
Protokół Nr XXXV/18  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 15 stycznia 2018 r., od godz. 10.00 do godz. 11:05 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. 
Radny Roman Lenartowicz obecny od godziny 10:05 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński- skarbnik Gminy Branice, 
Stefan Grefling– Radca Prawny, 
Tadeusz Mańkiewicz- Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl- Radny Powiatu Głubczyckiego. 

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. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2018 rok. 
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej 

na 2018 rok. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 

Gospodarczych na 2018 rok. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Realizacji Zadań 

Społecznych, Oświatowych i OSP na 2018 rok. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno – Ekologicznej na 

2018 rok. 
16. Podjęcie Uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

w miejscowości Jędrychowie. 
17. Podjęcie Uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

w miejscowości Michałkowice. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy 

Branice. 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu- budowa placów zabaw Lewice, 

Wódka. 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu- budowa placów zabaw 

Jakubowice, Wysoka. 
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu- sfinansowanie przyłączy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice. 
22. Wolne wnioski i informacje. 



23. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych.  
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji 
uczestniczy 14 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad. Radny Roman Lenartowicz 
uczestniczy w posiedzeniu od godziny 10:05 
 
Ad. 3 
Przewodniczący  odczytał proponowany porządek oraz wniosek Wójta  o wprowadzenie do  
porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy  i zarządził 
głosowanie nad tym wnioskiem. 
 
Za:   14          Przeciw:  0           wstrzymało się: 0 
 
Wniosek przyjęty. Nowy punkt zostaje ujęty w pozycji 22  a kolejne punkty z automatu 
uzyskują kolejna numerację 23 i 24. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obraz z uwzględnieniem przyjętego 
wniosku: 
 
Za:   14          Przeciw:  0           wstrzymało się: 0 
Porządek obrad przyjęty. 
 
Ad. 4 
Obecny Radny Lenartowicz- głosów 15. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 11 grudnia 2017r. 
Za:  14           Przeciw:  0           Wstrzymało się:   1 
 
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 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji . 



R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych 
Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Mokrzycki poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna odbyła  
jedno posiedzenie tematem którego było opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2018r.  
 
Ad. 8 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad. 
M.Fuczek: były złożone dwie interpelacje. Pierwsza złożona przez Radnego Grzegorza 
Chojnackiego  i radny otrzymał odpowiedź druga złożona przez Radnego Macieja Nowaka i 
Radny również otrzymał odpowiedź.  
M.Nowak: otrzymałem odpowiedź teraz wraz z mieszkańcami czekam na realizację. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
E.Czyszczoń: składam 2 interpelacje: pierwsza dotyczy zabezpieczenia środków na wycinkę 
gałęzi przy ul. Ogrodowej  od wjazdu z ul. Szpitalnej w Branicach, druga dotyczy 
wyczyszczenia rowu od ulicy Owocowej do ulicy Lwowskiej w Branicach. 
Interpelacje złożone na piśmie. 
Przewodniczący zamknął dyskusję 
 
Ad.10 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
E.Czyszczoń: podczas prac komisji oświatowej przyjęliśmy wnioski w sprawie zmiany planu 
pracy Rady Gminy. 
1. wniosek o  wpisanie do planu pracy Rady Gminy  w miesiącu lutym punktu: udzielenie 
informacji dotyczącej działalności PKS Głubczyce Sp. Zo.o. 
2. wniosek o  wpisanie do planu pracy Rady Gminy  w miesiącu kwietniu punktu: udzielenie 
informacji dotyczącej działalności spółki Zdrowie Rodziny w Branicach. 
M.Fuczek: jeżeli chodzi o drugi wniosek to chciałbym zauważyć iż mamy w planie pracy 
Rady Gminy Branice w miesiącu czerwcu punkt dotyczący służby zdrowia i jak to było do tej 
pory,  zapraszani byli wszyscy reprezentanci służby zdrowia. Czy zatem wniosek dotyczy 
przeniesienia tego punktu w  całości z czerwca na kwiecień czy też ma być to dodatkowy 
punkt i w miesiącu czerwcu już nie będziemy zapraszali przedstawicieli tej spółki? 
E.Czyszczoń: to ma być dodatkowy punkt. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem nr. 1: 
Za:   14      przeciw: 0         wstrzymało się: 1 
 
Wniosek przyjęty. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem nr. 2: 
Za:   10      przeciw: 0         wstrzymało się: 5 
 
Wniosek przyjęty. 
 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 



 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami i zarządził 
głosowanie. 
Za:  14     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 

Branice na 2018rok. 
(Uchwała Nr XXXV/360/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.11 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2018rok  
(Uchwała Nr XXXV/361/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.12 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw: 0     Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Budżetowo - Finansowej na 2018rok. 
(Uchwała Nr XXXV/362/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 13 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych na 2018rok. 

