Protokół Nr XXXVI/18
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 19 lutego 2018 r., do godz. 10:00 do godz. 12:20
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice,
Stefan Grefling– Radca Prawny,
Tadeusz Mańkiewicz- Radny Powiatu Głubczyckiego,
Iwona Komaniecka- Kierownik Referatu Promocji, Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i
Oświaty.
Bartłomiej Kawulok- Przewodniczący GKRPA,
Wiesław Bednarski- Prezes PKS w Głubczycach.
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 dotyczącej działalności PKS Głubczyce Sp. Zo.o.
11. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań
zawartych w Gminnym Programie za 2017r.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
13. Realizacja inwestycji Gminy Branice w 2017r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice
z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Branice.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w miejscowości Wysoka.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w miejscowości Branice.
18. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Uciechowicach.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. 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 15 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
Brak wniosków odnośnie porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad..
Za:

14

Przeciw: 0

wstrzymało się: 1

Przyjęto porządek obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 15 stycznia 2018r.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Protokół z sesji został przyjęty.
Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
W.Chuchla: mam 4 pytania do informacji: jaki jest etap remontu drogi 419 po spotkaniu
w ramach rady budowy?, Czego dotyczyły rozmowy z PFRON w sprawie CAZ w Lewicach?,
Czego dotyczyły rozmowy z firmą IZOSERWIS?, Jakie są efekty rozmów ze spółką zdrowie
rodziny w Branicach?
S.Baca: jeżeli chodzi o remont drogi 419 to obecnie są to prace przygotowawcze. Myślę że za
ok. miesiąc będą widoczne pierwsze prace. Zostałem zapewniony że inwestycja zostanie
zakończona do końca lipca. Jeżeli chodzi o spotkanie w sprawie CAZ Lewice to brakuje nam
kilku tysięcy na windę i szukamy tych środków, IZOSERWIS to firma robiąca audyt
świetlicy wiejskiej w Grójczanach- musimy ocenić co i jak trzeba zrobić aby uratować
świetlicę i już wiemy że nie będzie to tanie.
W.Chuchla: czyli po audycie będzie wiadomo co trzeba zrobić?
S.Baca: tak ale jak już wspomniałem to będą spore kwoty o czym informowaliśmy również
sołtysa. Co do rozmów ze spółka zdrowie rodziny to w rozmowach jest PAT i wygląda na to
że nie dojdziemy do porozumienia. Warunki nam zaproponowane nie są do przyjęcia.
W.Chuchla: było też spotkanie z projektantem kanalizacji. Był jakiś powód?
S.Baca: to spotkania robocze które odbywają się okresowo i służą rozwiązywaniu bieżących
problemów.
Z.Telega: w informacji jest podane rozprawa sądowa –świadek. Czego dotyczyła ta
rozprawa?
S.Baca: to sprawa nie przekazania przez byłego sołtysa pilarki w sołectwie Lewice. Sprawa
jeszcze się nie zakończyła.
Ad. 6

Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 6 obrad.
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 obradowała
jeden raz 8.02.2018r. , przedmiotem była analiza wydatkowanych środków sołeckich
w 2017r.
Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
M.Fuczek: na poprzedniej sesji złożono 2 interpelacje- złożył je radny Edward Czyszczoń
i otrzymał odpowiedź.
E.Czyszczoń: tak jedna interpelacja- sprawa- została już wykonana a druga będzie wykonana
w tym roku.
Przewodniczący zamknął dyskusję.

