Protokół Nr IV/11
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 28 lutego 2011 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecna radna G. Czepczor).
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Piotr Enenkiel – Kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Opolu,
Redaktor gazety NTO - Łukasz Nawara,
Marzena Forystek – 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. Informacja 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. Udzielenie informacji w zakresie współpracy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
z Gminą Branice.
11. Sprawozdanie Komisji Rozwiązwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji
zadań zawartych w Gminnym Programie za 2010 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2011 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Branice.
15. Podjecie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Branice
na lata 2011-2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
18. Rozpatrzenie skargi Pana Jerzego Biesiadowskiego.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.

Przewodniczący zapytał kto podpisał listę obecności za radną Grażynę Czepczor. Poprosił,
aby takie sytuacje w przyszłości się nie zdarzały.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Branice poinformował, że wpłynął wniosek od Pani Wójt o
usunięcie z porządku obrad punktów 18-21.
Wójt poinformowała, że wycofanie uchwał z porządku nie oznacza wycofania się z tego
projektu. Wysłane zostało pismo do Kuratorium Oświaty w sprawie opinii. Ta forma
przekształceń nie jest związana z likwidacją, a z przekształceniem, dlatego rada nie musi
podejmować tych uchwał w lutym. Będą przygotowane uchwały w nowej formie tzn. utworzy
się sieci. Takie uchwały są już na biurku nadzoru Wojewody. Powiedziała, że zawnioskowała
o wycofaniu tych uchwał ze względu na to, że nowe nie są jeszcze przygotowane.
R. W. Lenartowicz powiedział, że była prośba o zaproszenie na dzisiejszą sesje osoby z
Poczty Polskiej.
Przewodniczący powiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Panią Janiną Zielińską, która nie
przyjedzie na dzisiejszą sesje. Więcej informacji Pan przewodniczący udzieli w wolnych
wnioskach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie z porządku obrad punktów 1821.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
R. Malewicz zawnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu 22. Powiedział, że w latach
ubiegłych wchodziło to obligatoryjnie. Jest to wniosek Komisji Budżetowo – Finansowej.
R. Chuchla powiedział, że odbiór ścieków wzrasta o 30 %. Jest to dużo. Poinformował, że był
u Pani kierownik Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i jeśli gmina datowała by 40
tys. zł. dla zakładu budżetowego to wtedy ceny te spadły by o połowę.
Wójt powiedziała, że nigdy rada nie podejmowała takiej uchwały. Powiedziała, że wierzy
Pani Kierownik Annie Kruczek. Nic nie zostało dodane, jest to zrobione po kosztach.
Powiedziała, że musi to tak przyjąć. Można by tą stawkę obniżyć gdybyśmy zrezygnowali z
podatku od nieruchomości na rzecz gminy. Jest to jednak nie na korzyść budżetu gminy. Tak
musi być.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jeżeli rada nie może zmienić kosztów to nie uchwalać tego.
Jeżeli rada dzisiaj to usunie z porządku obrad to opłaty te wejdą automatycznie.
R. Chuchla zapytał, czy Pani Wójt zdaje sobie sprawę, że te podwyżki są duże i w przyszłym
roku będzie podobnie. Może warto się nad tym zastanowić.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej o usunięcie
z porządku obrad punktu 22.
Za. 11
Przeciw: 1
Wstrz.: 2
Przewodniczący powiedział, że był wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
wprowadzenie do porządku obrad punktu: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
R. W. Lenartowicz powiedział, że informacji tych można udzielić w punkcie gdzie informacji
udzielają wszyscy przewodniczący komisji.
R. Mokrzycki zgodził się z tym i wycofał wniosek.
R. Chuchla zawnioskował o ściągnięcie z porządku obrad punktu dot. Pani Ludmiły
Starzyńskiej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu:
Rozpatrzenie pisma Pani Ludmiły Starzyńskiej.

Za: 13

Przeciw: 1

Wstrz.: 0

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z przegłosowanymi poprawkami.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrz.: 1
Ad. 4.
R. W. Lenartowicz powiedział, że na trzeciej stronie protokołu zapisane jest: ,,R. W.
Lenartowicz powiedziała..’’. Powinno być: ,,…powiedział..’’.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
R. W. Lenartowicz nie uczestniczył w głosowaniu.
Ad. 5
Wójt przedstawiła sprawozdanie (załącznik do protokołu).
