Protokół Nr VI/19
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 18 lutego 2019r., od godz. 14.00 do godz. 16:20
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Nieobecni Radni: Iwona Pączko, Artur Nowak
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Piotr Soczyński- Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Marian Podkówka- Radny Powiatu Głubczyckiego
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice.
Bartłomiej Kawulok- Przewodniczący GKRPA
Wiesław Bednarski- Prezes PKS Głubczyce
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 z realizacji inwestycji Gminy Branice w 2018r.
11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności PKS Głubczyce Sp. Zo.o.
12. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych z realizacji zadań
zawartych w Gminnym Programie za 2018r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2019r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/19 Rady Gminy Branice z dnia
21 stycznia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie
budżetu Gminy Branice na 2019 rok.
14.1 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie
budżetu Gminy Branice na 2019 rok.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 5/2
w miejscowości Uciechowice)
16. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działki nr 180/13, 183/1, 183/3,
198 w miejscowości Branice).
17. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów
18. Wolne wnioski i informacje.
19.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 13 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad. Radny Paweł Kopeczek
obecny doi godziny 15:12.
Ad. 3
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad.
W.Lenartowicz zapytał czy zgodny z prawem jest zapis punku 14.1 ponieważ nigdy nie były
stosowane takie zapisy w porządku obrad a jedynie pełna numeracja. W odpowiedzi radca
prawny S.Grefling odpowiedział iż taka numeracja jest dopuszczalna i nie jest czymś
nadzwyczajnym oraz nie wpływa na prawomocność podejmowanych decyzji.
Przewodnicząca obrad poddała porządek obrad pod głosowanie:
Za: 13
Przeciw: 0
wstrzymało się:0
Przyjęto porządek obrad.
Ad. 4
Przewodnicząca poddała pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 21 stycznia 2019r.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Protokół z sesji został przyjęty.
Ad. 5
Informacja Wójta Gminy Branice.
Przez ostatnie tygodnie od ostatniej sesji odbył szereg spotkań, które były ukierunkowane
na rzecz Gminy Branice.
Reprezentował gminę na spotkaniach z Samorządem : Województwa Opolskiego oraz
Starostwa Powiatowego. Odbył również wiele spotkań z przedsiębiorcami.
W.Lenartowicz zapytał czy odbył się przetarg na działkę przy wjeździe do Branic obok
transformatora oraz na jakim etapie jest sprawa przetargu w Lewicach (ZAZ). Wójt
odpowiedział iż w przypadku działki obok transformatora postępowanie zostało zakończone
a w przypadku Lewic (ZAZ) ogłoszono przetarg).
Ad. 6
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
Korespondencja Rady:
- uchwała RIO- pozytywna opinia budżetu 2019r. oraz WPF
- Starostwo Powiatowe Głubczyce w sprawie zmiany kursu Głubczyce-Pilszcz
- pismo PKS Głubczyce w sprawie rozliczenia przychodów i kosztów
- wniosek Wójta Gminy Branice o zmianę pkt. 14 porządku obrad i wprowadzenie nowego
punktu 14.1- dotyczy uchwały budżetowej 2019r.
- pismo Pana Adama Żabka w sprawie wyrażenia chęci zakupu mieszkania w miejscowości
Branice.
Dyżury: pełnienie dyżuru zgodnie z harmonogramem (każdy poniedziałek w godzinach
14:00-15:00), w dniach sesji po ich zakończeniu.
Uczestnictwo w pracach komisji rady.
Reprezentowanie Rady Gminy:
- Udział w zebraniu OSP w Lewicach

