Protokół Nr XXXIV/17
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 11 grudnia 2017 r., od godz. 10.00 do godz.11:40

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Nieobecny: Chojnacki Grzegorz
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Zbigniew Ziółko- Radny Sejmiku województwa Opolskiego,
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice,
Stefan Grefling – Radca Prawny.

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. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Branice na lata 2018-2021.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Branice na 2018 rok.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 16 października 2017r. na
działalność Wójta Gminy Branice.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
w miejscowości Wiechowice.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
w miejscowości Branice.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
w miejscowości Dzbańce (działka 163/5).
16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
w miejscowości Posucice.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
w miejscowości Dzbańce (działka 59/1).
18. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzonych dochody
na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i
trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach.

20. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu.
22. Zakończenie sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Posiedzenie poprzedziło uroczyste wręczenie przez Wójta Gminy Branice Sebastiana Baca
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek, pilarek spalinowych STIHL
dla jednostek OSP: Wódka oraz Wiechowice.
Ad. 2
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji
uczestniczy 14 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
S.Baca: składam wniosek o dołączenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały
w sprawie zamiany w budżecie Gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pn.: „Aktywnie w przyszłość – wykorzystaj swoją szansę!”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 - Integracja społeczna Jest to konieczność która nie
była znana w momencie przesyłania materiałów na sesję do Rady Gminy.
Korzystając z obecności Radnego sejmiku proszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt
wolne wnioski i informacje ponieważ można skorzystać z tej obecności i zadać kilka pytań.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta- podjęcie uchwały w sprawie zmiany
w budżecie gminy:
Za: 14
Przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęty.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta- podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu – integracja społeczna.
Za: 14
Przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęty.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta- wolne wnioski i informacje.
Za: 14
Przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z nowymi punktami.
Za: 14
Przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto porządek obrad. Nowe punkty w porządku obrad znalazły się odpowiednio
w pozycji 22 (zmian w budżecie), 23 (projekt), 24 wolne wnioski i informacje.
Ad. 4
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 20 listopada 2017r.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Protokół z sesji został przyjęty.
Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
Ad. 6
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję
Ad. 7
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się
pracami nad budżetem Gminy Branice na 2018 rok oraz porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu zajmowała się pracami nad budżetem Gminy Branice na 2018 rok oraz
porządkiem obrad dzisiejszej sesji
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych
Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się pracami nad budżetem Gminy Branice na 2018
rok oraz porządkiem obrad dzisiejszej sesji
R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa pracowała nad uchwałą
budżetową 2018r. oraz zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna obradowała
dwa razy. W dniu 27.11.2017r. odbyło się posiedzenie którego tematem było rozpatrzenie
skargi na Wójta Gminy Branice a w dniu 4.12.2017r. odbyło się posiedzenie którego
przedmiotem była kontrola wydatkowanych środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
Odczytał odpowiedzi na interpelacje Radnych: Romana Lenartowicza oraz Edwarda
Czyszczonia.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Ad 9.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt.9 obrad.
M.Nowak złożył interpelację w sprawie utwardzenia drogi gruntowej za budynkami cegielni
od strony miejscowości Boboluszki.
Wpłynęła również interpelacja Grzegorza Chojnackiego w sprawie terminu przebudowy
skrzyżowania w miejscowości Lewice.

