
Protokół Nr XL/18  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 18 czerwca 2018 r., od godz. 10.00 do godz. 12:20 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. 
Radni Wojciech Chuchla oraz Paweł Kopeczek obecni od godziny 10:10. 
Nieobecni Radni: Zdzisław Telega, Artur Nowak 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice. 
Adam Jakubowski- Dyrektor Szpitala w Głubczycach, 
Krzysztof Nazimek- Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. K.s Biskupa Józefa Nathana       
w Branicach, 
Anna Kruczek- Kierownik SZBGK w Branicach. 
Stefan Grefling – Radca Prawny. 

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 Specjalistycznego Szpitala im. 

Ks Biskupa Józefa Nathana w Branicach. 
11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. 
12. Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie 

Branice. 
13. Podjęcie Uchwały w Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 
2017. 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 

15. Podjęcie Uchwały  w sprawie  zmiany w budżecie Gminy. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie dotacji na zakup oznakowanego samochodu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach - nowy punkt w trybie  art. 20 ust. 5 
ustawy o samorządzie gminnym (wniosek Wójta). 

17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zakończenie sesji. 

 



 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych.  
Na wstępie nastąpiło wręczenie pamiątkowej statuetki oraz dyplomu „ Zasłużony dla Gminy 
Branice” Panu Janowi Borzuckiemu przez Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacę oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Branice Pana Mariana Fuczka. 
Tytuł został przyznany przez Radę Gminy Branice w dniu 21 maja 2018r. podczas obrad 
XXXIX/18 sesji. 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji 
uczestniczy 11 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad oraz wniosek wójta w sprawie 
nowego punktu : podjęcie  uchwały w sprawie dotacji na zakup oznakowanego samochodu 
dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, który został włączony do nowego porządku 
obrad w pkt. 16  w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
M.Humeniuk- Wiśniewska złożyła wniosek o dołączenie do porządku obrad punktu: . 
Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu            
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Przewodniczący obrad poddał wniosek po głosowanie: 
 
Za:     10        Przeciw:    0          wstrzymało się: 1 
 
Wniosek przyjęty. 
 
Przewodniczący obrad odczytał nowy porządek obrad i poddał pod głosowanie. 
 
Za:   10          Przeciw:  0           wstrzymało się: 1 
 
Przyjęto  porządek obrad- nowy punkt z przyjętego wniosku: nr 17 nowego porządku obrad. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 21 maja 2018r. 
Za:    10         Przeciw:  0           Wstrzymało się:   1 
 
Protokół z sesji został przyjęty. 
10:10 -W sesji uczestniczą Radni: Wojciech Chuchla, Paweł Kopeczek- liczba głosów 13. 
 
Ad. 5 
Informacja Wójta Gminy Branice. 
Ad. 6 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice. 
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 nie 
przeprowadzała żadnej kontroli. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad. 
W.Chuchla: otrzymałem odpowiedzi na interpelacje. Jestem zadowolony z jednym 
wyjątkiem. Panie Wójcie nie jestem chłopcem na posyłki i jeżeli piszę że mieszkańcy do mnie 
się zwrócili z jakąś sprawą to udzielając odpowiedzi winien Pan taką odpowiedź wysłać 
również do nich. Ja nie będę przekazywał informacji a zainteresowanych wyślę do Urzędu. 
M.Szyhyński: otrzymałem odpowiedź z której wynika że Gmina zna problem i będzie 
rozwiązany ale nie ma wskazań kiedy i jak. Wystąpiłem z wnioskiem o udostępnienie 
informacji publicznej i po jej otrzymaniu podejmę kolejne kroki.  
S.Baca: Panie Wojciechu w interpelacji nie wskazał Pan konieczności przesłania odpowiedzi 
do mieszkańców jak również nie wskazał Pan adresów na które moglibyśmy to wysłać. Stąd 
bardzo się dziwię Pana sugestiom iż mieliśmy to wysłać do mieszkańców. Po drugie zawsze 
jestem otwarty na wszelkie zgłoszenia i zapraszam mieszkańców do mnie, do urzędu nie 
będzie Pan musiał pełnić roli pośrednika. 
Odpowiadając na informacje Pana Marka to oczywiście znamy problem we Włodzieninie           
i jesteśmy w trakcie jego rozwiązywania. Oczywiście ma Pan prawo  występowania                 
o wszelkie informacje i takie Pan otrzyma a z dotychczasowych doświadczeń oraz z tego co 
Pan mówi to kolejny etap to wniosek do prokuratury. 
M.Szychyński: proszę o zaprotokołowanie wypowiedzi wójta dotyczącej prokuratury.            
W odpowiedziach proszę o więcej precyzji a nie ogólników. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
W.Chuchla: złożę 3 interpelacje ale zapomniałem je w samochodzie. 
E.Czyszczoń: składam interpelację dotyczącą konieczności zabezpieczenia środków na 
wyburzenie muru w Branicach po byłem SKR. 
Przewodniczący zamknął dyskusję 
 