Sołtys J. Iluk zapytał jaka jest moc biogazowi.
Wójt dwa megawat.
Poinformowała, że z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Branice była w świetlicy wiejskiej w
Gródczanach sprawdzić uszczerbki w remoncie świetlicy. Jutro taką kontrolę przeprowadzą w
świetlicy wiejskiej w Uciechowicach.
R. Telega i r. Chuchla podczas udzielenia informacji przez Panią wójt opuszczali sale obrad.
Ad. 6
Przewodniczący udzielił informacji ( załącznik do protokołu).
Ad. 7.
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła dwa posiedzenia: 18 i 25
lutego. Zajmowano się porządkiem obrad, zarówno punktami przyjętymi jak i wykreślonymi
dziś z porządku obrad. Zajęto się również umorzeniami w 2010 r. i dofinansowaniem z
funduszu alkoholowego.
R. Kawulok poinformował, że na Komisji Rolno –Ekologicznej zajmowano się porządkiem
obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP
odbyła dwa posiedzenia. Obecni byli: Pani Anna Kruczek i Przewodniczący Rady Gminy. Na
pierwszym posiedzeniu obecne były: dyr. Marzena Barszczewska i dyr. Danuta Krupa, które
udzieliły informacji z zakresu działalności przedszkoli. Omówiono plany zajęć sportowych
podczas ferii. Poinformował, że z Panem Łukaszem Kędzierskim i 20 uczniami byli na
tygodniowym obozie w Czechach. Koszt pobytu jednego ucznia na obozie wyniósł 1000
koron.
R. Mokrzycki udzielił informacji z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami
(załącznik do protokołu).
Ad. 8.
R. Chuchla zapytał Pani Wójt czy zostały zapłacone roboty dot. dróg i w jaki sposób będą
egzekwowane warunki gwarancyjne. Gródczany – czy były faktury częściowe i czy zostało to
zapłacone. W jaki sposób wpłynęło to na zawyżenie kosztów. Kto za to, ze strony formalnoprawnej i technicznej odpowiada.
Wójt powiedziała, że jak pozna sprawę dogłębniej to udzieli więcej informacji. Jeżeli chodzi
o świetlice to inspektor zatrudniony przez gminę pilnował interesu wykonawcy. Nasz
budowlaniec też tam nie był. Nie był zabierany, dopuszczany. Inspektor bierze

odpowiedzialność za wszystko. Powiedziała, że sprawa raczej skończy się w sądzie. To
dotyczy również dróg.
R. Mokrzycki zaproponował, żeby przy odbiorze dróg uczestniczył sołtys i radny.
Zaproponował również, aby na pewnych etapach prac robić zdjęcia np. to co pod dachem,
asfaltem – te roboty zanikające.
Wójt powiedziała, że przy tych robotach to nawet nie zdjęcia, ale żeby przed zamknięcie
wszystko sprawdzić.
R. W. Lenartowicz powiedział, że są to środki unijne i będzie komisja, która sprawdzi.
Kosztorys powykonawczy musi grać. Jest to bardzo ważna kwestia.
Wójt poinformowała, że Parkowe Miejsca Spotkań będą sprawdzane. Jeżeli będą jakieś prace
zrobione niezgodnie z kosztorysem ofertowym, niezgodnie z procedurom przetargową to
zmniejsza się dotację i płaci się tej samej wysokości karę.
Wychodzą teraz różne rzeczy, np. dzisiaj wpłynęło pismo, że w związku ze złożeniem
wniosku o płatność po terminie dotacja została pomniejszona o 1.000 zł. Takich odsetek przy
projektach jest bardzo dużo. Przygotowujemy informację na temat rozliczania dotacji
unijnych, aby być świadomym tego. Przytoczyła przykład Silesii, gdzie wniosek miał być
rozliczony do końca września, a został rozliczony w styczniu br. co spowodowało karę w
wys. ok. 10 tys. zł.
R. Chuchla zapytał, czy rzeczywisty stan robót został skonfrontowany z książką budowlaną.
R. Mokrzycki powiedział, że książki może nie być, ale jest kosztorys.
R. W. Lenartowicz zawnioskował o ogłoszenie przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przerwę.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński.
R. Chuchla zapytał o które wysypisko chodzi.
Wójt odpowiedziała, że chodzi o wysypisko za Branicami, jak się jedzie w stronę Wysokiej.