Przewodniczący zamknął dyskusję.
Ad. 10
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw:
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wieloletnie Prognozy Finansowej
Gminy Branice na lata 2018-2021
(Uchwała Nr XXXIV/346/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący poszczególnych komisji poinformowali iż członkowie komisji byli za
przyjęciem projektu uchwały.
S.Rzeszuciński: do pierwotnego projektu dołożono autopoprawkę którą otrzymaliście
państwo dzisiaj. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie oświaty i wychowania, pomocy
społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 28560zł. Są to przesunięcia w
ramach działu. Jednocześnie informuję iż otrzymaliście państwo pozytywne opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF 2018-2021, budżetu oraz możliwości
finansowych.
W.Chuchla: czy autopoprawka była opiniowana przez RIO?
S.Rzeszucinski: nie ma takiej potrzeby ponieważ nie rodzi to nowych zobowiązań a jedynie
są to przesunięcia środków w ramach działu.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Branice
na 2018 rok.
(Uchwała Nr XXXIV/347/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia
16 października 2017r. na działalność Wójta Gminy Branice
(Uchwała Nr XXXIV/348/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości w miejscowości Wiechowice (działka 28/2)
(Uchwała Nr XXXIV/349/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości w miejscowości Branice (działka 189/4)
(Uchwała Nr XXXIV/350/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości w miejscowości Dzbańce (działka 163/5).
(Uchwała Nr XXXIV/351/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości w miejscowości Posucice (działka 206)
(Uchwała Nr XXXIV/352/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości w miejscowości Dzbańce (działka 59/1).
(Uchwała Nr XXXIV/353/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 1 4 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych
gromadzonych dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
(Uchwała Nr XXXIV/354/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice Podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jakubowicach.
(Uchwała Nr XXXIV/355/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice Podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Turkowie.
(Uchwała Nr XXXIV/356/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

(Uchwała Nr XXXIV/357/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 22
Przewodniczący otworzył dyskusję.
S.Rzeszucinski: zmiany dokonywane są na wniosek Szkoły we Włodzieninie a chodzi
o przesunięcia środków ze szkoły na świetlice, natomiast w przypadku wydatków
majątkowych to wydatki na drogi- nowe oznakowanie Jakubowice – Wysoka, remonty
bieżące w kwocie 11 tyś zł. oraz kwota 20 tyś zł na oświetlenie ul .Szpitalnej.
Z.Telega: czyli czego mają dotyczyć wydatki 11 tyś zł dokładnie?
S.rzeszuciński: 2 tyś zł oznakowanie 9 tyś. Bieżąca naprawa ubytków nawierzchni.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice Podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
(Uchwała Nr XXXIV/358/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 23
Przewodniczący otworzył dyskusję.
S.Baca: jest to nowy projekt którego beneficjentem będzie OPS a który będzie skierowany na
pozyskiwanie nowych umiejętności czyli kierowanie osób na odpowiednie kursy, szkolenia
jak również na możliwość zatrudnienia dodatkowego pracownika. Nasz wkład to 102tyś zł
które są zaplanowane w budżecie w formie zasiłków w związku z czym do projektu tak
faktycznie nie dokładamy a zyskujemy 682tyś zł.
R.Lenartowicz: czy po tych szkoleniach będzie zapewniona praca?
S.baca: jak już wspominałem wielokrotnie w naszej gminie obecnie nie ma problemu z pracą.
Jeżeli ktoś chce pracować to taką pracę znajdzie. Na dzień dzisiejszy mogę wskazać 3 miejsca
w których poszukuje się pracowników i to nigdzie indziej jak w Branicach.
Z.Telega: czyli beneficjentem projektu jest OPS nie Urząd.
S.Baca: tak.
W.Chuchla: czy nasz wkład finansowy był zaplanowany w budżecie.
s.Rzeszuciński: oczywiście bo to wkład w formie zasiłków które były planowane.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.:
„Aktywnie w przyszłość – wykorzystaj swoją szansę!” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś
priorytetowa 08 - Integracja społeczna
(Uchwała Nr XXXIV/359/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 24 Wolne wnioski i informacje.

