
Protokół Nr XIII/16 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 18 stycznia 2016 r., od godz. 10.00 do godz. 13.00 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina - Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl - Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Stanisław Rzeszuciński - Skarbnik Gminy Branice, 
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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na 
lata 2016-2019. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych 
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego we Włodzieninie 
poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Lewicach. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym 
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 
2018. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Branice na lata 2016-2022. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Branice do Stowarzyszenia pod nazwą 
„Subregion POŁUDNIOWY”. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 
niezabudowana Nr 230/2 o pow. 0.2000.ha, położona w miejscowości Niekazanice). 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 
niezabudowana Nr 409/2 o pow. 0.1600 ha, położona w miejscowości Branice). 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2016 rok. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 



25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej na 
2016 rok. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Realizacji Zadań Społecznych, 
Oświatowych i OSP na 2016 rok. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych na 2016 rok. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno-Ekologicznej na 2016 
rok. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice. 
30. Wolne wnioski i zapytania. 
31. 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. 
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. 
Brak uwag. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad 
Za: 14   Przeciw: 0   Wstrzymało się: 1 
 
Ad. 4 
Przewodniczący zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.  
Brak uwag. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: 
Za: 14    Przeciw: 0    Wstrzymało się; 1 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do 
protokołu).  
R. Telega powiedział, że otrzymali na piśmie sprawozdanie Wójta ale nie wiadomo o co chodzi w 
poszczególnie przedstawionych punktach. Np: "Spotkanie z radnym powiatu głubczyckiego 
Grzegorzem Zakowicz". Nie wiadomo jakiego tematu dotyczyło to spotkanie.  
R. Chuchla powiedział, że dobrą praktyką były pytania jeśli są wątpliwości, a Wójt powinien 
udzielić odpowiedzi, chociażby krótkiej. 
Wójt powiedział, że radny Telega nie uważa, rozmawiano już o tym dwie, trzy sesje  temu. Za 
każdy razem mówił, że jeśli radny ma jakieś pytania to prosi napisać, a on odpowie. Sprawozdanie 
przedstawione, te ogólniki, zajęło cztery strony, a jakby miał o każdym spotkaniu napisać to 
musiałby  wydać publikację książkową dotyczącą tego co robił.  
R. Telega odniósł się do słów wójta i powiedział, że będzie to nie potrzebna korespondencja ale 
jeśli wójt tak uważa.  
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek zostało złożone na piśmie 



(załącznik do protokołu). 
 
Ad.7 
R. Mokrzycki poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła dwa spotkania. Jedno było poświęcone 
sprawie, która została przekazana przez Kancelarie Prezesa Ministrów natomiast drugie było 
poświęcone opracowaniu planu pracy komisji na rok 2016. 
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna odbyła posiedzenia na których 
pracowano nad projektem budżetu na rok 2016 oraz porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP odbyła 
posiedzenia na których pracowano nad projektem budżetu na 2016 rok, porządkiem obrad 
dzisiejszej sesji oraz nad planem pracy komisji na rok 2016. 
R. Hnatiuk poinformowała, że Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych odbyła 
posiedzenia w dniach 07 i 14.12.2015 r. oraz 11.01.2016 r. natomiast Komisja Budżetowo-
Finansowa w dniach 23 i 25.11, 14 i 21.12.2015 r. oraz 11.01.2016 r. Pracowano nad opinią o 
projekcie budżetu oraz porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Dodatkowo zajmowano się analizą 
wniosku o podwyżkę diet dla sołtysów. 14 grudnia brała udział w spotkaniu opłatkowym w 
Branicach, 10 stycznia w spotkaniu opłatkowym we Włodzieninie natomiast 8 i 15 stycznia w 
samorządowym turnieju. Podziękowała za nowe tablice informacyjne we Włodzieninie oraz za 
pomoc przy organizacji opłatka we Włodzieninie.  
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Statutowa pracowała nad projektem zmian 
do statutu gminy. 
 
Ad.8 
Przewodniczący obrad poinformował o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
R. M. Nowak podziękował Staroście Powiatu Głubczyckiego oraz Radnym Powiatowym za 
przyczynienie się do realizacji złożonej interpelacji. 
R. Lenartowicz poinformował, że jego interpelacja będzie wykonana. 
R. Czyszczoń podziękował za wykonanie interpelacji.  
R. Chuchla poinformował, że odpowiedź na jego interpelację jest zadowalająca. 
 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złożyli: 
R. Telega - 2 interpelacje, 
R. Szyhyński - 2 interpelacje, 
R. Hnatiuk - 1 interpelacja. 
 
Wójt zapytał czy radny Zdzisława Telega należy do Klubu radnych. 
R. Telega odpowiedział, że tak.  
Wójt zapytał czy to ten sam klub radnych do którego należy radny Marek Szyhyński. 
R. Telega odpowiedział, że tak.  
Wójt powiedział, że 5 listopada radny Marek Szyhyński otrzymał wyczerpującą odpowiedź na 
interpelację w temacie oszczędności za wywóz odpadów komunalnych. 
R. Szyhyński powiedział, że odpowiedź była do Marka Szyhyńskiego nie do klubu radnych.  
Wójt powiedział, że w tych wszystkich oszczędnościach radny nie uwzględnił ściągalności. To co 
ewentualnie można by obniżyć to 0,79 zł. na osobę. 
R. Telega powiedział, że wójt już o tym mówił. 
Wójt zapytał po co radny pyta jeśli już o tym słyszał. Zapytał czy radny Marek Szyhyński brał 
udział w posiedzeniach komisji dotyczących projektu budżetu na rok 2016. 
R. Szyhyński odpowiedział, że tak. 
Wójt powiedział, że szkoda, że radny Marek Szyhyński nie złożył wniosku odnośnie Włodzienina 
do projektu budżetu. Uważa, że wszyscy głosowaliby za  takim wnioskiem. Dodał, że sam może nie 



wiedzieć o wszystkim co dzieje się we wszystkich miejscowościach gminy.  
R. Telega powiedział, że nie jego sprawą jest kontrolowanie ściągalności opłaty za wywóz 
odpadów. To jest sprawa urzędu. Faktem jest, że ostatnio nadmieniał wójt o tych 0,79 zł. Od 
listopada, grudnia zostały pieniądze. Interesuje go gdzie one są. Mówiono o koszach, ale prosi aby 
dokładnie napisać ile zostało i na co dokładnie przeznaczono te środki.  
Sołtys Wojciechowski powiedział, że też ma pytanie z poprzedniej kadencji. Gdzie jest 500 tys. zł. , 
które wzięto ze środków unijnych, a potem wzięto kredyt aby spłacić te 500 tys. zł.. Wie, że nikt nie 
zabrał ich do kieszenie ale na co przeznaczono te środki? 
 
