Protokół Nr III/18
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 17 grudnia 2018 r., od godz. 13.00 do godz. 15:05
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Radny Władysław Lenartowicz obecny od godziny: 13:08
Radny Roman Lenartowicz obecny od godziny: 13:45
Nieobecni Radni: Adam Herbut
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice.
Stefan Grefling – Radca Prawny.
Bożena Orzeł- pracownia urbanistyczna AGO-Projekt
Aneta Kuziora- Kierownik OPS Branice
Sołtysi
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz
o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy
Branice na lata 2019-2022.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Branice:
- głosowanie w sprawie załącznika nr.4 do uchwały- Rozstrzygnięcie Rady Gminy Branice
o sposobie rozpatrzenia uwagi, wniesionej do projektu Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, w trakcie wyłożenia do
publicznego wglądu.
- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w całości.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
15. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole
i w domu”

16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019 – 2021.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu komisji Lokalno – Rolnej.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice
nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie sesji.

Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy Branice Bogusława Dyląg otworzyła sesję Rady Gminy
Branice i powitała wszystkich zebranych.
Ad. 2
Przewodnicząca obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdziła quorum, w sesji
uczestniczy 12 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad.
S.Baca zgłosił wniosek o dołączenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie
zmiany w budżecie gminy oraz przedstawił projekt radnym.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie na wnioskiem.
Za: 12
Przeciw: 0
wstrzymało się:0
Wszedł Radny Władysław Lenartowicz 13:08
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad wraz z przyjętym wnioskiem i
poddała pod głosowanie:
Za: 12
Przeciw:
0
wstrzymało się:1
Przyjęto porządek obrad.
Ad. 4
Przewodnicząca poddała pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 19 listopada 2018r.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Protokół z sesji został przyjęty.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 30 listopada 2018r.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Protokół z sesji został przyjęty.
Ad. 5
Informacja Wójta Gminy Branice.
W.Lenartowicz zapytał o dotychczasową praktykę w tym punkcie. S.Baca powołał się na
zapisy statutu odpowiadając iż udzieli wszelkich odpowiedzi na pytania radnych w sprawie
jego działalności. Wskazał iż ocenie podlega praca i jej efekty i nie widzi potrzeby pisania
sprawozdań co jest zgodne z zapisami statutowymi. W.Lenartowicz nie podzielił zdania

Wójta wskazując że nie wie o co ma pytać skoro nie ma sprawozdania. W.Chuchla nawiązał
do wizyty Wójta w Urzędzie Marszałkowskim i wskazał że chciałby wiedzieć o takich
wizytach. S.Baca potwierdził wcześniej wypowiedziane stanowisko i podkreślił że jak widać
jego działalność jest czytelna i jasna a radni wiedzą co robi i zawsze odpowie na każde
pytanie związane z pracą.
Ad. 6
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
B.Dyląg przedstawiła swoje działania w ramach pełnionych dyżurów, uczestnictwa
i reprezentowaniu rady na spotkaniach oraz wskazała korespondencję jaka wpłynęła do biura
rady.
Ad. 7
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Lokalno - Rolno na posiedzeniach komisji wspólnej
zajmowała się projektem budżetu na 2019r. oraz nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
M.Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Komisja Budżetowo – Oświatowa na
posiedzeniach komisji wspólnej zajmowała się projektem budżetu na 2019r. oraz nad
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
M.Nowak poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna dokonała
weryfikacji i analizy inwestycji Gminy Branice za 2018r.
I.Pączko poinformowała iż w okresie między sesyjnym Komisja Skarg Wniosków i Petycji
nie prowadziła żadnego postępowania i nie było zwoływane jej posiedzenie.
Ad. 8
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję pkt 8 obrad.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję- brak złożonych interpelacji.