R.Lenartowicz: należy odkrzaczyć i dokonać ścinki poboczy na drodze Lewice- Zubrzyce
oraz Dzbańce-Rogożany. Obecny stan może doprowadzić do wypadku.
J.Mokrzycki: pytanie dotyczy ustawienie latarni na ul. Szpitalnej. Czy ich ustawienie było
czymś podyktowane, ponieważ są spore różnice w odległościach pomiędzy latarniami.
M.Nowak: nawiązując do nowych latarni na ul. Szpitalnej chciałbym zapytać co z
chodnikiem? Drugie pytanie brzmi czy jest wyznaczony pracownik który na bieżąco sprawuje
nadzór nad pracami w sprawie kanalizacji. Wielokrotnie zdarza się że ciężki sprzęt jeździ po
nowo zrobionych chodnikach i tylko dzięki temu że są dobrze zrobione nie nastąpiło jeszcze
ich uszkodzenie. Czy po zakończeniu inwestycji kanalizacji będzie robiony również chodnik
w kierunku boboluszek? Czy będzie utwardzona droga w okolicy cegielni?
Korzystając z obecności radnego Ziółki mam pytanie: co dalej ze zbiornikiem Włodzienin?
M.Fuczek: zatem oddaję głos Wójtowi w pierwszej kolejności.
S.Baca: jeżeli chodzi o odcinek drogi Lewice – Zubrzyce to niestety nie leży on w zakresie
działania Gminy Branice a Gminy Głubczyce. Wszelkie uwagi należy właśnie tam kierować.
Droga Dzbańce- rogoziny będzie robiona w miarę możliwości. Co do rozmieszczenia latarni
to jest ono zgodne z przepisami i planem. Nie mogliśmy dokonywać zmiany planu bo to by
wydłużyło czas realizacji a zarazem pociągnęło by za sobą skutki finansowe dla Urzędu.
Zachowano odstęp od jezdni 50 cm dla wszystkich latarni. Jeżeli chodzi o chodnik na ul.
Szpitalnej to należy on do starostwa i nie możemy działać na nie swoim terenie. W sprawie
kontroli prac kanalizacji to jest wyznaczony pracownik który na bieżąco kontroluje postęp,
jakość i rodzaj prac. W dwóch przypadkach firma wykonująca prace musiała dokonywać
stosownych poprawek po interwencji pracownika. Ale oczywiście uczulę pracownika
w temacie o którym wspomniał radny. Droga o której Pan wspomniał będzie utwardzona.
Zabezpieczyliśmy środki w budżecie.
W.Chuchla: na jakim etapie jest lub będzie zasypanie nierówności na parkingu obok szpitala?
S.Baca: obecnie co 2 miesiące ponosimy koszt ok. 3 tyś zł na tłuczeń. W przyszłym roku
planujemy przy współpracy Pana dyrektora dokonać remontu tego parkingu. Wstępna
kalkulacja naszych kosztów to ok. 230tyś zł.
Z.Ziółko: serdecznie dziękuję za zaproszenie. Z uwagi na obowiązki nie mogę często
uczestniczyć w Państwa sesjach. Gratuluję przyjęcia budżetu a przy okazji zbliżających się
świat chciałbym wszystkim życzyć zdrowych i spokojnych świąt.
Odpowiadając na pytanie w sprawie zbiornika Włodzienin to w tym temacie narosło wiele
mitów. Powiem tyle kosztorys naprawienia to ok. 5 mln zł ale aby móc cokolwiek robić musi
być zakończone postępowanie w tej sprawie- określenie winnych- a sprawy są w toku
niestety. Od nowego roku zarząd nad zbiornikiem przejmuje z mocy prawa organizacja Wody
Polskie i to ona będzie decydować. Więcej na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć bo jest za
dużo niewiadomych. Można powiedzieć że na dzień dzisiejszy jest to zbiornik suchy który w
razie większych opadów spełnia rolę zbiornika retencyjnego ponieważ sam problem
zbiornika- przesiąkanie- występuje w koronie na wysokości 8 m.
Chciałbym zauważyć iż w Gminie Branice będzie realizowana druga co do wielkości
inwestycja w postaci remontu drogi wojewódzkiej do granicy państwa. Koszt to 13 mln zł.
Nie można w żaden sposób nie dostrzec determinacji i zaangażowania Pana Wójta w tym
temacie. To również dzięki jego zabiegom ta inwestycja dojdzie do skutku. Dodatkowo
planujemy wykonanie w najbliższym czasie dokumentacji i remontu drogi 419 Nowa
Cerekwia oraz w planach jest droga w Boguchwałowie.
Budżet województwa podobnie jak każdy nie jest elastyczny. Wynosi 560 mln zł z czego
260 mln idzie na inwestycje a z tego 210 mln pochodzi z RPO.
Dokonamy również wycinki drzew przy drodze wojewódzkiej w okolicy Niekazanic- prace
w tym temacie są już bardzo zaawansowane.