Wysypisko to zostało zlikwidowane prawdopodobnie w 2005 r. Częściowo był one
zrekultywowane w latach 2007-2008. Pierwszy kosztorys inwestorski był na kwotę ponad 1.5
mln. zł. i dlatego gmina nie mogła przystąpić do wykonania rekultywacji tego wysypiska.
W związku z naliczeniem kary za 2010 r. i możliwością wymierzenia jeszcze kary
indywidualnej jest to zadanie priorytetowe. Nowy kosztorys przedstawia sumę 470 tys. zł.
Zrekultywować będzie trzeba sąsiednie tereny i musi to zostać zrobione w tym roku..
R. Chuchla zapytał czy w projekcie budżetu były zaplanowane środki na rekultywacje.
Wójt odpowiedziała, że nie. W marcu będziemy myśleć co będziemy robić z wolnymi
środkami. Rozmawiano z Panem Figasem o otrzymaniu pożyczki, która jest korzystniejsza
niż kredyt w banku.
Ad. 9.
R. Nowak – 1 int.
R. R. Lenartowicz – 5 int.
R. Szyhyński – 2 int.
R. W. Lenartowicz – 2 int.
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o środki na animatorów sportu to będziemy rozmawiać w
marcu.
Odniosła się do interpelacji r. Telegi i powiedziała, że o chodniku wiedziała, ale o barierce
nie. Przeglądnie umowy.
Poinformowała, że starosta dzwonił i przeprosił za swoją nieobecność na dzisiejszej sesji.
Powiedziała, że pisze już pismo do starostwa i m.in. zamieściła tam sprawę miejscowości

Dzbańce. Wszystkie interpelacje do starosty dołączy do tego pisma. Jeżeli chodzi o wał
przeciwpowodziowy w Boboluszkach to interweniuje w tej sprawie tak samo jak poprzedni
wójt. Kontenery we Włodzieninie-Kolonii to sprawa wspólnoty, trzeba będzie porozmawiać.
Jeżeli chodzi o świetlice też będziemy rozmawiać. Interpelacja r. W. Lenartowicza dot.
oświetlenia. Lampy oświetlające pusty plac zabaw to zdaniem niektórych mieszkańców
marnotrawstwo. Były pozostawione trzy lampy.
Wysypisko śmieci – raczej nie było pisma tylko przekazywane było to ustnie.
Prawdopodobnie wywołane to było zmianą wójta.
Ad.10.
P. Enenkiel przywitał się ze wszystkimi i przeprosił w imieniu dyr. Agencji Nieruchomości
Rolnej Oddział Terenowy w Opolu, za swoją nieobecność. W zaproszeniu poproszono o
udzielenie informacji na temat współpracy z gminą Branice. Pani wójt zaprosiła agencje w
sprawie mostu w Wiechowicach. Powiedział, że jakiś większych problemów z tą
nieruchomością nie będzie. Zwrócił uwagę na kanalizacje we wsiach. Gmina uważa, że jest
obciążona kanalizacją. Powiedział, że dobrze jest jak gmina przejmuje. Gmina Głubczyce
dużo zyskała. W związku z tym, że Głubczyce doszło do Kolonii Włodzienin były plany z
ubiegłym Wójtem na budowę przepompowni. Ma nadzieje, że te plany będą realizowane w
dalszym ciągu. Powiedział, ze inne gminy chcą, aby spotkania takie odbywały się dwa razy
do roku. Dobrze by było, aby takie spotkania się odbywały. Ustawodawca postawił duże
ograniczenia na Agencji Nieruchomości Rolnych. Trzeba więcej wymagać od gmin.
Zlecono inwentaryzacje wszystkich działek na terenie powiatu głubczyckiego. Wszystkie te
działki wykorzystywane są rolniczo lub służą jako dzikie wysypiska śmieci. Na takiej działce
w Wódce jest bardzo dużo gruzu. Poprosił o zgłaszanie chęci użytkowania takich działek do
Agencji Nieruchomości Rolnych w Krapkowicach. Powiedział, że Pan przewodniczący
Komisji Rolno-Ekologiczne wystosował pismo dot. sprzedaży nieruchomości w Wysokiej
jednak zostało to zrobione trochę późno.