- Gminny Turniej o Puchar Wójta – tenis stołowy Włodzienin
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty - Kietrz
Ad. 7
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję.
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Lokalno - Rolno na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
M.Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Budżetowo – Oświatowa na
posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
M.Nowak poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna przeprowadziła
analizę wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.
M.Nowak zastępca przewodniczącej komisji poinformował iż w okresie między sesyjnym
Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie prowadziła żadnego postępowania i nie było
zwoływane jej posiedzenie.
W.Lenartowicz wskazał iż protokoły komisji rewizyjnej winne być z automatu udostępniane
radnym na co M.Nowak odpowiedział iż są one dostępne w biurze rady a na każdą prośbę są
udostęniane. W.Lenartowicz podważył po raz kolejny zasadność łączenia komisji w ramach
prac komisji wspólnej oraz zgłosił wątpliwość zgodności z prawem takiego postępowania.
Wskazał iż winne być dwie listy obecności a sprawy winne być podwójnie głosowane przez
każdą komisję z osobna. Radca prawny S.Greflig wskazał regulacje prawne umożliwiające
łączenie prac komisji w ramach komisji wspólnej i po raz kolejny odpowiedział iż takie prace
są zgodne z prawem. W.Chuchla nawiązując do tematyki łączenia komisji zadał pytanie kiedy
rada podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji wspólnej oraz kto winien prowadzić taką
komisję? Jednocześnie zanegował prawidłowość doręczania zawiadomień o sesji i komisjach
wskazując iż jest to SMS a na to się nie godzi. Przewodnicząca Rady B.Dyląg przedstawiła
zasady funkcjonowania Rady określone w ustawie i statucie Gminy Branice. Wskazał przy
tym iż komisje wspólne obradują jedynie w przypadku omawiania i pracy nad materiałami
sesyjnymi a pracami komisji kierują przewodniczący tych komisji którzy wyłaniają ze swego
grona przewodniczącego który prowadzi dane posiedzenie. W.Chuchla zapytał kto był
inicjatorem zwołania ostatniej komisji wspólnej? M.Humeniuk-Wiśniewska odpowiedziała iż
zgodnie z ustaleniami jakie zostały dokonane na początku kadencji prace komisji będą
prowadzone w ten sposób w przypadku omawiania materiałów sesyjnych, w pozostałym
zakresie komisje pracują osobno zgodnie z planem pracy. Tym razem inicjatorem komisji
wspólnej był przewodniczący komisji Paweł Kopeczek a ona sama jako przewodnicząca
drugiej komisji wyraziła zgodę z uwagi na wcześniej przedstawione uzgodnienia. P.Kopeczek
potwierdził stan faktyczny i zasadność powoływania komisji wspólnej w przypadkach
omawiania materiałów sesyjnych. W.Lenartowicz podważył takie działanie wskazując iż taka
forma pracy przypomina „magiel”. P.Kopeczek zasugerował aby na komisjach pracować
niekoniecznie w ciągłym pośpiechu tak aby tylko uczestniczyć jak to ma miejsce
w przypadku radnego wskazującego iż prace w komisjach wspólnych to „magiel”.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję
Ad. 8
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję pkt 8 obrad.
W.Chuchla wskazał iż w odpowiedzi na interpelację otrzymał informację iż osoba która
złożyła do niego wniosek na podstawie czego on złożył interpelację, nie otrzyma odpowiedzi
z Urzędu Gminy a odpowiedź ma przesłać do wnioskującego on sam.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Ad.9
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.
W.Lenartowicz złożył 3 interpelacje:
1. konieczność przycięcia gałęzi na drodze powiatowej Lewice-Michałkowice,
2. konieczność przycięcia gałęzi na drodze wojewódzkiej Niekazanice-Branice,
3. konieczność zabezpieczenia rowu na ul. 1-go maja w Branicach.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję
Ad.10
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję pkt 10 obrad.
Udzielenie informacji z realizacji inwestycji Gminy Branice w 2018r.
(informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
W.Lenartowicz pogratulował inwestycji i zapytał czy termin realizacji kanalizacji nie jest
zagrożony? W odpowiedzi Wójt wskazał iż termin jest ustalony a w przypadku konieczności
może być wydłużony bo jak wiadomo podczas prac wystąpiły okoliczności które nie były
znane podczas prac planistycznych. Jednocześnie wskazał iż nie ma obaw na zakończenie tej
inwestycji.
Ad. 11
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję pkt 11 obrad.
Udzielenie informacji dotyczącej działalności PKS Głubczyce Sp. Zo.o.
Informacja przedstawiona na piśmie oraz w skrócie przez Prezesa PKS Głubczyce sp. Zo.o
Wiesława Bednarskiego.
PKS w Głubczycach Sp. z o.o. podaje dane dotyczące publicznego transportu drogowego
za 2018 r.
1) Liczba linii komunikacyjnych - 2
2) Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych 35797 km.
3) Łączna liczba przewiezionych pasażerów w 2018 r. - 102907