Ad.9
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący zamknął dyskusję
Ad. 10. Informacja z działalności PKS Głubczyce Sp. Zo.o
W.Bednarski: przesłałem państwu szczegółowe informacje w sprawie działalności PKS-u.
Ogólenie rzecz ujmówjąc średnio rocznie zatrudniamy 95 osób z czego 53 to kierowcy.
Posiadamy 55 autokarów oraz wykonujemy inne rodzaje działalności jak np. myjnia, stacja
benzynowa. W ciągu roku przebieg autokarów to ok. 2 mln kilometrów. Najbardziej
dochodowymu kursami są jak wiadomo kursy dowożenia dzieci i młodzieży. Te
rekompensują straty z pozostałych kursów. Ostatni rok zamknęliśmy z deficytem 40tyś zł.
Zauważalny jest niestety spadek liczny uczniów i uwzględniając średnią cenę biletu
miesięcznego 150,00 to utrata w skali miesiąca kilku do kilkunastu uczniów to w dłuższej
perspektywie spadek dochodów i wzrost strat. Co do przyszłości to z uwagi na brak
rentowności i przy braku finansowania ze strony samorządów będziemy zmuszeni
likwidować kolejne kursy. Należy przy tym zauważyć iż od stycznia wchodzi w życie ustawa
o transporcie zbiorowym która nakłada na samorządy wiele obowiązków więc warto już dziś
myśleć o rozwiązaniach. Każdy nieprzemyślany ruch może doprowadzić w konsekwencji do
likwidacji PKS-u a to przełoży się bezpośrednio na mieszkańców. Pewnikiem jest to że nie
da się utrzymać ilości kursów na bieżącym poziomie. Utrzymanie ilości kursów byłby
możliwy przy dopłacie ok. 2zł do kilometra a to z pewnością nie jest w interesie żadnego
samorządu. Dodam że to kursy z których pasażerowie bardzo rzadko i w małej ilości
korzystają. Na dzień dzisiejszy jest 11 kursów Branice – Głubczyce.
Jak wspomniałem szczegółowe informacje przedstawiłem państwu na piśmie więc czekam na
ewentualne pytania.
M.Fuczek: czy deficyt 40 tyś zł to deficyt przewozów czy spółki?

W.Bednarski: to deficyt całej spółki.
R.Lenartowicz: PKS posiada duży a nie wykorzystany budynek. Może ograniczyć koszty
i poszukać inwestora, najemcy?
W.Bednarski: jesteśmy tym zainteresowani i już szukamy jednak jak państwo sami możecie
zauważyć w Głubczycach jest sporo nieruchomości do wynajęcia a wynajmujących już nie.
Taki rynek.
W.Chuchla: w materiałach nie doszukałem się szczegółów na temat strat. Od momentu kiedy
jesteśmy udziałowcem w spółce otrzymujemy informacje dotyczące likwidacji kursów,
można powiedzieć jesteśmy nimi zaskakiwani. Z czego to wynika były jakieś analizy tras,
pojemności autobusów? Oprócz kierowców w informacjach jest też koszt opiekunek. Mogę
się mylić ale czy to osoby opiekujące się młodzieżą podczas transportu? Jeżeli tak to czy ten
koszt jest kosztem spółki?
W.Bednarski: powinien Pan jako radny wiedzieć kto to jest opiekunka. Tak to osoby
opiekujące się dziećmi podczas transportu. Ten koszt jest kosztem PKS-u który płaci ktoś
inny czyli np. samorząd. Jeżeli chodzi o analizę kosztów to była taka prowadzona
w listopadzie 2017r. i podam przykład- z analizy wynika że koszt 1km na trasie BliszczyceBranice to 90gr. A my otrzymujemy 18gr. Zatem jak widać różnica jest spora.
W.Chuchla: jakie były inwestycje w ciągu dwóch ostatnich lat? Poza tym skieruję do państwa
kilka pytań na piśmie i proszę o odpowiedź.
W.Bednarski: corocznie kupujemy ok. 7 autobusów z uwagi na konieczność wymiany
wyeksploatowanych starych.
W.Chuchla: jeżeli maleje liczba pasażerów to może trzeba kupować mniejsze autobusy?
W.Bednarski: zakupy dokonywane SA w miarę potrzeb. Świadczymy różne usługi od
przewozów 16-to osobowych do 50-cio osobowych i tym się kierujemy. Nowy autobus np.
Autosan kosztuje w granicach 550tyś zł a już taki z pełnym wyposażeniem to grubo ponad
1 mln złotych. Dlatego kupujemy na rynku wtórnym autokary z małymi przebiegami.
Właśnie ceny i koszty spowodowały że w ostatnich latach z rynku zniknęło wiele PKS-ów.
Dodatkowo położenie powiatu głubczyckiego uniemożliwia pozyskiwanie innych rynków.
M.Nowak: posiadacie państwo duży plac, świadczycie różne usługi może to wykorzystać?
W.Bednarski. wykorzystujemy wszystko co możemy ale każdy zna realia rynkowe.
R.Lenartowicz: czy wykonujecie kursy pracownicze?
W.Bednarski : tak, np. Głubczyce – Kornica, Pilszcz-Kornica. Być może powstanie również
kurs Branice –Kornica. Czekam na informację ze strony pracodawcy.
R.Lenartowicz: nie zawsze coś musi być na plus. W rolnictwie też nie zawsze jest na plus
a mimo to funkcjonuje.
W.Bednarski: działalność spółki polega na uzyskiwaniu bilansu dodatniego. Dodam że to
dzięki samorządom PKS jeszcze funkcjonuje.
R.Lenartowicz: naprzeciw PKS-u od wielu lat nie ma wiaty dla pasażerów a jest tam
niezbędna.
W.Bednarski: to zadanie starosty nie PKS-u.
J.Mokrzycki: PKS jest właścicielem dworca w Głogówku. Czy przynosi on straty czy zysk.
W.Bednarski: niewielki ale zysk.
Z.Telega: czy zastanawialiście się państwo nad zwiększeniem zakresu działalności o usługi
transportowe np. transport buraków?
W.Bednarski: od kiedy jestem prezesem nie posiadamy pojazdów do tego typu usług
a z oceny rynku nie byłoby to opłacalne dla PKS-u. Dlatego nie przewidujemy tego typu
usług. Dodatkowo spółka nie może podejmować innych usług a wg nowej ustawy będą to
tylko usługi przewozowe.
Wyszedł Radny P.Kopeczek godz. 10:50- obecnych radnych- 14

