- Gospodarczej w Branicach 
- budynki OSP Bliszczycach, Branicach, Jakubowicach, Lewicach, Turkowie, Wiechowicach, 
   Włodzieninie, Wódce i Wysokiej 
- świetlice wiejskie w Bliszczycach, Boboluszkach, Branicach, Dzbańcach, Jakubowicach, 
   Jędrychowicach, Gródczanach, Lewicach, Niekazanicach, Posucicach, Uciechowicach,  
   Wiechowicach, Włodzieninie, Włodzieninie- Koloni, Wódce i Wysokiej 
- Budynek Urzędu Gminy 
- 60 mieszkania komunalne   
- 7 lokali mieszkalnych- socjalnych 
- Przedszkole we Włodzieninie oddział w Lewicach – 40 548,20 
Budynki będące mieniem Gminnym nie posiadające znacznej wartości: 
- budynki na terenie szpitala (trwa procedura przekazania na mienie Skarbu Państwa) 
- budynki mieszkalne w Jabłonce, Jakubowicach i Bliszczycach: (do kapitalnego remontu 

bądź rozbiórki) 
- dz. nr 362/115 Turków ( budynek do rozbiórki) 
- budynek po byłym USC (trwa projekt rewaloryzacji) 
- spichlerz Jakubowice (do remontu) 
 

- Budynki i budowle łącznie z wyposażeniem będące w administrowaniu szkół i przedszkoli:      
- Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Branicach – 5 581 176,15 zł 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole we Włodzieninie – 1 398 080,05zł 
- Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami w Bliszczycach i Wysokiej- 500 151,03zł 
- Przedszkole we Włodzieninie oddział w Lewicach – 40 548,20 zł ( w trakcie likwidacji) 
- Budynek Szkoły Podstawowej w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym  użytkowany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach – 838 057,64 zł 
 
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości księgowej 10 527 018,60 zł w tym: 
- drogi 
- kanalizacja 
- wodociąg 
- basen i obiekty wyposażenia basenu 
 

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o 
ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach 
w spółkach, akcjach oraz posiadaniu. 
Gmina Branice jest  współużytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni – 1,1900 ha 
ustanowiono służebność na działce przy WDK w Branicach                               
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt.1 i 2, od dnia 
złożenia poprzedniej deklaracji: 



 

1) Sprzedano: 
- 2 lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców łącznie z udziałem w gruncie o łącznej  

pow 142,44 m2  
- 1 lokal mieszkalny łącznie z udziałem w gruncie o pow 31,58 m2  
-  działki budowlane o łącznej pow. 0,4327 ha   
- działki rolne o łącznej pow. 1,1184 ha  
- budynek mieszkalny i stodołę (przeznaczone do generalnego remontu lub rozbiórki)  
2) Przekazano na rzecz Skarbu Państwa: 
- działka nr 107/2 wraz z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki położona w Gródczanach 
 3) Skomunalizowano 13 nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowościach  
Dzbance, Niekazanice, Włodzienin, Wysoka, Posucice, Jabłonce, Wiechowice i Lewice. 
4) Przyjęto efekt inwestorski na który składa się między innymi : 
- przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych – 130 785,63 zł  
- remont chodników przy ul. Ogrodowej i Szkolnej w Branicach – 31 611,18 zł 
-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Włodzienin 313 303,90 zł  
- remont trybun sportowych na boisku w Branicach – 88 499,00 zł 
- remont dachu na budynku komunalnym w Wysokiej 75 – 30 813,00 zł 
-wymiana okien w budynkach komunalnych w Posucicach i Branicach – 19 885,76 zł 
-wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Lewicach i Jędrychowicach – 13 225,65 zł 
- remonty i doposażenie placów zabaw i obiektów sportowych w Branicach, Bliszczycach, 
Boboluszkach, Dzbańcach, Dzbańcach Os., Jabłonce, Michałkowicach, Niekazanicach, 
Uciechowicach, Wiechowicach Wysokiej i Lewicach na łączną kwotę 70 200,00 zł 
- remonty i doposażenie świetlic wiejskich w Branicach, Bliszczycach, Gródczanach 
Dzbańcach, Dzbańcach Osiedlu, Lewicach, Niekazanicach, Wódce i Wysokiej na łączną 
kwotę 44 900,00 zł 
- remont i doposażenie  OSP na łączną kwotę 27 000,00 zł 
 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 
majątkowych oraz wykonywania posiadania. 
Dochody Gmina Branice z tytułu prawa własności 
1. opłaty za wieczyste użytkowania gruntów – 2 545,00 zł 
2. wpływy z dzierżaw gruntów – 15 758,41 zł  
3. czynsz za najem mieszkań – 5855,83 zł 
4. czynsz za najem garaży, komórek i lokali użytkowych – 68 826,48 zł 
5. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 203 718,33 zł 
 

Ad. 11.  
Informacja o wykorzystaniu środków unijnych. 
 

1. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i 
historyczne- zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”   

Kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie: 2 139 247,27 zł. 
Projekt jest w trakcie realizacji. Jako Gmina Branice rozliczyliśmy w chwili obecnej wydatek 
związany z przygotowaniem projektu budowlanego. 26.10.2017 r. podpisana została umowa z 
wykonawcą, który będzie remontował budynek byłego USC. Przewidywany termin 
zakończenia tych prac to marzec 2018 roku. Na początku listopada ogłoszony zostanie 
przetarg na „przebudowę” Parku oraz przeprowadzone zostanie rozeznania cenowe dot. 
budowy wiat przystankowych w miejscowościach Branice, Boboluszki i Włodzienin. Ogólny 
termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2018 roku. 



 
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w mejscowości Branice.” 

Kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie: 11 132 922,75 zł- dof. 7 568 936,88 zł. 
Umowa o dofinansowanie podpisana została w grudniu 2016 roku. 04.04.2017 roku 
podpisano umowę z Wykonawca firmą DROBUD. Po zapłaceniu pierwszej faktury złożony 
został pierwszy wniosek o płatność oraz wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie na 
którego weryfikację oczekujemy. 
 

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w mejscowości Branice.” 
  Kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie: 1 000 000,00 zł. 
Dotacja z Powiatu na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji przedmiotowej 
inwestycji. W chwili obecnej rozliczone zostały dwie transze dotacji. Następna planowana na 
grudzień 2017 roku. 
 
         

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu 
Południowego -Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku byłego 
przedszkola wraz ze zmianą użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej na działce 
nr 435/1 w miejscowości Lewice. 

Kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie: 546 000,00 zł. 
Wniosek został złożony w partnerstwie z 15 innymi samorządami. Pozytywnie przeszedł 
ocenę formalną i merytoryczną. W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o 
dofinansowanie. Zadanie zrealizowane zostanie w miesiącach styczeń-wrzesień 2018 rok. 
 
        5. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka – Jakubowice” 
Kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie: 286 800,00 zł. 
Planowane data zakończenia robót drogowych to 31.10.2017 r. Rozliczenie projektu nastąpi 
w miesiącu listopadzie br. 
 

6. Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: 
Lewice i Wódka. 

Kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie: 109 707,00 zł. 
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w lipcu 2017 roku. W chwili obecnej 
trwa sprawdzanie ofert złożonych podczas przetargu nieograniczonego. Planowany termin 
zakończenia prac to czerwiec 2018 roku. 
 

7. Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: 
Jakubowice i Wysoka.     

 Kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie: 109 707,00 zł. 
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w lipcu 2017 roku. W chwili obecnej 
trwa sprawdzanie ofert złożonych podczas przetargu nieograniczonego. Planowany termin 
zakończenia prac to czerwiec 2018 roku. 
 

8. „Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast przemocy” 
Kwota dofinansowania z wniosku o dofinansowanie: 52 300,00 zł. 
Projekt z przeciwdziałania przemocy skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Branice. W trakcie jego realizacji odbędą się: zajęcia pozalaekcyjne i pozaszkolne dla dzieci  
i młodzieży; konkurs plastyczny, warsztaty edukacyjno-informacyjne, zajęcia z doradztwa  
i poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Zrealizowany zostanie również program 
profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej Ziarenko w Branicach. Na 



koniec przewidziano organizację konferencji podsumowującej. Projekt w trakcie realizacji. 
Zakończenie zaplanowano na grudzień 2017 roku. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
 
Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Branice do Komisji   
Rewizyjnej 

Za:   10      Przeciw: 0    Wstrzymało się:  4 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  przekazania skargi na Wójta Gminy 

