
Protokół Nr XLIII/14  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 19 maja 2014 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego 
Wiesław Bednarski - Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
w Głubczycach Sp. z o.o.  
Krzysztof Klok - Pracownik Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach 
Sp. z o.o.  
Danuta Frączek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 
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. Udzielenie informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice. 
12. Udzielenie informacji o działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Głubczycach. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego złożenia wniosku 

o dofinansowanie przedsięwzięcia i realizacji projektu „Rekultywacja i zagospodarowanie 
składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego realizacji projektu 
„Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu” 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zabezpieczenia 
prawidłowego wydatkowania środków. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu 
Głubczyckiego w sprawie podziału Powiatu Głubczyckiego na okręgi wyborcze 
w wyborach do rady powiatu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr 
165 położona w miejscowości Jakubowice). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr 
352 położona w miejscowości Niekazanice). 



20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr 
220/2 położona w miejscowości Wiechowice). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (część 
działki nr 435/1 położonej w miejscowości Lewice). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości (działki nr: 316/7, 317/2, 324/2 
położone w miejscowości Posucice oraz działka nr 895 położona w miejscowości 
Lewice).    

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’. – 
dodany punkt 

24. 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 14. 
 
Ad. 3. 
R. Chuchla zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały  
w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’. Wpłynęły dwa wnioski 
o przyznanie medali, które zostały rozpatrzone przez Kapitułę. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha 
Chuchla. 
Za: 13    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
Za: 14    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
R. Malewicz zawnioskował o dopisanie do protokołu z ostatniej sesji wypowiedzi Pani Wójt, 
że podłoga będzie zrobiona.  
Przewodniczący odpowiedział, że protokół z ostatniej sesji zostanie uzupełniony 
o wypowiedź Pani Wójt. 
Nie było więcej uwag do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).  
Z sali wyszedł radny Z. Telega. 
R. Chuchla zapytał kto poniesie koszty badań wody ze studni we Włodzieninie oraz badań 
próbek ziemi. 
Wójt odpowiedziała, że gmina. Jeżeli stwierdzimy, że to wina składowanych odpadów na 
piaskowni we Włodzieninie to możemy potem starać się o zwrot. 
R. Chuchla zapytał co w sytuacji jeżeli badania wyjdą negatywnie. 
Wójt odpowiedziała, że wtedy gminę będzie to kosztowało 182 tys. zł. Udzieliła więcej 
informacji. 
R. Chuchla zapytał czy uzgodnienia z urbanistami dotyczące zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego były przeprowadzone już po komisjach. 



Wójt odpowiedziała, że tak. Działka na garaże została dopisana. 
R. Chuchla zapytał o malowanie zewnętrznej ściany kotłowni w szkole w Branicach 
Wójt odpowiedziała, że malują tylko to przy łączniku i wymieniają okna na korytarzu łącznie 
z parapetami. 
Do sali wszedł r. Z. Telega. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu). 
 
Ad.7 
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.   
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła posiedzenie na którym 
zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Drugie posiedzenie poświęcone zostało  
wydaniu opinii odnośnie umorzenia I raty podatku przedsiębiorstwu LEMET. Wydana została 
pozytywna opinia. Trzecie spotkanie komisji odbyło się z Panem Prezesem i Panią księgową 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. W tej sprawie 
zostanie złożone stanowisko komisji na piśmie. 
R. Czyszczoń poinformował, że na posiedzeniu Komisji Realizacji Zadań Społecznych,  
Oświatowych i OSP zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Mokrzycki odczytał protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu). 
 