S.Baca: wielokrotnie rozmawialiśmy o kondycji PKS-u. Mając na uwadze regulacje prawne
w zakresie transportu publicznego już dziś sygnalizuję że musimy nad tym pracować. Być
może trzeba stworzyć nową siatkę połączeń uwzględniając potrzeby mieszkańców tak np.
poranne kursy dowóz młodzieży, poranne kursy dla osób dojeżdżających do pracy, powrót
młodzieży, kursy wieczorne. Zgodzę się że SA obostrzenia dla działalności spółki ale dla
spółki córki już takich nie ma . Proszę przemyśleć ten temat.
W.Bednarski: były różne pomysły w tym temacie ale nie zawsze się takie pomysły
sprawdzają. Cieszę się że Pan rozumie problem i szuka rozwiązań bo nie zawsze dla
samorządów jest to takie oczywiste. Lepiej powiedzieć nie i koniec.
W.Chuchla: na BIP nie znalazłem wielu informacji , widocznie nie są publikowane . Dlatego
jak już wspomniałem prześlę pytania na piśmie. Kiedy są dokonywane zmiany w rozkładach
jazdy?
W.Bednarski: pojedyncze kursy to na bieżąco, pozostałe zazwyczaj około czerwca.
W.Chuchla: rada nadzorcza ma nadzorować działalność spółki. Jakie są efekty jej działania
i jakie koszty?
W.Bednarski: oczywiście i tak działa. Obecnie przewodniczący rady otrzymał za zadanie
likwidację nierentownych kursów a koszt działania rady to 72 tyś zł.
W.Chuchla: jaka jest obecnie wartość akcji PKS-u?
W.Bednarski: Od wielu lat bez zmian bo nie jest na giełdzie- 50zł.
W.Chuchla: był przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Kto za to odpowiada? Jakie są
warunki?
W.Bednarski: warunki przetargu były jasno określone. Wykonuje te usługi PKS- na
każdorazowe polecenie. Nie możemy sami podejmować żadnych działań. Standard
odśnieżania w kategorii 5. Oznacza to nic innego jak posypywanie miejsc niebezpiecznych.
To że mamy taki standard to decyzja starosty.
W.Chuchla: czyli brak właściwego utrzymania drogi to błędna decyzja starosty?
W.Bednarski: 1 polecenie wyjazdu to koszt około 25tyś zł. za wyjazd. My wykonujemy
zadania zlecone i sami nie możemy podejmować innych decyzji bo nikt za to nie zapłaci. Jest
centrum kryzysowe i otrzymujemy odpowiednie zlecenia.
W.Chuchla: moje pytania podyktowane są faktem karambolu jaki miał miejsce w lutym na
drodze powiatowej w okolicy Jakubowic. Stan drogi był tragiczny.
W.Bednarski: po zgłoszeniach i zleceniu wysłaliśmy w ten rejon piaskarki.
W.Chuchla: patrząc na takie decyzje i działania nie można się dziwić że Wójt podejmuje
decyzje i wysyła własny sprzęt na drogi powiatowe. Te sprawy muszą być monitorowane i nie
może być tak że jedna osoba z powiatu decyduje o tym jakie są warunki. Ja jako laik patrząc
na prognozy w przeddzień karambolu siedziałem że będzie przymrozek i będzie ślisko bo
wcześniej była odwilż i śnieg zaczął topnieć.
W.Bednarski: przyczyną karambolu była głownie mgła która zmniejszała widoczność do
15m.
W.Chuchla: jaki będzie koszt naprawy autobusu uczestniczącego w karambolu?
W.Bednarski: powyżej 10 tyś zł.
W.Chuchla: czy zatem nie jest bardziej opłacalne właściwe utrzymanie drogi?
W.Bednarski: jak mówiłem wy wykonujemy polecenia i zlecenia.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Ad.11
Sprawozdanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach jest zespołem
interdyscyplinarnym. Wszystkie sprawy bieżące są rozpatrywane w składzie czterech

