
Protokół Nr XII/15
z sesji Rady Gminy Branice

z dnia 16 listopada 2015 r., od godz. 10.00 do godz. 12.00

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy
Benedykt Pospiszyl - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Marian Podkówka - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Stefan Grefling – Radca prawny,
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. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Udzielenie informacji o wykorzystaniu środków unijnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami

pozarządowymi  i  innymi  uprawnionymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2016.

13. Podjęcie uchwały  w sprawie  odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich na
terenie Gminy Branice i ich wyposażenia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działki Nr 246/3 o powierzchni 2,4400
ha oraz nr 556/1 o powierzchni 0,5000 ha, obie położone w miejscowości Branice).

15. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka Nr 359/1 o powierzchni 0,5200
ha, położona w miejscowości Bliszczyce).

16. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka Nr 246/4 o powierzchni 2,8700
ha, położona w miejscowości Branice).

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży nieruchomości (działka nr
222 o pow. 0.2065.ha, położona w miejscowości Posucice).

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych

w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice i powitał
wszystkich zebranych. 



Ad. 2.
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji uczestniczy
15 radnych, oraz stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. 3.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
R. Chuchla poinformował o poprawkach do statutu wnoszonych przez Klub radnych. Odczytał
złożony wniosek Klubu radnych.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zmiany odnośnie porządku obrad a nie statutu.
R. Chuchla powiedział, że proponuje wprowadzić do porządku obrad. W tym że będzie troszkę
zmieniony wniosek ponieważ liczył na to, że dzisiaj będą mogli podjąć uchwałę o statucie. Nie ma
tego w porządku obrad. Dalej to się ślimaczy. Chciałby zaproponować coś co może zaskoczy. Jeśli
Komisja  Statutowa  nie  zdążyła  do  dnia  dzisiejszego  przedstawić  zmian  statutu  proponuje  do
aktualnego  statutu  wprowadzić  zapis  aby  przedstawiciel  klubu  radnych  do  składu  Komisji
Rewizyjnej czyli podjąć uchwałę o odwołaniu skład Komisji Rewizyjnej w całości i powołać nowy
skład Komisje Rewizyjnej z przedstawicielem klubu.
Przewodniczący zapytał  czy to  co  mówi  radny Wojciech  Chuchla koresponduje  z  tym co jest
napisane we wniosku.
R Chuchla odpowiedział, że tak. Nie pamięta co pisał. 
Przewodniczący zapytał czy radny nie pamięta co pisał. Pokazał radnemu Wojciechowi Chuchla
wniosek klubu radnych.
R. Chuchla odpowiedział, że tak.
Przewodniczący odczytał wniosek Klubu Radnych. 
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski dotyczące zmiany porządku obrad. 
R. Chuchla powiedział, że jest błąd w piśmie nie „...w dniu 19.11...” a powinno być”...16.11...” 
Przewodniczący  zapytał  czy  punkt  20  porządku  nie  wychodzi  naprzeciw  wnioskowi  radnego
Wojciecha Chuchli.

Przewodniczący poddał  pod głosowanie wprowadzenie  do porządku obrad  punktu dotyczącego
złożonego wniosku Klubu Radnych, który jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Za: 3 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 3
1 radny nie uczestniczył w głosowania.

Przewodniczący poinformował, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad sesji:
Za: 8 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 7

Ad. 4.
Przewodniczący poinformował, że wpłynął  wniosek radnego Marka Szyhyńskiego. Wniosek nie
został  podpisany ale  zostaje  uwzględniony.  Po uzgodnieniu  z  panią  protokolant  uwagi  zostają
uwzględnione. 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  uwzględnienie  w  protokole  z  poprzedniej  sesji  Rady
Gminy uwag zgłoszonych przez radnego Marka Szyhyńskiego:
Za: 9 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 4

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  (z  poprawkami  radnego  Marka
Szyhyńskiego) z poprzedniej sesji:
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Ad. 5.
Sprawozdanie  przedstawił  na  piśmie  Wójt  Gminy  Branice  –  Sebastian  Baca  (załącznik  do



protokołu). 