Ad.8. 
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji. 
R. Chuchla powiedział, że traktuje tą sytuację jako wypadek przy pracy. Uważa sprawę za 
zamkniętą. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złożyli: 
R. R. Lenartowicz – 1 interpelacja 
R. Czepczor – 1 interpelacja 
R. Z. Telega – 2 interpelacja 
R. Malewicz zgłosił potrzebę naprawy mostu na drodze relacji Lewice - Jędrychowice. 
Przewodniczący zapytał czy interpelacja ta zostanie sporządzona na piśmie. 
R. Malewicz odpowiedział, że zostanie. Zgłosił również konieczność załatania dziur na 
drodze relacji Lewice-Jędrychowice oraz naprawy poboczy relacji Zubrzyce – Bogdanowice-
Kolonia. 
R. Telega zwrócił uwagę na stan drogi od krzyżówki Niekazanice w kierunku Wiechowic. 
Poprosił Pana Starostę aby przyjechał tam kierownik drogówki. 
R. Szyhyński – 1 interpelacja 
 
Ad. 10. 
Sołtys Semanyszyn podziękował Panu Staroście za położenie dywanika w miejscowości 
Wódka. 
R. Sęga również podziękował ale dodał, że dziury na drodze w miejscowości Wódka jeszcze 
są. Pani Wójt zgłosił problem nie świecących lamp w Wódce. 



Wójt udzieliła informacji. Dodała, że doszli z zakładem energetycznym do porozumienia 
i podpisali umowę. Unieważniono przetarg w którym cena była wyższa niż to co 
zaproponowano nam teraz. Zaoszczędziliśmy około 6 tys. zł. 
R. R. Lenartowicz powiedział, że w Boboluszkach jest 6 lamp do wymiany. 
R. Mokrzycki zapytał czy były czyszczone studzienki przy ul. Szpitalnej, ponieważ zbiera się 
tam woda na drodze. Powiedział, że należałoby naprawić chodnik przy ul. Szpitalnej, gdzie 
płytki pozapadały się. Na przeciw policji, przy ul. Żymierskiego chodnik jest zapadnięty. 
Brak tablic informacyjnych na Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach. 
Wójt odpowiedziała, że jedna tablica jest i czekamy na drugą. 
Sołtys Szumlewicz podziękował za remont drogi i wykonanie łapacza przy kościele 
w Wiechowicach. 
Sołtys Burakiewicz zwrócił uwagę na konieczność koszenia poboczy na drodze relacji 
Włodzienin-Wiechowice. 
R. Chuchla przypomniał, że rozmawiał z Panią Wójt o chodniku przy ul. Szpitalnej, że 
zostanie poprawiony. 
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o poprawienie tego chodnika to tak 
Starosta powiedział, że każdy ma dylemat w budżecie. Szykują się na rozdanie funduszy 
unijnych. Przygotowują się do gruntownej modernizacji drogi Głubczyce-Wiechowice 
wspólnie z Republiką Czeską. Projekt techniczny tej drogi będzie kosztował ponad 300 tys. 
zł. Projekt techniczny trzeba przygotować. Podpisano już z Ostravą fiszkę projektu. Dlatego 
brakuje pieniędzy na łatanie większości dziur. Starostwo dostało pieniądze ze schetynówki na 
dwie drogi Nowe Gołuszowice - Krzyżowice i Ściborzyce- Granica państwa. 
Do sali weszła Pani Danuta Frączek. 
Starosta dodał, że te dwie drogi miały nie przejść ale stało się inaczej. Te największe dziury 
będą łatane paczerem. W tym roku środków na łatanie dziur nie ma za dużo, ze względu na te 
dwie drogi i na drogę relacji Głubczyce-Wiechowice.  
Jeżeli chodzi o koszenie to w tej chwili traktor jest w naprawie. Remont trwa długo. Jeżeli nie 
będziemy kosić w tym tygodniu to w następnym. Rozpoczniemy od drogi relacji Głubczyce-
Wiechowice.  Jeżeli chodzi o ubytki to Pan Pospiszyl już zgłaszał ten chodnik. Będzie to 
robione. Powiedział, że radny Malewicz to dobry szpieg, w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Droga Zubrzyce – Bogdanowice-Kolonia nie będzie robiona. Powiedział, że w 
przyszłym roku chcą ją zrobić ze schetynówki. Szpital w Głubczycach bardzo dobrze 
funkcjonuje. Urodziło się o 34 więcej obywateli w I kwartale niż w I kwartale tamtego roku. 
Szpital na 99% załapie się na rozdanie nowego funduszu norweskiego. To kolejny etap 
modernizacji szpitala. Od 2 lat nie cierpimy na brak lekarzy. Szpital pełni swoją funkcję.  
Przewodniczący powitał Panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach Danutę 
Frączek. 
Przewodniczący zapytał czy projekt na budowę drogi Głubczyce-Wiechowice będzie 
kosztował 300 tys. zł.   
Starosta udzielił informacji odnośnie projektu na modernizację drogi Głubczyce-Wiechowice. 
Przewodniczący zapytał ile będzie kosztowała droga relacji Głubczyce-Wiechowice. 
Starosta powiedział, że będą robione paczerem te największe dziury. Droga Głubczyce-
Wiechowice będzie kosztowała około 12 mln. zł. Udzielił więcej informacji. 
R. Telega powiedział, że obecnie stosują rozwiązanie paczerem, ale może jakiś inny sposób 
zastosować.  
Starosta odpowiedział, że jest to najtańsza forma łatania dziur. Zgłosił się jeden 
przedsiębiorca z nową techniką łatania dziur. Na jednej drodze zrobimy tą nową metodą. 
R. Telega powiedział, że jeden odcinek drogi był robiony kiedyś przez czechów i do teraz się 
trzyma, a nie tak jak inne drogi.  