członków komisji – funkcjonariusz służby więziennej – dzielnicowy policji – nauczyciel –
pracownik socjalny OPS.
1. Spotkań komisji wynikających z bieżących potrzeb przeprowadzono – 20 szt.
2. Rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
przeprowadzono łącznie – 12 szt.
Łącznie wezwań wystosowano w ilości – 26 szt.
3. Skierowań na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie leczenia
odwykowego wystosowano – 6 szt.
4. Wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego do Sądu
Rejonowego w Głubczycach sporządzono – 3 szt.
5. Wniosków o wszczęcie postępowania i przymusu doprowadzenia przez organ Policji na
badanie do biegłego sporządzono – 2 szt.
6. Postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, wraz z protokołem oględzin sporządzono – 14 szt.
7. Zaopiniowano wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych na terenie
gminy – 57 szt.
8 . Dokonano skierowań do Ośrodka Terapii Uzależnień w Branicach, jednocześnie
dokonując stały nadzór nad postępami terapii ambulatoryjnej- 14 szt.
9. Opracowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018r.
M.Nowak: czy jest możliwość zoorganizowania spotkania dla młodzieży w tematyce
przeciwdziałania alkoholizmowi?
B.Kawulok: przekazujemy do szkół i innych placówek wiele informacji, ulotek, materiałów.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.
M.Fuczek: skład ilościowy komisji jest stały?
B.Kawulok: obecnie tak są to 4 osoby: 3 członków i przewodniczący. Kiedyś było więcej.
M.Fuczek: czym się podyktowana ilość spotkań komisji i z czego wynika?
B.Kawulok: ilość wynika z bieżących potrzeb .
M.Fuczek: jak wygląda sprawa monitorowania osób podlegających leczeniu
ambulatoryjnemu.
B.Kawulok: jest to ocena wyników leczenia osób które koordynuje członek komisji Pan
Andrzej Olczak.
M.Fuczek: leczenie jest u nas w Branicach?
B.Kawulok: tak.
M.Fuczek: w projekcie uchwały który będziemy za chwilę głosować jest publikowanie
informacji. Czy i jak takie informacje były publikowane.
B.Kawulok: w ostatnich trzech latach takie nie były publikowane.
M.Fuczek: Czy były robione diagnozy problemu alkoholizmu w Gminie Branice?
B.Kawulok: planujemy takie zrobić w tym roku.
W.Chuchla: czy były kontrole punków sprzedaży?
B.Kawulok: tak, 14 kontroli. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości jak również nie
spłynęły żadne wnioski w tej sprawie.
M.Fuczek: jak wygląda struktura sprzedaży alkoholu w naszej Gminie?
B.Kawulok: o tym będziemy wiedzieć po przeprowadzeniu diagnozy.
M.Fuczek: wśród projektów finansowanych ze sprzedaży alkoholu jest jeden negatywnie
opiniowany. Czy może Pan coś więcej powiedzieć?
B.Kawulok: tych projektów było ponad 50 i nie pamiętam ale jeżeli opinia była negatywna to
znaczy że nie spełniał on przesłanek.