Ad.10 
Udzielenie informacji dotyczącej działalności  Specjalistycznego Szpitala im. K.s Biskupa 
Józefa Nathana  w Branicach. 
M.Fuczek: otrzymaliśmy informację iż Pan dyrektor jest w drodze na sesją w związku z czym 
proponuję do przejścia do kolejnego punktu a po przybyciu Pana dyrektora wrócimy do tego 
Punktu. 
Godz. 12:00 obecny Dyrektor K.Nazimek. 
K.Nazimek: chciałbym przedstawić kilka najważniejszych informacji a następnie proszę          
o ewentualne pytania. W chwili obecnej szpital nie posiada zadłużenia. Ukończyliśmy wiele 
inwestycji z czego największe to remont węzłów sanitarnych, zakup agregatu 
prądotwórczego, modernizacja ostatniego oddziału psychiatrii (D2), remont chodników             



i oświetlenia na terenie szpitala, unowocześnienie sprzętu rehabilitacyjnego, zakup 
samochodu dostawczego. Planujemy modernizację pawilonu A w celu utworzenia ZOL-          
w zakresie ogólnym i pozyskanie środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych. W planach jest 
również termomodernizacja pawilonów C i D, remont dachu, okien, elewacji. Dodatkowo 
musimy wykonać zalecenia p.poż  w pawilonie D. Przewidywana kwota na inwestycje to ok. 
7 mln 724tyś zł. Przy okazji prac w zakresie kanalizacji prowadzonej przez Urząd chcemy 
zmodernizować kanalizację w części należącej do szpitala. 
Proszę o ewentualne pytania. 
R.Lenartowicz: czy można coś zrobić  z basenami w pawilonie A. 
K.Nazimek: nie planujemy inwestycji w tym przedmiocie i hydroterapii. 
T.Mańkiewicz: co z obiektami po byłych warsztatach? 
K.Nazimek: otrzymaliśmy zalecenia do rozbiórki i pierwsze prace już trwają. 
R.Lenartowicz: jaki jest koszt tych prac? 
K.Nazimek: ok. 900 tyś zł. 
M.Podkówka: czy występują braki na poszczególnych miejscach pracy w szpitalu? 
K.Nazimek: mamy problem z obsadą lekarską ale to nic nowego a drugi problem to starzejąca 
się kadra. 
M.Fuczek: w pawilonie A ma być ZOL o profilu ogólnym. Ile „łóżek” (miejsc) planuje Pan 
utworzyć? 
K.Nazimek: wstępnie 10-15. 
W.Chuchla: do końca roku obowiązuje umowa z ZAZ. Trwają również prace prowadzone 
przez Gminę w Lewicach celem otworzenia ZAZ w budynku po byłym przedszkolu. Jeżeli 
prace nie zostaną zakończone do końca roku to co? 
K.Nazimek: jeżeli tak by się stało to zakładam że będzie konieczność przedłużenia umowy. 
Jestem otwarty na współpracę. 
W.Chuchla:  w budżecie województwa jest o ile się nie mylę kwota 500 tyś zł na ZAZ. Jeżeli 
byłoby zagrożenie braku możliwości ich wykorzystana w tym roku budżetowym to może 
przemyśleć temat ich innego wykorzystania w ramach ZAZ. 
Godzina 12:15 wyszedł Radny P.Kopeczek, W.Chuchla, M.Szychyński. 
M.Fuczek: ostatnio szpital zmienił nazwę. Czym była podyktowana taka decyzja? 
K.Nazimek: uproszczeniem nazwy która przez lata nadmiernie się rozbudowała. 
M.Fuczek: czy zmiana nazwy na szpital specjalistyczny wiąże się z finansami i dodatkowymi 
środkami? 
K.Nazimek:  nie. 
S.Baca: wracając do ZAZ w Lewicach to chciałbym powiedzieć iż koszt inwestycji to          
ok. 1 mln 700 tyś zł. Z dotacją mamy 1 mln zł i szukamy w  różnych źródłach brakujących 
700 tyś zł. tak aby zakończyć inwestycję w przyszłym roku na co mamy już zgodę. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Ad.11 
Udzielenie informacji dotyczącej działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu   Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach. 
Informacji udzielił Dyrektor Adam Jakubowski. 
 

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 

W 2017 roku w POZ przyjęto 38565 pacjentów, w tym 32606 pacjentów przez dzienny POZ 
oraz 5959 w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.  
W gabinecie zabiegowym wykonano 41600 usług pielęgniarskich.  



W Punkcie Szczepień  zaszczepiono 1074 pacjentów.  

2. Pracownia Diagnostyki Obrazowej 

Wykonano:               4449 badań USG u pacjentów ambulatoryjnych 
• 2187 badań TK 

• 13163 zdjęć RTG 
• 456 mammografie 

3. Poradnie Specjalistyczne 

We wszystkich poradnia specjalistycznych SPZOZ w Głubczycach udzielono 31 722 porady. 