Ad. 6.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek zostało złożone na piśmie
(załącznik do protokołu).
R. Chuchla powiedział, że jest to kabaret. Poprosił aby przewodniczący powiedział jak w ciągu
pięciu minut radny może się ustosunkować do sprawozdania złożonego przez przewodniczącego
i wójta. Tak zorganizować prace rady aby rada miała przynajmniej pół godziny na przeczytanie
i ustosunkowanie się do sprawozdania. 
Przewodniczący powiedział, że ten kabaret został stworzony prawnie i radny ma do niego pretensje.
Jeżeli mówimy o kabarecie to należy uczestniczyć w pracach Komisji Statutowej i próbować coś
z tym zrobić. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Taki mamy statut. 
R.  Chuchla  powiedział,  że prawo  prawem ale  stosowanie  tego  prawa jest  inną  rzeczą.  Jeżeli
będziemy patrzeć  tylko  wyłącznie  na zapis  literalny to  nigdy nie  będzie  mógł  zadać  pytania.
W ciągu trzech minut nie ustosunkuje się do dokumentu. 
Przewodniczący powiedział, że zgodnie ze statutem Gminy Branice taka jest procedura i tak jest to
stosowane. Nie wie czym jest to spowodowane, może obecnością kamery. Nigdy on i Pan Wójt nie
uchylał  się  od  odpowiedzi  na  pytania  do  sprawozdania  poprzedniego.  Mamy  30  dni  na
przygotowanie  się  i  zadanie  pytań  do  sprawozdania.  Mówiliśmy o  tym,  że  będziemy wracać.
W obecnym stanie prawnym tak to realizujemy. Po to jest Komisja Statutowa żeby to ewentualnie
zmienić. Jak będzie taka wola radnych? Dodał, że jeśli radny zada pytanie, odnośnie sprawozdania,
które było 30 dni temu to odpowie. Pan wójt również odpowie?
Wójt powiedział, że radny Wojciech Chuchla już korzystał z tego prawa. 

Ad. 7.
R. Mokrzycki powiedział, że Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia na których kontrolowano
działalność bibliotek szkolnych i Biblioteki Gminnej. Odczytał protokoły z posiedzeń komisji.
Przewodniczący zapytał czy są pytania.
R. Czyszczoń zapytał jak ustalono wartość księgową zbiorów.
R. Mokrzycki odpowiedział, że z ostatniego księgowania.  
R.  Kopeczek  poinformował,  że  Komisja  Rolno-Ekologiczna  na  posiedzeniu  zajmowała  się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R.  Czyszczoń  powiedział,  że  Komisja  Realizacji  Zadań  Społecznych,  Oświatowych  i  OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R.  Hnatiuk  poinformowała,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetowo-Finansowej  oraz   Komisji
Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych radni pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
Dodała,  że  w  dniu  10  listopada  uczestniczyła  w  uroczystościach  związanych  z  obchodami
Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach.
Przewodniczący  powiedział,  że  w  dniu  dzisiejszym  radni  otrzymali  budżet.  Poprosił
przewodniczących komisji o rozpoczęcie pracy nad projektem przyszłorocznego budżetu.

Ad.8
Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia poszczególnych interpelacji radnych.
Radni  Wiesława Hnatiuk  oraz  Roman Lenartowicz   poinformowali,  że otrzymali  zadowalającą
odpowiedź. 
R. Szyhyński poinformował, że jest zadowolony z otrzymanej odpowiedzi ale w jednym punkcie
jeszcze będzie pytał Pana Wójta.
R.  Telega  powiedział  że  otrzymał  odpowiedzi  na  wszystkie  interpelacje.  Na dwie  pierwsze
odpowiedzi otrzymał zgodnie z oczekiwaniami. Na trzecią interpelację odnośnie symulacji pisał już
trzy razy, nie dostał, i po raz czwarty już nie będzie pisał.
Wójt powiedział, że radny otrzymał odpowiedź tylko nie jest z niej zadowolony. 
R. Telega powiedział, że otrzymał odpowiedzi na wszystkie trzy interpelacje. Z pierwszej i drugiej



jest zadowolony, a trzecia nie spełniła jego oczekiwań

Ad. 9.
Interpelacje złożyli:
R. Czyszczoń – 1 interpelacja,
R. Chuchla – 1 interpelacja,
R. Nowak M – 1 interpelacja,
R. Lenartowicz – 1 interpelacja.

Ad. 10.
Informacja o  wykorzystaniu  środków  unijnych  został  przedstawiona  na  piśmie  (załącznik  do
protokołu).