Branice do Komisji Rewizyjnej 
(Uchwała XXXIII / 337 /17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 13.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: jak to jest Panie Stefanie że rada rozpatruje skargę na pracownika?  
S.Grefling: tutaj nie ma mowy o tym że Rada rozpatruje skargę na pracownika. Rada zgodnie 
z zakresem działania przekazuje skargę do rozpatrzenia zgodnie z właściwością jest to 
procedura wynikająca z przepisów prawa. 
Z.Telega: ta sprawa dotyczy skargi Pani Michałowskiej? 
M.Fuczek: tak Panie Zdzisławie to jest ta skarga w której skarżąca skierowała skargę na 
Wójta a jednocześnie na pracownika. 
W.Chuchla: to znów wszystko długo trwa a ja złożyłem projekt uchwały w tej sprawie ale 
rada go nie przyjęła. 
M.Fuczek: czy Pana projekt spełniał warunki formalne? Tak aby Rada mogła się nim zająć. 
W.Chuchla: to złożę taki projekt z tymi trzema podpisami jak trzeba.  
M.Fuczek: proszę pamiętać o warunkach formalnych projektu i jak sam Pan wie nie chodzi tu 
tylko o podpisy wnioskodawcy czy wnioskodawców. Projekt uchwały  musi być sporządzony 
zgodnie zasadami techniki prawodawczej. Proszę zapoznać się z tymi zasadami ponieważ 
chciałbym uniknąć kolejnego pomówienia z Pana strony, że nie przyjmuję właściwych 
dokumentów lub dokumenty są wadliwe Panie Wojciechu. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy do Wójta  
Gminy Branice. 

Za:   11    Przeciw: 1    Wstrzymało się:   3 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekazania skargi na pracownika 

Urzędu Gminy do Wójta Gminy Branice. 
(Uchwała XXXIII / 338 /17   stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.14.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję 



Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo – Finansowej 

Za:    14   Przeciw: 0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo 

– Finansowej 
(Uchwała XXXIII / 339 /17   stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 

Ad. 15.  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję 
 
Podjęcie uchwały w  sprawie powołania składu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć   
Gospodarczych.   
 

Za:  14      Przeciw: 0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w  sprawie powołania składu Komisji Lokalnych 

Przedsięwzięć  Gospodarczych. 
(Uchwała XXXIII / 340 /17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 16.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

J.Mokrzycki: składam wniosek formalny aby jednocześnie w przedmiotowej uchwale 
dokonać zmiany adresu ponieważ jest ul. Słowackiego 3 a winno być ul. Szpitalna 20. 
M.Fuczek: kto będzie ustalał wynagrodzenie z-cy dyrektora biblioteki? 
S.Baca: odpowiadając na Pana pytanie w sprawie wynagradzania to zgodnie z przepisami 
prawa kompetencje należą do Wójta Gminy. 
M.Fuczek: poddaję wniosek radnego Mokrzyckiego pod głosowanie. 
Za: 14          przeciw: 0   wstrzymało się: 0 
Wniosek został przyjęty. 
 
Przewodniczący zakończył dyskusję 

Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach 

 Za:  12     Przeciw: 1    Wstrzymało się:   1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Branicach 
(Uchwała XXXIII / 341 /17   stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 17.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję 



Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. 

Za: 14      Przeciw: 0    Wstrzymało się:   0  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości. 
(Branice- działka 562) 

(Uchwała XXXIII / 342 /17   stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 18.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadania publicznego  
z zakresu budowy przejścia dla pieszych na ul. Szpitalnej w Branicach. 
 

Za:  14     Przeciw: 0    Wstrzymało się:   0  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego 

zadania publicznego z zakresu budowy przejścia dla pieszych na ul. Szpitalnej w 
Branicach. 

(Uchwała XXXIII / 343 /17   stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 19.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Branice  
z  organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2018 
 

Za:  14      Przeciw: 0    Wstrzymało się:   0  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

(Uchwała XXXIII / 344 /17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 20 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S.Rzeszuciński: zmiany dotyczą przesunięć  w ramach działów na wniosek dyrektorów szkół 
Włodzienin i Branice. Nie ma innych zmian. 
Przewodniczący zakończył dyskusję 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 



Za:   14     Przeciw: 0    Wstrzymało się:   0  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 

(Uchwała XXXIII / 345 /17  stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