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego   

 W 2017 roku w poradni udzielono 1 335 porad lekarskich ambulatoryjnych oraz 705 porad 

psychologa. Stałą opieką psychiatryczną objętych jest ponad 700 mieszkańców DPS, którym 

udzielono 9 754 porad lekarskich. 

5. Pracownia Endoskopii 

Wykonano:    540 gastroskopii  i  183 kolonoskopie u pacjentów ambulatoryjnych. 

6. Ratownictwo Medyczne 

W 2017 roku odnotowano łącznie 3 498 wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego. 

7. Programy Profilaktyczne 

- Profilaktyka Raka Szyjki Macicy –690 badań 
- Profilaktyka Raka Piersi -  605  badań  

8. Oddziały szpitalne 

W oddziałach szpitalnych w 2017 roku ogółem leczono 5 419 pacjentów. 
 Na Izbie Przyjęć udzielono 8 085 porad lekarskich. 

9. Rehabilitacja      

W 2017 roku przyjęto ambulatoryjne 1 275 pacjentów. 

 



10. Opieka Paliatywna       

 Pod opieką Hospicjum Domowego w 2017 roku znajdowało się 44 pacjentów, u których 

zrealizowano 2 452 osobodni. 
W.Chuchla: na sesji Rady Powiatu była informacja o kredycie pod zastaw czegoś tam. Czemu 
ma służyć kredyt? 
A.Jakubowski:  jest to kredyt hipoteczny ponieważ szpital posiada zadłużenie od 2000r.          
i obecnie to  ok. 10mln złotych. Co zasługuje na uwagę zadłużenie coraz mniej przyrasta. 
Zadłużenie to efekt inwestycji oraz niedoszacowania kontraktu i usług przez NFZ. Planujemy 
wiele inwestycji z RPO między innymi program informatyzacji (modernizacja serwerowi- 
340 tyś zł, nowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie- 2mln 600tyś zł zł), utworzenie 
programu walki z chorobami cywilizacyjnymi ponad 2 mln zł, programu opieki nad ludźmi 
starszymi, program opieki nad matką i dzieckiem, zakup przenośnych RTG dla Kobiet           
w ciąży (ok. 10 szt),  zakup 2 karetek. Wkład własny w tych inwestycjach to 15%. 
Otrzymaliśmy również na oddział noworodków aparat RTG z wielkiej orkiestry świątecznej 
pomocy. 
Ogólnie planujemy inwestycje na poziomie 8 mln zł. 
M.Fuczek: czy inwestycje w termomodernizacje przyniosły spodziewane efekty? 
A.Jakubowski: tak, szpital został ocieplony, zastosowaliśmy panele fotowoltaiczne oraz 
otrzymaliśmy środki zewnętrzne. 
W.Chuchla: bieżący kontrakt z NFZ przynosi straty? 
A.Jakubowski: to nie jest jeden kontrakt a jest ich kilka i o ile niektóre przynoszą straty to 
inne nie. W ogólnym rozrachunku można powiedzieć że niestety procedury medyczne nie są 
właściwie  wyceniane ponieważ ich wycena była robiona w 2015r. a realia są obecne                
i wzrosły koszty. Mówiąc ogólnie kontrakt z NFZ przynosi straty. 
W.Chuchla: moim zdaniem od czasu przemian szpital jest doskonałą wizytówką naszego 
powiatu. Jakie są perspektywy spłaty zadłużenia? 
A.Jakubowski: Gdyby wszystkie usługi były finansowane przez NFZ to i tak to wszystko by 
się nie bilansowało. 
T.Sęga: jak wygląda sprawa przychodni specjalistycznych? Wiemy że np. do ortopedy czeka 
się bardzo długo. 
A.Jakubowski: pracujemy nad tym ale nie jest to proste. Duże znaczenie ma tu finansowanie 
a raczej jego brak  z NFZ. Obecnie dyrektor otrzymuje środki na całość i sam decyduje na co 
dać więcej a na co mniej i ciężko to zrównoważyć. 
M.Fuczek: wiemy że szpitale borykają się z problemami POZ. Czy ten problem dotyczy 
również szpitala w Głubczycach? 
A.Jakubowski: to złożony problem a ogólnie mówiąc tak mamy z tym problem i niestety 
nocna i świąteczna opieka znacząco obciąża szpital co wskazuje na nieprawidłowe działanie 
POZ. 
M.Fuczek: mówił Pan o programie opieki nad matką i dzieckiem. Czego ma to dotyczyć? 
A.Jakubowski: to środki na zakup nowego wyposażenia. 
M.Fuczek: wspominał Pan o zakupie 10 szt. aparatów KTG dla kobiet w ciąży. Czy to 
wystarczający zakup? 
A.Jakubowski: rocznie mamy ok. 450 porodów. Myślę że na początek wystarczy. 
S.Baca: w imieniu własnym jak i wielu mieszkańców od których usłyszałem same dobre 
słowa o działalności szpitala, chciałbym serdecznie podziękować za ogrom pracy i efekty. 
A.Jakubowski: dziękuję, to ciężka praca ale nie tylko moja ale całej załogi. Oczywiście 
przekażę podziękowania. 
 