Ad. 11.
Przewodniczący poinformował,  że  jesteśmy przy punkcie podjęcie  uchwały w sprawie zmiany
w  budżecie  gminy,  która  zawiera  autopoprawkę  oraz  dzisiaj  jeszcze  radni  otrzymali  pisma
dotyczące kolejnych zmian w budżecie.  
R. Chuchla zapytał czy ta autopoprawka powstała już po komisjach rady.
Przewodniczący powiedział, że te pisma on również otrzymał dzisiaj.
Skarbnik powiedział, że rada otrzymała kserokopie dwóch wniosków, dyrektora ZGS w Branicach
oraz dyrektora Publicznego Przedszkola w Branicach, które wpłynęły już po komisjach. Wyjaśnił
zmianę w budżecie wynikającą ze złożonych wniosków. 

Nie było więcej pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy zawierającego
autopoprawkę i przedstawione wnioski. 
 
Przewodniczący odczytał  projekt  uchwały zawierający zmiany wynikające z autopoprawki  oraz
zmian przedstawionych przez skarbnika gminy i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XII/97/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 12.
R. Chuchla powiedział, że jego wątpliwości budzi zapis, że ostatecznej decyzji podejmuje wójt.
Powiedział, że doczytał się zapisu w § 14 ust. 4, że funkcje przewodniczącego komisji sprawuje
przedstawiciel wójta. Złożył wniosek o zmianę tego zapisu. Zaproponował aby przewodniczącego
komisji wybierała spośród siebie komisja.
Wójt zapytał radce czy zapisy ustawowe w ostatnim czasie zmieniły się. Czy wprowadziliśmy coś
nowego? Czy w minionych latach wyglądało to podobnie? Nie ma nic przeciwko temu aby komisja
wybrała przewodniczącego sama.
Radca powiedział, że zmiany są jedynie kosmetyczne. Istotnych zmian odnośnie regulacji  komisji
konkursowej  nie  ma.  Jeżeli  chodzi  o  przyznanie  komisji  bardziej  stanowczego  głosu  to  na
przeszkodzie stoi art.  15 ust.  2a  ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie.
Odczytał  przywołany  artykuł: „Organ  administracji  publicznej  ogłaszający  otwarty  konkurs  ofert
powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert”. Jest to interpretowane tak, że 
przyznanie komisji bardziej stanowczych uprawnień stanowi naruszenie tego przepisu. Co do kwestii
wyboru  przewodniczącego  to  nie  musi  tak  być,  że  przewodniczącego  wskazuje  koniecznie  organ
organizujący konkurs. Zakłada, że jest to w naszej swobodzie i teoretycznie można zapisać inaczej. 
Przewodniczący powiedział, że członków powołuje organ. 
Radca powiedział, że tak. To jest wyraźnie wskazane 

Przewodniczący poinformował o zaproponowanej przez radnego Wojciecha Chuchla zmianie § 14 ust. 



4.
Radca powiedział, że rozumie wniosek tak, że zaproponowano nowy następujący zapis: 
„Przewodniczącego komisji konkursowej wybierają członkowie komisji.” 

R. Chuchla wspomniał  jeszcze o zapisie  § 14 ust.  2  projektu uchwały:  Organizacje pozarządowe
zgłaszają swoich przedstawicieli, będących kandydatami do składu komisji konkursowych. Rozumie, że wójt
może lub musi wziąć pod uwagę zgłoszonych kandydatów. 
Wójt powiedział, że muszą być członkami komisji
Radca  powiedział,  że  to  nie  jest  dokładnie  wskazane  ponieważ  wynika  z  ustawy.  Tu  jest
ogólnikowo szerzej w art. 15. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę projektu uchwały zaproponowaną przez radnego
Wojciecha Chuchla w sprawie zmiany zapisu § 14 ust. 4 na: Przewodniczącego komisji konkursowej
wybierają członkowie komisji. 
Za: 6 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 5
Przewodniczący poinformował, że wniosek radnego Wojciecha Chuchla został przyjęty.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający dokonaną zmianę i zarządził głosowanie.
Za: 10 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2016
(Uchwała Nr XII/98/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze
świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia.

(Uchwała Nr XII/99/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 14.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XII/100/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

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

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XII/101/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 16.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  dzierżawy nieruchomości
(Uchwała Nr XII/102/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)



Ad. 17.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sprzedaży
nieruchomości

(Uchwała Nr XII/103/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 18.
R. Nowak M. zwrócił się do przewodniczącej Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych
odnośnie wniosku, który został złożony na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej dotyczący
możliwości przekwalifikowania działki na budowę wielorodzinną a nie tylko jednorodzinną. Była
na kolejne komisji Pani Bożena Orzeł i chciałby zapytać czy można dokonać takiej zmiany. 
R. Hnatiuk powiedziała, że otrzymali informację, że może być zabudowa szeregowa w przypadku
scalenia, natomiast wielorodzinna odpada. 
R. Nowak powiedział, że zamykamy sobie „furtkę”
Wójt powiedział, że do tej pory nie było zainteresowanych tą działką jeżeli chodzi o zabudowę
wielorodzinną. Jeżeli znajdzie się chętny to wtedy zmieni się plan. Zmiana teraz na tym etapie to
dodatkowe 8 miesięcy pracy. Te prace wydłużą się o 8 miesięcy. 
R. Nowak M. powiedział, że jest przykład nawet Pana Czyżowicza.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