Z.Telega: czy jest możliwość wykonania remontu drogi Włodzienin- Niekazanice, droga
Niekazanice- w kierunku Nasiedla? Drogi są w bardzo złym stanie.
Z.Ziółko: jak wiadomo jest hierarchia zadań. Jako powiat Głubczyce otrzymaliśmy 15% z
całej kwoty na drogi i jest to bardzo dużo ale wiadomo że wszystkiego naraz nie da się
zrobić. W Niekazanicach dodatkowo problemem jest to ze było robione badanie natężenia
ruchu które wskazało na bardzo mały ruch.
Jednak nie porzucamy żadnego tematu i jesteśmy w stałym kontakcie z Wójtem.
R.Lenartowicz: czy po wycince drzew będą dokonywane nowe nasadzenia drzew np.
niskopiennych?
Z.Ziółko: generalnie tak jest to robione z uwagi na fakt iż obecnie to jedyna naturalna bariera
która przyczynia się również do zmniejszenia erozji ziemi. W tym przypadku nie potwierdzę
Panu bo nie znam szczegółów.
T.Mróz: czy może Pan powiedzieć cos więcej na temat uchwały antysmogowej?
Z.Ziółko: uchwała nie jest doskonała mamy, wiele sygnałów w tej sprawie, pracują komisje.
Temat sam nie jest prosty. Podjęliśmy uchwałę zgodnie z zaleceniami rządu. Jak wiemy od
maja będzie można kupić tylko i wyłącznie kotły 5 generacji co osobiście uważam za zbyt
wygórowane kryterium. Chcielibyśmy również podjąć współpracę z gminami w sprawie
dofinansować cos na wzór 30% dofinansowania z Gminy, 30% dofinansowania z
Województwa, 40 % finansowanie nabywcy-mieszkańca. Czy to wszystko uda się zrobić nie
wiem ale mogę państwa zapewnić że jakość powietrza w naszym regionie jest zła co
dokumentują odpowiednie czujniki i służby. W Głubczycach mamy taki czujnik i powietrze
jest w bardzo złym stanie zaraz po Kędzierzynie – Koźlu. Chciałbym również zauważyć że
nieprawdą jest to że wzrost cen węgla to efekt tej uchwały. Wzrost cen wynika z ograniczenia
wydobycia i braku inwestycji w branży górniczej wielu lat.
W.Chuchla: mam trzy zagadnienia: 1. czy w związku z remontem drogi do granicy państwa
myśli się o współpracy z czechami w sprawie remontu mostu i drogi po stronie czeskiej?,
2. czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat inwestycji w naszym szpitalu?
3. czy po przejęciu zbiornika Włodzienin województwo będzie miało wpływ na działania w
tym temacie?
Z.Ziółko: może nie po kolei ale zacznę od zbiornika. Jak wspomniałem nie wiemy jak to
będzie wyglądało. Jeżeli będzie taka możliwość to będziemy z niej korzystać.
Do co inwestycji w szpitalu to nie planujemy żadnych dużych remontów oddziałów z uwagi
na realizowane zadanie przeniesienie ZAZ do Lewic a to koszt ok. 800 tyś zł oraz jak już
wspominał Pan Wójt remont parkingu obok szpitala. Jeżeli chodzi o współpracę ze stroną
czeską to jest ona bardzo dobra. Myślę że Pan Wójt zna więcej szczegółów w sprawie i
chętnie przekaże.
W.Chuchla: jeżeli chodzi o uchwałę antysmogową to jak Pan wspomniał powietrze jest złej
jakości, lekarze w ostatnich dwóch latach wskazali że negatywnie wpływa to na zdrowie
ludzi. Patrząc na to w ten sposób to czy 3mln zł na dofinansowania wymiany kotłów to nie za
mało. Czy ten problem powstał w ostatnich dwóch latach?
Z.Ziółko: kwota na dofinansowania jest nie jest kwotą ostateczną i w razie potrzeby będzie
zwiększana.
J.Mokrzycki: rozmawiamy o wymianie kotłów. Niestety nikt nie zauważa tego iż tam gdzie
stosuje się ogrzewanie gazem również występuje smog. Być może inwestycje w tym
przedmiocie mogłyby poprawić sytuację?
Z.Ziółko: nie możemy prowadzić inwestycji na nie swoich terenach ale prowadzimy
rozmowy z PGNiG. Wiemy że planowane są inwestycje w województwie opolskim a podam
przykład że widzi się tu spory potencjał i w Głubczycach na nowo powstała placówka która
wcześniej została zlikwidowana. Również jakość gazu nie jest zawsze taka sama i znam