 
Ad. 21 
Wolne wnioski i informacje 
W.Chuchla:  chciałbym wrócić do tematu przejęcia szkoły w Uciechowicach. Jak wiemy był 
to problematyczny temat i niejednokrotnie stawiano gminę w trudnej sytuacji oczekując 
określonych decyzji. Ja również wielokrotnie opierając się na otrzymywanych materiałach 
głosowałem w tych sprawach ale w obliczu pisma wojewody mam „kaca” moralnego. Pan 
przewodniczący przygotowując materiały musi dochowywać staranności a nie tak że nie 
otrzymujemy wszystkich materiałów lub są one obarczone błędami. Co mam o tym myśleć? 
Dodam że działania pracownika urzędu który chce oceniać działania dyrektora są wielce 
niestosowne. 
M.Fuczek: Panie Wojciechu po raz kolejny  muszę Panu zwrócić uwagę że jeżeli chce Pan 
kogoś oskarżać, szukać winnych  korzystając z obecności kamery to proszę o konkrety bo nie 
wiem jak mam się odnieść do Pana słów. Proszę wskazać przykłady naruszeń skoro Pan takie 
dostrzega. 
W.Chuchla: np. nie mieliśmy do uchwał w sprawie sieci szkól opinii kuratorium. 
S.Grefling: chciałbym zwrócić uwagę że takie opinie nie są wymagane przy procedowaniu 
uchwały a są wymagane w toku prowadzonego postępowania przy tworzeniu sieci. Zatem nie 
ma problemu by otrzymać taką opinię natomiast nie jest to element niezbędny i wymagany 
przy podejmowaniu uchwał. 
M.Fuczek: jak już wspominałem przewodniczący odpowiada za przygotowanie sesji, 
terminowe przekazanie dokumentacji, rzetelne informowanie radnych o wszystkich sprawach 
dotyczących działalności rady. Przyjmowane projekty uchwał posiadają niezbędne elementy 
Panie Wojciechu i przypomnę że to odpowiednio przygotowany akt prawny – projekt- wraz 
 z odpowiednim podpisem lub podpisami wnioskodawców oraz podpisem akceptacji radcy 
prawnego. Ten tryb został przyjęty jakiś czas temu i obowiązuje nadal. Jeżeli ma Pan jakieś 
wątpliwości to proszę to wskazywać w sposób jasny i konkretny dla danej sprawy. Póki co 
nie wskazał Pan żadnych uchybień a powołuje się Pan wybiórczo na jakieś pisma nie 
wskazując ich pochodzenia więc w żaden sposób nie jestem w stanie odpowiedzieć Panu na 
tak sformułowane zarzuty pod adresem moim lub innych pracowników. 
S.Baca: nie wiem skąd te sugestie odnośnie oceny pracy dyrektora ale powiem jasno taka 
ocena to domena Wójta. Co do działania , trybu  i sposobu przejęcia szkoły w Uciechowicach 
to była wyjątkowa sytuacja jak sami państwo o tym wiecie. Dodam że nie otrzymałem 
żadnych zaleceń, żadnych wskazań nieprawidłowości w przejęciu tej szkoły. Zamiar 
likwidacji jest rzeczą oczywistą i państwo podjęliście uchwałę w tej sprawie. Dodam że 
mamy z jednej strony kuratorium i wojewodę  z drugiej Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Trzymam się wytycznych i nie chcę być oskarżony o niegospodarność. Mamy 6 uczniów 
koszt utrzymania placówki 400 tyś złotych. Obecnie rodzi się u nas średnio 38 dzieci  w dobie 
bumu urodzeń to było 180. Sami państwo widzicie. Ja stawiam na gospodarność i nie będę 
utrzymywał „prywatnego” przedszkola czy szkoły. Dodam że była też poruszana sprawa 
dziewczynki która  oficjalnie uczęszcza do 4 klasy której nie ma. Rozmawiałem  z kuratorem 
i wypracowaliśmy kompromis. Polegał on na tym że dziewczynka nauczana byłaby przez 
nauczycieli w ramach ich godzin  bez konieczności tworzenia jednoosobowej klasy. To 
minimalizowałoby koszty a zapewniłoby realizację edukacji tej dziewczynki. Niestety 
nauczyciele nie zaakceptowali naszego wspólnego stanowiska czyli urzędu i kuratorium.  