Ad.12 
Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie   
Branice. Informacja przygotowana przez Referat Promocji i Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych. 
         Obiekty sportowe w Gminie Branice utrzymywane są ze środków zaplanowanych  
w  ramach budżetu Gminy Branice na obiekty sportowe (Dział 926 Rozdział 92601), środków 
z funduszu sołeckiego oraz ze środków w ramach budżetów szkół, czy dotacji na realizację 
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. Zdarzają się inwestycje wykonywane także 
ze środków własnych lub pozyskanych z grantów zewnętrznych przez sołectwa  
lub stowarzyszenia działające w poszczególnych miejscowościach. Gmina Branice nie 
posiada gminnej ogólnodostępnej hali sportowej ani krytej pływalni. W gminie są jedynie  
3 hale sportowe znajdujące się przy szkołach samorządowych – jedna przy SP we 
Włodzieninie i 2 przy Szkole w Branicach (duża hala wybudowana w 2005 r. i mała sala 
sportowa). Poza godzinami, w których z hal korzystają uczniowie szkół, mogą z nic również 
korzystać pozostali mieszkańcy gminy zrzeszeni w organizacjach pozarządowych 
(formalnych lub nieformalnych) lub indywidualnie.  
                 W większości miejscowości Gminy Branice znajdują się stadiony lub boiska 
sportowe, poza miejscowościami: Dzbańce, Dzierżkowice, Gródczany, Jędrychowice, 
Niekazanice i Włodzienin-Kolonia. Obecnie w 3 miejscowościach działają kluby sportowe, 
które są zarządcami stadionów/boisk w tych miejscowościach. Kluby te otrzymały obiekty 
sportowe na zasadzie umowy użyczenia, co jest wymogiem do uzyskania licencji zgodnie  
z wymogami OZPN. 
 
1. KS „Orzeł Branice” prowadzący swoją działalność sportową na stadionie sportowym 

„Orzeł Branice” z bocznym boiskiem treningowym oraz szatnią zaadaptowaną z części 
bazy basenowej. O utrzymanie boiska w należytym stanie dba gospodarz obiektu, 
zatrudniony przez Urząd Gminy w ramach  umowy zlecenia. Murawa stadionu została 
zrekultywowana w roku 2002, w tym samym roku utworzone zostało boisko treningowe 
przy basenie sportowym. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej z Głubczyc, w roku 2015 wyremontowano szatnie dla gości, a w 2016 
r. wykonano remont trybun na stadionie. Stopniowo jest także wymienianie ogrodzenie 
stadionu, część została wymieniona w 2015 roku, a w 2016 r. została wymieniona brama. 
W 2017 roku zostało wykonane malowanie pomieszczeń szatni dla gospodarzy. Na rok 
2018 klub otrzymał dotację w kwocie 51 000.zł. przystępując do ogłoszonego przez 
Gminę Branice otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury 
fizycznej. Prezesem klubu jest p. Mariusz Pawęski.  

 
2. Klub Sportowy” Rolnik” Lewice prowadzi swoją działalność na boisku sportowym  

w Lewicach. Boisko jest częściowo ogrodzone oraz posiada trybuny z zamontowanymi 
plastikowymi krzesełkami i piłkochwyt od strony ulicy. O utrzymanie boiska  
w należytym stanie dba gospodarz obiektu, zatrudniony przez Urząd Gminy w ramach  
umowy zlecenia. Szatnia mieści się w byłym budynku szkolnym. W 2017 roku 
wykonany został kapitalny remont boiska o łącznej wartości 87 609,46 zł. Na rok 2018 
klub otrzymał dotację w kwocie 16 000 zł. przystępując do ogłoszonego przez Gminę 
Branice otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury 
fizycznej. Prezesem klubu jest p. Kamil Lider.  

 
3. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Wysoka prowadzi swoją działalność na boisku 

sportowym w Wysokiej. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony, posiada trybuny  
z zamontowanymi plastikowymi krzesełkami oraz własną szatnię. Na rok 2018 klub 



otrzymał dotację w kwocie 10 500zł. przystępując do ogłoszonego przez Gminę Branice 
otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. Na 
2018 została zaplanowana rozbudowa szatni. Prezesem Klubu jest p. Dawid Telega.        
O utrzymanie boiska w należytym stanie dba gospodarz obiektu, zatrudniony przez Urząd 
Gminy w ramach  umowy zlecenia. 