Ad.12
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
(Uchwała Nr XXXVI/379/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13. Realizacja Inwestycji.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
T.Sęga: wniosek o ogłoszenie przerwy.
Za 9
przeciw 5
wstrzymało się: 0
Przewodniczący zarządził 5 min przerwę- godz. 11:35
Ad.14
Przewodniczący otworzył dyskusję- 11:40
W sesji uczestniczy 13 radnych- nieobecna Teresa Mróz.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09
Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich
pobierania.
(Uchwała Nr XXXVI/373/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 15
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Branice
(Uchwała Nr XXXVI/374/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 16
Przewodniczący otworzył dyskusję. Obecna Radna Teresa Mróz.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wysoka.
(Uchwała Nr XXXVI/375/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(działka nr 216/1)
Ad. 17
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w miejscowości Branice.
(działka nr 190/9 oraz 190/12)
(Uchwała Nr XXXVI/376/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
(Uchwała Nr XXXVI/377/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Agata Mormul- przedstawiciel ZNP Kietrz- proszę o udzielenie informacji Panie Wójcie,
jakie dajecie gwarancje zatrudnienia dla nauczycieli z Uciechowic, chodzi głównie o 3
nauczycieli których miejscem pracy jest jedynie ta szkoła.
S.Baca: pozwolą państwo że w moim imieniu na pytania odpowie Pani Kierownik
I.Kopaniecka która od początku prowadzi wszystkie sprawy w tym temacie i zna wszelkie
szczegóły.
I.Kopaniecka: w chwili obecnej nie mamy wolnych etatów dla nauczycieli co nie oznacza że
ta sytuacja nie ulegnie zmianie. W przypadku wolnych etatów te osoby będą w pierwszej
kolejności przy rozpatrywaniu potencjalnych wniosków i podań. Do tej pory zatrudniliśmy

już 4 osoby od chwili zmian w szkole w Uciechowicach. Osoby te znalazły zatrudnienie we
Włodzieninie i w Branicach.
W.Chuchla: co w tej kwestii mówi prawo oświatowe?
I.Kopaniecka: nauczyciel otrzymuje w takim przypadku wypowiedzenie umowy oraz
odprawę.
M.Szyhyński: w ubiegłym roku była kontrola doraźna tej placówki. Otrzymaliśmy pismo
Wojewody o nieprawidłowościach. Czy radni zapoznali się z protokołem pokontrolnym? Czy
taki wpłynął do Rady?
M.Fuczek: przekazuję państwu wszelką korespondencję która wpływa do Rady. Czy Pan
Panie Radny otrzymał ode mnie taki protokół?
M.Szyhyński: nie otrzymałem
M.Fuczek: zatem widocznie taki do Rady nie wpłynął.
I.Kopaniecka: protokół pokontrolny otrzymał dyrektor gdyż kontrola dotyczyła szkoły.
M.Szyhyński: czy Radnie nie powinni być o tym poinformowani?
M.Fuczek: czy Pan czytał ten protokół?
M.Szyhyński: nie, nie czytałem.
J.Mokrzycki: czy nauczyciele otrzymają takie zapewnienie ewentualnego zatrudnienia
w pierwszej kolejności na piśmie?
I.Kopaniecka: jak już wspomniałam na dzień dzisiejszy nie mamy wolnych etatów i byłoby
niestosowne dawanie obietnic bez pokrycia. Jak jednak państwo doskonale wiecie, Panie
Radny (zwrot do Edwarda Czyszczonia) proszę mnie poprawić jeżeli się mylę, do tej pory
zawsze podczas naborów wybieramy naszych nauczycieli a dopiero później z poza Gminy.
E.Czyszczoń: potwierdzam, tak było również w ostatnich przypadkach kiedy zatrudniono
część nauczycieli z Uciechowic.

Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach.
(Uchwała Nr XXXVI/378/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20 Wolne wnioski i informacje
M.Nowak: Panie Wójcie czy będzie prowadzony audyt uszkodzeń mienia podczas prac
kanalizacyjnych? Co z utwardzeniem drogi w kierunku Boboluszek? Chciałbym również
poruszyć temat braku nagrodzenia uczniów biorących udział w konkursach. Kiedyś zawsze
była jakaś gratyfikacja która motywowała uczniów do dalszych wyzwań a ostatnio takich nie
było.
Z.Telega: zwracam się do radnego powiatowego z uwagi na brak Pana starosty, proszę
o podjęcie tematu zgłaszanego wielokrotnie przez rolników a nie realizowanego. Dotyczy to
przycięcia gałęzi przy drogach powiatowych , które to utrudniają poruszanie się maszynom
rolniczym. Panie Wójcie chciałbym zwrócić uwagę że należy zasypywać dziury w drogach,
które powstały podczas prac kanalizacyjnych. Sami widzimy jak to wygląda. Czy planuje się
u nas montaż czujnika jakości powietrza?

J.Mokrzycki: Panie Wójcie, Pan jako znany esteta widzi co się dzieje ze śmietnikami.
Uważam że w tym temacie trzeba podjąć działania i ponaglić wspólnoty aby rozwiązać ten
problem. Miały być wiaty ale ich nie ma.
W.Chuchla: czy istnieje lista przydziału mieszkań komunalnych?. Chciałbym również
zasygnalizować iż należy w jakikolwiek sposób sformalizować wydawanie opinii rad
sołeckich w sprawach sprzedaży, dzierżawy nieruchomości. Jak mieliśmy to obecnie na
komisjach, widać iż niejednokrotnie to ponad miesięczne terminy. Należy wskazać 14 dni
a w przypadku braku opinii traktować jako opinię pozytywną.
T.Sęga: nie ma dziś starosty więc skieruję to do radnego powiatowego. W miejscowości
Dzbańce przy drodze powiatowej znajduje się kilka całkowicie uschłych topoli które
zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Proszę o przekazanie do odpowiednich służb
w powiecie.
E.Czyszczoń: przekazuje na ręce przewodniczącego zaproszenie dla radnych na
międzynarodowy turniej piłki nożnej który odbędzie się 10.03.2018r. serdecznie wszystkich
zapraszam.
S.Baca: co do opinii rad sołeckich zgadzam się że w tym przedmiocie trzeba podjąć jakąś
decyzję. Jak wiemy nie są one wiążące jak i nie są obowiązkowe więc jakiekolwiek
formalizowanie nie byłoby możliwe. Oczywiście można podjąć decyzję i odpowiedni tok
postępowania.
Co do ubytków to niestety powtórzę- co dwa tygodnie są one uzupełniane w jedyny możliwy
sposób z uwagi na uwarunkowania pogodowe. Tego typu inwestycje powodują utrudnienia,
jeżeli ktoś był to widział ul. Niemodlińska w opolu. Kto nie był to polecam zobaczyć, to
naprawdę koszmar. Jeżeli chodzi o audyt przyłączy- dokonywany jest na bieżąco. W tym celu
wyznaczony jest pracownik Urzędu Pani Beata Sakwerda która ma jedyne zadanie i to
zadanie właśnie dotyczy inwestycji kanalizacji. Mieszkańcy otrzymali informacje w tej
sprawie oraz na bieżąco otrzymują przypomnienia że jeżeli coś jest nie tak nie podpisuje się
odbioru. Podpisanie oznacza dla nas że wszystko jest w porządku. Co możemy jeszcze więcej
zrobić?
Jeżeli chodzi o nagradzanie uczniów w konkursach szkolnych to nie przypominam sobie
abyśmy nie nagradzali uczniów. Zawsze i na każdy wniosek pracownicy oświaty dokonują
zakupu nagród, dyplomów itp.
I.Kopaniecka: tak jest dokładnie. W ubiegłym roku zmieniliśmy nieco sposób nagradzania
i przekazywaliśmy nagrody do dyrektorów. W tym roku wracam jednak do sprawdzonego
schematu nagradzania w Gminie i w przypadku o którym wspomniał Pan Nowak tak właśnie
będzie po 26.02.2018r. – będzie przekazanie nagród.
R.Lenartowicz: czy gmina nie może odśnieżać dróg powiatowych? Starostwo by dopłacało do
tego tak jak w przypadku koszenia.
M.Fuczek: przypominam że do koszenia dokłada Gmina Branice.
W.Chuchla: problem z kontenerami i śmieciami będzie narastał. Kiedy będzie kolejny
przetarg na śmieci? Drogi są podzielone i to nie jest dobre rozwiązanie. Ludzie patrzą tak że
skoro droga jest w danej Gminie to droga Gminna a wiemy że tak nie jest bo są drogi
krajowe, wojewódzki i powiatowe. Patrząc na ostatnie wydarzenia może warto by było
rozważyć pomysł podpisania porozumienia w tej sprawie.
S.Baca: Jeżeli chodzi o odśnieżanie problemem jest to iż starostwo określiło swoja kategorię
utrzymania dróg jako 5 my mamy 3 i chciałbym w przyszłym roku aby było minimalnie 2. Co
to oznacza? Chwili obecnej już państwo widzicie różnice dróg powiatowych i gminnych.
Obecnie stosuje się mieszankę 30% soli. Moim marzeniem jest stosowanie środków
chemicznych jak u naszych sąsiadów. Jest to 4-ro krotnie droższe ale efekty 100% lepsze niż
nasze. Póki co jak wspomniałem chcemy stosować jeszcze lepszą mieszankę aby efekty były

