
Protokół Nr XXVII/13  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 21 stycznia 2013 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina - Starosta Głubczycki  
Adam Krupa – Vice Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu 
Sołtysi 
  

Porządek obrad 
 
 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Wydanie opinii w sprawie wykorzystania prawa pierwokupu działek należących do 

Spółdzielni Produkcyjnej Dzierżkowice przez Agencje Nieruchomości Rolnej.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2013 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice  

z dnia 17 marca 2009r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania .  

24. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 grudnia 2012 roku na 
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.  

25. Zakończenie sesji. 
 
 
 
 



Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych. 
 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.  
Wójt zawnioskowała o ściągnięcie z porządku obrad pkt 20 dot. sprzedaży garaży  
w Branicach. Chciałabym tez ściągnąć z porządku obrad pkt. 17 dot. upoważnienia 
Kierownika OPS. Po rozmowach z radcami prawnymi wyszło, że takie upoważnienie wydaje 
Wójt takie upoważnienie zostało już wydane. W Turkowie jest sprzedaż w zamian za 
dzierżawę.  
W. Lenartowicz zaproponował aby wprowadzić do porządku obrad Wydanie opinii  
w sprawie wykorzystania prawa pierwokupu działek należących do Spółdzielni Produkcyjnej 
Dzierżkowice przez Agencje Nieruchomości Rolnej.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z  porządku obrad punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
Za: 12     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z  porządku obrad punktu: 
Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Branicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących niektórych świadczeń opieki zdrowotnej. 
Za: 12      Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
Wydanie opinii w sprawie wykorzystania prawa pierwokupu działek należących do 
Spółdzielni Produkcyjnej Dzierżkowice przez Agencje Nieruchomości Rolnej.  
 
Za: 13      Przeciw: 0      Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad 
Za: 13      Przeciw: 0      Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji nadzwyczajnej z dnia 3 grudnia 2012 
roku 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 
Ad. 4. 
R. Malewicz powiedział, że są braki w protokole jest wypowiedź radnego Władysława 
Lenartowicza a brak wypowiedzi mej.  
R. W. Lenartowicz zasugerował, że Przewodniczący powinien współpracować  
z Wiceprzewodniczącym, aby każden wiedział na jakim etapie są pewne sprawy dotyczące 
Rady.  
Przyjęto z uwagami. 



Ad. 5. 
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do 
protokołu).  
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu). 
 
 
Ad.7. 
R. Telega w zastępstwie Przewodniczącego (J. Kawulok) powiedział, że odbyło się jedno 
spotkanie Komisji Rolno-Ekologicznej pracowali nad porządkiem obrad sesji. 
R. Malewicz powiedział, że odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej 
pracowali nad porządkiem obrad sesji, uczestniczył również w uroczystej sesji Rady Powiatu, 
która była sesja opłatkową.  
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R. Czyszczoń powiedział, że odbyło się 1 posiedzenie Komisji Realizacji Zadań Społecznych, 
Oświatowych i OSP, na którym pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
Oświadczył, że uczestniczył w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ZGS 
Branice. Razem z Panią Dyrektor ZGS Branice Teresą Jajdelską i r. Władysławem 
Lenartowiczem spotkał się z projektantami łącznika, który ma być wykonany w Zespole 
Gimnazjalno – Szkolnym w Branicach. 
 
Ad.8. 
Przewodniczący nie udzielił odpowiedzi na interpelacje gdyż na poprzedniej sesji ich nie 
złożono. 
 
Ad 9 
Brak Interpelacji. 
 
Ad 10. 
Przewodniczący powiedział, że wpłynęło pismo/ protest od mieszkańców wsi Boboluszki 
oraz odczytał je. 
R. Malewicz powiedział, że przekopy zostały zrobione we wsi Lewice jeszcze przed 
mrozami.  
R. W. Lenartowicz poprosił, aby na przyszłą sesję przygotować dane ile było komisji, 
interpelacji, skarg i wniosków od początku kadencji.  
R. Chuchla podziękował, że wszyscy mimo różnych spraw i czasem może drobnych 
konfliktów byli razem w sprawie Piotra Macha.  
R. Mokrzycki zapytał Starostę kto tworzy regulamin dla karetek, kto odpowiada za to, że 
chorego przewozi się z Branic do Głubczyc a karetka jedzie z Opola. 
R. Nowak zapytał kto ustalił termin i godzinę dla Branic na spotkanie informacyjne w sprawie 
nowej gospodarki śmieciowej na dziś na godzinę 13 gdzie większość ludzi jest w pracy. Na 
osiedlu oraz koło Szkoły jest plaga kotów coś trzeba z tym zrobić. 
Wójt powiedziała, że godzina została ustalona spotkaniu z sołtysami.  
Sołtys Grabowski powiedział, że na spotkaniu była już gotowa lista z datą o godziną i każden 
miał tylko ja podpisać. 
Wójt stwierdziła, że nowa data spotkania pewnie zostanie ustalona. 
R. R. Lenartowicz  zasugerował staroście aby zrobić coś z drogą Branice – Boboluszki jest 
problem z przejazdem. 