Starosta zgodził się z radnym Telega, że czesi zrobili drogę dobrze. Udzielił więcej 
informacji.  
R. W. Lenartowicz odniósł się do znaków drogowych ,,stop’’ na przejeździe kolejowym 
przed miejscowością Głubczyce. Wspólnymi siłami udało się znaki zlikwidować. 
Starosta przedstawił sprawę PKS-u. Powiedział, że zimy nie było. Dla samorządów to dobrze 
ale dla wykonawców to dramat. Też starostwo chce pomóc PKS-owi. Od 2016 r. będą 
musiały samorządy 3-4 czy 5 tys. zł. przekazywać przewoźnikowi miesięcznie. 
R. Chuchla zapytał co z zaoszczędzonymi środkami na akcje zimową. Jaka jest metodyka 
kolejności łatania dziur. 
Starosta odpowiedział na pytanie radnego i dodał, że przykładem może być miejscowość 
Wódka w której droga została zrobiona. Była w tragicznym stanie. W pewnym momencie 
pojawiają się pieniądze i są przeznaczone na drogi. Od następnej kadencji będą pieniądze 
przeznaczone tylko na drogi.  
Przewodniczący powiedział o protokołach, które otrzymała rada. 
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy. 
 
Ad.11.  
Po przerwie na sali nieobecni radni: M. Nowak, W. Lenartowicz. 
Pani Danuta Frączek udzieliła informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice (załącznik do 
protokołu). 
Wszedł radny W. Lenartowicz. 
R. Czepczor zapytała co w sytuacji jak osoba bezrobotna nie podpisze listy w Urzędzie Pracy. 
Jak długo obejmuje ją jeszcze ubezpieczenie. 
P. Frączek odpowiedziała, że 30 dni. 
R. Czepczor zapytała jak długo może trwać staż. 
P. Frączek odpowiedziała, że wydając pieniądze publiczne musi wymagać efektywności. 
Jeżeli pracodawca przyjmuje na staż 6 czy 7 miesięczny to musi taką osobę zatrudnić na 3 
miesiące. PUP będzie rozliczany z tytułu efektywności zatrudnienia i efektywności 
kosztowej. Udzieliła więcej informacji. W tym roku jest podpisanych umów na 20 doposażeń. 
R. Mokrzycki zapytał jaka jest wysokość dotacji do stworzenia miejsca pracy. 
P. Frączek odpowiedziała, że sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W tej chwili to 
21900 zł. na dwa lata stworzenia miejsca pracy. 
R. Chuchla zapytał o spółdzielnie socjalną. Czy można łączyć dwie rzeczy, realizować projekt  
i doposażyć stanowisko pracy.  
P. Frączek powiedziała, że w tym roku doposażeń nie będzie. Spółdzielnia powinna 
zwiększać członków. Udzieliła więcej informacji. 
Sołtys Burakiewicz zapytał ile osób otrzymało oferty pracy i zrezygnowało.  
P. Frączek zapytała czy chodzi o osoby z gminy czy z całego powiatu.  
Sołtys Burakiewicz powiedział, że z powiatu. 
P. Frączek powiedziała, że prześlę odpowiedź do biura rady. Udzieliła informacji na temat 
Centrum Integracji Społecznej. Byłoby to lepsze niż Spółdzielnia Socjalna. Udzieliła 
informacji odnośnie Spółdzielni Socjalnej. 
R. Malewicz zapytał o obowiązujących przepisach dotyczących świadczeń 
przedemerytalnych. 
P. Frączek powiedziała, że jest to pytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Przewodniczący powiedział, że stopa bezrobocia jest na poziomie około 19%, a jaka jest 
rzeczywista, z tymi nie zarejestrowanymi.  
P. Frączek odpowiedziała, że może jedynie mówić o tych zarejestrowanych. 
Przewodniczący zapytał o tabele na stronie 26, gdzie Gmina Branice ma 0. 
P. Frączek odpowiedziała, że nie było zainteresowania.  