 (Uchwała Nr XXXV/363/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 



 
 
Ad. 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw: 0     Wstrzymało się:   0  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 2018 rok. 
 (Uchwała Nr XXXV/364/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 15 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   14    Przeciw:   0   Wstrzymało się:   1  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno - 
Ekologicznej na 2018rok. 

(Uchwała Nr XXXV/365/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 16 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  14      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości 
(Jędrychowie działka nr 238) 

(Uchwała Nr XXXV/366/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 17 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   14     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości 
(Michałkowice działka 23/15) 



(Uchwała Nr XXXV/367/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 18 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S.Baca: jak wspominałem podczas prac komisji w sprawie młodzieżowej Rady Gminy mamy 
przyjęty cykl prac, który również wiąże się z odpowiednim projektem, stąd też moim 
kandydatem na  opiekuna młodzieżowej Rady Gminy jest Pani Iwona Komaniecka. 
M.Fuczek: czy są inne kandydatury lub wnioski  w tej sprawie? 
Z uwagi na brak kandydatów i wniosków przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczący wskazanej kandydatury przez Wójta. 
Za:   13     Przeciw:  1    Wstrzymało się:   1 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie  
Za:   13     Przeciw:  1    Wstrzymało się:   1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej 

Rady Gminy Branice 
(Uchwała Nr XXXV/368/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 19 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15    Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

(place zabaw Lewice, Wódka) 
(Uchwała Nr XXXV/369/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 20 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:  0    Wstrzymało się:   0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

(place zabaw Jakubowice, Wysoka) 
(Uchwała Nr XXXV/370/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 21 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 



Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

(przyłącza kanalizacji w miejscowości Branice) 
(Uchwała Nr XXXV/371/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 22 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S.Rzeszucińki:  zmiany dotyczą punktów: w pierwszym przypadku OPS- środki unijne w 
drugim pożytek publiczny i przeniesienie środków w kwocie 8.500zł z gospodarki 
mieszkaniowej. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   13     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    2 

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

(Uchwała Nr XXXV/372/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 23 Wolne wnioski i informacje 
R.Lenartowicz: mam trzy wnioski do Wójta: 
1. W miejscowości Boboluszki na rzece Opava jest zator z drzew i trzeba się tym zająć z 
uwagi na możliwe zagrożenie powodziowe. 
2.Jest konieczność wyczyszczenia  rowu za DPS-em w Boboluszkach.  
3. Na drodze od Zubrzyc do Lewic trzeba dokonać ścinki poboczy. 
E.Czyszczoń: na odcinku drogi przy ul. Kościelnej do ul. Głównej należy dokonać frezowania 
lub innych czynności gdyż stan drogi w tym miejscu może powodować uszkodzenia 
pojazdów. 
M.Fuczek: na ulicy Ogrodowej istnieje konieczność uzupełnienia ubytków po pracach 
kanalizacyjnych z uwagi na spore ubytki które stanowią poważne zagrożenie dla ruchu i 
pojazdów. 
R.Lenartowicz:  to dotyczy również drogi w kierunku Boboluszek. 
M.Nowak: dołożyliśmy się do drogi Niekazanice-Wiechowice. Z uwagi na małą szerokość w 
kilku miejscach pojawiły się pierwsze uszkodzenia pobocza. Należy to sprawdzić i w ramach 
gwarancji naprawić. 
Z.Hass: czy wiadomo jak finansowo dla Gminy zakończył się rok 2017 i czy wykonano 
wszystkie planowane inwestycje? 
W. Chuchla: mam 4 pytania do sprawozdania Wójta: 
1. Czego dotyczyło spotkanie z firmą Moris Polska? 
2. Czego dotyczyło spotkanie z inwestorem 29.12.2017r.? 
3. Czego dotyczyło spotkanie z agencją reklamową? 
4. Co to za projekt budowy pawilonu sportowego. 
Jaka jest perspektywa rozwoju Gminy? 
S.Baca: Jeżeli chodzi o zatory na rzece Opava to wielokrotnie mówiłem i powtórzę my nic  z 
tym nie możemy robić. Oferowaliśmy pomoc w tych sprawach ale otrzymaliśmy informację o 
braku kompetencji. Należy to zgłaszać  do nowej instytucji Wody Polskie. Co do rowu  w 
miejscowości Boboluszki przekażę osobom odpowiedzialnym. Ścięcie poboczy to temat który 