Ad.9
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.
W.Lenartowicz złożył na piśmie łącznie 7 interpelacji: podanie terminu usunięcia dziury
(uzupełnienie masą bituniczną) na wjeździe do Branic od strony Bliszczyc, podanie terminu
usunięcia awarii oświetlenia parkingu przy ośrodku zdrowia i aptece, dwie kolejne sprawy
dotyczyły zaproszenia gości na sesję- reprezentanci ZDW oraz Wód Polskich (mimo
nazewnictwa nie stanowiły one interpelacji), naprawa oświetlenia przy placu zabaw koło
przystanku autobusowego, wskazanie czy Gmina ma plan dalszych zadrzewień (pasy
wiatrochronne), montaż oświetlenia na parkingu przy kościele w Branicach.
M.Nowak złożył na piśmie 1 interpelację: zabezpieczenie wystającego kanału obok kościoła
w Branicach naprzeciw portierni z uwagi na zagrożenie dla dzieci.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję
Ad.10
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
W.Lenartowicz wskazał iż prowadzone były prace w ramach komisji Rady ale skarbnik
mógłby powiedzieć kilka słów na ten temat.
S.Rzeszuciński wskazał iż dochody wyniosą 29 630,205zł wydatki 29 140,504zł. wzrost
dochodów bieżących o 9,26% a wydatków o 3,7% co będzie miało bezpośredni wpływ na
wskaźnik spłaty zadłużenia a nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę kredytów. 3 główne
zadania: dokończenie kanalizacji Branic, PSZOK Wysoka, termomodernizacja budynku
byłego przedszkola w Lewicach i przeznaczeniem na ZAZ.

Wskazał również iż zarówno projekt budżetu 2019 oraz WPF 2019-2022 otrzymały
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwały RIO przekazano radnym).
W.Lenartowicz wskazał iż składa wniosek o zmniejszenie o kwotę 90tyś zł z działu 801oświata i wychowanie i przeniesienie do rezerwy ze wskazaniem przeznaczenia środków np.
na usuwanie skutków suszy, przywracanie stawów itp. w celu rozwiązania tego problemu
który jest zauważalny na rzekach w ostatnich latach. S.Baca odpowiedział iż te środki
zabezpieczono na tzw. bioróżnorodność (pozyskanie środków zewnętrznych i projekt
adaptacji placów w szkołach Branice i Włodzienin- w chwili obecnej place betonowe). Dodał
jednocześnie że po raz pierwszy od wielu lat budżet zamyka się nadwyżką. W.Chuchla
wskazał iż chciałby posiadać wykaz inwestycji na co S.Baca odpowiedział iż główne są ujęte
w projekcie budżetu- zał. 7 oraz będą mniejsze ustalane z sołtysami. W.Lenartowicz wycofał
wniosek o zmianę w projekcie budżetu 2019r.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok.
(Uchwała Nr III/17/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022.
(Uchwała Nr III/18/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
W.Lenartowicz nawiązał do zapytania skierowanego podczas prac w komisjach do B.Orzeł
w sprawie wskazania w planie studium stanowiska archeologicznego na terenie szpitala,
określając je jako błędne. B.Orzeł oraz pracownik pracowni AGO-PROJEKT przedstawili
dokumentację uzyskaną od konserwatora zabytków z której wynika położenia stanowiska
archeologicznego a tym samym wskazano iż studium jest prawidłowe.
Wszedł R.Lenartowicz 13:45.
B.Orzeł przedstawiła główne kierunki jakie ujęto w studium łącznie z uwagami jakie zostały
złożone- załącznik nr 4 do uchwały. Dotyczy to części działki w okolicy miejscowości
Jakubowice. J.Antoszczyszyn zapytał co dalej ze zbiornikiem we Włodzieninie.
W odpowiedzi B.Orzeł wskazała iż prowadzona jest w tej sprawie korespondencja z uwagi
na zmianę organu kompetencyjnego- obecnie to Wody Polskie. Ogólnie sprawa jest w toku
rozpatrywane są 3 opcje wykorzystania zbiornika jako zbiornik stale spiętrzający wodę,
czasowo spiętrzający wodę, suchy zbiornik ale decyzje zapadną po zakończeniu spraw
sądowych. W.Chuchla stwierdził iż z jego wiedzy wynika iż zbiornik nie spełnia warunków
zbiornika na jaki był planowany. W.Lenartowicz wskazał problemem którym jest obecny
ruch drogowy i ograniczenia wynikające z infrastruktury w okolicy kościoła w Branicach.
Stąd też rozwiązanie poprzez obwodnicę byłoby odciążeniem Branic i taka planowana była
w poprzednim planie zagospodarowania- zwana północą. Obecnie z uwagi na uwarunkowania