Ad. 10. 
Nie było uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający autopoprawkę i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019. 

(Uchwała Nr XIII/106/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

Ad. 11.  
R. Chuchla powiedział, że rozmawiano na ten temat na komisjach. Wójt w projekcie budżetu w 
wydatkach majątkowych wskazał 75 tys. zł. na remont stadionu, drugie 75 tys. zł. ma być ze 
środków zewnętrznych. Były dwie propozycje aby te 75 tys. zł. wprowadzić do rezerwy, ponieważ 
środki zewnętrzne mogą nie wpłynąć. Druga propozycja, aby dofinansować te zadanie tylko do 
wysokości środków otrzymanych, zewnętrznych. Składa wniosek aby przesunąć kwotę 75 tys. zł. 
do rezerwy celowej z określeniem nazwy zadnia: "Remont obiektów sportowych w gminie 
Branice". 
R. Sęga zapytał co to zmieni. 
Przewodniczący zapytał z jakiego to działu przesunąć. 
R. Chuchla poprosił o pomoc skarbnika. 
Skarbnik powiedział, że jest to dział 926. 
R. Fuczek złożył wniosek do Klubu Radnych "Razem dla mieszkańców" o przyjęcie go w skład 
klubu. 
Zapytał czy są jeszcze jakieś wnioski do projektu budżetu. 
Wójt poinformował, że wszystkie zadania zapisane w budżecie uwarunkowane są otrzymaniem 
środków zewnętrznych. Dodał, że do końca lipca trzeba dokonać remontu stadionu aby klub 
otrzymał licencję. 17 lipca przyjdą sportowcy aby podziękować. 
R. Chuchla zapytał czy te 75 tys. zł. wystarczy aby nie cofnięto licencje. 
Wójt powiedział, że w minimalnym zakresie powinno.  
R. Chuchla wycofał zgłoszony wniosek. 
Stałe komisje rady wyraziły pozytywne opinie na temat projektu budżetu na 2016 rok. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający zgłoszoną już na komisjach autopoprawkę i 
zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok 
(Uchwała Nr XIII/107/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 12. 
Przewodniczący poinformował radę o błędach drukarskich w przedstawionym projekcie uchwały. 
Komisje rady wyraziły pozytywne opinie. 
R. Chuchla powiedział, że jeśli otrzymują dokumenty i okazuje się, że nie do końca są poprawne to 
jaka jest pewność, że teraz już są ok.  



Wójt powiedział, że pewności nigdy nie mamy, on ufa swoim radcą. 
 Przewodniczący odczytał projekt poprawionej uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

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

(Uchwała Nr XIII/108/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 13. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 4 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 
(Uchwała Nr XIII/109/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 14. 
R. Kopeczek powiedział, że Komisja Rolno-Ekologiczna wyraziła pozytywną opinię. 
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
wyraziła pozytywną opinie, ale za chwilę zgłosi prośbę. 
R. Hnatiuk poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa oraz Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych wyraziły pozytywne opinie.  
R. Czyszczoń powiedział, że radni otrzymali uzasadnienie do tego projektu uchwały ale prosi o 
przedstawienie jeszcze sprawy obecnym sołtysom. 
Wójt powiedział, że 8 miesięcy temu zastanawiano się czy ogłaszać nabór do przedszkola w 
Lewicach. Było tylko 5 osób. Koszty utrzymania to kwota 150 tys. zł. rocznie. Poinformował, że 
projekt tej uchwały nie został przedstawiony na wniosek radnej Sabiny Żywina. Ten oddział był 
otwierany na 5 godzin. Rodzice pracujący potrzebują przedszkola 8-9 godzinnego. Dodatkowo 
przyczyniła się do tej decyzji demografia. Lepiej mieć dwa bardzo dobrze wyposażone przedszkola 
niż 7-8 przeciętnych. Jeżeli chodzi o pracowników to część z nich znalazło pracę w przedszkolu we 
Włodzieninie a część przeszło na emeryturę. 
R. Telega zapytał czy 10 tys. zł. to koszt miesięczny. 
Wójt odpowiedział, że około 150 tys. zł. rocznie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 8     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 6 
 
1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola 
Publicznego we Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w 

Lewicach. 
(Uchwała Nr XIII/110/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla 
 
Ad. 15. 
Komisje rady wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
Radny Wojciech Chuchla nieobecny na sali. 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

(Uchwała Nr XIII/111/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 16. 
Komisje  wyraziły pozytywne opinie. 
R. Telega poprosił aby wnioskodawca wniosku wyjaśnił o co chodzi w projekcie uchwały. 
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że złożyła jeden wniosek o podwyższenie diet dla 
sołtysów o kwotę 50 zł. W trakcie rozmów nad wnioskiem część radnych nie przychyliło się do jej 
wniosku. Wycofała wniosek i złożyła kolejny o wypłacenie diety w wysokości 150 zł. w miesiącach 
w których nie ma sesji. 
Sołtys A. Poremba powiedziała, że część sołtysów złoży wniosek o wsparcie finansowe. Nie 
ukrywają, że ich praca łączy się również z kosztami. Wyjaśniła wniosek i poprosiła o pozytywnie 
załatwienie wniosku.  
Wójt powiedział, że sołtysi, jego zdaniem, w większości dopłacają do swojej pracy. To co sołtysi 
otrzymują to symboliczna kwota. Popiera wniosek radnej Marty Humeniuk-Wiśniewskiej aby w 
przyszłości podwyższyć.  
Sołtys A. Poremba powiedziała, że to nie zapłata za prace a zwrócenie kosztów poniesionych. Prace 
wykonują społecznie. 
Do sali wszedł radny Wojciech Chuchla. 
Przewodniczący powiedział, że sołtysi otrzymują diety z tego samego paragrafu co radni. Budżet 
mógłby nie wytrzymać podwyżki proponowanej w pierwszej kolejności. Te dwa miesiące to około 
6000 zł. Budżet rady i tak został obniżony. Gdyby był pierwszy wniosek to padłoby pytanie komu 
zabrać. Wrócimy do tego tematu przy kolejnym budżecie. W tym projekcie uchwały chodzi o to aby 
sołtysi otrzymywali dietę w wysokości 150 zł. w miesiącach kiedy nie ma sesji. 
Sołtys M. Wojciechowski powiedział, że do tej pory nie otrzymywali w tych miesiącach. To czy 
teraz można? Czy nie lepiej w innych miesiącach dodać? Dieta nie jest równoznaczna z pensją. 
Przewodniczący powiedział, że sołtysi otrzymują z tego samego paragrafu diety co radni. Zapytał 
czy chodziło sołtysowi o to, że jeśli radni nie otrzymują diety w danym miesiącu to sołtysi też nie 
powinni?  
Sołtys M. Wojciechowski potwierdził. Chciałby aby to dokładnie sprawdzić. 
P. Grefling odczytał zapis art. 37b ust 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dodał, że nie ma tutaj 
ścisłego związku z posiedzeniami. 
Sołtys M. Wojciechowski zapytał co będzie jak radni powiedzą: "Nie było sesji, my nie mamy diety 
a sołtysi mają" 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.  
R. Chuchla powiedział, że były terminy do składania wniosków do projektu budżetu i wniosek ten 
nie został wtedy złożony. Ponieważ będziemy decydować i nie wiadomo czy zaplanowany budżet 
wystarczy on składa wniosek o obniżenie diet dla radnych o 50%.  
Przewodniczący zwrócił uwagę na poziom pracy merytorycznej rady gminy. 
Wójt powiedział, że patrząc na pracę swojej Pani sołtys, która na pewno dokłada, te 150 zł. to mało 
i nie ma co rozmawiać. Poprosił też nie głosować nad obniżenie diet dla radnych. Były 
oszczędności w budżecie rady i na pewno te środki wystarczą. 
Przewodniczący zapytał czy radny podtrzymuje wniosek.  
R. Chuchla powiedział, że tak. 
R. Mokrzycki powiedział, że diety radny obwarowane są pewnymi zapisami ustaw. 
P. Grefling odczytał art. 25 ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym. Powiedział, że te ustalenia są 
maksymalne, a ponieważ mówimy o obniżenie diet to nic się nie dzieje. 
R. Telega zapytał czy rada nie może obniżyć sobie diet. 
P. Grefling odpowiedział, że może. 
Przewodniczący poprosił radnego Wojciecha Chuchla o decyzje. 
R. Chuchla powiedział, że podtrzymuje wniosek.  