R. W. Lenartowicz zapytał czy nie będzie już robót publicznych. 
P. Frączek udzieliła informacji i dodała, że dopiero się okaże. 
 
Ad. 12.      
R. Malewicz poinformował o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej na które obecny 
był Pan Prezes i Pani księgowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 
Głubczycach Sp. z o.o. Dużo rzeczy przedstawiono i wyjaśniono. Korzystając z obecności 
poprosił o przedstawienie działalności PKS-u. 
P. Bednarski powiedział, że od marca 2010 r. PKS jest własnością starostwa, a wcześniej był 
własnością skarbu państwa. W tej chwili jest również trójka udziałowców z gmin. Gdyby do 
tego nie doszło to PKS-u już by nie było. PKS prowadzi działalność dochodową i również 
niedochodową. Gdyby doszło do sprzedaży to prywatny podmiot takiej działalności 
charytatywnej nie prowadziłby. To zasadnicza korzyść wynikająca z tego faktu. Na chwilę 
obecną obsługują 52 linii i w ramach tego 300 kursów autobusów. Te 300 kursów generuje 
dziennie 8 tys. km. przejechanych. Zatrudniają 100 pracowników. Rośnie liczba 
indywidualnych, prywatnych pojazdów. Spada liczba przewożonych pasażerów. Średnio 
rocznie spada o około 100 tys. PKS prowadzi wykaz przewożonych osób. Podjęli decyzję i 
złożyli propozycję starostwu oraz gminą likwidacji 23 kursów. Ma to związek z tym, że 
przychody z jednego kursu to 0,10; 0,20 zł. Koszty to 1 zł., kierowca następna 1 zł. i inne 
koszty (obsługa) też 1 zł. Założono, że liczba km zostanie zmniejszona o 15 tys., to 30 tys. 
mniej. Firma jest samofinansująca się i na koniec roku musi wychodzić na 0+. W związku z 
tym zaproponowano likwidację 23 kursów. Nie ma możliwości aby mieszkańcy zastali w 
100% pozbawieni dojazdu. Ponadto przedstawiono propozycję kursów dofinansowanych 
przez gminę. Na terenie gminy 3 kursy, które kosztują 3-4 tys. zł. W 2016 r. kwestie 
komunikacji zostaną scedowane na gminę. Do 2016 r. musimy opracować strategię. Po 2012 
r., który był najbardziej tragiczny 2013 r. zakończył się zyskiem na poziomie 86 tys. zł. Na 
chwile obecną 100 tys. zł. zysk spółki, ale zbliżają się wakacje gdzie zyski zmniejszają się o 
około 80 tys. zł. 
Przewodniczący zapytał o kursy planowane do likwidacji, które dotyczą gminy Branice. 
P. Bednarski udzielił informacji. 
Wójt odniosła się do kursu w kierunku Wysokiej o 18.30, który ma zostać zlikwidowany. 
Jeżeli by do tego doszło to wtedy od poniedziałku do piątku ostatni autobus z Głubczyc do 
Wysokiej będzie o godz. 14.15. Aby odnieść się do tego wszystkiego musimy wiedzieć jaki 
jest rozkład ogólnie.  
P. Klok powiedział, że faktycznie ostatni autobus do Wysokiej i Boboluszek w dzień roboczy 
będzie o 14.25. Co do kursów likwidowanych to analizujemy te trzy kursy. Jeden to 
Dzierżkowice-Głubczyce. Do Wysokiej o 18.30 – rentowność z tego kursu w jedną stronę to 
0,70 zł., a w drugą stronę parę groszy. Z tej okolicy zatrudniamy 8 kierowców. Tym kursem 
do Wysokiej pasażerowie są okazjonalnie, 5-6 osób, a z powrotem 2-3 osoby. O tym kursie 
decyduje ekonomia.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że na terenie naszej gminy są DPS-y, szpital. Poprosił pod 
tych pracowników zmienić kursy. Należałoby w tym kierunku popatrzeć. Tak samo ranny 
kurs przed godz. 6.00 w Branicach. Należy przeanalizować, aby zrobić dla potrzeb 
mieszkańców, pracowników. Może  się okazać, że po zmianach będzie dobrze, efektywniej.  
R. Telega powiedział, że to co mówi radny Lenartowicz jest słuszne. Jego pracownicy 
również wożą żony do pracy do DPS-u, ponieważ autobusy nie pasują.  
P. Klok powiedział, że rozwiązaniem na te wszystkie sugestie jest ustawa, która mówi że 
organizatorem transportu będzie samorząd. Na terenie Polski są już gminy, które mają 
zagwarantowane środki na przejazdy. Do takich kursów nierentownych samorząd będzie 
musiał dopłacać.  