musimy „dograć” ze starostwem.  Jeżeli chodzi o ubytki na ul. Kościelnej do ul Głównej to 
tam jeszcze nie ruszyły prace i będzie znacznie gorzej niestety. To jest efekt prac i musimy się 
z tym pogodzić. Co do ubytków wynikających  z prac kanalizacyjnych to powtórzę że co dwa 
tygodnie wszystkie są uzupełniane i zagęszczane tłuczniem ale jak wszyscy widzimy  nie 
przynosi to spektakularnych wyników. Nic więcej nie możemy zrobić do zakończenia 
inwestycji. Co do drogi Niekazanice- Wiechowice to droga powiatowa. 
T.Mańkiewicz: przekażę tę informację do odpowiednich służb w Starostwie. 
S.Baca: jeżeli chodzi o budżet Gminy to jest na minusie z uwagi na trwające inwestycje. Nie 
wszystko udaje się zrobić ale mamy płynność finansową i nic nie jest zagrożone. Mam wiele 
planów ale często Pan skarbnik wskazuje mi ograniczenia  i musze się do tego również 
stosować. Firma Moris Polska to firma która mogłaby wykonać remont basenu a gmina 
spłacałaby remont w ratach. Niestety póki co nie stać nas na to bo to koszt około 2 mln 
złotych a mamy ważniejsze wydatki chociaż dobrze by było również to zrobić bo nie mamy 
gwarancji że w tym sezonie otworzymy basen.  Spotkania z potencjalnymi inwestorami mają 
służyć rozwojowi i tworzeniu nowych miejsc pracy. Jeżeli będą konkrety to na pewno 
państwo zostaniecie poinformowani. Spotkanie z agencją reklamową dotyczyło współpracy. 
Jest to firma z Głubczyc i zajmuje się wszystkimi projektami naszej Gminy. Miesięczny koszt 
umowy to 300zł. Pawilon sportowy to plan na przyszłość i póki co tylko planuję powstanie 
takiego kompleksu. Sam projekt to 20 tyś zł. 
W.Chuchla: czy basen i pawilon sportowy to jeden projekt? 
S.Baca: nie. Basen to jedno pawilon to coś innego do tego w przyszłości orlik to plan na wiele 
lat ale taki właśnie mam. 
W.Chuchla: czyli szykuje się Pan na kolejną kadencję? 
S.Baca: to plan dla wójta czy to będę ja czy mój następca nie ma znaczenia. Taki plan dla 
Gminy musimy mieć aby dążyć do jej rozwoju. Są to plany na kilka lat i muszą być 
przygotowane. 
M.Nowak: mamy budynek byłego żłobka, teraz remontuje się budynek byłego USC. Trzeba 
pamiętać o odpowiednim utrzymaniu tych budynków oraz  aby było odpowiednie 
zarządzanie. To dotyczy również sołtysów. Trzeba pamiętać o utrzymywaniu w należytym 
porządku placów zabaw. 
Z.Telega: mam dwa pytania: Co  z PSZOK? Jak wygląda sprawa parkingu obok biedronki w 
Branicach? 
T.Mańkiewicz: jako że jest to pierwsza sesja w 2018r. chciałbym wszystkim życzyć 
pomyślności w realizacji planów oraz zauważyć iż odnowiona sala konferencyjna robi 
olbrzymie wrażenie. Gratuluję osobom zaangażowanym w jej odnowę. 
W.Chuchla: chciałbym wrócić do złożonego wniosku  w sprawie procedury rozpatrywania 
skarg.  Pan przewodniczący zobowiązał mnie do odniesienia się do opinii prawnej i tym 
samym nie wiem jak mam się do tego odnieść. Opinia pokazuje schemat myślenia  że można 
to uregulować ale i taka regulacja może być zaskarżona. Dlatego też nie będę się do tego 
ustosunkowywać.  Chciałem skrócić termin rozpatrywania skarg  tak aby przewodniczący 
przekazywał skargi bezpośrednio do komisji rewizyjnej nie czekając na decyzję rady bo to 
wydłuża czas rozpatrzenia skargi i może być tak że skarga okaże się bezzasadna bo za długo 
będzie rozpatrywana a zmienią się okoliczności na niekorzyść skarżącego. Jeżeli coś działa 
gdzie indziej dobrze to u nas też może.  Nie jestem prawnikiem i dlatego projekt ściągnąłem z 
Internetu. Chciałbym  aby terminowość załatwiana skarg była przynajmniej 50 % terminów 
KPA. 
S.Baca: co do PSZOK pojawiła się możliwość finansowania ze środków zewnętrznych  na 
przełomie kwietnia i maja stąd też chcemy spróbować pozyskać  środki na ten cel.  Co do 
parkingu obok biedronki to sprawa jest trudniejsza. Ogólnie rzecz ujmując procedura licytacji 
jest weryfikowana i jeżeli będzie jej pozytywny skutek to są inwestorzy  którzy podejmą się 