Starosta odpowiadając na pytania r. Mokrzyckiego powiedział, że do takiej osoby potrzebna 
jest karetka typu S. Być może nie było w rejonie takiej karetki i musiała przyjechać 
najbliższa. 
R. Mokrzycki powiedział, że te regulaminy się nie sprawdzają przez nie umierają ludzie, 
młodzi ludzie. 
Starosta odpowiedział, że procedury są ustalane odgórnie. Karetka typu S ma komputer, robi 
zdjęcia i przesyła do konkretnego szpitala jak przyjeżdża pacjent jest juz wstępna diagnoza. 
trzeba zacząć przygotowania do tego, aby była karetka w Branicach. Potrzebne są rozmowy  
z Wojewodą na ten temat.   
R. R. Lenartowicz stwierdził, że dobrze by było jak by w Branicach był mały oddział 
wewnętrzny tak jak było to kiedyś. 
Starosta powiedział, że to nie jest możliwe, aby był oddział, musiałby być tu lekarz całą dobę, 
a brak jest tego lekarza. Jeden lekarz nie może pracować non stop to jest fizycznie 
niemożliwe.  
R. Malewicz podziękował za służbę zdrowia jaką mamy w regionie. Przytoczył historię, 
której był świadkiem. Był mile zaskoczony. Zadzwonił na 112 i karetka była do 15 min. Jest 
życzliwość i chęć pomocy.  
Starosta podziękował za dobre słowa, które padły pod adresem służby zdrowia w naszym 
regionie.  
R. W. Lenartowicz poprosił aby na przyszłą sesję, aby znalazło się w porządku obrad podjęcie 
stanowiska dla gminy Branice na stacjonowanie karetki. zasugerował, że warto pojechać do 
Wojewody porozmawiać o tym. Jest taka potrzeba chwili. Zapytał również jak wygląda 
sytuacja ze szpitalem w Głubczycach oraz z PKS-em. 
Starosta odpowiedział, że kondycja szpitala jest dobra. Wahamy się w sprawie prywatyzacji 
zostało wysłane pismo do ministra zdrowia z pytaniem jaką sumę otrzymamy. Jeśli by to było 
2,500,000-3,000,000 zł to byśmy się zgodzili jeśli to będzie 100,000-200,000 tys. zł to się 
zastanowimy. Rok 2011 został zamknięty z zyskiem jak i rok 2012. W 2012 roku zysk 
wyniósł do 200,000 tys. zł. Kontrakt na 2013 rok mamy wyższy o 400,000 tys. zł, za nad 
wykonania też dostaniemy pieniądze. Przenosimy ZOL z Kietrza do Głubczyckiego Szpitala. 
W Kietrzu zostanie otworzona filia DPS-u z Klisina. PKS miniony rok zamknie z zyskiem.  
R. Chuchla zapytał czy PKS wykonuje usługę odśnieżania. 
Starosta odpowiedział twierdząco. 
R. Chuchla zapytał dlaczego bardzo często lekarze na pogotowiu żądają aby zawieść pacjenta 
do innego szpitala samemu. Zapytał czy tak można czy nie zdają sobie sprawy z tego, że to 
zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta jeśli np. mu by się pogorszyło w czasie przewożenia 
go innego szpitala. Powiedział również, że nasza opieka stomatologiczna całkiem juz 
podupadła. Za niedługo dojdzie do tego, że nie będziemy mieli stomatologa w gminie. 
Zapytał również kto odpowiada za pracę lekarza i za błędy, które on popełnia.  
Starosta odpowiedział, że jeśli ktoś twierdzi, że lekarz źle pracuje to może złożyć na niego 
skargę do Dyrektora szpitala, który jest jego pracodawcą. Jest rzecznik praw pacjenta, jest 
komisja która w przeciągu 3 miesięcy wydaje opinię, są jeszcze naturalnie sądy. Powiedział, 
że jeśli chodzi o odśnieżanie to są numery telefonów w gminie na jakie trzeba zadzwonić aby 
zostało odśnieżone. Powiedział również, że lekarz ma wskazać lekarza do, którego trzeba się 
udać w razie jego nie obecności. Lekarz sam decyduje, czy pacjent nadaje się do tego, aby go 
samego zawozić czy potrzebna jest karetka. 
R. Telega powiedział, że jak ma problem z odśnieżaniem dzwoni do radnego powiatowego 
pana Tadeusza Krupy i za chwile jest już odśnieżone.  
Sołtys Lenartowicz zapytała, kiedy będzie remontowana droga. Zasugerowała, że młodzież 
dojeżdżająca z Jakubowic do szkoły do Głubczyc ma problem z powrotem do domu gdyż 