(Uchwała Nr XII/104/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

R. Mróz złożyła wniosek o ogłoszenie 5 min. przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Teresy Mróz o ogłoszenie 5 min. przerwy.
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

Przerwa.

Ad. 19.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  określenia wzoru formularzy deklaracji i
informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym

(Uchwała Nr XII/105/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.
R. Mokrzycki powiedział, że nie ma jeszcze zmiany statutu gminy i składa wniosek o odrzucenie
projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej z porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy takie też jest stanowisko klubu radnych.
R. Chuchla odpowiedział, że tak. Poczekają na zmianę statutu. 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnego  Janusza  Mokrzyckiego  o  nie
podejmowanie uchwały w sprawie  zmiany składu Komisji Rewizyjnej. 

Za: 15 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Przewodniczący  powiedział,  że  był  przegłosowany  wniosek  a  teraz  głosowanie  o  odrzucenie



uchwały w całości.
Radca  powiedział,  że  we  wniosku  było  o  niepodejmowaniu  uchwały  i  przeszedł  czyli
wyczerpaliśmy punkt.  

Ad. 21
R.  Chuchla  powiedział,  że w kampanii  przedwyborczej  Pan Baca  zarzucał  brak  przejrzystości
działania rady i urzędu w poprzedniej kadencji. Zapyta i będzie to jego wniosek. Zostało wydanie
rozporządzenie przez Pana wójta o podwyższeniu stawek za najem gruntów pod garaże itd. 
Dlaczego  to  rozporządzenie  nie  ukazało  się  na  stronie  BIP Gminy  Branice?  Wypływa  z  tego
konkretny wniosek aby w przyszłości  wszelkie zarządzenia dotyczące mieszkańców w różnych
aspektach były umieszczane na stronie BIP. Poinformował, że złożył do wszystkich samorządów:
Głubczyce,  Branice,  Kietrz,  i  Baborów  wnioski  w  trybie  dostępu  do  informacji  publicznej
w sprawie polityki kadrowej w tych samorządach. Będzie to obraz polityki kadrowej prowadzonej
przez samorządy. 
R.  Szyhyński  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  Wojciecha  Chuchla  zapisanej  w  protokole
z poprzednie sesji Rady Gminy, który również odczytał. Powiedział, że wraca do okresy wpłynięcia
na konto gminy darowizny, która została przyjęta w późniejszym okresie. Była to darowizna banku
na dożynki w Bliszczycach.  Przedstawił swoje wątpliwości w tej sprawie. 
Przewodniczący zapytał czy te wszystkie zapytania są do radnego Wojciecha Chuchla.