Przewodniczący powiedział, że dokończymy punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie diet 
sołtysów i następnie przejdziemy do wniosku radnego Wojciecha Chuchla o zmianę porządku 
obrad. 
R. Telega zapytał czy porządek musi być zmieniony. 
Przewodniczący odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 
Jeden rady nie brał udziału w głosowaniu. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  zasad otrzymywania i wysokości diet 
przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 

Branice. 
(Uchwała Nr XIII/112/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Przewodniczący powiedział, że punkt 17 porządku będzie dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmian diet radnych. Zapytał radnego Wojciecha Chuchla czy ma projekt takiej uchwały. 
R. Chuchla zapytał czy może złożyć wniosek w sprawie formalnej. 
Przewodniczący odpowiedział, że tak. 
R. Chuchla złożył wniosek o ogłoszenie przerwy. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha Chuchla o ogłoszenie przerwy.  
Za: 3    Przeciw: 9   Wstrzymało się: 3 
Wniosek o ogłoszenie przerwy nie został przyjęty. 
 
Starosta zapytał czy jeden radny może być wnioskodawcą uchwały. 
Przewodniczący odpowiedział, że tak. 
P. Grefling potwierdził. 
Starosta poinformował, że w powiecie 5 radnych może być wnioskodawcą uchwały. 
Przewodniczący poprosił o doprecyzowanie wniosku przez radnego Wojciecha Chuchla. 
R. Chuchla powiedział, że kierując się troską o to aby nie zabrakło pieniędzy wnioskuje o podjęcie 
w dniu dzisiejszym uchwały o obniżenie o 50 % diet radnych.  
R. Żywina powiedział, że sprawa ta była poruszana na komisjach. Dlaczego teraz rozpoczyna się 
dyskusję? 
R. Hnatiuk zapytała dlaczego radny nie przygotował wniosku wraz z uchwałą. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie jako punkt 17 (kolejne punkty 
będą miały numerację o jedną wyższą) wniosku radnego Wojciecha Chuchli o podjęcie uchwały w 
sprawie obniżenia o 50% diet radnych. 
Za: 3    Przeciw: 11   Wstrzymało się: 1 
 
Wniosek radnego Wojciecha Chuchla o zmianę porządku obrad nie został przyjęty. 
 
Ad. 17.  
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 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 XIII/113/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 



Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla. 
 
R. Sęga zgłosił wniosek o ogłoszenie 10 minutowej przerwy. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy 
Za: 11    Przeciw:0   Wstrzymało się: 2 
Jeden radny nie uczestniczył w głosowaniu oraz na sali nieobecny radny Wojciech Chuchla. 
 
PRZERWA 
 
Po przerwie nieobecny radny Zdzisław Telega. 
 
Ad. 18. 
Komisje rady wyraziły pozytywne opinie. 
Do sali wszedł radny Zdzisław Telega. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2016 – 2018. 
(Uchwała Nr XIII/114/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 19. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
R. Szyhyński powiedział, że na Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych zgłaszał aby 
nanieść do projektu strategii stowarzyszenia. Otrzymał poprawkę do uchwały ale nie jest pewny czy 
LZS Rolnik Lewice jest stowarzyszeniem wpisanym do KRS-u, czy jest to stowarzyszenie zwykłe 
wpisane do rejestru starosty. 
Wójt powiedział, że musi sprawdzić 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały z naniesionymi poprawkami zgłoszonymi na 
posiedzeniach komisji i zarządził głosowanie 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata 2016-2022 
(Uchwała Nr XIII/115/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 20. 
Komisje rady wyraziły pozytywne opinie. 
R. Nowak powiedział, że wczoraj w radiu Opole słyszał, że gmina Nysa chce wystąpić z 
województwa opolskiego. 
Wójt powiedział, że to nie ma nic wspólnego z tym projektem uchwały. Będzie to stowarzyszenie 
potrzebne aby skutecznie pozyskiwać środki unijne i to już w najbliższym czasie.  
Starosta powiedział, że popiera stanowisko wójta. To stowarzyszenie pozwoli na dzielenie środków 
między  nami. Udzielił więcej informacji. Będziemy mieli większy wpływ na to jak te środki będą 
dzielone. To o czym mówi radny Maciej Nowak to słowa "wielkich polityków". To niczemu nie 
służy. Udzielił więcej informacji.  
R. Szyhyński zapytał czy te wątpliwości odnośnie statutu zostały „rozwiane”.  
P. Grefling powiedział, że złożył zastrzeżenia ponieważ ten statut wymaga doprecyzowania oraz po 
to aby ktoś nie powiedział, że go nie czytał. Ten statut na pewno będzie wymagał poprawek.  
Starosta powiedział, że rada podejmuje uchwałę intencyjną. Statut będzie przyjmowany na 
zebraniu. Będzie poprawiany.  
R. Chuchla powiedział, że przystępujemy do czegoś co nie istnieje. To uchwała intencyjna. 