Przewodniczący zapytał czy moglibyśmy skorzystać z mapek na których są działki agencji.
P. Enenekiel odpowiedział, że trzy lata temu rozdał te mapki i dzwonił do sołtysów. Od
jednych otrzymał informacje, ale od części nie. Można odnaleźć się w terenie. Teraz ciężko
powiedzieć, które to dokładnie działki. Nie ma problemu, można przekazać taką
dokumentacje.
Wójt potwierdziła słowa Pana Piotra Enenkla. Są taki wykazy w urzędzie u Pani M. Pączko i
Pana A. Murzyn, którzy je analizują.
R. Kawulok powiedział, że świadomość ludzi mieszkających na wsi się powiększa. Pismo
wystosowane do agencji to również propozycja rolników. Rolnicy chcieliby, aby ich
gospodarstwa się powiększały. Powiedział, że rozumie chęci agencje dot. sprzedaży
nieruchomości jednemu nabywcy bez żadnych kłopotów. Jest nie dużo ziemi agencji, trzeba
młodych zachęcać, aby powiększali gospodarstwa. O to właśnie chodzi.
P. Enenkiel powrócił do tematu dzierżawy. TOP-RARMS oddał bazę w Wysokiej i dodał 62
h. Właściciel, czyli Agencja Nieruchomości Rolnych dokonuje sprzedaży przez przetarg.
Sprzedawca chce sprzedać bazę z hektarami. Powiedział, ze nie trudno odpowiedzieć co
będzie z bazą w Wysokiej. Nie ma dyrektyw aby dzielić na małe kawałki
Ci rolnicy, którzy chcą kupować grunty tu siedzą. Można ogłosić przetarg dla gospodarzy z
gminy Branice i gmin ościennych.
R. Telega powiedział, że firma TOP-FARMS za obiekty, które dzierżawi płaci czynsz
dzierżawny. Koszty są ponoszone i firma musi się pozbyć. Zapytał czy tak jest.
P. Enenkiel odpowiedział, ze tak.
R. Telega zapytał o przystanek w Jędrychowicach. Agencja dała grunt. Zapytał jak to na dzień
dzisiejszy wygląda.

Wójt odpowiedziała, ze nie wie.
P. Enenkiel odpowiedział, że musi to sprawdzić.
Sołtys Gospodarczyk zapytał o rowy przy bazie.
R. Telega odpowiedział, ze chodzi o cztery obiekty hodowlane. To nieporozumienie.
P. Enenkiel powiedział, ze 62 h i baza to kwota 1.800.000 zł. 25-30 tys. kosztuje hektar. To
co powiedział r. Telega to prawda. Poinformował, że w agencji byli ludzie z Wrocławia
poszukujący obiektów na przechowywanie odpadów z oczyszczalni miejskich. Można by
zdjąć z TOP-FARM-u i wydzierżawić im, ale mieszkańcy Wysokiej będą zgłaszać, że
śmierdzi.
Jeżeli chodzi o przystanek, to dzwoniłem, ale koleżanka nie odbiera telefonu. Powiedział, że
problemem jest to, że mówimy o jakimś temacie, a potem się to rozmywa.
Sołtys Iluk powiedział, że są działki, które mają 5 arów i nie opłaca się ich kupować. Agencja
nie chce dzierżawić. Nad tym tematem Agencja Nieruchomości Rolnych powinna się
zastanowić.
P. Enenkiel powiedział, że kij ma dwa końce. Kosztów jest tyle ile niezapłaconych podatków
przez 30 lat użytkowania.
Sołtys Grabowski powiedział, że napisał podanie o dzierżawę i mu odmówiono. Złożono
podanie o kupno i od października nie ma odpowiedzi.
P. Enenkiel powiedział, że w pierwszej kolejności należy zbyć. Poprosił o kontakt w takich
sytuacjach, o telefon.
Sołtys Grabowski powiedział, że ma nazwisko pracownika, zadzwoni i poda.
Sołtys Bartoszewski zapytał o działkę przy świetlicy wiejskiej w Niekazanicach. Zapytał czy
zostanie ona nieodpłatnie przekazana.
P. Enenekiel powiedział, że nie odpowie na to pytanie ponieważ uwarunkowane jest to
wieloma czynnikami.