ostatni autobus odjeżdża o 15.15, więc aby na niego zdążyć muszą rezygnować z zajęć poza 
szkolnych.  
Starosta odpowiedział, ze remonty dróg jakieś będą nie mamy przeznaczone na ten cel dużych 
środków, a akcje zimową zostało przeznaczone 700 tys., zł nie wykorzystane pieniądze pójdą 
również na drogi. Powiedział również, że zostanie zakupione kilka małych busów do 
przewożenia ludzi.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że wzywana jest karetka lekarz stwierdza zgon, ale nie wydaje 
aktu zgonu wtedy idzie się do lekarza rodzinnego on wydaje taki dokument. Jeśli ktoś nie jest 
zadeklarowany do żadnego lekarza u Starosty powinien być lekarz, który wszystkie takie 
rzeczy załatwia.  
Starosta odpowiedział, że teoretycznie tak powinno być, ale w naszym regionie wszyscy 
mieszkańcy mają zadeklarowanego lekarza i nie ma takiej potrzeby. 
Przewodniczący zarządził przerwę 
Wznowiono obrady 
Wyszedł r. Chuchla 
 
Ad. 11. 
Wójt powiedziała, że w ustawie o ustroju rolnym jest zapis, że dzierżawca i Agencja 
Nieruchomości Rolnej w ciągu miesiąca ma prawo do wypowiedzi w sprawie przedmiotowej 
sprzedaży. Został przeprowadzony przetarg w którym nabywca zaoferował żądana kwotę  
i wygrał przetarg. została sporządzona wstępna umowa i została przesłana do ANR, które 
zwróciło się do Izby Rolniczej o wyrażenie swojej opinii. Rolnicy wywierają presje na ANR, 
aby to ona w finalnej umowie została właścicielem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  
w Dzierżkowicach, która została wyceniona na 33 mln zł. Zamysł jest taki, aby to ANR 
kupiło, a potem na zasadach przetargu ograniczonego sprzedawało rolnikom z gminy Branice 
oraz Kietrz.  
A. Krupa powiedział, że 28 grudnia umowa warunkowa dotarła do Agencji Nieruchomości 
Rolnej w Opolu. Prezes Kawulok na spotkaniu w Gródczanach szczegółowo opowiadał jak 
wygląda sytuacja. Agencja powinna teraz powołać komisje i wszystko sprawdzić. 9 stycznia 
wysłaliśmy pismo o opinie do Izby Rolniczej do dnia 19 stycznia nie dostaliśmy żadnej 
odpowiedzi. W tym czasie dostaliśmy pismo od pani Wójt, pana Matejki oraz kilku 
zainteresowanych kupnem rolników w tym od pana Bartoszewskiego. Aby Agencja mogła 
kupić musi dostać pozwolenie od Prezesa Agencji z Warszawy. Nie czekając na opinie z Izby 
Rolniczej 17 stycznia wystąpiliśmy z wnioskiem do biura Prezesa w Warszawie czy możliwy 
byłby zakup. Budżet Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu jest rzędu 1 mln zł, a budżet 
całej Agencji to 20 mln zł. Jeśli zostałoby to kupione to najpierw były by sprzedawane 
nieruchomości a potem pole, lub zostało by to powiązane pole wraz z nieruchomościami. 
Działki były by około 20ha. Trzeba tez rozważyć w tym przypadku czy byłaby to sprzedaż 
preferencyjna.  
R. R. Lenartowicz zapytał czy zostały sprzedane ziemie po byłym PGR-ze w Wysokiej, czy 
startował jakiś rolnik w przetargu. 
R. Telega odpowiedział, ze ziemie zostały sprzedane, a w przetargu stawało dwie osoby pan 
Matejka i pan Szewczyk i ten przetarg wygrał pan Matejka.  
R. W. Lenartowicz stwierdził, że w ustawie nie chodziło o to aby rolnik aby kupić pole musiał 
płacić wygórowaną kwotę. Przy przetargu nieograniczonym staje do niego rolnik i duża 
spółka w takiej sytuacji spółka wygrywa. Stanowisko, które mamy podjąć dotyczące 
Dzierżkowic jest trudne, ale musimy je podjąć aby nasi rolnicy mieli szanse na kupno ziemi 
teraz i w przyszłości.  