Starosta powiedział, że jest to wola o utworzeniu. Udzielił więcej informacji. 
R. Chuchla powiedział, że uchwała jest w sprawie przystąpienia czyli już coś istnieje. 
Wójt powiedział, że pozostałe samorządy już przystąpiły. Nie było uwag.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Branice do 
Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”  

(Uchwała Nr XIII/116/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 21. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(Uchwała Nr XIII/117/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 22. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

(Uchwała Nr XIII/118/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 23. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
R. Telega poprosił aby w miesiącu czerwcu lub wrześniu w sesjach rady brała udział Pani dyrektor 
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach. 
P. K. Herbut odczytała pkt 2 w miesiącu wrześniu planu pracy rady, który brzmi: „Informacja nt. 
Placówek oświatowo-wychowawczych w gminie Branice”. Informacji udzielą dyrektorzy 
placówek. 
R. Telega wycofał swoją prośbę. Poinformował, że jest w porządku. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjecia planu pracy Rady Gminy Branice 

na 2016 rok 
(Uchwała Nr XIII/119/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 24. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2016 rok 

(Uchwała Nr XIII/120/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
Ad. 25. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 



Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-

Finansowej 
(Uchwała Nr XIII/121/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 26. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
R. Czyszczoń poinformował o dokonanej zmianie w miesiącu październik: z bibliotek na świetlice 
wiejskie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający dokonaną zmianę i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Realizacji 
Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 

(Uchwała Nr XIII/122/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 27. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
R. Hnatiuk poinformowała, że w planie pracy w miesiącach wrzesień-październik, w punkcie 4 ma 
być rok 2016, a nie 2015. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały z naniesioną poprawką i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Lokalnych 
Przedsięwzięć Gospodarczych 

(Uchwała Nr XIII/123/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 28. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno-
Ekologicznej 

(Uchwała Nr XIII/124/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 29. 
R. Mokrzycki zapytał czy możemy zmienić w statucie zapis dotyczący dokonywania zmian w 
porządku obrad. Aby można było zmiany dokonywać na początku sesji. 
P. Grefling odczytał art 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. Powiedział, że nie możemy 
wyeliminować możliwości dokonywania zmian w porządku obrad w każdym czasie sesji rady.  
Przewodniczący powiedział, że ustawa też nie "mówi", że na początku. 
P. Grefling odczytał orzecznictwo w sprawie dokonywania zmiany w porządku obrad, z którego 
wynika, że ustawa nie określa w którym momencie można dokonywać zmiany w porządku obrad. 
R. Mokrzycki zapytał o ilość radnych wnioskujących o podjęcie uchwały. Proponuje aby to było 5 
radnych. Odesłać projekt statutu do Komisji Statutowej. 
R. Telega zapytał po co teraz mamy to robić. Co to ma na celu? Był wniosek, poddano pod 
głosowanie i nie przeszedł.  
Przewodniczący powiedział, że jest propozycja, wniosek aby projekt uchwały mogło złożyć 5 
radnych, a nie jak do tej pory 1 radny. 
R. Telega zapytał czy dzisiaj nie przyjmujemy statutu i odsyłamy ponownie do Komisji Statutowej.  



Przewodniczący zapytał radnego Janusza Mokrzyckiego czy składa wniosek o nie przyjmowanie 
statutu na sesji w dniu dzisiejszym i odesłanie do Komisji Statutowej w celu dalszych prac nad 
zmianami. 
R. Mokrzycki powiedział, że tak  wnioskuje. 
Przewodniczący poprosił aby uczestniczyć w pracach Komisji Statutowej.  
R. Szyhyński powiedział, że już rok pracowano nad statutem. Ten zapis będzie ograniczał radnych. 
Nie rozumie tego. Jaki to ma cel? 
Przewodniczący powiedział, że mamy wniosek radnego Janusza Mokrzyckiego o zwrócenie 
projektu statutu do Komisji Statutowej. 
R. Chuchla zapytał czy radny na początku sesji nie wiedział, że będzie zgłaszał taki wniosek.  
R. Mokrzycki zapytał gdzie był radny Wojciech Chuchla na początku sesji, że w trakcie wychodzi z 
takimi rzeczami.  
R. Chuchla zapytał co zapisane jest w ustawie o samorządzie gminnym odnośnie liczebności 
radnych, którzy składają wniosek o podjęcie uchwały.  
P. Grefling poinformował, że te kwestie reguluje statut gminy. 
R. Chuchla złożył wniosek o odrzucenie wniosku radnego Janusza Mokrzyckiego. 
R. Nowak powiedział, że radni robią mały cyrk. Jeśli możemy składać wnioski w trakcie sesji, to 
niech będzie to na papierze, przygotowany wniosek a nie słownie.  
R. Mokrzycki poinformował, że wniosek złożył już na piśmie.  
R. Telega zapytał czy chodzi o to, że wniosek będzie ważny jeśli go podpisze 5 radnych.  
Przewodniczący poinformował, że chodzi o projekty uchwał.  
R. Telega powiedział, że projekt uchwały będzie musiał być podpisany przez 5 radnych. 
Przewodniczący powiedział, że dzisiaj jest wniosek o przekazanie projektu uchwały w sprawie 
statutu ponownie do Komisji Statutowej. 
R. Chuchla powiedział , że po raz pierwszy Komisja Statutowa tak długo pracuje nad statutem. 
Przewodniczący powiedział, że wniosek został złożony i trzeba go przegłosować. Skończyło się, że 
przewodniczący ma 2 głosy i decyduje.  
R. Telega powiedział, że podobnie zachował się radny Wojciech Chuchla i uznano, że wniosek nie 
może przejść.  
Przewodniczący powiedział, że jest wniosek o przekazanie projektu statutu do prac na Komisji 
Statutowej. 
R. Kopeczek zawnioskował, aby wpisano w statucie, że projekt uchwały może złożyć 5 radnych. 
R. Telega powiedział, że wprowadzenie tego zapisu spowoduje zablokowanie rady. 
R. Chuchla powiedział, że jeśli mamy projekt uchwały to co stoi na przeszkodzie aby w trakcie sesji 
wnieść poprawki do statutu. 
P. Grefling powiedział, że można. 
Przewodniczący zapytał czy najpierw głosujemy nad wnioskiem radnego Janusza Mokrzyckiego. 
P. Grefling odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący powiedział, że jest to wniosek najdalej idący.  
R. Chuchla poprosił o odczytanie.  
R. Mokrzycki odczytał wniosek dotyczący odesłania projektu uchwały w sprawie statutu Gminy 
Branice ponownie do Komisji Statutowej. Komisja będzie kontynuowała prace nad projektem 
statutu. Nie podejmowanie uchwały na bieżącej sesji. 
R. Chuchla powiedział, żeby radny przestał tak prowadzić sesje bo mu się nie podoba. Złożył 
wniosek o przerwanie sesji i kontynuowanie w innym dniu.  
Na sali nieobecna radna Sabina Żywina. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha Chuchla o przerwanie sesji i 
kontynuowanie w innym dniu. 
Za: 3    Przeciw: 11    Wstrzymało się: 0 
 
Na sali nieobenca radna Sabina Żywina. 



Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Janusza Mokrzyckiego o skierowanie 
projektu uchwały w sprawie statutu Gminy Branice do Komisji Statutowej i nie podejmowanie 
uchwały w dniu dzisiejszym. 
Za: 9    Przeciw: 2    Wstrzymało się:3 
Na sali nieobecna radna Sabina Żywina. 
 
R. M. Nowak poprosił o określenie terminu składaniu wniosków do Komisji Statutowej.  
R. Humeniuk-Wisniewska powiedziała, że zarzuca się Komisji Statutowej, że przeciąga pracę na 
projektem statutu, a to radni cały czas o coś nowego wnioskują. Poprosiła o składanie wniosków do 
statutu do końca stycznia. 
Przewodniczący powiedział, że jeśli pójdzie tak dalej to budżet jednak tego nie wytrzyma.  
 
Ad. 30. 
Na sali obecna radna Sabina Żywina. 
R. Chuchla powiedział, że zawsze określało się czaso okres działania komisji doraźnej. Poprosił 
przewodniczącego aby określić taki czas działania komisji. 
Przewodniczący zapytał czy mogą określić, ograniczać pracę komisji. 
P. Grefling powiedział, że ograniczyć nie. Można określić czasowo ale jest to ingerencja w uchwałę. 
R. Humeniuk-Wiśniewska zapytała czy ma prawo zamknąć pracę komisji i nie przyjmować 
wniosków po wyznaczonym terminie. Jest takie prawo? 
R. Chuchla powiedział, że radna ma prawo poinformować wszystkich radnych, że komisja działa do  
końca stycznia i z dniem 1 lutego przekazuje dokumenty dotyczące statutu.  
Przewodniczący powiedział, że nie możemy ograniczać komisji. 
R. Chuchla powiedział, że możemy podjąć uchwałę.  
R. Telega zapytał czy może otrzymać odpowiedź od Komisji Statutowej dlaczego jeden jego 
wniosek do statutu przeszedł a drugi już nie.  
Przewodniczący odpowiedział, że tak.  
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że pierwszy wniosek dotyczący korespondencji ujęto w 
informacji przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym. Jeżeli chodzi o drugi 
wniosek to konsultowano go z radcą. Nie możemy wpływać na przewodniczących komisji. 
Wpływać, ograniczać czy zakazywać pracy radnym. Dlatego komisja nie przychyliła się do 
wniosku. 
R. Mokrzycki zapytał skąd obniżka diet radnych o 50%, a nie np. o 70 czy 90%. Zapytał dlaczego 
radny Wojciech Chuchla nie zrzeknie się swojej diety. 
R. Lenartowicz podziękował za wycięcie drzewa.  
R. Chuchla powiedział, że jeśli składają propozycję do Komisji i jeden wniosek został tylko 
uwzględniony to czy przewodniczący komisji, tym razem statutowej, ma obowiązek przedstawić 
wnioski po zakończeniu prac komisji. Przedstawić propozycje komisji i wnioskodawcy.  
Przewodniczący powiedział, że każdy wniosek komisja statutowa przegłosowuje i jeśli zostaje to 
przyjęte przez komisje to jest to później propozycją w statucie, przedstawioną na radzie.  
R. Humeniuk-Wiśniewska powiedziała, że na posiedzeniach komisji stałych informowała o 
wnioskach, które wpłynęły oraz o proponowanych zmianach. 
Przewodniczący powiedział, że każdy może przyjść i uczestniczyć w posiedzeniu Komisji 
Statutowej.  
R, Chuchla powiedział, że wszystkie wnioski powinny zostać przedstawione na sesji rady.  
Przewodniczący powiedział, że wnioskodawca może przedstawić. 
R. Humeniuk-Wiśniewska powiedziała, że są protokoły z komisji i tam jest wszystko zawarte.  
R. Sęga zapytał o utrzymanie dróg w czasie zimy.  
Starosta zapytał czy droga o którą pyta była sypana. 
R. Sęga odpowiedział, że rano.  
Starosta powiedziała aby dzwonić na telefon centrum zarządzania powiatowego. Udzielił więcej 
informacji. 