R. Szyhyński powiedział, że nie, do pana Wójta. 
Przewodniczący powiedział, że Pan wójt prosił o skonkretyzować tego w piśmie.
R. Mokrzycki zwrócił uwagę na słupki z łańcuszkami na parkingu szpitalnym.
R. Chuchla powiedział że została blacha o którą ludzie się potykają. Dodał, że dzisiaj zrobił zdjęcia
tych  nieszczęsnych  śmietników,  worków i  tego  wszystkiego.  Wygląda  to  jak  slamsy.  Nie  wie
dlaczego ta firma przyjeżdża i tylko część zabiera, a część zostaje. 
R. Telega powiedział, że podobnie w Wysokiej, na osiedlu nie odbierają śmieci.
Przewodniczący powiedział, że należy zająć się tymi śmieciami nie tylko w Branicach ale również
na  pozostałych  wsiach.  Powrócił  do  sprawy  kontenerów  przy  osiedlach  wielorodzinnych,
mieszkaniowych,  które  stoją  na  gminnym terenie i  są  niechlujną  wizytówką  gminy.  Trzeba to
w jakiś sposób uporządkować ze wspólnotami mieszkaniowymi, które tym zarządzają. To jest w ich
interesie. 
R. Chuchla powiedział, że śmietnik koło schodów jest na wielkogabarytowe ale może jest to zbyt
mało nagłośniony.
Sołtys Gajewska powiedziała, że firma zabierając wysypuje te śmieci na ziemie, nie zabiera i to
wszystko zostaje. 
R. Czyszczoń powiedział, że na cmentarzach też jest ten problem. Dzwonił do urzędu do Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej o zabranie tych plastikowych wkładów.
R. M. Nowak zwrócił uwagę na lustra przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Słonecznej. Założenie
ich  spowodowało  zwiększenie  bezpieczeństwa  ale  w  rzeczywistości  były  już  jednak  wypadki.
Zaproponował  aby  je  ściągnąć  i  namalować  pasy.  Powrócił  do  złożonego  sprawozdania.
Zaproponował  aby  z  architektem  czy  geodetą  wysłać  pracownika  z  gminy  aby  wyjaśnić
mieszkańcom dlaczego akurat w tym miejscu ma być kanał i co to jest ten kanał. Podziękował za
kosze. 
R. Chuchla wspomniał o obietnicy ławeczki na ulicy Słonecznej.
R. Czyszczoń poprosił aby załatać klin który pozostał na drodze za Lewicami. 
R. Szyhyński zapytał o losy koncepcji trasy rowerowej.
R.  Telega  powiedział,  że na drodze powiatowej,  na  wysokości  skrzyżowania  do  miejscowości
Posucice jest dziura na około 30 cm.
R. Chuchla powiedział,  że sesja jest  nagrywana. Zapytał  czy Pani  Kasia Herbut zgadza się  na
upublicznienie wizerunku. Powiedział, że Pani Wiceprzewodnicząca obchodziła urodziny. Złożył
życzenia.
Przewodniczący powiedział, że rozumie, że pani Kasia Herbut nie odpowiedziała twierdząco.