R. Telega powiedział, że TOP-FARMS chce oddać pole, które mają w Posucicach. Droga tam 
jest zrobiona wyłożona płytami więc ludzie nie będą mieli problemu aby jeździć tamtędy. 
Zapytał jaka jest cena gruntu agencyjnego. 
A. Krupa powiedział, że chcą aby samorządy przejmowały chodzi np. o oczyszczalnię 
ścieków. Prosimy samorządy, aby przejmowały, ale najpierw remontujemy je, lub budujemy 
od nowa. Pochwalił współprace z powiatem głubczyckim. Powiedział, że kawałki po 7 czy 
11ha ziemi III czy IV klasy były sprzedawane po 72tys. zł pod Nysą. Zasada ceny jest tak 
rzeczoznawca bierze poprzednie ceny przetargów w danym terenie i wychodzi cena 
uśredniona. Na terenie Powiatu Głubczyckiego jest problem z ziemią i dlatego wychodzą 
takie ceny. Rolnik może stawać równolegle w dwóch przetargach. 
R. Telega zapytał na jakiej podstawie sprzedaje się działki max 20ha. 
A. Krupa powiedział, ze to jest wyliczenie średniej wielkości gospodarstwa w woj. opolskim. 
Średnia w woj. to 18ha. 
Sołtys Bartoszewski zaproponował aby ziemia, która jest w zasobach Agencji wróciła do 
gminy, która mogłaby wydzierżawiać pole rolnikom byłby z tego wymierny zysk. 
R. Telega zapytał o Kombinat Kietrz, który jest spółką Skarbu Państwa jak to wygląda. 
A. Krupa powiedział, że Kombinat Kietrz jest to spółka strategiczna jest ona wpisana na listę 
spółek strategicznych i nie podlega ona wyodrębnieniu. 
Wyszedł r. Nowak, Czepczor. 
Przewodniczący podziękował za przybyciu panu Staroście i oraz panu Adamowi Krupie za 
przybycie i udzielenie informacji. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie: 
Wydanie opinii w sprawie wykorzystania prawa pierwokupu działek należących do 
Spółdzielni Produkcyjnej Dzierżkowice przez Agencje Nieruchomości Rolnej.  
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
 
Ad.12. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
 

(Uchwała Nr XXVII/225/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 13.  
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
(Uchwała Nr XXVII/226/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 14.  
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 



 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
(Uchwała Nr XXVII/227/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 15.  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
 

(Uchwała Nr XXVII/228/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.16. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyj ęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 

2013 rok 
 

(Uchwała Nr XXVII/229/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.17. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2013 rok. 
 

(Uchwała Nr XXVII/230/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.18. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy 
nieruchomości. 

(Uchwała Nr XXVII/231/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.19. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 



 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  

dot. sprzedaży nieruchomości. 
 

(Uchwała Nr XXVII/232/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.20. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości. 
 

(Uchwała Nr XXVII/233/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.21. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9     Przeciw: 1    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości. 
 

(Uchwała Nr XXVII/234/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.22. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości. 
 

(Uchwała Nr XXVII/235/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.23. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 
Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009r. dotyczącej ustalenia  

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat i określenia trybu ich pobierania 
 

(Uchwała Nr XXVII/236/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 



Ad. 24. 

Skarga została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO odesłało ją do 
Rady Gminy wg sposobności abyśmy ja rozpatrzyli bo oni nie są kompetentni do 
rozpatrywania takich skarg. Przewodniczący pismem z dnia 18.12.2012 roku przekazał ją do 
rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Z wskazanych wyżej powodów należało uznać, iż przesłany 
dokument nie jest skargą w rozumieniu art. 227 i następnych k.p.a. i nie powinien podlegać 
rozpoznaniu na podstawie przepisów Działu VIII k.p.a. 

 
Ad. 25. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
 
A. Iluk 
 
 
 
 
 


