
Protokół Nr XLI/18  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 6 sierpnia 2018r. , od godz. 10.00 do godz. 10:50 

 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. 
Radny Paweł Kopeczek obecny od godziny: 10:10 
Nieobecni: Edward Czyszczoń, Roman Lenartowicz 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice, 
Stefan Grefling – Radca Prawny, 
Iwona Kopaniecka- Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 
Sołtysi. 
 
Porządek obrad:  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 
5. Podjęcie Uchwały  w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadania 

publicznego z zakresu budowy chodnika w miejscowości Wysoka.  
6. Podjęcie Uchwały  w sprawie w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia 
tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli. 

7. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie 
Branice. 

8. 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 12 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał proponowany porządek obrad.  



W.Chuchla: wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 5- Podjęcie Uchwały  w sprawie 
przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadania publicznego z zakresu budowy chodnika            
w miejscowości Wysoka. Dla mnie jest to bezprzedmiotowe ponieważ już trwa realizacja tej 
inwestycji. 
S.Baca: w tym zakresie dochowujemy formalności. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym 
zadaniu, zostało ono zaplanowane w budżecie na zasadzie współfinansowania z powiatem. 
Póki co inwestycja nie jest rozpoczęta bo inwestycja to budowa chodnika a póki co trwają 
prace przygotowawcze. 
M.Fuczek w związku z faktem iż Wójt jest wnioskodawcą zwołania obecnej sesji zgodnie         
z obowiązującymi przepisami prawa chciałbym zapytać czy Wójt wyraża zgodę na zmianę 
porządku obrad? 
S.Baca nie wyraził zgody, zatem przewodniczący zakończył dyskusję w tym punkcie.   
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
Za:    9        Przeciw:  1           wstrzymało się: 1 
W.Chuchla nie głosował. 
Przyjęto  porządek obrad. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S.Rzeszuciński: zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 89.000 zł. 
Plan dochodów  Zwiększenia 
Dochody bieżące 
801- Oświata i wychowanie 38.000 zł 
(Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 38.000 zł) 
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy z otrzymanych spadków zapisów       
i darowizn w postaci pieniężnej 1,000 zł (środki przekazane przez BS Namysłów na 
organizację dożynek Gminnych) 
 Dochody majątkowe 
926- Kultura fizyczna Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych 50.000 zł 
 
Plan wydatków obejmuje działy- oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, pozostała działalność, kultura fizyczna- łącznie 89.000 zł. 
Szczegóły znajdują się w przedłożonym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   10    Przeciw:   0   Wstrzymało się:    2 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy 