P. Herbut odpowiedziała, że nie. 
R.  Lenartowicz  powiedział  o  uszkodzonym  przepuście  przy  drodze  powiatowej  w  kierunku
Wysokiej.
Sołtys  Bartoszewski  zapytał  radnych  powiatowych o drogę  powiatową  Głubczyce-Wiechowice.
Drugie  pytanie  do  przewodniczącego  rady.  Mówił  już  o  alternatywnym  rozwiązaniu  drogi
szpitalnej,  od  byłej  rzeźni  do  szpitala.  Czy coś  się  w  tym kierunku robi  aby zrobić  tą  drogę
jednokierunkową. Był nawet problem aby wyminęły się dwa autobusy. To, że o tym powiedział dwa
miesiące temu  czy pół roku to chciałby wiedzieć co się w tym kierunku robi. Powiedział, że przy
willi Pana Szaniawskiego zwisają gałęzie.
R.  Pospiszyl  odniósł  się  do  sprawy  drogi  relacji  Wiechowice-Głubczyce.  Już  w  budżecie
zaplanowano środki  finansowe na dokumentacje.  To podstawa do tego aby aplikować  o środki
unijne. Myśli, że tą drogę uda się zrobić z środków unijnych, tych transgranicznych. Jeżeli nie to
mają zapewnienie i będą do tego dążyć aby robione było z środków własnych podczas tej trwającej
kadencji. To jedna z najgorszych dróg na naszym terenie. 
Sołtys Lenartowicz zapytała czy dokumentacja jest już tworzona.
R. Pospiszyl odpowiedział, że tak.
R. Podkówka również odniósł się do sprawy drogi powiatowej relacji Głubczyce-Wiechowice.
Wójt powiedział, że uczestniczy w spotkaniach dotyczących tej drogi powiatowej. Nie ma szans na
realizację  w roku 2016.  Jedyna realna data to 2017 r.  Jeżeli  nie uda  się  w ramach współpracy
polsko-czeskiej to ta droga będzie realizowana ze schetynówki. Pierwszy etap będzie obejmował
Niekazanice-Uciechowice.  Jeżeli chodzi o śmieci to ludzie też zarzucają, że wybrano taką firmę.
Był  to przetarg i  inaczej nie można było wybrać.  Mamy pewne możliwości  restrykcji.  Udzielił
więcej  informacji.  Byli  zobowiązani  prawem  w  wyborze  firmy.  Nie  ma  wpływu  na  śmieciw
Branicach. To tylko sprawa wspólnot mieszkaniowych. Uważa że z radnymi chętnie przekażą teren
pod kontenery. 
Przewodniczący powiedział, że jeśli będzie wola rady to można zaprosić przedstawicieli wspólnot
na jedna z kolejnych sesji lub na komisje. 
Wójt powiedział, że dzwonił Pan Telega i sołtysi, rzeczywiście tak jest. Mamy pewne możliwości
restrykcji  i będą stosowane. Nauczką dla nas jest to, aby na kolejnym przetargu wymagać kamer na
samochodach.  Ławeczki  będą  robione  gdy  brygada  nie  będzie  miała  pracy.  Jeżeli  chodzi
o zarządzenie o którym mówił radny Wojciech Chuchla to też jest za tym aby wszystko było jawne
i widoczne. Pracujemy nad nową konstrukcją strony BIP. Średnia powierzchnia garaży to 20 m,
poprzednia stawka 1 zł. a teraz 1,50 zł. Nie był radny konsekwentny, to nie jest 80%.  Jeżeli chodzi
o politykę  kadrową  to przygotuje radnemu nie tylko za rok 2014 i 2015 ale przekaże za 5 lat.
Powrócił do tematu łańcuszków zdemontowanych na prośbę mieszkańców. Nie załatwia to jednak
problemu.  Wystąpi  z  wnioskiem  do  dyrektora  szpitala  o  bezpłatne  nabycie  pasa  zieleni  przy
parkingu.  Wyjaśnił  i  przedstawił  pomysł  na wykorzystanie  tego terenu.  Pozyskano  już  obiekt
w  Wysokiej  na  PSZOK.  Ma  nadzieje,  że  te  wielkogabaryty  będzie  już  można  wywozić  do
Wysokiej.  Lusterka  na skrzyżowaniu  ulic  Ogrodowej  i  Słonecznej  nie  zostaną  zdjęte  ale  pasy
zostaną namalowane. Jeżeli chodzi o kanalizację to projektant musi wziąć pod uwagę  istniejące
instalacje. Wyjaśnił.
R. M. Nowak powiedział, że 80-letnia babcia nie wie co to jest kanał.
Wójt  odniósł  się  jeszcze  raz  do  sprawy  projektu  kanalizacji  Branic.  Udzielił  informacji
dotyczących  tras  rowerowych.  Jak  na  razie  jest  zastój  jeżeli  chodzi  o  środki.  Jeżeli  będzie
cokolwiek wiadomo w tej sprawie to jest to tak ważna sprawa że sam nie podejmie decyzji, podzieli
się najpierw z mieszkańcami, a potem również rada będzie pracowała nad tym pomysłem. Przepust
o którym mówił radny Roman Lenartowicz jest na drodze powiatowej. 
R. Pospiszyl powiedział, że zapisał zgłoszone sugestie i przekaże do kierownika drogówki.
R.  Czyszczoń  powrócił  do  sprawy wjazdu na parking szpitalny o powiedział,  że rzeczywiście
należałoby poszerzyć wjazd.
Sołtys Lenartowicz powiedziała, że była mowa o ławeczkach do Branic i miejscach na kontenery.
Zapytała czy jest to finansowane z budżetu gminy. 