Starosta powiedziała, że zgadza się z kierownikiem, iż doczekamy się czasów kiedy będziemy 
musieli dopłacać. Można tak sterować kursami, że samorządy będą musiały więcej dopłacić. 
Dlatego prosi o rozważenie zgłoszonych sugestii odnośnie kursów. Nie chciałby słyszeć, że 
jest likwidowany dany kurs, ponieważ jest problem z kierowcą. Tak to zabrzmiało z ust 
kierownika. 
P. Klok dodał, że tak nie powiedział. Udzielił więcej informacji. 
P. Bednarski powiedział, że rozkład jazdy był ustalany jeszcze wtedy gdy nie było tylu 
samochodów. Są pojedynczy pasażerowie. Problemem nie jest kierowca ani autobus tylko to, 
że ktoś musi za to zapłacić. Zapytał kto dopłaca do pustego autobusu, którym jedzie dwóch 
pasażerów. Udzielił więcej informacji. Nie możemy prowadzić działalności charytatywnej. 
Bilansu matematycznego nie da się naciągnąć.  
Starosta zapytał ile kosztuje bilet z Wysokiej do Branic.  
R. Telega odpowiedział, że 5,40 zł.  
R. Russ powiedział, że jeśli zostanie zlikwidowany kurs Dzierżkowice-Głubczyce o godz. 
5.25 to 8 miejscowości zostanie pozbawione dojazdu. 
R. Chuchla powiedział, że spotkaliśmy się to jedna rzecz. Zbierzmy uwagi i swoje sugestie na 
piśmie. Na piśmie będzie dokument i będzie to nasze stanowisko. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że może warto zmienić, zmodyfikować rozkład jazdy 
autobusów.  
R. Mokrzycki powiedział, że zmniejszając ilość kursów firma padnie. Zapytał czy są podjęte 
działania o tworzeniu nowych linii.  
R. R. Lenartowicz powiedział, że u naszych sąsiadów są pociągi i jest wszystko. 
Z sali wyszedł radny Kawulok i Chuchla.  
Starosta powiedział, że firma musi wyjść na 0+. Może obniżyć bilety, zrobić dwa, trzy kursy 
eksperymentalne. Dodał, że nie chciałby widzieć scenariusza nyskiego. Jest jeszcze jedno 
wyjście – wsparcie samorządów.  
Do sali wszedł radny J. Kawulok. 
Wójt powiedziała, że podoba jej się propozycja Pana Władysława Lenartowicz aby 
zabezpieczyć dojazdy do pracy i szkół. Nie likwidować. Sołtysi otrzymaliby propozycje i my 
z nimi uzgodnimy, a następnie przekażemy do PKS-u.  
P. Klok powiedział, że zmiany kursów też muszą być przeprowadzone w odpowiednich 
terminach. 
R. Mokrzycki zapytał czy wysunięto propozycje przewozowe do dużych firm.  
P. Klok powiedział, że pracuje juz wiele lat. Kursów nie ma, ponieważ nie ma pasażerów. 
Sołtys Gajewska powiedziała, że składają się ludzie na jeden samochód i wychodzi połowa 
biletu. 
R. Malewicz powiedział, aby punkt 17 rozpatrzeć teraz.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie przesunięcie punktu 17 przed punkt 13.  
Za: 12    Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0 
Na sali nieobecni radni: M. Nowak i W. Chuchla. 
 