 (Uchwała Nr XLI/414/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 



Ad. 5 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: podjęliśmy uchwałę dla współfinansowania inwestycji przez powiat z tego co 
pamiętam 50 tyś zł. na budowę drogi Bogdanowice- Głubczyce. Z czego to wynika? Jaka jest 
treść umowy tej dotacji? Wracając do tematu chodnika. Dla mnie to lekceważenie Rady bo 
stawia się nas przed faktem dokonanym. Nie wiem czy to konieczne ale chciałbym zobaczyć 
projekt umowy. Nie mogę głosować nad czymś o czym nie mam wiedzy.  
Godz. 10:10 obecny Radny Paweł Kopeczek. 
Nasze prawo jest jakie jest ja znalazłem opinię RIO która neguje możliwość przejęcia zadań 
Powiatu przez Gminę. Pan Wójt i radca prawny zawsze znajdą rozwiązanie aby wyglądało na 
zgodne z prawem i wygodną interpretację. 
Z.Telega: co skłoniło Gminę na realizację tego zadania? 
S.Baca: wielokrotnie rozmawiałem z państwem i wyjaśniałem sprawę chodnika                        
i konieczności jego budowy. Z tego co pamiętam i jak będzie trzeba to sprawdzę czy Pan 
uczestniczył w posiedzeniach w których była o tym mowa.  Wszystko było omawiane               
i wyjaśniane ale przypomnę: to zadanie realizowane przez Powiat i naszą Gminę. Koszt 100 
tyś zł z czego nasz wkład własny to 50 tyś zł wkład Powiatu drugie 50 tyś zł. Skłoniła nas 
potrzeba mieszkańców i dlatego robimy to w partnerstwie z Powiatem. Jeżeli państwo 
uważacie inaczej to proszę nie głosować za tą uchwałą. 
W.Chuchla: problem polega na niezrozumieniu. Jestem przeciw takim metodom traktowania 
radnych. Rozumiem że takie finansowanie polega na tym że finansujemy to zadanie w całości 
z budżetu Gminy, czy też powiat da nam całość? Czy zatem stać nas na budowę tego 
chodnika? 
S.Baca: rozmawiamy o czymś dobrym dla mieszkańców. Wielokrotnie podejmowaliśmy taką 
współpracę z powiatem i innymi jednostkami. To najlepsze rozwiązanie bo zarówno nas jak     
i powiatu bez takiej współpracy nie byłoby stać na taką inwestycję. Razem możemy więcej.  
S.Grefling: co do podstaw prawnych i legalności tej uchwały to została ona zawarta                
w podstawie prawnej uchwały i nie ma tu żadnych wątpliwości o legalności i zasadności 
takiego rozwiązania. 
U.Lenartowicz (sołtys): Panie Wojciechu był Pan radnym w poprzedniej kadencji kiedy była 
robiona droga Lewice-Zubrzyce na takich samych zasadach i wtedy nie widział Pan problemu 
a teraz już Pan widzi? 
M.Fuczek: wszyscy wiemy że podejmowanie trudnych decyzji  w tym przedmiocie nie jest 
łatwe i trzeba na to spojrzeć znacznie szerzej. Skoro zaplanowaliśmy to zadanie, 
uwzględniliśmy w budżecie i możemy to zrobić dla mieszkańców to trzeba to zrobić.  
Z.Telega: co się stało że temat powrócił na sesję? Podjęliśmy już wcześniej decyzję 
zaplanowano środki to po co teraz ten temat? 
S.Baca: Panie Zdzisławie to procedury formalne. Najpierw planujemy środki, zadania              
a następnie dopiero podpisujemy umowy uzyskujemy stosowne zezwolenia. Tak to niestety 
wygląda. Podjęcie tej uchwały to zakończenie procesu formalnego. 
 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 



 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  11     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    2 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego 

zadania publicznego z zakresu budowy chodnika w miejscowości Wysoka 
(Uchwała Nr XLI/415/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 6 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Fuczek: otrzymaliśmy dziś projekt uchwały. Jest on zmieniony w porównaniu do 
pierwotnego o uzasadnienie. Nic innego nie zostało zmienione? 
I.Kopaniecka: tak. Zmieniło się jedynie uzasadnienie ponieważ w momencie tworzenia 
projektu czekaliśmy jeszcze na opinie związków zawodowych. Opinię taką otrzymaliśmy        
i dlatego też dokonano zmian w uzasadnieniu. 
J. Mokrzycki: jakie są opinie ZZ w tej kwestii? 
I.Kopaniecka: ZZ Solidarność zaopiniował pozytywnie, ZZ ZNP we wskazanym terminie nie 
udzielił żadnej odpowiedzi. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12        Przeciw:  0    Wstrzymało się:  1   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  określenia rozmiaru obniżek 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 

oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia 
tygodniowego   wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli. 

 
(Uchwała Nr XLI/416/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.7 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Nowak: podjęliśmy decyzję o budowie obwodnicy a teraz chcemy to zmienić?                    
Z materiałów wynika że w tym miejscu jest plan budowy budynku. Proszę zatem o więcej 
informacji. 
M.Fuczek: czy budowa obwodnicy ma określone ramy czasowe? 
M. Nowak: dodatkowo chciałbym zauważyć iż w tym miejscu są działki prywatne. 
M.Fuczek: Panie Wójcie czy to inicjatywa inwestora? 
S.Baca: musimy na tę sprawę popatrzeć wielowątkowo. Po pierwsze to fakt iż planowana była 
obwodnica jednak z uwagi na usytuowanie (strona gdzie jest szpital, ROPS itd) 
wnioskowaliśmy do Województwa o wyrażenie zgody na przeniesienie na drugą stronę. To 
jednocześnie pomogłoby nam stworzyć drogę transportu rolnego po prawej stronie patrząc od 
strony Niekazanic na wjeździe do Branic przed tzw. kurnikami. Na to mamy zgodę ale 
podkreślam póki co to tylko plan. Co do budowy bloków, to jak wszyscy wiemy w Branicach 
nie ma mieszkań dlatego też budowa 2 bloków (łącznie 32 mieszkania w standardzie m3 i m4 