 
W poprzednich latach funkcjonowały jeszcze 3 kluby sportowe - Klub Sportowy „ Piast” 

Wódka”, który zawiesił działalność w 2010 r. oraz: Klub Sportowy „Troja” Włodzienin  
i Ludowy Klub Sportowy „Piast” Dzbańce, które zawiesiły działalność w 2016 roku. 
        W okresie letnim zarówno mieszkańcy Gminy Branice, jak i mieszkańcy z sąsiednich 
gmin mogą korzystać z basenu kąpielowego „Fala” w Branicach. Co roku wykonuje się 
niezbędne bieżące naprawy, aby uzyskać zezwolenie WOPR i Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej na otwarcie basenu, a w miarę możliwości finansowych dokonywane są 
również inne remonty i zakupy poprawiające warunki korzystania z obiektu przez 
użytkowników. W roku 2015 została zakupiona nowa zjeżdżalnia do małego basenu  
oraz został wykonany kapitalny remont toalet, w 2016 zostało wyremontowane 
pomieszczenie chlorowni, uzupełniono urządzenia zabawowe o 2 bujaki oraz zamontowany 
został nowy płot przy wejściu na basen (pomiędzy toaletami, a szatnią KS „Orzeł Branice”).      
           W 2017 roku została zamontowana przebieralnia, oraz  wykonany remont pompowni    
w związku z awarią rur. Niecka dużego basenu wymaga gruntownego remontu, jednak koszty 
takiego remontu są tak duże, że w chwili obecnej Gmina Branice nie ma możliwości podjęcia 
się takiej inwestycji. 
         W Gminie Branice funkcjonuje jeszcze 5 „parkowych miejsc spotkań”, które są ujęte 
w ramach obiektów sportowych jako miejsca rekreacji dla całych rodzin. Obiekty takie są 
zlokalizowane w nast. miejscowościach: Bliszczycach, Branicach, Dzierżkowicach, 
Gródczanach oraz we Włodzieninie. Place zabaw funkcjonują niemal we wszystkich 
miejscowościach Gminy Branice (poza Niekazanicami), są na bieżąco i w miarę możliwości 
finansowych uzupełniane i remontowane.  
              Mieszkańcy gminy mogą również korzystać z ogólnodostępnego kortu tenisowego ze 
sztuczną trawą, znajdującego się przy Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej, 
oddanego do użytku w 2013 r. 
    W chwili obecnej realizowane są dwa projekty dotyczące budowy placów zabaw      
w miejscowości Wysoka i Jakubowice oraz Wódka i Lewice. Trzy place zabaw zostały już 
odebrane tj. Wysoka, Jakubowice i Wódka, natomiast planowany termin odbioru placu zabaw 
w Lewicach jest końcem lipca. 
 
Ad. 13 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2017. 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2017r., 
ocena wykonania budżetu za 2017r.:  
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2017r.  
b) Przedstawienie sprawozdania finansowego, 
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu 
Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2017r,  
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy  
e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,  



f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania       
z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2017 
 g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 
2017r.  
h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   10    Przeciw: 0     Wstrzymało się:   3  
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2017. 

 (Uchwała Nr XL/409/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

 
Ad. 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: absolutorium do podsumowanie całej pracy Wójta. Byłbym głupi gdybym nie 
zagłosował za. Trzeba oceniać całość. Jednak mam jedną uwagę. Otrzymaliśmy pismo 
mieszkańca Lewic w sprawie współfinansowania drogi Niekazanice- Wiechowice. W zamian 
było współfinansowanie naszej kanalizacji. Była to kwota 1 mln zł  w obu przypadkach. 
Kiedy na sesji Rady Powiatu starosta przedstawił projekt uchwały  w którym wskazuje się 
współfinansowanie kanalizacji w kwocie 500 tyś zł i 500 tyś zł  w budowie drogi Jakubowice-
Wysoka wskazano iż jest to na wniosek Wójta Gminy Branice. Jeżeli Wójt chce coś zmieniać 
to winien pytać Radnych. Ja nie przypominam sobie abyśmy podejmowali taką właśnie 
uchwałę. Rachunkowo wszystko gra ale nastąpiła zmiana wydatku celowego. 
S.Baca: o środkach i ich przeznaczeniu decyduje jednostka dotująca- w tym przypadku 
Powiat. W związku  z faktem iż nie moglibyśmy wykorzystać wszystkich środków w ramach 
roku budżetowego z uwagi na obowiązujące terminy wykorzystano środki tak aby nam nie 
przepadły. Wszystko w ramach budżetu uchwał i przepisów prawa. 
W.Chuchla: starosta powiedział że to na wniosek Wójta. 
S.Rzeszuciński: oba zadania były zaplanowane w budżecie i nie ma tu żadnego problemu w 
takim rozliczeniu środków. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  12      Przeciw: 0     Wstrzymało się:  1   
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 