tej inwestycji. To nie tylko chodnik ale cały nowy budynek biedronki. Musimy czekać na 
rozwój sytuacji.  
M.Fuczek: co do kwestii rozpatrywania skarg to zgadzam się jak najbardziej iż każde 
usprawnienie w tej kwestii jest pożądane i konieczne. Z uwagi jednak na otrzymaną opinię 
prawną do Pana „projektu” uchwały, realizując obowiązki przewodniczącego zmuszony 
zostałem do wysłania Panu pisma z prośbą o ustosunkowanie się z uwagi na fakt iż wiele 
moich decyzji jest przedmiotem kontroli i niejednokrotnie są to kontrole na wniosek a nie  
z tzw. urzędu. Stąd nie mogę podejmować innych decyzji jak tylko takie które są zgodne  
z prawem. Oczywiście w tej kwestii jestem otwarty na dialog i wszelkie rozmowy. Mam tylko 
pytanie czy pana projekt uchwały jest koherentny z innymi aktami prawnymi i proszę o jasną 
odpowiedź tak czy nie? 
W.Chuchla: chciałbym  pracować nad tym projektem. 
M.Fuczek: proszę o udzielenie odpowiedzi na moje pytanie czy jest koherentny z innymi 
aktami prawnymi? 
W.Chuchal: tak. 
M.Fuczek: dlatego też jako taki nie jest projektem zgodnym  z wymogami prawnymi  
i podlega  dopracowaniu aby taki był. 
S.Grefling: opinia prawna w tej sprawie jest znana i nie będę po raz kolejny jej odczytywał. 
Oczywiście jestem otwarty na współpracę w tej kwestii. 
M.Fuczek: korzystając z okazji dziękuję   wszystkim  którzy  w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do remontu i odnowienia Sali konferencyjnej. Chciałbym też zauważyć iż na 
ulicy szpitalnej jest już nowe przejście dla pieszych. 
E.Czyszczoń: w okresie świątecznym i Nowo Rocznym odbywało się wiele imprez  
i chciałbym zauważyć zaangażowanie naszej młodzieży rodziców nauczycieli oraz innych 
osób w jednym celu robienia czegoś dla mieszkańców. Widać że coraz więcej dzieje się w 
naszej gminie.  Były 3 duże imprezy: kolędowanie w wysokiej, kolędowanie w Bazylice oraz 
wczoraj WOŚP. Cieszymy się z dużej frekwencji. 
R.Lenartowicz: może trzeba zaprosić na sesję przedstawiciela Polskich Wód? 
M.Fuczek: to instytucja w miarę nowa krystalizująca się ale oczywiście taka możliwość 
istnieje i możemy z niej skorzystać. 
W.Chuchla: potwierdzam to co powiedział E.Czyszczoń. Zauważa się to zaangażowanie 
dzieci, rodziców w to wszystko co się dzieje. Dzisiaj mimo ferii dzieci już rano szły na próby, 
treningi itp. Jednak muszę powiedzieć jedno. Od 9 lat jest wystawa szopek w Uciechowicach. 
To przykre że nikt nie reprezentował Urzędu i Rady w otwarciu i zakończeniu tej wystawy. 
Byłem na otwarciu ponieważ uważam iż takie inicjatywy trzeba wspierać i to bez żadnych 
uprzedzeń kto to organizuje. Przykro mi że Pana Panie Wójcie to śmieszy. 
S.Baca: Panie Wojciechu myślałem że Pan zauważył że bardzo często się uśmiecham i  w tym 
przypadku nie ma jakiegoś podtekstu.  Widzę również czego wcześniej nie było iż stoi Pan na 
straży kultury i bardzo mnie to cieszy że będzie Pan w ten sposób wspierał działania Urzędu.  
Co do samego uczestnictwa to niestety chociaż bardzo bym chciał nie mogę i nie jestem w 
stanie uczestniczyć we wszystkich imprezach, wystawach , konferencjach itp. jestem tylko 
człowiekiem i dlatego również w tym przypadku nie uczestniczyłem podobnie jak wczoraj nie 
uczestniczyłem w WOŚP w Branicach. Dziękuję za to że Pan reprezentował Radę  
w wystawie szopek. 
 