Sołtys Bartoszewski odniósł się do pisma pana przewodniczącego Komisji RolnoEkologicznej. Powiedział, że cena tych obór równa się zeru. Zapytał dlaczego nikt nie zajął
się rozpowszechnianiem tych informacji. Przetarg powinien być ograniczony.
P. Enenkiel powiedział, że nie można łamać ustawy.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że w takim razie pismo to nie ma sensu.
P. Enenekiel odpowiedział, że każde pismo ma sens.
R. W. Lenartowicz zapytał co w sytuacji gdy wójt wystąpiła by z wnioskiem o przetarg
ograniczony.
P. Enenkiel powiedział, że nie ma żadnych spotkań w gminie z agencją aby przekazywać
informacje. Jeżeli chodzi o przestanek w Jędrychowicach to należy przedłożyć dokumenty o
legalizacji. Powiedział, że rozumie rozgoryczenie rolników.
Sołtys Bartoszewski powiedział, ze z czterema rolnikami wezmą z bazą.
P. Enenekiel powiedział, że niech stają do przetargu. Powiedział, że jak TOP-FARMS
wyłącza dla rolników to wtedy agencja szatkuje. Jeżeli przejęto całą spółdzielnie ok. 300 h
plus bazę to część wydzielono dla rolników, ale ok. 190 h razem z bazą. Mieszkańcy z
Wysokiej byli i pytali.
Powiedział, że nie ma skąd pozyskać więcej gruntów.
R. Chuchla zwrócił się do przewodniczącego i powiedział, że temat ten jest bardzo obszerny.
Zawnioskował o przełożenie na kolejną sesje, aby się przygotować. Zapytał o kwotę 4,5 mln.
zł. przeznaczoną na kanalizację.
P. Enenkiel odpowiedział, że Wysoka, Włodzienin-Kolonia, Dzbańce, Lewice.
R. Chuchla zapytał co trzeba zrobić, aby wykorzystać.
P. Enenkiel powiedział, że można się spotkać i porozmawiać na ten temat
R. Telega skierował sugestie do rolników. Powiedział, że patrzymy na innych ale nie widzimy
swego podwórka. Jeżeli rolnicy się nie zrzeszą to nie będą się rozwijać.

Sołtys Bartoszewski powiedział, że to przez TOP-FARMS rolnicy się nie rozwijają.
R. Kawulok powiedział, że to za dobra ziemia na marchewkę.
P. Enenkiel powiedział, że jeśli gmina będzie robiła plan to żeby nie powtórzyła błędów
innych, tu wiatraki, tam biogazownie, a ziemi dla rolników dalej nie będzie.
Przewodniczący podziękował za udzielenie wyczerpujących informacji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrz.:0
Ad. 11
Wójt powiedziała, że informacje radni otrzymali na piśmie (załącznik do protokołu).
R. W. Lenartowicz zapytał o zespół interdyscyplinarny.
Wójt powiedziała, że zespół interdyscyplinarny to zespół przy OPS. Cele i zadania zespołu i
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są podobne. Przewodniczący
może się rozpędził.
R. Chuchla powiedział, że przeglądał sprawozdania i wnioski z lat ubiegłych. Niezrozumiane
jest to, że w tym roku będzie inaczej niż w latach ubiegłych. Decyduje wójt. Poinformował,
że przeglądał wnioski. Należy się zastanowić nad tymi 70 tys. zł.
Wójt powiedziała, że z tych 70 tys. zł. zostają przeznaczone środki na diety. Poinformowała,
że nie wie ile jest wniosków, zbierała je pani sekretarz. Przyjrzy się im. Powiedziała, że
chciałaby aby wszyscy otrzymali, dlatego był podany w Informatorze Branickim limit 1500
zł.
R. Czyszczoń powiedział, że termin składania wniosków był do końca lutego.
Wójt powiedziała, że można bybyło rozłożyć to na dwie transze.
R. Czyszczoń powiedział, że nie wszyscy wiedzieli o terminie.
Wójt odpowiedziała, że była informacja i zainteresowani wiedzą. Skarbnik ustala
Harmonogram wypłaty w całym roku.
R. R. Lenartowicz podał przykład gdy w ubiegłym roku nie dostano dofinansowania.
Wójt powiedziała, że jest to trudna decyzja. Spróbuje przyjąć jakąś metodę przy dzieleniu
tych środków.
Wyszedł r. Telega.