opinie serwisantów którzy twierdzą że gaz czeski jest dużo lepszy od naszego a ich opinia
opiera się na pracach konserwacyjnych urządzeń.
M.Nowak: rozmawiamy o smogu ale wiem że w Powiecie Głubczyckim jest problem z
zanieczyszczoną wodą. Myślę że tu również należy podjąć stosowne działania.
Z.Ziółko: problem o którym Pan mówi dotyczy okolic Radyni gdzie jak wiemy znajdują się
pokłady rud radioaktywnych –RAD. Jako pierwiastek bardzo szybko rozpuszcza się w
wodzie i obecne badania właśnie to wykazały. Nie jest to niebezpieczne dla mieszkańców ale
zalecana jest wzmożona czujność.
S.Baca: jak już wspominałem na wcześniejszych spotkaniach prowadzimy rozmowy ze strona
Czeską w wielu aspektach. Rozwiązania stosowane w republice czeskiej umożliwiają
podejmowanie wielu decyzji na szczeblu lokalnym i to jest bardzo dobre. Oczywiście droga
po stronie czeskiej będzie remontowana jak i most- koszt to około 29 mln koron a sam most
będzie zamknięty dla ruchu przez 8 miesięcy. Walczymy o ruch towarowy który znacznie
zwiększyłby nasza konkurencyjność. Co do gazyfikacji to już państwu mówiłem wcześniej
i przypomne będzie to realizowane w naszej Gminie. Stosowna umowa została podpisana 2
miesiące temu.
Jeżeli chodzi o badania wody to w naszym przypadku wykonywane są one obligatoryjne
przez niezależną jednostkę akredytującą i póki co nie mamy żadnych zgłoszeń o zagrożeniu.
Faktem jest to że czasami poziom chloru jest w górnych ale dozwolonych granicach.
Panie Zbigniewie wspominał Pan o czujniku badania jakości powietrza w Głubczycach.
Proszę powiedzieć co musimy zrobić aby taki został umiejscowiony w Branicach?
Z.Ziółko: w tej sprawie proszę o kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska .
S.Baca: dziękuję za odpowiedź, jeżeli chodzi jeszcze o zbiornik Włodzienin to szkoda że nie
będzie już pod nadzorem marszałka bo wiem że taki nadzór doprowadziłby do zakończenia
problemu.
Z.Telega: czy są prowadzone rozmowy w sprawie przejścia w Holasovicach?
S.Baca: obecnie mamy stanowisko strony czeskiej o woli otwarcia tego przejścia i to jest już
spory przełom. Mogę państwa zapewnić ze znajduje się tam nowy najpiękniejszy most w
naszej okolicy. W tej sprawie prowadzimy rozmowy.
K.Saduniowski: dużo mówiło się dzisiaj o smogu. Chciałbym zauważyć inny problem a
mianowicie kto pozwala na likwidacje zbiorczych kotłowni? Likwiduje się takie a w to
miejsce powstaje kilka nowych kotłów co z pewnością nie wpływa na poprawę jakości
powietrza.
R.Lenartowicz: chciałbym zwrócić uwagę na zły stan mostu w Boboluszkach. Miały być na
to środki które zapewniał wojewoda po powodzi, a nic się nie robi w tym temacie.
Z.Ziółko: środki na likwidacje skutków powodzi to jedno a inwestycje do drugie. Oczywiście
przekażę informacje w tej sprawie.
M.Fuczek: mamy kilka spraw bieżących:
Wpłynęło pismo Radnej Marty Humeniuk – Wiśniewskiej w sprawie rezygnacji z funkcji
opiekuna młodzieżowej rady Gminy Branice. Proszę zgłaszać swoje propozycje w tym
temacie tak abyśmy mogli podjąć stosowną uchwałę już w styczniu.
Wpłynęło pismo zespołu impuls o dofinansowanie nagród dla członków tego zespołu. Mamy
wolne środki w budżecie Rady i proponuję przekazać kwotę 1 tyś zł na ten cel.
W.Chuchla: z wniosku wynika że są to środki na nagrody dla tego zespołu. Dlaczego nie
sfinansować też innych zespołów?
Panie przewodniczący komisji rolnej czy komisja podjęła jakieś działania w sprawie
zaorywania dróg polnych i rowów? Panie Wójcie jak wygląda sprawa dofinansowań zakupu
pieców i pomp ciepła?