/łączna liczba przewiezionych pasażerów liczona według liczby: sprzedany jeden bilet
( jednorazowy= 1 pasażer), sprzedany jeden bilet miesięczny (jeden bilet= 44
pasażerów )
4) Liczba sprzedanych biletów jednorazowych -783 szt.
5) Liczba biletów miesięcznych- 2321szt.
6) Liczba sprzedanych biletów okresowych- 0szt.
7) Łączna liczba autobusów :
1/ od 9 do 17 miejsc
5 szt.
2/ od 18 do 50 miejsc
48 szt.
3/ powyżej 50 miejsc
2 szt.
Pozostałe informacje przedstawione na piśmie- pismo stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
R.Lenartowicz przedstawił obecną sytuację braku połączeń z miejscowości Wysoka
w godzinach porannych. Jednocześnie zasugerował rozwiązanie w postaci stosowania ulg dla
pasażerów. Wskazał na możliwość uzyskiwania dochodów przez PKS w postaci możliwości
wydzierżawienia placu i części budynku PKS. W.Bednarski odpowiedział iż połączenia (lub
ich brak) są wynikiem analizy ekonomicznej i nie widzi możliwości ani podstaw prawnych do
stosowania ulg. Z przedstawionych kalkulacji wynika iż w dziedzinie połączeń pasażerskich
bilans ekonomiczny jest ujemny. W sprawie dzierżawy wskazał iż w każdym momencie
istnieje możliwość dzierżawy pomieszczeń lub nawet całego budynku ale nie ma chętnych
a w sprawie placu nie jest to możliwe z powodu braku możliwości dokonania podziału placu

(położenie infrastruktury- warsztaty, zajezdnia, stacja paliw). R.Lenartowicz zapytał
o wynagrodzenie zarządu. W.Bednarski odpowiedział iż wynagrodzenie prezesa oscyluje
w granicach 5,5tyś zł . W.Lenartowicz zapytał o kwestie obsługi terenu powiatów w których
działalność kończy firma transportowa ARRIVA. Zapytał o przeznaczenia kwoty nadwyżki
wpłat z Gminy Branice w wysokości 63tyś zł. W.Bednarski w odpowiedzi wskazał iż są
prowadzone rozmowy z powiatami gdzie obsługę kończy ARRIVA natomiast nadwyżka
wynikająca z wpłat przez urząd marszałkowski pozostaje w zasobach spółki, nie może być
zwracana. W.Chuchla wskazał iż wpłaty Gminy Branice wraz z dotacją z urzędu
marszałkowskiego przekraczają koszty a zatem czy nadwyżka nie powinna być zwrócona?
P.Soczyński odpowiedział iż na działalność PKS -u należy patrzeć szerzej nie tylko w jednej
perspektywie, przytaczając przykład iż jeżeli w danym przedsiębiorstwie coś przynosi
dochód i coś innego stratę to nie koniecznie trzeba likwidować to co przynosi stratę bo można
tak zaszkodzić niż pomóc. W.Chuchla stwierdził iż Gmina Branica dopłaca do działalności
PKS-u. P.Soczyński wskazał iż Gmina Branice płaci za km obecnie 2,50zł a np. Baborów 5zł.
To kwestia dobrej współpracy i nie można interpretować zapisów tylko w jednej kategorii.
Podkreślił przy tym iż jest dużym szczęściem że w obecnej sytuacji mamy swój PKS bo jak
widać na przykładzie powiatu Prudnik i Kędzierzyn-Koźle samorządy mogą mieć problemy
z realizacją swoich zadań w tym zakresie. W.Chuchla zwrócił się do prezesa PKS-u z prośbą
o rozpatrzenie pomysłu zmiany trasy przejazdu autobusów w miejscowości Wysoka w taki
sposób aby autobusy na wzór przewoźnika zabierającego pracowników firmy EKO-OKNA,
przejeżdżały obok bloków byłego PGR-u.
W.Bednarski podziękował za współpracę.
Ad.12
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję pkt 12 obrad.
Wyszedł Radny P.Kopeczek: 15:12
Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych z realizacji zadań
zawartych w Gminnym Programie za 2018r.- Przedstawiona przez Przewodniczącego
GKRPA Bartłomieja Kawulok.
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 spotkań.
2. Rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
przeprowadzono łącznie – 11 szt.
Łącznie wezwań wystosowano w ilości – 29 szt.
3. Skierowań na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie leczenia
odwykowego wystosowano – 12 szt.
4. Wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego do Sądu
Rejonowego w Głubczycach sporządzono – 12 szt.
5. Wniosków o wszczęcie postępowania i przymusu doprowadzenia przez organ Policji na
badanie do biegłego sporządzono – 4 szt.
6. Postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, wraz z protokołem oględzin sporządzono – 4 szt.
7. Zaopiniowano wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych na terenie
gminy – 57 szt.
8 . Dokonano skierowań do Ośrodka Terapii Uzależnień, jednocześnie dokonując stały nadzór
nad postępami terapii ambulatoryjnej oraz stacjonarnej - 12 szt.

9. Opracowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019 r.
W.Lenartowicz zapytał o ilość kontroli punktów sprzedaży ponieważ nie zauważył takiej
informacji. W odpowiedzi B.Kawulok wskazał iż taka informacja znajduje się w pkt. 6
przedstawionej informacji i kontroli było 4- wszystkie nie wykazały nieprawidłowości.
W.Chuchla nawiązując do pkt. 8 zapytał w jaki sposób prowadzony jest nadzór nad postępami
terapii? B.Kawulok odpowiedział iż członkowie komisji nie są wybierani przypadkowo i w
tym przypadku członek komisji Pa Andrzej Olczak prowadzi stały nadzór z racji
wykonywanych czynności służbowych. W.Chuchla wskazał iż zna przypadek sytuacji
patologicznej która wymaga podjęcia działań, temat omawiał z przewodniczącym GKRPA
oraz zapytał czy komisja może żądać od policji notatek z interwencji. B.Kawulok
odpowiedział że w kwestii notatek sprawę regulują przepisy prawa i komisja nie może żądać
takich notatek jeżeli chodzi o omawianą sprawę to podkreślił iż komisja działa z sposób
formalny dlatego też zgonie z ustaleniami czeka na pismo od radnego w sprawie sytuacji
patologicznej, celem wszczęcia postępowania.
Ad.13
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
W.Lenartowicz wskazał iż dla niego brakuje w programie odniesień do sytuacji w samej
Gminie Branice na co B.Kawulok stwierdził iż obecnie prowadzony jest pilotaż i po jego
zakończeniu podczas tworzenia nowego programu , zostaną one umieszczone w programie.
W.Lenartowicz zapytał o wynagrodzenie członka komisji. B.Kawulok odpowiedział iż
wynagrodzenie członka wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2019r.
(Uchwała Nr VI/40/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
W.Lenartowicz zapytał radcę prawnego czy to już koniec procedowania tych uchwał,
ponieważ to kolejna uchwała w tym przedmiocie. S.Grefling odpowiedział iż obecny stan jest
efektem rozmów z RIO i nie do niego należy interpretacja.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/19 Rady
Gminy Branice z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu
w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok.
(Uchwała Nr VI/41/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.1
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprostowania oczywistego błędu
w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok.
(Uchwała Nr VI/42/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
W.Lenartowicz stwierdził iż nie wie o którą działkę chodzi ponieważ w projekcie nie było
mapy. S.Baca odpowiadając na pytanie wskazał iż projekt był omawiany na komisji i nikt nie
żądał mapy ani innych wyjaśnień a w chwili obecnej nie zna dokładnej lokalizacji działki
gdyż nie jest to możliwy aby wszystkie lokalizacje pamiętać. B.Nowak (sołtys wsi
Uciechowice) doprecyzowała iż chodzi to o działkę przy posesji nr 43 w Uciechowicachdziałka przy pasie drogi.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
(Uchwała Nr VI/43/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(działka nr 5/2 w miejscowości Uciechowice)
Ad. 16
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr VI/44/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
(działki nr 180/13, 183/1, 183/3, 198 w miejscowości Posucice)
Ad. 17
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
(Uchwała Nr VI/45/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 18 Wolne wnioski i informacje
J.Antoszczyszyn zapytał o możliwość montażu latarni w miejscowości Włodzienin
w kierunku zalewu, możliwość usunięcia lub przycięcia drzew obok Sali przy szkole we