 (Uchwała Nr XL/410/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 15 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S.Rzeszuciński: otrzymaliście państwo autopoprawkę do pierwotnego projektu. 
Autopoprawka obejmuje zmianę z uwagi na dotację dla Policji na zakup  oznakowanego 



samochodu w kwocie 5 tyś zł. Drugą zmianą w autopoprawce jest kwota z rozliczenia prac 
społeczno użytecznych. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  11      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 
 (Uchwała Nr XL/411/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 16 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Nowak: z tego co zrozumiałem na sesji miał być obecny przedstawiciel Policji? 
M.Fuczek: w tym przedmiocie nie wpłynął do mnie żaden wniosek wskazujący na 
konieczność zaproszenia przedstawiciela Policji. Otrzymałem wniosek Wójta który zgodnie      
z prawem byłem zobowiązany dołączyć do porządku obrad.  
S.Baca: jak mówiłem na komisjach komendant jest do państwa dyspozycji. 
M.Fuczek:  w przypadkach  zapraszania gości na sesję stosujemy drogę formalną.  
T.Sęga: jak to kwota dofinansowania?  
S.Baca: jak otrzymaliście państwo w projekcie uchwały jest to kwota 5 tyś zł. Inne samorządy 
również wsparły ten zakup o taką kwotę. 
M.Nowak: komendant był informowany o tym punkcie? 
M.Fuczek: jak wspomniałem wcześniej wpłynął do mnie wniosek o dołączenie do porządku 
obrad tego punktu. Zgodnie z przepisami prawa punkt został dołączony do porządku obrad. 
Żaden inny wniosek do mnie nie wpłynął a wiecie państwo doskonale jaka jest procedura       
w tym przedmiocie. Otrzymujecie państwo wszelką korespondencję. 
M.Nowak: uważam że to prezent dla Policji a oni dla nas nic nie robią. Niebawem będą żniwa 
to przyjadą tylko po to by karać rolników za zbitą lampę itp. 
M.Fuczek: w planie pracy Rady Gminy jest punkt w tym roku dotyczący bezpieczeństwa         
i wtedy będzie zapraszany komendant. Proszę zatem już dziś o przygotowanie pytań. 
W.Chuchla: skoro wpłynął taki wniosek to komendant wiedział że będzie taki punkt 
omawiany. Koniec i kropka amen. 
J.Mokrzycki: posiadamy takie środki i z jakiego paragrafu zostaną przeznaczone? 
S.Baca: to kwota na zakup oznakowanego samochodu- 5 tyś zł. Jak wspomniałem wpłynął 
wniosek  w tej sprawie i dlatego też przygotowałem państwu projekt. To państwo decydujecie 
czy chcecie przeznaczyć na ten cel jakiekolwiek środki czy też nie. Komendant co podkreślę 
po raz kolejny, jest do państwa dyspozycji. 
S.Rzeszuciński: środki pochodzić będą z obsługi długu. I są w budżecie. 
T.Mańkiewicz: na ostatniej sesji Powiatu był punkt bezpieczeństwa i otrzymaliśmy 
informacje od komendanta. Policja boryka się z brakami kadrowymi a mimo to efekty ich 
pracy są zadowalające. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  10      Przeciw:   0   Wstrzymało się: 3    

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dotacji na zakup oznakowanego 

samochodu dla komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. 
(Uchwała Nr XL/412/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 



 
Ad. 17 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: zgłaszałem wątpliwości że mam za mało czasu aby się z tym zapoznać. Obecnie 
Rada nie decyduje o sprawach w tych kwestiach ale potrzebowałbym więcej czasu na 
zapoznanie się i ewentualne zadawanie pytań. 
M.Fuczek: przedstawiłem państwu procedurę podejmowania uchwał w tym przedmiocie. 
Poświęciłem wiele czasu u wysiłku abyście państwo otrzymali wszelkie materiały jak 
najszybciej. Całość dokumentacji otrzymaliście państwo wraz z wyjaśnieniami na komisjach, 
tydzień temu. Na komisja była obecna Pani kierownik SZBGK której mogliście zadawać 
pytania i uzyskać wszelkie odpowiedzi. Wskazałem państwu jakie obowiązują nas terminy 
oraz jaki mamy harmonogram pracy. Wiecie państwo że w okresie wakacyjnym nie ma           
w planie pracy Rady sesji. Uchwałę musimy podjąć do 5.08.2018r. zatem jeżeli jej dziś nie 
podejmiemy to narazimy budżet a tym samym mieszkańców na ponoszenie zbędnych 
kosztów. Chciałbym tego uniknąć bo uważam że można było,  poświęcając trochę  czasu, 
zapoznać się z projektem uchwały, regulaminem oraz uzyskać odpowiedzi na ewentualne 
pytania.   
W.Chuchla: skończyły się czasy pouczania. Dostosowuję swój czas do potrzeb a jak 
otrzymuję dodatkowe materiały to nie mam czasu na zapoznanie się z nimi. Nie może mieć 
miejsca sytuacja stawiania finansów nad praca radnego. A skoro Pan ma na to czas  to dobrze. 
M.Fuczek: jestem daleki od pouczania kogokolwiek. Wszyscy wiemy że sprawowanie 
mandatu radnego to nie tylko sesja, komisja i otrzymywanie diet. To ciężka praca 
wielokrotnie a może w większości w czasie wolnym. To praca dla naszych mieszkańców 
którzy wybierając daną osobę na radnego mają przekonanie że ta osoba będzie pracowała i to 
nie tylko przed kamerą ale przede wszystkim dla osiągnięcia określonego celu, ich dobra. 
Jeżeli jakikolwiek radny mówi że nie ma czasu na zapoznanie się z materiałami, spóźnia się 
na sesje, komisje, nie uczestniczy  w pełni w pracach komisji i rady  to taki radny powinien 
odpowiedzieć sobie na pytanie- czy nadal chce być radnym i chcę pracować dla 
mieszkańców? Cieszę się że w wolnym czasie zdołałem zapoznać się z materiałami. 
Osobiście też miałem kilka wątpliwości ale wiem że regulacje przyjęte w tym regulaminie 
były weryfikowane i konsultowane. Wiem to ponieważ w pracach komisji  w których 
uczestniczyłem obecna była Pani Kierownik SZBGK która odpowiadała na moje pytania. 
J.Mokrzycki: wszystko zostało omówione na komisjach.     
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   10     Przeciw: 1    Wstrzymało się:  2   
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie przekazania do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu   projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 
 (Uchwała Nr XL/413/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 