P.Kopeczek: sprawy są monitorowane na bieżąco, mieliśmy kilka spotkań z rolnikami o czym
również wie Pan Wójt. Były przeprowadzone wizje lokalne na wnioski które w tej sprawie
wpływały.
S.Baca: zainteresowanie dofinansowaniem zakupu kotłów jest średnie ale jesteśmy gotowi w
razie potrzeby do zwiększenia środków w przypadku gdyby okazała się taka potrzeba.
M.Fuczek: kontynuując sprawy bieżące chciałem jeszcze dodać iż zmarł członek rady
sołeckiej sołectwa Wiechowice Pan Juroszek. Dlatego też w tej sprawie proszę o wyrażenie
swojej woli czy w ramach środków rady dokonamy zakupu kwiatów na pogrzeb.
Proszę zatem o głosowanie o przekazaniu środków w sprawie pierwszego wniosku:
Za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się:1
Wniosek przyjęty
Proszę o głosowanie w sprawie drugiego wniosku:
Za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęty.
M.Humeniuk –Wiśniewska: powodem rezygnacji są sprawy osobiste których w tak szerokim
gronie nie chcę poruszać ale oczywiście każdy kto będzie chciał znać ten powód może mnie
zapytać na osobności i udzielę tej informacji.
S.Baca: co do tematu zaorywanych dróg polnych i rowów po raz kolejny muszę przypomnieć
że prosiłem aby rozważyć możliwość zwiększenia środków na ten cel. Jedno przywrócenie to
koszt ok. 1500zł.
E.Czyszczoń: czy mamy jakiekolwiek informacje o trzęsieniu ziemi które nawiedziło
naszych sąsiadów a było w naszej okolicy? Było to w nocy z soboty na niedzielę.
S.Baca: nie mamy żadnej oficjalnej informacji. Z tego co sam ustalałem bo osobiście to
odczułem, były to ruchy tektoniczne o amplitudzie 3,5 st. Richtera.
W.Chuchla: planowane są środki na remont budynku na cele ZAZ w Lewicach. Wiem że
może być problem z finansowaniem zakupu obowiązkowej windy dla niepełnosprawnych.
Czy w tej sprawie moglibyśmy się zwrócić do sejmiku o dofinansowanie takiego zakupu
gdyby ten wymóg nie mógł być zrealizowany i zagroziłby całej inwestycji.
Z.Ziółko: przeznaczamy na ten cel sporo środków i myślę że nie będzie problemu ze strony
PFRON. Pisać zawsze można ale jaki będzie efekt tego gwarantować nie mogę. Kiedyś było
taż że były oszczędności przy inwestycjach bo był rynek inwestora. Obecnie sytuacja jest
odwrotna jest rynek wykonawcy i nie można zakładać tu żadnych oszczędności które można
by było przeznaczyć na ten cel.
M.Fuczek: w materiałach macie państwo również pismo marszałka Tyszki.
Jako że wyczerpaliśmy porządek obrad a jest to najprawdopodobniej o ile nie wystąpią
nadzwyczajne okoliczności, ostatnia sesja w tym roku, chciałbym złożyć wszystkim
serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego
najlepszego Zdrowych i Spokojnych Świąt.
Ad. 25 Zakończenie
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono: 11:40
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