Włodzieninie, stan realizacji prac budowy wału w Bliszczycach, termin remontu dróg
w miejscowości Włodzienin.
W.Lenartowicz podziękował Wójtowi za udział w uroczystościach na terenie szpitala
w Branicach. Zapytał o plany remontu drogi Branice-Uvalno, zgłosił konieczność
odmalowania muru (usunięcie napisów) obok budynku sióstr zakonnych oraz wskazał na
częściowe usunięcia zgłoszonych wcześniej napisów na murze obok ośrodka zdrowia, zgłosił
iż otrzymał informację o wywiezieniu nieczystości na teren zalewu (obecnie pola uprawne)
które powodują duży fetor. W.Chuchla wskazał iż w ostatnim protokole z sesji jest wpis
dotyczący braku możliwości wykonania prowizorycznego oświetlenia obok ośrodka zdrowia.
Informacja udzielona przez Wójta. Tym czasem udało się zrobić to oświetlenie i wskazał iż
warto wielokrotnie poruszać trudne tematy. Wójt odpowiedział iż nie ma takiej informacji
oraz wskazał iż pozyska informacje jak zostało to wykonane i dlaczego nie było takiej
informacji a była jedynie ta która wskazywała na brak możliwości ze strony TAURON.
W.Chuchla podkreślił iż ma sygnały od mieszkańców iż gmina bardzo szybko reaguje na
konieczność uzupełniania ubytków na jezdniach podczas prac kanalizacyjnych.
R.Lenartowicz zwrócił się do starosty z prośbą o ścinkę poboczy na drodze LewiceMichałkowice oraz Zubrzyce, przycięcie gałęzi na drodze Branice-Wysoka, odnowienie
rowów przy drodze Niekazanice-Wiechowice, poszukanie rozwiązania w ograniczeniu ruchu
transportowego i dużych pojazdów przez most graniczny w Boboluszkach. Zasugerował aby
akcja zima na wzór koszenia rowów była prowadzona przez jeden podmiot- Gminę na jej
terenie. M.Nowak wskazał konieczność uzupełnienia ubytków na ul. Grunwaldzkiej, zapytał
o działania w zakresie zgłaszania miejsc niebezpiecznych, wskazał iż na skrzyżowaniu
ul. Głównej z drogą w stronę miejscowości Boboluszki ewidentnie brakuje krawężnika.
W.Chuchla stwierdził iż zgłasza wniosek na podstawie zgłoszeń mieszkańców o zmianę
kierunku jazdy na ul. Skłodowskiej z jedno na dwu kierunkową.
S.Baca odpowiadając: Lampa we Włodzieninie będzie projektowana i planowana zgodnie ze
studium zagospodarowania przestrzennego, budowa wałów w Bliszczycach oparta jest na
przepisach międzynarodowych stąd też obecnie prace są po stronie czeskiej i analogicznie
będą po ich zakończeniu robione po stronie polskiej, uzupełnianie ubytków na drogach
w Gminie to plany na maj lub czerwiec, wycina lub przycięcie drzew obok szkoły we
Włodzieninie- będziemy chcieli to wykonać z wykorzystaniem naszej brygady remontowej,
nie wskazał terminu, odpowiedź na interpelację- udzielono odpowiedzi na interpelację
radnego natomiast wniosek wpłynął do radnego nie do Urzędu stąd brak możliwości
odpowiedzi dla wnioskodawcy przez Urząd, zmiana organizacji ruchu na ul. Skłodowskiej
byłaby możliwa jedynie przy woli mieszkańców. Obecna organizacja ruchu jest efektem woli
mieszkańców i nie ma sygnałów aby ich wola była inna. Ul. Grunwaldzka jest
przygotowywana na asfaltowanie dlatego też stan obecny jest jedynie poprawiany. Miejsca
niebezpieczne są realizowane na bieżąco. Brak krawężnika na ul. Głównej skrzyżowanie
w stronę miejscowości Boboluszki- inwestycja zakończona, odebrana stąd wynika iż nie był
tam planowany. Remont drogi Branice-Uvalno- trwa procedura po stronie czeskiej, nie jest
znany termin realizacji. Strona czeska ma zapewnione środki na ten cel. Planowany jest
remont muru obok sióstr zakonnych, problemem jest tylko część której Gmina nie jest
właścicielem. Zalew Włodzienin i fetor to efekt nawożenia. Działka jest działką prywatną a
sam teren zalewu należy do Wód Polskich. Sprawa rowu na 1-go maja rozpatrywana w trybie
interpelacji.
U.Lenartowicz (sołtys) zapytała czy na wsie są planowani pracownicy w ramach prac
społeczno - użytecznych lub w podobnym trybie. S.Baca odpowiadając wskazał iż czynione
są starania o 12 osób ale nie ma chętnych.
P.Soczyński w odpowiedzi na pytania: uzupełnianie ubytków w drogach to podobnie jak w
przypadku Gminy termin maj-czerwiec, akcja zima i łączenie kompetencji w tym zakresie