 
 
 
 
 



Ad. 18 Wolne wnioski i informacje 
 
J.Mokrzycki: w chwili obecnej prowadzone są prace kanalizacyjne na ul. 1-go maja. Jest tam 
obecnie problem przy większych opadach. Temat jest znany ale chciałbym wiedzieć co się 
dzieje w przedmiocie jego rozwiązania? 
R.Lenartowicz: do radnych powiatowych: kiedy będą zakupione nowe autobusy? Proszę o 
interwencje w sprawie ścinki poboczy drogi powiatowej Lewice-Michałkowice oraz naprawa 
ubytków. 
T.Mańkiewicz: drogi powiatowe od 2 tygodni są już naprawiane. Zakup autobusów odłożone 
jest z uwagi na brak środków i małą rentowność kursów PKS. 
M.Apostel (sołtys):w Lewicach była robiona droga ale nie ma poboczy ani obrzeży. Nie jest 
skończony plac zabaw oraz trzeba oczyścić skrzyżowanie. 
M.Podkówka: na sesji rady powiatu był również omawiany temat PKS-u. Tam niezbędne jest 
dobre zarządzanie, władza musi słuchać rozwiązań pracowników i wynik będzie dodatni.      
W Policji brakuje etatów i jest to problem szerszy nie tylko naszego powiatu. Co do zakupów 
autobusów to jak dobrze zrozumiałem będą zakupione busy. 
Z.Hass (sołtys): kiedy będzie robiona kanalizacja w Bliszczycach? 
M.Szyhyński: do radnych powiatowych: czy będzie robiony chodnik we Włodzieninie na      
ul. Wojnowickiej? 
T.Mańkiewicz: to świeża sprawa ale z tego co wiem to tak będzie z uwagi na zachowanie 
bezpieczeństwa. Przeznaczono na ten cel 28 tyś zł.  
R.Lenartowicz: będzie wiata przystankowa obok PKS-u  w Głubczycach. Tyle lat ludzie na 
nią czekają. 
W.Chuchla: odczytał pismo w sprawie konieczności oczyszczenia rowów i łapacza wody        
w miejscowości Lewice. 
M.Podkówka: projekt wiaty przystankowej jest w realizacji. 
Jeżeli chodzi o kanalizację w Bliszczycach do Gmina sprzedała mieszkania w blokach             
z kanalizacją a teraz niestety jest z tym problem. Brak możliwości dalszego podłączenia do 
kanalizacji DPS-u. może Gmina przejęłaby kanalizację i to by rozwiązało problem. 
E.Czyszczoń: do radnych powiatowych: proszę o zainteresowanie się stanem drogi 
Niekazanice-Wiechowice. Droga posiada już sporo uszkodzeń a to nowa droga i jest na nia 
zapewne gwarancja. 
T.Mróz: czy poczyniono kroki w kierunku naprawy drogi powiatowej w okolicy Lewic po 
ostatnich nawałnicach? 
M.Podkówka: powiat nie znajduje środków a należałoby zrobić wszystkie pobocza                  
w powiecie. Służby zajęły się uszkodzeniem drogi w okolicy Lewic. 
T.Mróz: podbudowa drogi nadal jest uszkodzona i stwarza to realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa  kierujących. 
T.Sęga: co się dzieje z w sprawie suchych drzew obok drogi powiatowej w Dzbańcach? 
M.Podkówka: nie znam przyczyny zaprzestania wycinki drzew. Zarząd nie znajduje na to 
środków. Była sytuacja że na początku kadencji starosta chciał wycinać wszystkie drzewa. 
Wtedy zrobiło się duże zamieszanie i działacze PIS oraz inne osoby składały zawiadomienia 
do prokuratury. Postępowania trwały i od tego czasu zaniechano wszelkich wycinek. 
T.Mańkiewicz: obok Lewic jest również zgłoszony ubytek asfaltu od samego początku 
remontu tej drogi. Nie wiem na jakim etapie obecnie się to znajduje. Jeżeli chodzi o wycinkę 
suchych drzew to były takie zawiadomienia do prokuratury nawet z oskarżeniami                    
o możliwość zarabiania na wycince. Powiat nigdy nie zarabiał na wycince a dokłada do takich 
działań. Jeżeli chodzi o działalność PKS-u to tam musi być dobre zarządzanie i dziwne 
byłoby aby np. wójt pytał pracowników co ma robić. Tak też jest w PKS-ie. Prosiłbym 