Ad. 20  
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
Na tym protokół zakończono godz. 11.05 



Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 



Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 12 grudnia 2017r. do dnia 14 stycznia 2018 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 15 stycznia 2018 r.)  

 
 
I. Sprawy bieżące 
 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i 

wydatków  
      o kwotę 157127,00zł,  
• Zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i 

wydatków  
      o kwotę 115,15zł 
•  Zarządzenie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie powołania gminnych komisji 

konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, 

• Zarządzenie z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i 
wydatków  

       o kwotę 46 865,18zł,  
• Zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmian w planie wydatków. 
• Zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

• Zarządzenie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

• Zarządzenie z  dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w zakresie nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty  

      i wychowania 
• Zarządzenie z  dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej 

• Zarządzenie z dnia stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  

  
• Zarządzenie z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
jednostki do      
     zarządzenia Wójta Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2017r. 
• Zarządzenie z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
jednostki do      
     zarządzenia Wójta Gminy Branice z dnia 18 grudnia 2017r. 
•    Zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2018 

rok dla   
     Urzędu Gminy Branice, 



• Zarządzenie z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
jednostki do      
     zarządzenia Wójta Gminy Branice z dnia 22 grudnia 2017r. 
• Zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
jednostki do      
     zarządzenia Wójta Gminy Branice z dnia 27 grudnia 2017r. 
• Zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji  
     gruntów, 
• Zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie powołania członków komisji 

inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych 
użytkowanych przez Gminę Branice, 

• Zarządzenie z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji  
      w kasie gminnej, inwentaryzacji zapasów materiałowych i paliwa w Urzędzie Gminy  
      w Branicach, 

•   Zarządzenie z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zmiany w planie finansowym. 
 

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
 

11.12.2017 Branice udział w sesji Rady Gminy 

13.12.2017 Branice udział w spotkaniu opłatkowym Branickiego Koła emerytów 

14.12.2017 Włodzienin udział w kiermaszu świątecznym w SP Włodzienin 

15.12.2017 Opole udział w gali Partnerstwa Samorządu na rzecz młodzieży 

19.12.2017 Branice spotkanie z przedstawicielem firmy Moris Polska oferującej środki na remont basenu 

19.12.2017 Branice uroczystość przedstawienia jasełkowego w Przedszkolu Katolickim 

19.12.2017 Branice świąteczne spotkanie pracowników Urzędu Gminy, OPS oraz ZBGK Branice 

20.12.2017 Branice spotkanie z tutorem rozwojowym Katarzynom Oleś 

21.12.2017 Krasne Pole udział w uroczystym świątecznym spotkaniu przyjaciół Domu Dziecka 

21.12.2017 Branice Rada Budowy 

21.12.2017 Branice spotkanie z przedstawicielami Spółki Zdrowie Rodziny 

29.12.2017 Branice spotkanie z potencjalnym inwestorem 

03.01.2018 Branice spotkanie firmą pozyskującą fundusze norweskie 



04.01.2018 Opole spotkanie z dyrektorem PFRON w temacie dofinansowania modernizacji budynku 
dedykowanego ZAZ 

04.01.2018 Głubczyce spotkanie z Agencją Reklamową  

07.01.2018 Branice udział w walnym zebraniu Koła Wędkarzy 

08.01.2018 Branice udział w pracach komisji budżetowej Rady Gminy 

08.01.2018 Branice udział w pracach komisji lokalnej Rady Gminy 

08.01.2018 Branice udział w pracach komisji oświatowej Rady Gminy 

08.01.2018 Branice udział w pracach komisji rolnej Rady Gminy 

08.01.2018 Branice spotkanie robocze  z urbanistą  

08.01.2018 Branice prace z projektantem autorem projektu budowy pawilonu sportowego w Branicach 

09.01.2018 Branice spotkanie z przedstawicielem zespołu tanecznego Impuls 

09.01.2018 Branice spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach w temacie współpracy  

10.01.2018 Opole podpisanie aneksu dofinansowania projektu termomodernizacji w Lewicach 

10.01.2018 Branice spotkanie z dyrektorem biblioteki wojewódzkiej w Opolu 

11.01.2018 Branice spotkanie z potencjalnym inwestorem 

12.01.2018 Branice spotkanie z mieszkańcami gminy 

12.01.2018 Branice spotkanie z przedstawicielami Spółki Zdrowie Rodziny 

12.01.2018 Włodzienin spotkanie noworoczne jednostek OSP z terenu Gminy Branice 

 
 
 