regulują odpowiednie przepisy prawa. Obecnie umowa obowiązuje 2 lata i będzie można
szukać po tym czasie innych rozwiązań. W przypadku mostu w Boboluszkach problem będzie
rozwiązany z uwagi jednak na sposób rozwiązania brak możliwości podania szczegółów.
W przypadku drzew i ich ewentualnego wycięcia z pasa drogi – temat bardzo trudny z uwagi
na zalecenia NIK, w takich przypadkach zalecenia wskazują wprost iż należy ustalić dokładne
położenie (niejednokrotnie z uwagi na wielkość drzewa znajdują się na działkach prywatnych,
pomiar geodezyjny), rodzaj drzewa i konieczność usunięcia (ocena kwalifikowanego
dendrologa), wycinka, składowanie i ewentualna sprzedaż (konieczność ogłoszenia
przetargów).
R.Lenartowicz wskazał iż drzewa suche trzeba usunąć z uwagi na zagrożenia dla
bezpieczeństwa.
W.Chuchla zauważył, iż w tym roku utrzymanie zimowe na drogach powiatowych było na
lepszym poziomie niż w latach poprzednich. Nawiązując do odpowiedzi Wójta w sprawie
organizacji ruchu na ulicy Skłodowskiej to uznał iż to jego wniosek a wykonanie leży po
stronie Wójta. W nawiązaniu do prac komisji rady wskazał iż konieczne jest powołanie
komisji statutowej.
A.Maksymowicz w odpowiedzi na insynuacje radnego W.Chuchla o sposobie zawiadamiania
radnych o terminach sesji poprzez SMS wyjaśnił iż zawiadomienia są udostępniane zgodnie
z zapisami statutu na elektronicznych panelach radnych a informacja sms o tym że są
umieszczone wynikają jedynie z formy organizacji pracy biura rady i nie są elementem
wymaganym a jedynie kurtuazyjnym w kierunku radnych. Informacja o zwołaniu komisji ma
podobny charakter.
S.Baca nawiązując do wskazania iż konieczne jest powołanie kolejnej komisji (komisja
statutowa) która obciążała by budżet gminy a tym samym mieszkańców wskazał iż statut był
już podejmowany w tej kadencji, był przedmiotem nadzoru wojewody i działania na nim są
jasne, czytelne i zgodne z prawem.
Ad. 19
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława
Dyląg zamknęła sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono godz. 16.20.
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