R. Malewicz powiedział, że zawsze może się coś nowego urodzić i w nadzwyczajnych
przypadkach aby przyjąć wnioski w lipcu.
Wójt powiedziała, że w tedy trzeba by przyjąć kwotę na te dwie tury.
Wszedł r. Telega.
Wójt powiedziała, że zobaczy ile wpłynęło wniosków ze wszystkich miejscowości i ze szkół.
R. Nowak powiedział, że należy przyglądnąć się temu czym jest ta profilaktyka.
Wójt powiedziała, że przyglądnie się temu. W tytule i w treści powinno się wskazać tą
profilaktykę.
R. W. Lenartowicz powiedział, że za takim rozdzieleniem przemawia jeszcze jedna rzecz to,
że pieniądze wpływają w trzech terminach. Może nie być środków i będzie trzeba wziąć z
czegoś innego.
Wójt odpowiedziała, że właśnie dlatego Harmonogram ustalany jest ze skarbnikiem. Środków
nie można wziąć z czegoś innego.
Ad. 12.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
R. W. Lenartowicz zadał pytanie odnośnie sposobu przyjęcia sprawozdania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radca prawny odpowiedziała, że zapis jest w uchwale, terminu ustawodawca nie wskazuje.

R. W. Lenartowicz powiedział, że rada uchwala gminny program bez sprawozdania.
R. Chuchla poprosił o sprecyzowanie terminu złożenia sprawozdania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
R. W. Lenartowicz powiedział, żeby dopisać: przed uchwaleniem programu.
Przewodniczący odczytał poprawiony tekst uchwały.
R. Chuchla dopisać, że przygotowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Branicach.
Przewodniczący odczytał poprawiany tekst i poddał go pod głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony projekt uchwały.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrz.: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
/ Uchwała Nr IV/24/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 13
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za. 14
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
/ Uchwała Nr IV/25/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 14.
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za. 14
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminy Branice
/ Uchwała Nr IV/26/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 15.
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za. 14
Przeciw: 0
Wstrz.: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
/ Uchwała Nr IV/27/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.16.
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za. 14
Przeciw: 0
Wstrz.: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Aktywności
Lokalnej Gminy Branice na lata 2011 -2013
/ Uchwała Nr IV/28/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.17.
Skarbnik powiedział, że kredyt jest wpisany w uchwale budżetowej. Wysokość tego kredyty
jest w przychodach budżetu na 2011 r. Spłata kredytu będzie w okresie sześciu lat.
Wójt powiedziała, że musi tak być i jest tak jak skarbnik powiedział.
Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
R. W. Lenartowicz zapytał, czy jeżeli będzie taka tendencja to za rok spotykamy się
i następny.
Skarbnik odpowiedział, że raczej nie. Ten kredyt będzie finansował spłaty poprzednich.
Według ustawy o finansach publicznych możliwości gminy Branice się kończą.
Musimy ograniczyć wydatki, aby móc w następnym roku uchwalić budżet na etapie planu.
Jest zapis, że nie można uchwalić budżetu gdy dochody bieżące, pomniejszone o wydatki
bieżące, powiększone o wolne środki są wynikiem ujemnym. Wszystkie zaciągnięte kredyty
są spłacane z dochodów bieżących. A różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami
bieżącymi to nadwyżka operacyjna, którą gmina może przeznaczać na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów. Może być problem przy zaciągnięciu zobowiązania na rekultywację
wysypiska. Mamy w tej chwili rozpisane na świetlice we Włodzieninie, adaptacje żłobka
i oczyszczalnie ścieków. Przy tych wyliczeniach nasze wydatki muszą pozostać na
niezmienionym poziomie.
R. W. Lenartowicz zapytał, czy tym kredytem rolujemy kredyty z tamtego roku.
Skarbnik odpowiedział, że jest on przeznaczany na spłatę. Budżet gminy w pierwszej części
to dochody i wydatki, a dopiero potem przychody i rozchody. Więc przychody minus
rozchody w części bieżącej są na tyle małe, że nie potrafimy spłacić kredytów, które
zaciągnęliśmy wcześniej. Do przychodów dodajemy ten kredyt, który sfinansuje te rozchody
z umów wcześniejszych. Tak można przyjąć, że kredyt ten będzie po części spłacał
poprzednie. Spłacamy ponad 800 tys. zł. z lat ubiegłych.