R. Szyhyński powiedział, że w związku z ogłoszeniem konkursu na wykonywania zadań 
publicznych ma pytania.  Dlaczego w „Otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadań z 
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Popularyzacja różnych 
form tańca na terenie gminy Branice” -  ograniczono się tylko do tańca? W dziedzinie sportu 
„Popularyzacja gier i zabaw sportowych wśród młodzieży” - środki przekazane na to zadanie 3000 
zł. „Upowszechnianie piłki nożnej” - środki na to zadanie 90000 zł. „Organizacja imprez 
sportowych” - środki przeznaczone na to zadanie 1700zł. Czy w gminie Branice nie uprawia sie 
innych sportów np. siatkówke, koszykówkę? „Działanie na rzecz osó niewidomych i 
słabowidzących”. Czy osoby niepełnosprawne to tylko osoby nieiwdome i słabowidzące? To 
dyskryminacja innych osób. Z ogłoszonego konkursu można wytypować jak zostanie 
rozstrzygnięty: kultura – Mażoretki, sport – LZS-y, Caritas, Stowarzyszenie Osób Słabowidzących 
z Głubczyc, Ziarenko. Czy znamy już skład komisji konkursowej? 
Wójt zapytał czy wszyscy radni zostali zapoznani z prawami i obowiąkami jakie wynikają z 
pełnienia funkcji. Zgodnie z ustawą o pożytku i wolontariacie każdy radny ma prawo wnieść uwagi 
do zadań konkursowych. Ten konkurs był ogłoszony na BIP-ie, tablicy ogłoszeń, internecie, 
fascebooku. Czy ktoś zgłosił swoje uwagi i zastrzeżenia? Pan Wojciech Chuchla. Ktoś jeszcze? 
Rozumie, że inne zadania w naszej gminie nie są potrzebne? Gdzie był wtedy radny? Jeżeli chodzi 
o Branickie Towarzystwo Sportowe to tam są wszystkie dyscypliny sportowe.  
Sołtys B. Gajewska podziękowała za wykonanie dywanika koło przystanku. 
Wójt poinformował, że skład komisji konkursowej dopiero zostanie ogłoszony ponieważ 
kandydatów zgłasza jeszcze trzeci filar. 
R. Chuchla zapytał o drogę, która miałaby przebiegać za kościołem w Branicach. Wspomniał o 
zadaniach, które ksiądz w Branicach otrzymał od konserwatora zabytków (m.in. przeciekający 
dach, pęknięcia). Dodał, że będzie drążył tą sprawę aby zrobić tą obwodnicę.  
Starosta powiedział, że na tej mapie są gruntu gminne nie powiatowe. Jest to bardzo poważna 
sprawa. 
Wójt powiedział, że chodzi również o grunty prywatne.  
Starosta powiedział, że trzeba wspólnie odnieść się do tego tematu. Te stowarzyszenie o którym 
dzisiaj była mowa, tam też będą pieniądze na takie inwestycje. To musi być wola wszystkich nie 
tylko powiatu. Musimy się spotkać i porozmawiać.  
R. Chuchla powiedział, że otrzymali dokumenty z PKS Sp. z o.o. w Głubczycach. Zaproponował 
aby na przyszłą sesję zaprosić prezesa PKS.  
Starosta powiedział, że tu nie chodzi o PKS, a o mieszkańców. Szereg kursów jest bardzo 
nierentownych. Dlatego zorganizowano spotkanie aby przedstawić sytuacje. Jest propozycja aby 
samorządy dopłacały do tych bardzo nierentownych albo PKS je likwiduje. Powiat jest 
zdecydowany aby przekazać dla PKS 50 tys. zł. Mają nadzieję, że pozostałe samorządy  też dołożą 
swoje środki. Trzeba się zastanowić. W związku z powyższym szesnastego znów się spotykamy. 
Dali sobie krańcową datę 01.04 br. i wszystko zostanie utrzymane albo i nie.  
R. Lenartowicz zapytał czy pan prezes nie mógłby zrobić kursów pracowniczych. Pan prezes 
chciałby mieć gotowe pieniądze.  
Starosta powiedział, że już były takie rozmowy z firmą Eko - Ekna ale rozmyślono się. Zaś np. 
Galmet nie jest zainteresowany.  
R. Lenartowicz powiedział, że bilet z Boboluszek do Głubczyc kosztuje 20 zł. Te duże autobusy od 
dawna jeżdżą. Dlaczego wcześniej nie pomyślano o tych małych busach?  
Starosta powiedział, że duże autobusy muszą też jeźdżić np. z młodzieżą. 
R. Lenartowicz zapytał ile zarabia Pan prezes. 
Starosta odpowiedział, że 1/3 tego co w 2010 r.  
R. Szyhyński odniósł się do uwag dotyczących praw i obowiązków radnych. Powiedział, że złoży 
swoje uwagi na piśmie i poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 
Wójt powiedział, że żadna organizacja, osoba nawet radny nic nie złożyli, zgłosili w czasie 
konsultacji.  
R. Czyszczoń zwrócił uwagę na zły sposób traktowania pacjentów w szpitalu w Głubczycach. 



Przedstawił swój przykład.  
Starosta podziękował. W ostatnim półroczu tylko słyszał pochlebne opinie o szpitalu w 
Głubczycach. Poprosił o podanie nazwiska lekarza, ponieważ w tym przypadku zawinił człowiek.  
R. Czyszczoń zapytał o system przesyłania wyników, danych elektronicznie w szpitalu.  
Starosta powiedział, że przygotowują się. Jest to bardzo kosztowne. 
R. Chuchla zapytał o naliczenie kar pieniężnych i jak gmina sprawdza realizację zapisów 
ustawowych  przez firmę, która odbiera odpady komunalne. Wrócił do pisma dyrektora  popierające 
zwolnieni z opłat czynszowych.   
Wójt powiedział, że pierwsza sprawa dotyczy jego poprzedniczki dlatego ciężko mu komentować. 
Jeżeli chodzi o czynsz to jego decyzja była na nie i tak odpisał. Udzielił więcej informacji. 
R. Chuchla zapytał czy jeśli miałby być przetarg to ogłosiła by szkoła czy gmina.  
Wójt odpowiedział, że gmina. 
R. Humeniuk - Wiśniewska poprosiła o składanie poprawek do statutu do końca stycznia br. 
Zapytała czy tak może. 
P. Grefling odpowiedział, że to ona kieruje pracą komisji. 
R Telega powiedział, że odpowiedź na jego wnioski do statutu chciałby otrzymać na piśmie.  
Przewodniczący powiedział, że każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji publicznej. 
R. Chuchla powiedział, że jako radny składając jakikolwiek wniosek do komisji oczekuje 
odpowiedzi na ten wniosek.  
Przewodniczący zawnioskował o przekazaniu kwoty 400 zł. ze środków które są na dziale rady 
gminy na organizację turnieju samorządowego w gminie Branice.  
Poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie kwoty 400 zł. na organizację turnieju 
samorządowego. 
 
Za: 13    Przeciw: 0    Wstrzymało się 2 
 
Przewodniczący przypomniał, że do 30 kwietnia należy złożyć w dwóch egzemplarzach 
oświadczenie majątkowe. Poinformował, że zostało zebrane z ostatniego turnieju 1100 zł. Poprosił 
o decyzję na co zostana wydatkowane te środki.  
R. Hnatiuk powiedziała, że te środki miały zostać przeznaczone na telewizor do ZOL-u. 
R. Telega powiedział, że te środki powinny zostać na terenie gminy Branice.  
R. Czyszczoń powiedział, że zapyta dyrekcje może widzi jakąś potrzebę.  
Przewodniczący powiedział, że może sołtysi znajdą taką potrzebującą osobę czy dziecko. 
 
Ad. 16.  
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 16.11.2015 r. do dnia 17.01.2016 r. 
(na sesje Rady Gminy Branice w dniu 18 stycznia 2016 r.)