Wójt powiedział, że odnawiają tylko stare ławeczki. Jeżeli Pani sołtys chce do Jakubowic?
Sołtys Lenartowicz odpowiedziała, że nie, ma.
Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o plac to tylko wydzierżawią teren. 
Sołtys Lenartowicz zapytała o zakup tui.
Wójt odpowiedział, że nie. 
Sołtys Lenartowicz powiedziała, że ona wszystkie miejsca upiększa sama  z mieszkańcami.
Przewodniczący  powiedział,  że  mieszkańcy  ul.  Ogrodowej  sami  wyczyścili,  pomalowali
i zamontowali ławki. 
R.  Szyhyński  odniósł  się  do  przebudowy  drogi  i  mieszkańców,  którzy  nie  mieli  możliwości
odprowadzenia wód deszczowych. Chodzi o Branice Zamek.
Wójt poinformował, że prace projektowe cały czas trwają. Nie zgodzą się na innym projekt niż ten
który zakłada odwodnienie. Udzielił więcej informacji. 
Sołtys Wojciechowski zaproponował aby przy budżecie rozważyć budżet obywatelski. Dodał, że
pewne rzeczy robi  się  kosztem mniejszych  sołectw.  W 90% jesteśmy gmina rolniczą.  Pytając
radnego Pawła Kopeczek przewodniczącego komisji rolnej ile ma hektarów pola odpowiedział, że
nie  ma w  ogóle.  Zasugerował  aby rada  gminy  patrzyła na  rolników i  słuchała  ich.  Skoro  są
w gminie rolniczej to spojrzeć na to co mówią, w pozytywnym sensie, rolnicy.
Przewodniczący  powiedział,  że  jest  rolnikiem.  Pan  Paweł  Kopeczek  wywodzi  się  z  rodziny
rolniczej. Udzielił informacji odnośnie drogi koło kościoła. Rozmawiali ze starostą o tym aby ta
droga była jednokierunkowa. „Kołdra jest krótka” powiat mówi. Kwestia funduszy, wykupienia
gruntu którymi miałby przebiegać drugi kierunek. Kilka miesięcy temu głosowali za tym, że nie
będzie tam tego budynku wielorodzinnego, na tych działkach, ponieważ zgoda na to oznaczałaby
zamknięcie w przyszłości m.in. poprowadzenia tamtędy drogi. Pan starosta mówił, może się myli,
że to kwestia koło 10 mln. zł. 
R. Pokówka powiedział, że to jakaś abstrakcyjna cena.
Przewodniczący powiedział, że myślą nad tą drogą ale mają również nadzieje, że radni powiatowi
też rozmawiają na ten temat. Te nie kwestia zadania gminy a powiatu. Dlatego jeśli Pan Podkówka
ma jakieś informacje to poprosił aby się nimi podzielić. 
R Podkówka powiedział, że na radzie powiatu nie było wcale dyskusji na ten temat. Takie sprawy
są po ciuchu załatwiane, nie na forum powiatu. Mamy czterech radnych w koalicji powiatowej, on
jest piąty który zawsze będzie głosował za gminą. Potrzeba dobrej chęci naszych radnych aby tym
się zajęli. Mówienie o 10 mln to abstrakcja, to się zamknie w niecałym milionie. Trzeba dobrej
chęci starosty i sprawa będzie zamknięta. Nie takie projekty, widzi, realizuje się na innych gminach.
Także na naszej gminie taki  priorytetowy projekt  można realizować.  Tylko dobra chęć  koalicji
rządzącej i starosty. On zagłosuje za tym. 
Przewodniczący powiedział, czy to jest tak, że jest opozycja albo koalicja. On myślałby o dobru
gminy. 
R.  Pospiszyl  powiedział,  że nie  jest  to  kwestia  polityczna,  a  bezpieczeństwa.  Bezpieczeństwo
przede wszystkim.  Rozmawiał już ze starostą, że przyjadą i jeszcze raz będą patrzeć na lokalizacje
jakby tej obwodnicy. Jedna z wersji jest taka że droga jednokierunkowa a druga, że może to być
odciążenie całego odcinka. Wyjaśnił. Po realizacji przetargów na te drogi, które są zaplanowane
zawsze coś zostaje. I to jest szansa aby w pierwszym rzędzie zrobić projekt i to już będzie krok do
przodu. Zadeklarował, że razem ze starostą oraz kierownikiem drogownictwa przyjadą  i  jeszcze
będą na ten temat rozmawiać. Co nie znaczy, że tych rozmów nie było. Nie można mówić, że nie
było  jeśli  pan  wójt  rozmawiał.  Cały  czas  rozmawiamy.  Poprosił  o  nie  robienie  rozgrywek
politycznych. Ten pomysł z obwodnicą pojawił się już 12 lat temu.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że już poczynili starania i umówili się, że wyślą pismo z panem
wójtem do powiatu. Te pismo, jest obrazą dla mieszkańców Branic. Pracownik starosta uzasadnił to
w ten sposób, że poucza jakim gabarytami,  pojazdami jeździ się tą drogą. Nie o to chodzi. Mamy
pięciu  radnych w powiecie,  to  wspólnie  starajmy się  aby coś  zrobić  dla  gminy Branice.  Czy
mówimy o 10 mln. zł?
Przewodniczący powiedział, że może się mylić.