Protokół głosowania
z dnia 18-02-2019
Sesja VI/18 Rady Gminy Branice - 18 luty 2019r.
GŁOSOWANIE
3

Przyjęcie porządku obrad
TYP GŁOSOWANIA

Jawne

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

13

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

DATA GŁOSOWANIA

2019-02-18 14:07:00

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Antoszczyszyn Józef

ZA

2

Barski Mirosław

ZA

3

Chuchla Wojciech

ZA

4

Cykowski Wiesław

ZA

5

Dyląg Bogusława

ZA

6

Herbut Adam

ZA

7

Humeniuk-Wiśniewska Marta

ZA

8

Kopeczek Paweł

ZA

9

Kowalczyk Roman

ZA

10

Lenartowicz Roman

ZA

11

Lenartowicz Władysław

ZA

12

Nowak Maciej

ZA

13

Nowak Artur

NIEOBECNY

14

Pączko Iwona

NIEOBECNY

15

Sęga Tadeusz

ZA

Protokół głosowania
z dnia 18-02-2019
Sesja VI/18 Rady Gminy Branice - 18 luty 2019r.
GŁOSOWANIE
4

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
TYP GŁOSOWANIA

Jawne

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

0

DATA GŁOSOWANIA

2019-02-18 14:08:00

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Antoszczyszyn Józef

ZA

2

Barski Mirosław

ZA

3

Chuchla Wojciech

ZA

4

Cykowski Wiesław

ZA

5

Dyląg Bogusława

ZA

6

Herbut Adam

ZA

7

Humeniuk-Wiśniewska Marta

ZA

8

Kopeczek Paweł

ZA

9

Kowalczyk Roman

ZA

10

Lenartowicz Roman

ZA

11

Lenartowicz Władysław

12

Nowak Maciej

13

Nowak Artur

NIEOBECNY

14

Pączko Iwona

NIEOBECNY

15

Sęga Tadeusz

ZA

WSTRZYMAŁ SIĘ
ZA

Protokół głosowania
z dnia 18-02-2019
Sesja VI/18 Rady Gminy Branice - 18 luty 2019r.
GŁOSOWANIE
14.1

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy
Branice na 2019 rok.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

12

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

DATA GŁOSOWANIA

2019-02-18 15:30:00

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Antoszczyszyn Józef

ZA

2

Barski Mirosław

ZA

3

Chuchla Wojciech

ZA

4

Cykowski Wiesław

ZA

5

Dyląg Bogusława

ZA

6

Herbut Adam

ZA

7

Humeniuk-Wiśniewska Marta

ZA

8

Kopeczek Paweł

9

Kowalczyk Roman

ZA

10

Lenartowicz Roman

ZA

11

Lenartowicz Władysław

ZA

12

Nowak Maciej

ZA

13

Nowak Artur

NIEOBECNY

14

Pączko Iwona

NIEOBECNY

15

Sęga Tadeusz

ZA

NIEOBECNY

Protokół głosowania
z dnia 18-02-2019
Sesja VI/18 Rady Gminy Branice - 18 luty 2019r.
GŁOSOWANIE
13

Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych na 2019r.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

12

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

DATA GŁOSOWANIA

2019-02-18 15:26:00

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Antoszczyszyn Józef

ZA

2

Barski Mirosław

ZA

3

Chuchla Wojciech

ZA

4

Cykowski Wiesław

ZA

5

Dyląg Bogusława

ZA

6

Herbut Adam

ZA

7

Humeniuk-Wiśniewska Marta

ZA

8

Kopeczek Paweł

9

Kowalczyk Roman

ZA

10

Lenartowicz Roman

ZA

11

Lenartowicz Władysław

ZA

12

Nowak Maciej

ZA

13

Nowak Artur

NIEOBECNY

14

Pączko Iwona

NIEOBECNY

15

Sęga Tadeusz

ZA

NIEOBECNY

Protokół głosowania
z dnia 18-02-2019
Sesja VI/18 Rady Gminy Branice - 18 luty 2019r.
GŁOSOWANIE