natychmiastowe i nasze drogi bezpieczne dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o koszenie to
również dodam że mamy wyższy standard niż starostwo.
Czujnik powietrza to bardzo dobry pomysł. Też już się nad tym zastanawiałem ale dziękuję za
zainteresowanie. Myślę że poczynimy kroki w tym kierunku. Jeżeli chodzi o śmieci, wiaty,
kontenery to jest to problem. Przetarg będzie w tym roku ale już wiemy że nie unikniemy
podwyżek. W Prudniku np. wzrost nastąpił 40% co oczywiście nie przełożyło się
bezpośrednio na mieszkańców ale wzrost był odczuwalny. Zakładam 20% podwyżkę
w naszym przypadku. Zastanawialiśmy się również nad rozwiązaniem kontenerów
podziemnych. Dobre, estetyczne rozwiązanie. Koszt pojemników to ok. 70tyś zł. Problem
w tym że na naszym terenie nie ma firm posiadających odpowiednie zaplecze techniczne do
odbioru tak przechowywanych odpadów. W odpowiedzi na ponaglenie wspólnot mogę
powiedzieć że zajmiemy się ta sprawą i albo wspólnoty zaczną poważnie traktować ten
problem albo zostaną wypowiedziane umowy dzierżawy.

Ad. 21
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono godz. 12.20.
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

Informacja z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 15 stycznia 2018r. do dnia 18 lutego 2018 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 19 lutego 2018 r.)

I. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:

•
•
•

•
•
•

•
•

Zarządzenie z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
Zarządzenie z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru do komisji
konkursowych do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w
roku 2018,
Zarządzenie z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowych w
celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań
publicznych
w 2018 roku i ustalenia regulaminu jej pracy,
Zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i
wydatków,
Zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadań publicznych w roku 2018 w Gminie Branice,
Zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie
Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania zwierząt na terenie Gminy
Branice w 2018 r.
Zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu
ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
Zarządzenie z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Głubczyckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/239/2017 Rady Powiatu w
Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie
Głubczyckim na rok 2018.

b) dotyczące Urzędu Gminy:
•
•
•
•
•

Zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Branicach,
Zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Branicach
Zarządzenie z dnia 15 stycznia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Branicach,
Zarządzenie z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
jednostki,
Zarządzenie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej
w 2018 roku,

•
•
•
•

Zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
jednostki,
Zarządzenie z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym,
Zarządzenie z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia i karty
wyjazdów służbowych na terenie gminy Branice dla pracowników Urzędu Gminy w
Branicach,
Zarządzenie z dnia 15 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
wzoru oświadczenia i karty wyjazdów służbowych na terenie gminy Branice dla
pracowników Urzędu Gminy w Branicach.