Sołtys Bartoszewski powiedział, że zna osobę która ma tam działkę  i nie mieszka tu w gminie
Branice. To jest realne tylko trzeba się za to wziąźć i zająć. 

Ad. 22. 
Wobec  wyczerpania  punktów  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  Marian  Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut



Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE

od dnia 19 października 2015 r. do dnia 15 listopada 2015 r. 
(na sesje Rady Gminy Branice w dniu 16 listopada 2015 r.)

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repre zentacja gminy i inne działania
• 19.10.2015 r. (Branice), sesja Rady Gminy;
• 20.10.2015 r. (Branice), wizyta gospodarcza w miejscowościach naszej gminy;
• 21.10.2015 r. (Uciechowice), wspólne spotkanie ze  Starostą Powiatu Głubczyckiego dotyczące

powstania domu dziecka;
• 22.10.2015 r. (Branice),  zebranie z dyrekcją szkół podstawowych z terenu naszej gminy;
• 22.10.2015 r. (Branice), spotkanie z panem Zdzisławem Raszewskim;
• 22.10.2015  r.  (Branice),  spotkanie  z  architektami  zagospodarowania  przestrzeni  Państwem

Kowalik;
• 23.10.2015 r. (Branice),  spotkanie z projektantem kanalizacji Branic;
• 26.09.2015 r. (Branice), oględziny basenu ze specjalistycznymi firmami trudniącymi się naprawą

niecek basenowych;
• 27.10.2015 r. (Opole), spotkanie w WFOŚ  z Prezesem Zarządu Panem Piotrem Soczyńskim;
• 29.10.2015 r. (Opava),  spotkanie z Povodi Odry w sprawie modernizacji  dwóch mostów na  

terenie naszej gminy - Wiechowice, Dzierżkowice;
• 29.10.2015 r. (Branice), szkolenie dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów; 
• 30.10.2015  r.  (Branice),  spotkanie  z  Panią  architekt  Weroniką  Białas  dotyczące  projektu

technicznego na lokalizację kasy na parterze urzędu gminy;
• 01.11.2015 r.  (Brumovice),  złożenie kwiatów i  zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej

obóz dla więźniów politycznych w Brumovicach;
• 02.11.2015. (Branice), spotkanie z Ireneuszem Kleczkiem reprezentującym firmę Horyzont, która

wykonuje na zlecenie urzędu pomiary geodezyjne pod skanalizowanie Branic;
• 03.11.2015  r.  (Branice),  spotkanie  z  przedstawicielami  klubów  sportowych  z  terenu  naszej

gminy;
• 04.11.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firm produkujących świetlne iluminacje

uliczne;
• 05.11.2015 r. (Branice), spotkanie ze Starostą Uvalna Panem Radimem Simkiem;
• 06.11.2015 r. (Opole), Urząd Wojewódzki - spotkanie dotyczące możliwości powstania domu

dziecka na terenie gminy Branice;
• 08.11.2015 r. (Branice), uczestnictwo w uroczystej mszy w intencji biskupa Nathana odprawianej

przez Arcybiskupa Nosola; 



• 09.11.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej;
• 09.11.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych;
• 09.11.2015 r.(Branice), udział w pracach Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych

i OSP ;
• 09.11.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Rolno-Ekologicznej;
• 09.11.2015 r. (Głubczyce),  notarialne nabycie nieruchomości w Wysokiej z przeznaczeniem na

lokalizację PSZOK;
• 10.11.2015 r. (Vavrovie), spotkanie ze Starostą  Vavrovic;
• 10.11.2015  r.  (Branice),  udział  w  uroczystościach  upamiętniających  święto  11  listopada

w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach;
• 10.11.2015 r. (Głubczyce), udział w uroczystościach powiatowych upamiętniających święto 11

listopada;
• 11.10.2015 r. (Branice), uczestnictwo w mszy świętej odprawianej  w intencji ojczyzny;
• 12.11.2015 r. (Włodzienin), spotkanie z dyrektorem szkoły podstawowej we Włodzieninie Pa-

nem Krzysztofem Kinalem;
• 12.11.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Immaculata;
• 13.11.2015 r. (Kietrz); zebranie członków Lokalnej Grupy Działania - Płaskowyż Dobrej Ziemi

w Kietrzu.

II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:
• 19.10.2015 r.  -  w  sprawie  ustalenia zasad udostępniania  hali  sportowej  i  sali  gimnastycznej

Zespołu  Gimnazjalno-Szkolnego  w  Branicach,  opłat  za ich  udostępnienie  i  przypadków
w których udostępnienie może następować nieodpłatnie;

• 23.10.2015 r. - w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków;
• 03.11.2015 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. 

b) dotyczące Urzędu Gminy: 
• 20.10.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego;
• 23.10.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego;
• 26.10.2015 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w jednostkach OSP;
• 26.10.2015  r.  -  w  sprawie  zasad  obiegu  korespondencji  przy  wykorzystaniu  systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Branice. 



Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Branice 
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy

tj. od 19 października do 16 listopada 2015 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.

2. Reprezentowałem  Radę  Gminy  Branice  podczas  uroczystości  związanych

z  obchodami  Narodowego  Święta  Niepodległości  w  Zespole

Gimnazjalno -Szkolnym w Branicach, które odbyły się 10 listopada 2015 r. 

3. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.

4. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy.

Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady.