14

Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 stycznia
2019r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na
2019 rok.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

12

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

DATA GŁOSOWANIA

2019-02-18 15:29:00

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Antoszczyszyn Józef

ZA

2

Barski Mirosław

ZA

3

Chuchla Wojciech

ZA

4

Cykowski Wiesław

ZA

5

Dyląg Bogusława

ZA

6

Herbut Adam

ZA

7

Humeniuk-Wiśniewska Marta

ZA

8

Kopeczek Paweł

9

Kowalczyk Roman

ZA

10

Lenartowicz Roman

ZA

11

Lenartowicz Władysław

ZA

12

Nowak Maciej

ZA

13

Nowak Artur

NIEOBECNY

14

Pączko Iwona

NIEOBECNY

15

Sęga Tadeusz

ZA

NIEOBECNY

Protokół głosowania
z dnia 18-02-2019
Sesja VI/18 Rady Gminy Branice - 18 luty 2019r.
GŁOSOWANIE
15

Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 5/2 w
miejscowości Uciechowice)

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

12

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

DATA GŁOSOWANIA

2019-02-18 15:32:00

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Antoszczyszyn Józef

ZA

2

Barski Mirosław

ZA

3

Chuchla Wojciech

ZA

4

Cykowski Wiesław

ZA

5

Dyląg Bogusława

ZA

6

Herbut Adam

ZA

7

Humeniuk-Wiśniewska Marta

ZA

8

Kopeczek Paweł

9

Kowalczyk Roman

ZA

10

Lenartowicz Roman

ZA

11

Lenartowicz Władysław

ZA

12

Nowak Maciej

ZA

13

Nowak Artur

NIEOBECNY

14

Pączko Iwona

NIEOBECNY

15

Sęga Tadeusz

ZA

NIEOBECNY

Protokół głosowania
z dnia 18-02-2019
Sesja VI/18 Rady Gminy Branice - 18 luty 2019r.
GŁOSOWANIE
16

Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działki nr 180/13, 183/1, 183/3, 198 w
miejscowości Branice).

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

12

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

DATA GŁOSOWANIA

2019-02-18 15:33:00

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Antoszczyszyn Józef

ZA

2

Barski Mirosław

ZA

3

Chuchla Wojciech

ZA

4

Cykowski Wiesław

ZA

5

Dyląg Bogusława

ZA

6

Herbut Adam

ZA

7

Humeniuk-Wiśniewska Marta

ZA

8

Kopeczek Paweł

9

Kowalczyk Roman

ZA

10

Lenartowicz Roman

ZA

11

Lenartowicz Władysław

ZA

12

Nowak Maciej

ZA

13

Nowak Artur

NIEOBECNY

14

Pączko Iwona

NIEOBECNY

15

Sęga Tadeusz

ZA

NIEOBECNY

Protokół głosowania
z dnia 18-02-2019
Sesja VI/18 Rady Gminy Branice - 18 luty 2019r.
GŁOSOWANIE
17

Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia
inkasentów.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

11

LICZBA OBECNYCH

12

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

0

DATA GŁOSOWANIA

2019-02-18 15:35:00

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP

NAZWISKO I IMIĘ

GŁOS

1

Antoszczyszyn Józef

ZA

2

Barski Mirosław

ZA

3

Chuchla Wojciech

WSTRZYMAŁ SIĘ

4

Cykowski Wiesław

ZA

5

Dyląg Bogusława

ZA

6

Herbut Adam

ZA

7

Humeniuk-Wiśniewska Marta

ZA

8

Kopeczek Paweł

9

Kowalczyk Roman

ZA

10

Lenartowicz Roman

ZA

11

Lenartowicz Władysław

ZA

12

Nowak Maciej

ZA

13

Nowak Artur

NIEOBECNY

14

Pączko Iwona

NIEOBECNY

15

Sęga Tadeusz

ZA

NIEOBECNY