z garażami podziemnymi) to idealne rozwiązanie. Inwestor podjął ryzyko gdyż już bez 
stosownej uchwały Rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego, dokonał zakupu od prywatnych właścicieli przedmiotowych działek                
o których wspominał Pan M.Nowak. To ryzyko inwestora. Osobiście jestem za tym 
rozwiązaniem. Dodam że urbanista który nam to przygotowuje wskazuje iż brak mieszkań to 
główny problem tej miejscowości. Przy okazji  pochwalę się iż mamy już zgodę na 3ha ziemi 
na strefę przemysłową w rejonie byłej cegielni  a jak państwo wiecie mój cel to 20ha               
w tamtym rejonie i prowadzimy rozmowy z tym temacie również z TOPFARMS-em. 
Z.Telega: zarówno budownictwo jak i drogi transportu rolnego, obwodnice to dobry pomysł 
ale jak słyszę że działki już zostały sprzedane to mam wątpliwości.  
S.Baca: działki były własnością prywatną a inwestor zrobił to na własne ryzyko. 
J.Bartoszewski (sołtys): mówimy o budownictwie na już a obwodnica, drogi transportu 
rolnego później. Uważam że trzeba zająć się już budową dróg i obwodnic bo po czymś trzeba 
jeździć. Którędy rolnicy mają jeździć? Budowa mieszkań oczywiście jest ważna ale drogi to 
priorytet. 
Z.Telega: patrząc na obecny sprzęt rolniczy, gabaryty i tonaż, przeniesienie lokalizacji 
obwodnicy to dobry pomysł.  
M.Szyhyński: budowa mieszkań, bloków to dobry pomysł. W okolicy tych działek gdzie mają 
powstać bloki czynione są już pierwsze prace. Czy Gmina uczestniczy w tych pracach czy to 
prace inwestora? Podobnie sytuacja ma się w Wysokiej a wspominam o tym aby nie było tak 
jak we Włodzieninie gdzie ktoś robił prace wstępne a później była inwestycja jednak nikt nie 
posprzątał bo nikt się nie przyznaje kto wykonywał prace wstępne.  
S.Baca: bardzo mnie cieszy państwa stanowisko i mam nadzieję że uda się to wszystko 
osiągnąć. Jeżeli chodzi o teren parkingu obok kościoła to Gmina nie podejmuje tam żadnych 
działań a jedynie teren jest wykorzystywany prze wykonawcę kanalizacji. Teren będzie 
utwardzony i nic więcej.  
M.Fuczek: droga o której wspominał Pan Wójt jest dość wąska. Czy wpływ na ten stan rzeczy 
może być spowodowany działaniami osób trzecich? Czy będzie ona spełniała kryteria 
techniczne? 
S.Baca: drogi transportu rolnego nie mają określonych kryteriów. Ja chcę aby wszystkie były 
drogami asfaltowymi. Co do szerokości to wszyscy wiemy jak to wyglądało jeszcze kilka lat 
temu. Oczywiście przed każdą inwestycją weryfikujemy stan prawny i stan faktyczny. 
Z.Telega: czy na drodze Wysoka- Jakubowice będą rowy? 
S.Baca: nie wyobrażam sobie aby ich nie było jednak trudno mi powiedzieć kiedy uda się to 
zrobić. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   12     Przeciw:  0    Wstrzymało się:  1   

 
 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony 

w sołectwie Branice. 
 

(Uchwała Nr XLI/417/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 
Ad. 8  Zakończenie 
 
 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 

Na tym protokół zakończono: 10:50 
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 

 

 

 
 