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repre zentacja gminy i inne działania
• 16.11.2015 r. (Branice), sesja Rady Gminy;
• 17.11.2015 r. (Branice), spotkanie z Radnym Powiatu Głubczyckiego Grzegorzem Zakowiczem;
• 17.11.2015 r. (Branice), spotkanie z samorządem uczniowskim ZGS w Branicach;
• 17.11.2015 r. (Boboluszki), oględziny wałów w miejscowości Boboluszki;
• 17.11.2015 r. (Branice), spotkanie z prezesem firmy Naprzód;
• 18.11.2015  r.  (Branice),  spotkanie  z  projektantem  drogowym  w  sprawie  inwestycji  we
Włodzieninie;
• 19.11.2015 r. (Opole), uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym optymalizacji kosztów oświaty;
• 19.11.2015 r. (Branice), zebranie członków Branickiego Towarzystwa Sportowego;
• 20.11.2015 r. (Głubczyce, Nowe Gołuszowice), udział w uroczystości obchodów celebrujących
Dzień Pracownika Socjalnego;
• 21.11.2015 r. (Branice), spotkanie zespołu tanecznego „Kaprys”;
• 23.11.2015 r. (Branice), spotkanie z Panem Arkadiuszem Palem poświęcone tematom iluminacji
świątecznych;
• 23.11.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej;
• 23.11.2015 r. (Branice),  spotkanie z notariuszem;
• 24.11.2015  r.  (Branice),  spotkanie  z  członkiniami  stowarzyszenia  „Braniczanki”  oraz
Branickiego Koła Emerytów;
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• 24.11.2015 r.  (Branice),  spotkanie z dyrektorem Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach;
• 25.11.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej;
• 25.11.2015 r. (Włodzienin), spotkanie z samorządem uczniowskim SP we Włodzieninie;
• 25.11.2015 r. (Branice), wizyta Starosty Streboric;
• 25.11.2015 r. (Branice),  spotkanie z firmą oświetleniową PUMO;
• 26.11.2015 r. (Branice), udział w licytacji ruchomości;
• 27.11.2015 r. (Głubczyce), spotkanie ze Starostą  Powiatu Głubczyckiego;
• 30.11.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych
i OSP;
• 02.12.2015 r. (Bliszczyce), spotkanie z Kierownik PZPR Głubczyce dotyczące umiejscowienia
placówki domu dziecka w budynku po byłej szkole;
• 02.12.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Energa Polska;
• 02.12.2015 r. (Nysa), spotkanie dotyczące poswatania biura Subregionu Nyskiego;
• 03.12.2015 r. (Dziergowice), oględziny sprzętu koszącego pobocza dróg;
• 03.12.2015 r. (Branice), spotkanie z architektem Bogdanem Piguła;
• 04.12.2015 r. (Branice), spotkanie z Dyrektorem SP we Włodzieninie;
• 07.12.2015 r. (Branice),  udział w pracach Komisji Rolno-Ekologicznej;
• 07.12.2015 r. (Branice), odwiedziny wraz ze św. Mikołajem placówek oświatowych na terenie
gminy Branice;
• 07.12.2015 r. (Branice), spotkanie z właścicielem gruntu i budynku w którym umiejscowiony jest
sklep „Biedronka”;
• 08.12.2015 r. (Branice), spotkanie z Radnym Powiatu Głubczyckiego Tadeuszem Krupa;
• 08.12.2015 r. (Streborice), wizyta w szkole podstawowej w zaprzyjaźnione gminie Streborice;
• 08.12.2015 r. (Branice), spotkanie z sołtysem Dzierżkowic;
• 10.12.2015 r.  (Niemcy,  dolna Saksonia),  wizyta studyjna wraz z Marszałkiem Województwa
Opolskiego Andrzejem Buła;
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• 11.12.2015  r.  (Niemcy,  dolna  Saksonia),  wizyta  studyjna  wraz  Marszałkiem  Województwa
Opolskiego Andrzejem Buła;

• 12.12.2015 r.  (Niemcy,  dolna Saksonia),  wizyta studyjna wraz z Marszałkiem Województwa
Opolskiego Andrzejem Buła;

• 14.12.2015 r.  (Branice),  udział  w pracach komisji  Rady Gminy Branice  podczas  wspólnego
posiedzenia komisji;
• 14.12.2015 r. (Branice), samorządowe spotkanie opłatkowe;
• 14.12.2015 r. (Branice), zakończenie projektu Branicki Start UP;
• 14.12.2015 r. (Branice) rozdanie nagród w  konkursie ekologicznym;
• 15.12.2015 r. (Branice), spotkanie z członkami zarządu BTS Branice;
• 15.12.2015 r. (Branice), spotkanie opłatkowe ze środowiskiem Samodzielnego Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach;
• 16.12.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Energa Invest;
• 17.12.2015 r. (Branice), spotkanie z projektantem planu modernizacji stadionu Orła Branice;
• 17.12.2015 r. (Głubczyce,  Nowe Gołuszowice), spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu
Opieki w Nowych Gołuszowicach;
• 17.12.2015  r.  (Branice),  inscenizacja  jasełek  wykonana  przez  Przedszkole  Publiczne
w Branicach;
• 17.12.2015 r. (Branice), spotkanie opłatkowe środowisk abstynenckich;
• 17.12.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron Serwis;
• 18.12.2015 r. (Opole), udział w konferencji podsumowującej zakończenie programu „Powrót do
zatrudnienia”;
• 18.12.2015 r. (Branice), spotkanie świąteczne z pracownikami UG Branice;
• 18.12.2015  r.  (Branice),  inscenizacja  jasełek  wykonana  przez  Przedszkole  Katolickie
w Branicach;
• 19.12.2015 r. (Uciechowice), uroczystość otwarcia wystawy Szopek Bożonarodzeniowych;
• 20.12.2015 r. (Branice), udział w turnieju piłkarskim o puchar orlików;
• 21.12.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej;
• 18.12.2015  r.  (Włodzienin),  udział  w  inscenizacji  jasełek  zorganizowanej  przez  SP  we
Włodzieninie;
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• 22.12.2015 r. (Głubczyce), Rada Społeczna Szpitala;
• 23.12.2015 r. (Głubczyce), spotkanie z prezesem PKS Głubczyce;
• 28.12.2015 r. ( Branice), spotkanie z projektantem drogowym;
• 29.12.2015 r. (Głubczyce), spotkanie ze Starostą Powiatu Głubczyckiego Józef Kozina;
• 30.12.2015 r. (Głubczyce), spotkanie z Prezesem PKS Głubczyce;
• 31.12.2015 r. (Branice), spotkanie z projektantami pracującymi nad planem modernizacji miejsc
kultury w Branicach;
• 04.01.2016 r. (Branice),  spotkanie z przedstawicielami BTS Branice;
• 04.01.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami gminnych jednostek OSP;
• 08.01.2016 r. (Branice), spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Buła;
• 08.01.2016 r. (Branice),   spotkanie z architektem w sprawie omówienia koncepcji  dotyczącej
rewitalizacji miejsc kultury w Branicach;
• 10.01.2016 r. (Branice),  zebranie członków Koła Wędkarskiego w Branicach;
• 10.01.2016 r. (Włodzienin), spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi Włodzienin;
• 11.01.2016  r.  (Branice),   uczestnictwo  w  pracach  Komisji  Realizacji  Zadań  Społecznych,
Oświatowych i OSP;
• 11.01.2016 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej;
• 11.01.2016  r.  (Branice),  uczestnictwo  w  pracach  Komisji  Lokalnych  Przedsięwzięć
Gospodarczych;
• 11.01.2016 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Rolno-Ekologicznych;
• 12.01.2016 r. (Branice), spotkanie z Komendantem Policji w Kietrzu;
• 12.01.2016 r. (Głubczyce),  robocze spotkanie samorządów dotyczące nierentownych połączeń
PKS Głubczyce;
• 12.01.2016 r. (Branice), spotkanie z Prezesem PKS Głubczyce;
• 12.01.2016 r. (Bliszczyce), wybory sołtysa wsi Bliszczyce;
• 13.01.2016  r.  (Opole),  spotkanie  z  członkiem  zarządu  sejmiku  wojewódzkiego  Szymonem
Ogłaza;
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• 13.01.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Lemet;
• 13.01.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Smak;
• 15.01.2016  r.  (Namysłów),  uroczystość  pożegnania  Prezesa  Banku  Spółdzielczego
w Namysłowie;
• 17.01.2016 r. (Branice), koncert kolęd i pastorałek zespołu „Wałasi”.

II. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:

• 25.11.2015 r. - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Głubczycach
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok
2016;

• 26.11.2015  r.  -  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  wypłat  ekwiwalentu  pieniężnego
członkom  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Gminy  Branice  za  udział  w  działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

• 26.11.2015 r. - w sprawie zwiększenia planów dochodów i wydatków;
• 27.11.2015 r. -  w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad wydatkowania środków

z budżetu Gminy Branice na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2015;
• 04.12.2015 r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Przetargowej  ds.  zbywania  nieruchomości,

stanowiących własność Gminy Branice;
• 04.12.2015 r. - w sprawie zwiększenia planów dochodów i wydatków;
• 09.12.2015 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88G z dnia 23.10.2015 r. dotyczącego

zwiększenia pklanu dochodów i wydatków;
• 14.12.2015 r. - w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków;
• 16.12.2015 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu

dokumentu: „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”;
• 16.12.2015 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu

dokumentu: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Branice na lata
2016-2022”;

• 16.12.2015 r. - w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia
konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016;

• 18.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków;
• 28.12.2015 r. w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków;
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• 30.12.2015 r.  -  w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wspieranie realizacji
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

• 30.12.2015 r. - w sprawie ogłoszenia otwaretego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań  publicznych  w  zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa
narodowego;

• 30.12.2015 r.  -  w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wspieranie realizacji
zadań  publicznych  w  zakresie  nauki  szkolnictwa  wyższego,  edukacji,  oświaty
i wychowania;

• 30.12.2015 r.  -  w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wspieranie realizacji
zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

• 30.12.2015 r.  -  w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wspieranie realizacji
zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

• 31.12.2015 r. - w sprawie dokonania zmian w planie wydatków;
• 31.12.2015 r.  -  w sprawie  ustalenia  odpłatności  za wynajem oraz  zasad korzystania  ze
świetlic wiejskich w Gminie Branice;

•  11.01.2016 r. - w sprawie ogłoszenia naboru do komisji  konkursowych do opiniowania
ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2016. 

b) dotyczące Urzędu Gminy: 
• 17.11.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki;
• 18.11.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2016; 
• 20.11.2015 r. - w sprawie zmian w Zarządzeniu wprowadzającym Regulamin Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołującym Komisję Socjalną w Urzędzie Gminy
w Branicach;

• 26.11.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki;
• 01.12.2015  r.  -  w  sprawie  upoważnienia  pracownika  Ośrtodka  Pomocy  Społecznej

w Branicach do przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczych
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego;

• 03.12.2015 r. - w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu
Gminy Branice za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r.;

• 03.12.2015 r. - w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa
pracy wobec Wójta Gminy Branice;

• 04.12.2015 r.  -  w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania  w imieniu
Wójta Gminy dokumentów;

• 04.12.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki;
• 04.12.2015 r. - zmieniające zarządzenie nr 52U/13 Wójta Gminy Branice z dnia 3 grudnia

2013  r.  w  sprawie  powołania  Zespołu  ds.  kontroli  zarządczej  w  Urzędzie  Gminy
w  Branicach  oraz  w  sprawie  zasad  przeprowadzenia  samooceny  w  Urzędzie  Gminy
w Branicach;

• 14.12.2015 r. w sprawie ustalenia planu fionansowego dla jednostki;
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• 15.12.2015 r. - w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Branice;
• 18.12.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki;
• 28.12.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finasowego dla jednostki;
• 28.12.2015 r. - w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej dla przeprowadzenia naboru na

stanowisko  Kierownika  Referatu  Budownictwa,  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki
Nieruchomosciami;

• 28.12.2015 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego
referenta ds. wojska i spraw biurowych w Urzędzie Gminy w Branicach;

• 30.12.2015 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95U/15 w sprawie ogłoszenia konkursu na
wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wojska i spraw biurowych w Urzędzie
Gminy w Branicach;

• 31.12.2015 r. - w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki;
• 04.01.2016 r. - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu

Gminy Branice;
• 13.01.2016 r. - w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 95U/15 Wójta Gminy Branice z dnia 28

grudnia  2015  r.  zmienionego  Zarządzeniem  Nr  96U/15  Wójta  Gminy  Branice  z  dnia
30.12.2015 r. 
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Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Branice 
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy

tj. od 16 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2016 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.

2. Reprezentowałem  Radę  Gminy  Branice  podczas  III  Pałacowego  Polsko-Czeskiego

Kolędowania, które odbyło się w Pałacu w Wysokiej w dniu 12 grudnia 2015 r. 

3. Uczestniczyłem w  Samorządowym  Spotkaniu  Opłatkowym  zorganizowanym  w  Wiejskim

Domu Kultury w Branicach w dniu 14 grudnia 2015 r. 

4. Reprezentowałem  Radę  Gminy  Branice  w  Spotkaniu  Jasełkowym  zorganizowanym  przez

Publiczne Przedszkole w Branicach w dniu 17 grudnia 2015 r.  w Wiejskim Domu Kultury

w Branicach.

5. Reprezentowałem  Radę  Gminy  Branice  podczas  VII  Międzynarodowej Wystawy  Szopek

Bożonarodzeniowych w  Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach

w dniu 19 grudnia 2015 r. 

6. Uczestniczyłem  w  spotkaniu  poswięconym  tematowi  transportu  zbiorowego  oraz

nierentownych  kursów  realizowanych  przez  spółkę  Przedsiębiuorstwo  Kumunikacji

Samochodowej w Głubczycach, które odbyło się 12 stycznia 2016 r. w Starostwie Powiatowym

w Głubczycach.

7. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.

8. Na  bieżąco  interesowałem  się  sprawami  Rady  Gminy  Branice  i  Urzędu  Gminy.  Byłem

w stałym kontakcie z biurem Rady.