Ad. 17. 
Starosta przedstawił sytuacje planowanego podziału powiatu głubczyckiego na okręgi 
wyborcze. 
Członkowie poszczególnych komisji zdecydowali o głosowaniu indywidualnym na sesji 
Rady. 
Z sali wyszedł radny E. Czyszczoń. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 6    Przeciw: 3    Wstrzymało się: 2 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały 
Rady Powiatu Głubczyckiego w sprawie podziału Powiatu Głubczyckiego na okręgi 

wyborcze w wyborach do rady powiatu 
(Uchwała Nr XLIII/359/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Ad. 13.  
Na sali nieobecni radni M. Nowak i E. Czyszczoń. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 
(Uchwała Nr XLIII/355/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 14.  
Członkowie Komisji Budżetowo-Finansowej ustalili, że każdy z członków będzie głosował 
indywidualnie na sesji Rady. 
Pozostałe Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający zmiany ustalone na komisjach 
i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

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

(Uchwała Nr XLIII/356/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 15. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 
złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia i realizacji projektu „Rekultywacja i 

zagospodarowanie składowisk odpadów w Branicach i Kietrzu” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

(Uchwała Nr XLIII/357/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 16. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 
realizacji projektu „Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów w 

Branicach i Kietrzu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków 

(Uchwała Nr XLIII/358/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 



 
Ad. 18. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży 
nieruchomości 

(Uchwała Nr XLIII/360/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 19. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży 
nieruchomości 

(Uchwała Nr XLIII/361/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 20. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży 
nieruchomości 

(Uchwała Nr XLIII/362/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 21. 
Członkowie Komisji Budżetowo-Finansowej podjęli decyzję o indywidualnym głosowaniu  
na sesji Rady. 
R. Malewicz dodał, że 25 m. na tak, ale na dojście do sklepu. 
Wójt odpowiedziała, że nie ma czegoś takiego jak dojście do sklepu. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że rada opiniuje dzierżawę, a nie ogródek piwny. 
R. Chuchla zapytał czy składając wniosek na dzierżawę powinno wpisywać się na co, cel. 
Wójt odpowiedziała, że uważa, że tak. 
R. Chuchla powiedział, że są dwie opinie w tej sprawie. 
Pozostałe Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 1    Wstrzymało się: 0 
 

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

(Uchwała Nr XLIII/363/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 22. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości 
(Uchwała Nr XLIII/364/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 23. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla 
Gminy Branice’’ 

(Uchwała Nr XLIII/365/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 24. 
Przewodniczący poinformował, że przekazał skargę Pana Tadeusza Nowak do rozpatrzenia 
przez Komisję Rewizyjną.  
R. Czepczor zaprosiła na obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliszczycach, 
które odbędą się 7 czerwca. 
 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
K. Herbut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