II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania:
15.01.2018r.

Branice

sesja Rady Gminy

15.01.2018r.

Branice

spotkanie z inwestorem szukającym terenu pod inwestycje

17.01.2018r.

Branice

rada budowy ośrodka kultury

18.01.2018r.

Holasovice

rozmowy na temat wspólnej inwestycji drogowej łączącej Wysokę z
Holasovicami

19.01.2018r.

Branice

spotkanie z wójtem Pietrowic Wielkich

19.01.2018r.

Branice

spotkanie z firmą zainteresowaną budową orlika na terenie Branic

19.01.2018r.

Branice

spotkanie z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w temacie
wymiany gminnego oświetlenia

19.01.2018r.

Branice

spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą w temacie pomocy w znalezieniu terenu
przemysłowego

20.01.2018r.

Grodczany

udział w balu złotego pokolenia

23.01.2018r.

Branice

spotkanie z urbanistką , która wykonuje studium zagospodarowania
przestrzennego

23.01.2018r.

Branice

rada budowy drogi 419

24.01.2018r.

Branice

spotkanie z naszelnikiem OSP Branice. omówienie potrzeb w 2018 r.

24.01.2018r.

Branice

spotkanie z ks. Adamem Pieńkowskim w temacie organizacji wspólnych
uroczystości 100 lecia niepodległości Polski

24.01.2018r.

Branice

spotkanie z Povodi Odry w temacie trwającej inwestycji budowy wałów
przeciwpowodziowych na rzece Opa

25.01.2018r.

Branice

spotkanie w PEFRON w temacie pozyskania środków na windę dla ZAZ Branice

27.01.2018r.

Pietrowice
Wielkie

uczestnictwo w gali przedsiębiorczości

29.01.2018r.

Pietrowice
Wielkie

gala LGD podsumowująca projekt dedykowany rozwoju cech przedsiębiorczości
wśród naszej młodzieży

29.01.2018r.

Głubczyce

zebranie z prezesem OZPN Opole

30.01.2018r.

Branice

spotkanie z firmą Izoserwis realizującą audyt świetlicy w Gródczanach

31.01.2018r.

Dzierżoniów

spotkanie z projektantem budowanej sieci kanalizacji Branic

01.02.2018r.

Branice

Zebranie Spółki Wodnej

01.02.2018r.

Branice

udział w uroczystości pogrzebowej Pani Lucyny Kisielewicz

05.02.2018r.

Branice

spotkanie z przedstawicielkami spółki zdrowie rodziny

05.02.2018r.

Branice

zebranie z sołtysami z terenu naszej gminy w temacie realizacji planów
inwestycyjnych na 2018 r.

06.02.2018r.

Branice

rozmowy organizacyjne z BTS Branice w temacie organizacji kolejnego biegu
granicznego

07.02.2018r.

Głubczyce

udział w rozprawie sądowej jako świadek

08.02.2018r.

Branice

rozmowy na temat wymiany źródeł światła w latarniach naszej gminy z
potencjalnym wykonawcą

09.02.2018r.

Głubczyce

rozmowy z prezesem PKS Głubczyce o dowozach szkolnych

10.02.2018r.

Branice

udział w turnieju piłki nożnej halowej juniorów o puchar wójta gminy Branice

10.02.2018r.

Bliszczyce

udział w noworocznym zebraniu OSP Bliszczyce

12.02.2018r.

Branice

komisja budżetowa

12.02.2018r.

Branice

komisja rolna

12.02.2018r.

Branice

komisja oświatowa

15.02.2018r.

Branice

spotkanie z przedstawicielem Zakładu Komunalnego w Głubczycach w temacie
wspólnych projektów

16.02.2018r.

Branice

Komisja lokalna

17.02.2018r.

Branice

udział w noworocznym zebraniu OSP Branice