umiejscowiona jest jako południowa. B.Orzeł wskazała przesłanki takiego rozwiązania
wynikające ze studium rozwoju województwa oraz podkreśliła iż studium dla gminy Branice
było w tej kwestii konsultowane z Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim- nie było
zastrzeżeń. W dalszej części B.Orzeł wskazała podstawy do ustalania studium w tym analizę
bilansu terenów również w kontekście zał.4 – sposób rozpatrzenia uwag. Dodała również iż
należy zwrócić uwagę na rozwój stref dla budownictwa dla miejscowości Branice
i Włodzienin w uzupełnieniu czego S.Baca dodał iż możliwości budownictwa w pozostałych
miejscowościach nie ulegają zmianie. M.Nowak zapytał czy tereny obok Jakubowic nie są
terenami podmokłymi, gdyż z jego wiedzy wynika że tak może być na co w odpowiedzi
S.Baca wskazał iż nie są to tereny podmokłe a wcześniej znajdowały się tam budynki.
Przewodnicząca odczytała załącznik nr. 4 uchwały- Rozstrzygnięcie RG Branice o sposobie
rozpatrzenia uwag (nie uwzględnienie uwag) i zarządziła głosowanie nad załącznikiem.
Za: 14
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Uwaga nie została uwzględniona- załącznik został przyjęty.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice:
(Uchwała Nr III/19/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
(Uchwała Nr III/20/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 14
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu”
(Uchwała Nr III/21/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 15
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek
w szkole i w domu”
(Uchwała Nr III/22/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
(Uchwała Nr III/23/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu komisji Lokalno –
Rolnej.
(Uchwała Nr III/24/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu
Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok.
(Uchwała Nr III/25/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
S.Rzeszucinski wskazał podstawę do ewentualnej zmiany w budżecie jakim był wniosek
dyrektora szkoły we Włodzieninie- przesunięcie środków na zakup żywności.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr III/26/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20 Wolne wnioski i informacje
B.Dyląg powiedziała iż tuż przed sesją wpłynęło do niej pismo zatytułowane wnioski
i zapytania skierowane do Wójta przez radnego W.Chuchla. Zapytała radnego czy wnosi
o odczytanie na co ten wyraził zgodę.
Pismo zawiera 5 punktów, zapytań skierowanych do Wójta:
1. W jakim trybie i terminie mają zostać przywrócone do stanu pierwotnego elementy
infrastruktury technicznej rozebrane w trakcie prac kanalizacyjnych?
2. W oparciu o rozmowę telefoniczną z wójtem potwierdza przedstawiony wniosek
o odtworzenie pasów na rogu ul. Szkolnej i ul. Szpitalnej – dojście do sklepu
MALINKA,
3. Czy przewidywana jest forma opieki nad dziećmi w domu kultury WERSALKA
w godzinach 17:00-19:30?
4. Dlaczego obok ośrodka zdrowia zostały przesunięte betonowe stojaki wyznaczające
ścieżkę dla pieszych?
5. Kiedy zostanie usunięta awaria oświetlenia na ul. Szkolnej do ośrodka zdrowiaawaria trwa 1,5 miesiąca.
W.Lenartowicz zgłosił awarię lampy przy granicy w Branicach-zamek, zapytał co będzie
robione z dublowaniem lamp w Branicach.
T.Sęga zapytał co się stanie z nadwyżką środków z zaplanowanej podwyżki prądu skoro
rząd obiecuje że takich podwyżek nie będzie.
M.Nowak zapytał o wysokość zaległości BIEDRONKI wobec gminy oraz o możliwość
przymuszenia właściciela do wykonania remontu i malowania budynku uwagi na jego zły
stan. W odpowiedzi S.Baca wskazał iż jedna sprawa to własność bo nieruchomość jest
własnością kogoś innego a firma Jeronimo Martins- biedronka jest wyłącznie najemcą i nic z
tym nie można zrobić- prowadzone jest postępowanie w tej sprawie w celu wyegzekwowania
zadłużenia oraz zmiany właściciela.
Z.Hass (sołtys) zapytał o przyczynę braku napraw dróg gminnych, skierował pytanie
o ewentualne plany co do świetlicy wiejskiej w Bliszczycach skoro nie została sprzedana,
zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań na rzece Opava- zatory drzew.
R.Lenartowicz wskazał niebezpieczne skrzyżowania: w Boboluszkach (konieczność
malowania pasów) i Branicach (konieczność zamontowania lustra).
S.Baca nawiązał do ostatniej sesji w której radny W.Chuchla stwierdził iż nie udzielono mu
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej. S.Baca wskazał iż został złożony
wniosek a następnego dnia został wycofany przez radnego o czym chyba zapomniał.
Wracając do pytań:
przywrócenie do stanu pierwotnego infrastruktury nastąpi po
zakończeniu inwestycji i odbiorze. Nie robi się odbiorów cząstkowych i takich napraw. Nie
jest planowana opieka nad dziećmi w domu kultury bo utworzony został w innym celu nie
stanowi to przedszkola. Są już wstępnie określone osoby do obsługi domu kultury w tym
animatorzy. Opieką zajmuje się doskonale działające ZIARENKO. Betonowe stojaki zostały