Informacja z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 20 listopada 2017r. do dnia 10 grudnia 2017 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 11 grudnia 2017 r.)

I. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:

•
•

Zarządzenie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i
zwiększenia planu wydatków.
Zarządzenie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i
zwiększenia planu wydatków.

b) dotyczące Urzędu Gminy:
•
•

Zarządzenie z dnia 21 listopada 2017 w sprawie ustalania planu finansowego do
Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 21.11.2017r.
Zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 w sprawie ustalania planu finansowego do
Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 30.11.2017r.

II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania:
20.11.2017 Branice

sesja rady Gminy

20.11.2017 Branice

spotkanie z radnymi powiatowymi z terenu gminy Branice. Omówienie wspólnych
celów budżetowych w 2018 r. do zrealizowania na terenie naszej gminy

21.11.2017 Branice

spotkanie z mieszkańcami gminy Branice

21.11.2017 Branice

obchody dnia pracownika socjalnego

21.11.2017 Głubczyce

udział w przedstawieniu teatralnym wychowanków Środowiskowego Domu pomocy
w nowych Gołuszowicach

21.11.2017 Branice

rada budowy kanalizacji

21.11.2017 Branice

spotkanie z członkami wspólnot mieszkaniowych . Omówienie tematu związanego z
gospodarką odpadami oraz kanalizacją Branic.

21.11.2017 Branice

udział w zakończeniu sezonu trampkarzy oraz juniorów klubu Orzeł Branice.

22.11.2017 Branice

rada budowy - Centrum Kultury .

23.11.2017 Branice

spotkanie z mieszkańcami Branic

24.11.2017 Opole

wywiad w Radiu Opole

28.11.2017 Branice

Komisja budżetowa

28.11.2017 Branice

spotkanie Katarzyną Oleś

28.11.2017 Branice

spotkanie z udziałowcami spółki - Zdrowie Rodziny

29.11.2017 Wysoka

odbiór techniczny drogi sfinansowanej z funduszu FOGR - Wysoka / Jakubowice

1.12.2017 Branice

spotkanie z mieszkańcami Branic celem złożenia oferty dotyczącej odkupienia
działek budowlanych

3.12.2017 Branice

udział w I Mikołajkach Gminy Branice

5.12.2017 Branice

spotkanie z dyrektorkom Przedszkola Katolickiego. Omówienie bieżących
problemów instytucji

6.12.2017 Branice

Komisja Budżetowa

6.12.2017 Branice

spotkanie z animatorami muzyki z terenu naszej gminy. Celem omówienie
bieżących spraw związanych z organizacją kolejnej edycji gminnego kolędowania

6.12.2017 Nysa

uroczyste podpisanie umowy dofinansowującej termomodernizację budynku w
Lewicach (byłe przedszkole)

7.12.2017 Branice

spotkanie z firmą windykacyjną w sprawie windykacji zobowiązań podatkowych
ciążących na właścicielach byłej cegielni w Branicach

6.12.2017 Branice

spotkanie z Panem Igorem Machnikiem. Omówienie przygotowań do wspólnych
imprez organizowanych przez Pałac Wysoka oraz gminę Branice

9.12.2017 Głubczyce

udział w uroczystym podsumowaniu projektu obywatelskiego Urzędu
Marszałkowskiego w ramach Subregionu Południowego

10.12.2017 Branice

udział w edycji turnieju - Bawi Nas Piłka zorganizowanego przez gminę Branice.