również aby w okresie kampanii podczas sesji nie upolityczniać wypowiedzi. Wybierają nas 
mieszkańcy  i wybierają nas nie partie polityczne. 
R.Lenartowicz: do radnych powiatowych: w miejscowości Boboluszki istnieje konieczność 
udrożnienia rowów przy drodze powiatowej oraz poprawić obsuwające się płyty betonowe. 
Proszę o interwencję. 
K.Saduniowski 9sołtys): czego dotyczyła zmiana w budżecie? Czy ogłoszenie informacji        
o organizowanym dniu dziecka jedynie na portalu społecznościowym to dobry pomysł? Wielu 
mieszkańców nie wiedziało o tej imprezie a szkoda. 
P.Kopeczek: do radnych powiatowych: proszę o interwencję w sprawie braku lustra na 
skrzyżowaniu drogi Uciechowice-Pilszcz. Jakiś czas temu lustro uległo uszkodzeniu i nic się 
tam nie dzieje (brak lustra, naprawy) a jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. 
S.Baca: postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania gdybym o czymś zapomniał proszę 
o przypomnienie. 
Kanalizacja i problem na 1-go maja jest skierowana do projektanta w celu rozwiązania 
problemu. 
Kanalizacja Bliszczyc- nie znam terminu ale z uwagi na poważny problem jest to priorytet do 
zrobienia w najbliższych latach. Co do przejęcia kanalizacji w Bliszczycach do zadanie 
powiatu. Z miła chęcią przejmiemy obiekt zaraz po tym jak zostanie on przywrócony do stanu 
umożliwiającego korzystanie. Nie przejmiemy go w obecnym stanie technicznym gdyż 
naraziłoby to gminę a tym samym jego mieszkańców na ponoszenie ogromnych kosztów 
remontu, a należy to do zadań powiatu. 
Jeżeli chodzi o łapacz wody w Lewicach to od roku zajmuje się tym już radny Chojnacki i nie 
będziemy dublować rozwiązań. Przyjęto harmonogram prac w tym zakresie. 
Informacja , plakaty o dniu dziecka były do odebrania w Urzędzie- fakt mogliśmy w inny 
sposób dokonać dystrybucji, poprawimy się w tym zakresie. 
Plac zabaw Lewice- termin zakończenia inwestycji to sierpień Br. nie mam sygnałów              
o zagrożeniu tego terminu. Posprzątanie skrzyżowania w Lewicach- ustalimy  o co chodzi. 
Droga w Lewicach- zakładaliśmy budżet na ten cel. W projekcie było wszystko jednak realia 
rynkowe i wzrost cen doprowadził do tego że inwestycja jest wykonana w taki sposób iż 
zabrakło już na pobocza. Jest to pierwszy etap inwestycji i zastosowano tam rozwiązania 
projektanta. To nie koniec inwestycji. 
M.Fuczek: jeżeli chodzi o zmiany w budżecie to co prawda nie jest to punkt właściwy gdyż 
dyskusja w tej sprawia była we wcześniejszym punkcie ale z miła chęcią oddam Panu swoje 
materiały i tam pan znajdzie szczegóły zmian o których też mówił Pan skarbnik a które 
znalazły się w przedmiotowej uchwale. Zapraszam również do uczestnictwa w pracach 
komisji rady Gminy. 
S.Baca: apeluję do radnych powiatowych. W tym roku są robione dwie duże inwestycje           
w Gminach Głubczyce ora Kietrz. Proszę o to by w następnym roku inwestycje nie mijały 
Gminy Branice. Wnioski  w tej sprawie trzeba składać do września br. zatem nie ma już za 
wiele czasu. Dlatego tym bardziej apeluję o zaangażowanie dla dobra naszych mieszkańców. 
Na koniec chciałem poinformować iż nasza jednostka OSP Wódka nawiązała współpracę                   
w bliźniaczymi jednostkami w republice czeskiej. Gratuluję. 
Ad.  19 
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 