przesunięte z uwagi na brak podstaw do ich usytuowania w tym miejscu. Szukane będą inne
rozwiązania ale uwarunkowania terenowe i przepisy prawa utrudniają działania w tym
zakresie. W.Chuchla dodał iż nikomu to do tej pory nie przeszkadzało na co S.Baca
odpowiedział że nie można łamać prawa i dlatego zostało to wykonane a ewentualne
przywrócenie wiązałoby się z odpowiedzialnością której nie można ponosić łamiąc prawo.
Awaria na ul. Szkolej jest zgłoszona i było kilka ponagleń niestety z otrzymanych informacji
wynika iż jest to poważniejsza awaria i nie jest znany termin jej usunięcia. Sprawa na bieżąco
monitorowana. Wójt poprosił o zgłaszanie jednostkowych awarii n jak np. Branice zamek
bezpośrednio pracownikom ale oczywiście i to zgłoszenie zostanie przekazane do realizacji.
Co do nadwyżki z tytułu opłat za energię elektryczną to po przetargu wyszła podwyżka na
poziomie 45% zatem jak nadwyżka takowa nie istnieje i nie ma żadnych informacji o tym by
nie miało być podwyżek. S.Baca odpowiadając na brak remontów dróg wskazał iż były
zrobione najpilniejsze jednak wzrost kosztów napraw i brak wykonawców spowodował iż nie
wszystko udało się zrobić. Świetlica w Bliszczycach będzie remontowana a docelowo
planowana jest adaptacja na mieszkania. W sprawie pasów w Boboluszkach i lustra
w Branicach należy zwrócić się z wnioskiem wg właściwości bo w tych przypadkach gmina
nie jest stroną.
R.Lenartowicz po raz kolejny wskazał konieczność remontu mostu na rzece granicznej
w Boboluszkach. W odpowiedzi S.Baca odpowiedział iż nie jest to własność gminy i ta nie
może prowadzić tam inwestycji. K.Faron dodała iż decyzje w tej kwestii zapadają na
szczeblach rządowych w ramach współpracy transgranicznej. W.Lenartowicz wskazał
problem w postaci uszkodzonej studzienki obok stadionu ze wskazaniem iż jest świadomy
tego że nie należy to do gminy ale problemem trzeba się zając bo stwarza zagrożenie.
W.Chuchla nawiązał do awarii oświetlenia na ul. Kościelnej oraz wskazał iż naprawa to
przeciągnięcie przewodu dlatego też sugeruje aby tak również zrobić na parkingu obok
kościoła. W odpowiedzi na wypowiedź Wójta w sprawie wniosku o informację publiczną
wskazał iż był to okres wyborczy i dlatego też wycofał wniosek ale w jego przekonaniu
pracownik mógłby mu odpowiedzieć. Kolejna sprawą jaką poruszył to studium i wskazanie iż
należy podjąć temat obwodnicy Branic oraz zbiornika we Włodzieninie. Dodał jednocześnie
że trzeba patrzeć na wyższe cele a nie tylko jednostkowo i neguje usunięcie słupów
betonowych obok ośrodka zdrowia. S.Baca w odpowiedzi wskazał iż wierzy specjalistom
i awarie oświetlenia to poważniejszy problem a zastosowane rozwiązania są słuszne i dobre.
Jeżeli byłaby jakakolwiek możliwość zastosowania rozwiązań technicznych to oświetlenie na
parkingu obok kościoła byłoby już wykonane. Po raz kolejny podkreślił iż usunięcie słupów
betonowych to nie wymysł kogokolwiek a jedynie realizacja prawa w tym zakresie.
W.Chuchla stwierdził iż przywrócenie do stanu pierwotnego infrastruktury po pracach
kanalizacyjnych winno następować szybciej.
W.Lenartowicz nawiązał do pisma Wojewody Opolskiego Wydziału Nadzoru w sprawie
wszczęcia postępowania do uchwały dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
wskazując iż konieczne jest powołanie komisji statutowej. W odpowiedzi A.Maksymowicz
(pracownik biura rady) zapytał o zasadność powoływania komisji statutowej skoro obecna
rada już podejmowała uchwałę w sprawie statutu a komisja statutowa nie ma nic wspólnego
z uchwałą do której wszczęto postępowanie. W odpowiedzi W.Lenartowicz wskazał iż nie ma
o czym dyskutować po czym przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Ad. 21
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława
Dyląg złożyła wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia i zamknęła sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono godz. 15.05.
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