Nie wiem jak państwo ale ja uważam że dyscyplina finansów publicznych jest  w naszej 
sytuacji bardzo możliwa jeżeli nadal będziemy utrzymywać takie jednostki nie patrząc na 
gospodarność. Mamy dobrze działające placówki oświatowe i trzeba je rozwijać. 
J.Mokrzycki: podobnie jak w przypadku szkół sprawa ma się do przedszkoli. Czy może Pan 
powiedzieć jak to wygląda finansowo. Czy stać nas na utrzymywanie takich placówek   
w których niezbędne są wielotysięczne inwestycje? 
S.Baca: na chwilę obecną nie jestem  wstanie odpowiedzieć dokładnie co do kwot ale jeżeli 
będzie taka wola to przygotujemy takie informacje. 
W.Chuchla: wiemy że dzieci  z przedszkola z Wysokiej zostały przeniesione w wyniku 
zaleceń kontroli. Osobiście uważam że dla 8 dzieci  nie można inwestować 100 tyś złotych + 
dodatkowe środki na utrzymanie. Ale trzeba o tym informować rodziców  z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
J.Bartoszewski (sołtys): korzystając z obecności radnego sejmiku Pana Leszka Antoszczyszyn 
chciałby zwrócić uwagę na brak inwestycji i naprawy drogi wojewódzkiej 419  
w miejscowości Niekazanice. Było wiele komisji w obecności wójta, starosty i za każdym 
razem stwierdzono że droga nadaje się do remontu. Jak jednak dzwoniłem  w sprawie 
okazywało się że jest tam za mały ruch i nie będzie to robione. Na pytanie kiedy i jak to 
mierzono nie było jasnej odpowiedzi. Proszę o interwencję. 
L.Antoszczyszyn: zawsze reaguję na sygnały mieszkańców. Tego tematu nie znałem 
 i podejmę interwencję w tej sprawie. 
Z. Telega: czy plac obok WDK w Branicach będzie remontowany?  
S.Baca: tak po zakończeniu inwestycji kanalizacja oraz remontu drogi 419. 
J.Mokrzycki: chciałbym zwrócić się do radnego sejmiku. Dlaczego nie są czynione starania  
o dofinansowane do ekologicznych paliw. Podjęto uchwałę zakazującą stosowania paliw 
niskiej jakości muł, flot ale za tym nie poszła pomoc w zakupie kotłów na ekologiczne paliwa 
i zakup paliw typu olej opałowy, gaz. 
L.Antoszczyszyn: sam złożyłem 6 projektów w tym temacie. Sami państwo wiecie że te 
ograniczenia nie przyniosły zamierzonego skutku i uważam ze jedynie energia czysta pomoże 
w rozwiązaniu tego problemu. Ja jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem o jakim Pan 
mówi. Obecnie kalkulacje ogrzewania wskazują że koszty pomiędzy węglem a czysta energią 
są zbliżone i tu trzeba podjąć stosowne działania. Będę również działał w tym temacie.  
 
Ad. 22 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice 
 
Zamknięcie sesji godzina 11:30 
 
 
Na tym protokół zakończono:  
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 



Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 16 października 2017r. do dnia 19 listopada 2017 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 20 listopada 2017 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie z dnia 17 października 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego 

dla jednostki do Uchwały Rady Gminy Branice nr XXXII/335/17 z dnia 16.10.2017r., 
• Zarządzenie z dnia 17 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia treningu akcji 

kurierskiej,  
• Zarządzenie z dnia 20 października 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego 

dla jednostki do Zarządzenia Wójta Gminy Branice z dnia 20.10.2017r., 
• Zarządzenie z dnia 30 października 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego 

dla jednostki do Zarządzenia Wójta Gminy Branice z dnia 30.10.2017r 
 
 
 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  

  
• Zarządzenie z dnia  16 października 2017r. w sprawie powołania komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w trybie 
ustawy Prawo zamówień Publicznych, 

• Zarządzenie z dnia 20 października 2017 w sprawie zwiększenia planu dochodów i 
wydatków  

      o kwotę 7038,17zł, 
• Zarządzenie z dnia 30 października 2017 w sprawie zwiększenia planu dochodów i 

wydatków  
       o kwotę 117772,88zł, 
• Zarządzenie z dnia 9 listopada 2017 w sprawie zwiększenia planu dochodów i 

wydatków  
     o kwotę 7038,17zł, 
 
 