R. Kawulok powiedział, że według jego obliczeń w przyszłym roku rolnicy zapłacą 300 tys.
zł. więcej podatku rolnego.
Skarbnik powiedział, że 60 h pola zostanie zwolnione z podatku ze względu na zakup.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania :
Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
/ Uchwała Nr IV/29/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.18.
Przewodniczący powiedział, że otrzymaliśmy pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz
z wykresem.
R. Malewicz poinformował, że Komisja Budżetowo-Finansowa zajmowała się tą sprawą. Pani
Anna Kruczek wyjaśniała tę sprawę, a Pan Jerzy Biesiadowski również otrzymał informację.
Pozostałe komisje również zajmowały się tą sprawą.
R. Chuchla zapytał, czy jeżeli jest w piśmie informacja, że inwestycja wywołała takie skutki
to czy to jest skarga.
Radca prawny odpowiedziała, że ważne jest to co jest w treści, a nie nazwa pisma. Jeżeli jest
zapis, że to było skutkiem zaniedbania przez urzędników to należy pismo potraktować jako

skarga. Jeśli wpłynęło do Rady Gminy, przekazane przez wojewodę, to należy rozpatrzyć czy
jest to skarga słuszna czy nie.
Wójt powiedziała, że Pan Jerzy Biesiadowski skierował pismo do wojewody, a wojewoda
potraktował to jako skargę i skierował do rozpatrzenia przez Radę Gminy Branice.
W styczniu była interwencja telefoniczna w tej sprawie i Pani Ania Kruczek wywiesiła
informację. Pan Jerzy Biesiadowski napisał bezpośrednio do wojewody i zostało to
potraktowane jako skarga dlatego przekazano do Rady Gminy.
R. W. Lenartowicz powiedział, że dobrym zwyczajem było wysłuchanie drugiej strony.
Otrzymaliśmy pismo od Pani kierownik Anny Kruczek, ale nie wysłuchaliśmy drugiej strony.
Sprawa ta dotyczy większej liczby osób.
Przewodniczący zapytał, czy jest to wniosek o przekazanie skargi do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną.
R. W. Lenartowicz odpowiedział, że tak. Zapytał czy jak budynek był ocieplany również był
smród.
R. Chuchla odpowiedział, że nie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o skierowanie skargi do rozpatrzenia przez
Komisje Rewizyjną.
Za: 9
Przeciw: 0
wstrz.: 3
Nie uczestniczyło w głosowaniu 2 radnych.
Ad. 19.
Przewodniczący udzielił informacji dot. rozmowy z Panią Kierownik Działu Zarządzania
Siecią ,,Poczta Polska’’ Janiną Zielińską.
Wójt powiedziała, że był dyr. Poczty Polskiej i potwierdził, że do końca roku poczta w
Branicach będzie czynna. W latach 2012-2013 planowana jest prywatyzacja Poczty Polskiej i
wszelkie usługi, które świadczy poczta będą świadczyły agencje pocztowe.
Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do
końca kwietnia.
R. Chuchla zapytał na jakim etapie jest praca nad statutem.
R. W. Lenartowicz powiedział, że poprawki są u Pani Marzeny Forystek.
Radca prawny powiedziała, że tych poprawek jest trochę. Komisja pracowała nad nimi dwa
miesiące. Poprosiła aby na opracowanie i sprawdzenie tych poprawek nie dawać jej 5 dni.
R. Nowak zapytał czy będzie osoba, która sprawdzi na placach zabaw umocowania,
urządzenia, a nawet zwrócić uwagę rodzicom.
Wójt powiedziała, że place zabaw raz na dwa lata powinny być sprawdzane, a jest to zadanie
Zespołu Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu.
R. Nowak powiedział, że są sytuacje jak bramka się przewraca.
Wyszedł r. Telega.
Przewodniczący zapytał o godzinę sesji.
R. W. Lenartowicz odpowiedział, że na tą chwilę ustalone jest na godz. 14.00 i trzeci
poniedziałek miesiąca.
Wszedł r. Telega.
R. Kawulok zaproponował poniedziałek na godz. 10.00.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jeżeli jest już przegłosowane to niech tak zostanie. Dodał,
że przewodniczący organizuje sesje, a nie ustala godzinę.
R. Kawulok powiedział, że to jest jego wniosek formalny.
R.W. Lenartowicz powiedział, że niech zostanie tak jak było, trzeci poniedziałek, godz.