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
16.10.2017 r. (Branice), sesja Rady Gminy, 
16.10.2017 r. (Wysoka), spotkanie z rodzicami oddziału przedszkolnego w Wysokiej - temat 
   przeniesienie oddziału do Branic, 
17.10.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem wykonującym koncepcje techniczną 
pawilonu    sportowego w Branicach, 
17.10.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem wykonującym projekt techniczny budowy 
PSZOK    w Wysokiej, 
17.10.2017 r. (Branice), rada budowy kanalizacji, 
17.10.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami ul. Grunwaldzkiej . Mediacja celem 
rozwiązania   konfliktu  sąsiedzkiego, 
18.10.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielką stowarzyszenia Silesia w Opavie. 
Omówienie   możliwości współpracy, 



18.10.2017 r. (Branice), spotkanie z firmą pozyskującą środki zewnętrzne, 
19.10.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Moris Polska oferującą 
modernizację   obiektów rozliczaną w formie ratalnej, 
20.10.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami Branic, 
21.10.2017 r. (Opava), targi rzemieślnicze Opava, 
23.10.2017 r. (Branice), spotkanie z  tutorem - Katarzyna Oleś, 
24.10.2017 r. (Branice), spotkanie z komendantem PSP Głubczyce - rozmowa na temat 
    finansowego wsparcia Gminy Branice celem zakupu 
samochodu ratowniczego, 
25.10.2017 r. (Pruszków), Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim poświęcona 
wykorzystaniu    środków zewnętrznych, 
25.10.2017 r. (Głubczyce), spotkanie dotyczące realizacji projektu związanego z 
bezpieczeństwem   na obiektach sportowych, 
26.10.2017 r. (Branice), spotkanie z wykonawcą  studium kierunków zagospodarowania 
    przestrzennego na ternie gminy Branice, 
26.10.2017 r. (Branice), podpisanie umowy z wykonawcą remontu budynku dedykowanego 
na     Centrum Kultury, 
26.10.2017 r. (Branice), spotkanie z firmą elektryczną wykonującą modernizacje pkt.  
   oświetleniowych na terenie naszej gminy, 
26.10.2017 r. (Branice),  udział w gali Urzędu Marszałkowskiego dedykowanemu między 
innymi   wręczeniu wyróżnień w konkursie na najpopularniejszego  sołtysa 
województwa    Opolskiego,  
27.10.2017 r. (Branice), spotkanie z udziałowcami spółki - Zdrowie Rodziny. Kontynuacja 
rozmów   na temat sprzedaży udziałów, 
30.10.2017 r. (Opole), spotkanie z w-ce kuratorem woj. Opolskiego. Rozmowy SP 
Uciechowice, 
03.11.2017 r. (Branice),  spotkanie z pracownikiem biblioteki w Branicach. Omówienie  
   funkcjonowania biblioteki po ewentualnych zmianach organizacyjnych, 
05.11.2017 r. (Branice), udział w uroczystości upamiętniającej 150 lat urodzin  Marcina  
   Nathana, 
06.11.2017 r. (Branice), rada budowy kanalizacji, 
06.11.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami Branic, 
07.11.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcem Branic. Rozmowy na temat odkupienia 
terenów   pod budownictwo jednorodzinne, 
07.11.2017 r. (Branice), rada budowy Centrum Kultury, 
07.11.2017 r. (Wysoka), zebranie sołeckie w Wysokiej. Omówienie inwestycji sołeckiej w 
2018 r., 
08.11.2017 r. (Branice), podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym w 
Branicach, 
10.11.2017 r. (Branice), udział w uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny, 
11.11.2017 r. (Jakubowice), uroczystość św. Marcina w Jakubowicach, 
11.11.2017 r. (Wysoka), zakończenie rundy LZS Zryw Wysoka, 
13.11.2017 r. (Branice), udział w komisji budżetowej Rady Gminy, 
13.11.2017 r. (Branice), udział w komisji lokalnej Rady Gminy, 
13.11.2017 r. (Branice), udział w komisji oświatowej Rady Gminy, 
13.11.2017 r. (Branice), udział w komisji rolnej Rady Gminy, 
14.11.2017 r. (Głubczyce),  udział w audycji Radia Opole poświęconej gminie Branice, 
15.11.2017 r. (Krnov), spotkanie ze starostą Krnova. Rozmowy na temat inwestycji 
modernizacji   drogi i mostu granicznego relacji Branice/Uvalno, 
16.11.2017 r. (Branice), podpisanie umowy  z wykonawcom budowy placów zabaw, 
13.11.2017 r. (Branice), udział w podsumowaniu rundy LZS Orzeł Branice. 
 
 
 
 