14.00.
R. Telega powiedział, że wtorek, godz. 10.00 było dobre. Sołtysi są na sesji i wiedzą co się
dzieje.

R. W. Lenartowicz powiedział, żebyśmy nie zasłaniali się sołtysami. Wszędzie sesje są
popołudniami. Pan przewodniczący wspaniałomyślnie wymyślił sobie sesje o 10.00. czy to
coś przyśpieszyło?
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek r. Kawulok o zwoływanie sesji w
poniedziałki na godz. 10.00 do momentu uchwalenia statutu.
Za.9
Przeciw: 0
Wstrz.: 4
Radny W. Lenartowicz nie uczestniczył w głosowaniu.
Sołtys U. Pawluś zwróciła uwagę na ogrodzenie placu zabaw w Dzbańcach – Osiedlu oraz
zakrycia piaskownicy.
Wójt odpowiedziała, że sprawdzi.
Sołtys U. Pawluś zgłosiła, że na chodniku jest wyrwa.
Przewodniczący powiedział, że taka informacja została już przekazana.
Sołtys Gospodarczyk powiedział, że jest to druga sesja, którą przedłużają radni. W Wysokiej
obok przestanku jest jesion, zapytał kto powinien go ściąć, właściciel czy gmina.
Wójt powiedziała, że na zebraniu mieszkańcy pokażą ten jasion.
Sołtys Gospodarczyk zapytał o wniosek zaproszenia na sesje koła łowieckiego. Zgłosił, że w
Wysokiej jest odkryta studzienka.
Sołtys Iluk powiedział, że jak Komisja Rewizyjna będzie jechała do świetlicy to zaprasza na
drogę. Zwrócił uwagę na oznakowanie drogi w Jabłonce.
R. Chuchla powiedział, że jak radni dyskutują na sesji to tylko dlatego, że nie dopowiedzą
sobie wszystkiego na komisji.
R. Mokrzycki zapytał o drogę i budynki, które chce przejąć Urząd Marszałkowski.
Wójt odpowiedział, że przejąć chce to szpital przez Urząd Marszałkowski.
R. Mokrzycki powiedział, żeby ostatnią przekazaną rzeczą była droga.
Wójt odpowiedziała, że dogadamy się ze szpitalem. Oddajemy coś co nigdy rzeczywiście nie
było gminy.
Sołtys Bartoszewski zapytał o chodnik w Niekazanicach.
Wójt odpowiedziała, że rozmawiała już w tej sprawie.
R. Malewicz złożył propozycję aby pomieszczenie kasowe przenieś na parter i pokój Pani
Wójt również o piętro niżej. Powiedział, że analizując dłużników wobec urzędu nasunęło się
pytanie czy radni mogą otrzymywać informacje o dłużnikach od 1000 zł. zadłużenia, aby nie
wychodziły po kilku latach różne rzeczy.
R. R. Lenartowicz powiedział, że chodnik w Niekazanicach jest potrzebny.
Wójt powiedziała, że przed chodnikiem należy zrobić odwodnienie. W kwietniu jeszcze raz
będzie spotkanie.
R. R. Lenartowicz powiedział, że tiry rozjadą nam drogę.
Wójt odpowiedziała, że nie możemy zabronić poruszania się po drodze.
R. Chuchla zapytał czy droga prawna została całkowicie wykorzystana.
Wójt odpowiedziała, że można by to w nieskończoność ciągnąć, ale ponosimy koszty.
R. R. Lenartowicz powiedział, że przez tiry uszkodzony jest most.
R. Czyszczoń powrócił do problemu placu zabaw. Zaproponował utworzenie zespołu, który
sprawdzał by place zabaw.
Wójt odpowiedziała, że Zespół Obsługi Oświaty , Kultury i Sportu, budowlaniec i sołtys
sprawdzają place zabaw. Jakbyśmy mieli strażnika gminnego to mógłby chodzić po tych
placach.
Ad. 20.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Po konsultacji z Panią mecenas Marzeną Forystek sporządzono drugą listę obecności na
której radni własnoręcznym podpisem poświadczyli swoją obecność na dzisiejszej sesji.
Powodem sporządzenia drugiej listy była niejasność co do pochodzenia jednego z podpisów
na pierwotnej liście obecności radnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
K. Herbut

