
Protokół Nr XLVII/14  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 29 września 2014 r., godz. 10.00 
  

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.  

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Jolanta Brzeszczak – Radna Powiatu Głubczyckiego, 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego 
Krzysztof Gawęcki – Prezes Spółki TOP-FARMS Głubczyce 
Krzysztof Nazimek – Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Branicach 
Sołtysi. 
  

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Branice, która odbyła się 25 sierpnia 2014 r. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
7. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
10. Interpelacje radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze 2014 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 

samorządowych. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (część 
działki nr 238 położonej w miejscowości Jędrychowice).  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (lokal 
użytkowy o pow. 133 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej nr 191/9 w 
Branicach przy ul. Szkolnej 1) – punkt wprowadzony podczas sesji 

17. Wręczenie medali ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’. 
18. Wręczenie listów gratulacyjnych dla Zespołu KAPRYS. 
19. Zakończenie sesji. 
 

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



 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14. 
 
Ad. 3.  
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 
Wójt Gminy Branice zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów: 
-Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (lokal 
użytkowy o pow. 133 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej nr 191/9 w Branicach przy 
ul. Szkolnej 1), 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (część działki 
Nr 149/33 o pow. 0.0045 ha położonej w miejscowości Branice). 
Wójt dodała, że pierwsza uchwała dotyczy dzierżawy na okres 10 lat. Druga uchwała dotyczy 
dzierżawy części działki przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na wybudowanie miejsca 
składowania odpadów komunalnych. Sprawy te były omawiane na komisjach rady 
R. W. Lenartowicz odniósł się do drugiej, wnioskowanej przez Panią Wójt uchwały i 
zawnioskował aby jej nie wprowadzać do porządku obrad dzisiejszej sesji, ze względu na to, 
że w tym miejscu planowana jest budowa chodnika. Dodał, że wspólnie z mieszkańcami 
osiedla i administratorem niezwłocznie trzeba uzgodnić lokalizację takiego miejsca. 
Wójt powiedziała, że wstępnie zgodziła się już, ale słusznie przypomniano, że decyzja zależy 
od Rady Gminy. Faktycznie przychyla się do wniosków radnych, które wynikły na komisjach 
w tej sprawie, ale już wstępnie zgodziła się na wybudowanie tam miejsca na składowanie 
odpadów komunalnych i dlatego musi złożyć wniosek do Rady Gminy o podjęcie takiej 
uchwały. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o nie wprowadzanie do porządku obrad 
punktu wnioskowanego przez Panią Wójt - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. 
dzierżawy nieruchomości (część działki Nr 149/33 o pow. 0.0045 ha położonej w 
miejscowości Branice). 
Za: 11    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 2 
1 radny nie uczestniczył w głosowaniu. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie punktu - Podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (lokal użytkowy o pow. 133 m2 
wraz z udziałem w działce siedliskowej nr 191/9 w Branicach przy ul. Szkolnej 1), 
Za: 14    Przeciw: 0   Wstrzymało: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 14    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z dnia 25 sierpnia 2014 r. 
 
Ad. 5. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).  
 



Ad. 7. 
Przewodniczący pogratulował Pani sołtys wsi Jakubowice za zorganizowanie udanych 
Dożynek Gminnych. Przewodniczący powitał Starostę Powiatu Głubczyckiego Pana Józefa 
Kozina. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
między sesjami (załącznik do protokołu). 
 
Ad.8. 
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła jedno posiedzenie 
związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.   
R. Czyszczoń poinformował, że na posiedzeniu Komisji Realizacji Zadań Społecznych,  
Oświatowych i OSP pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Pogratulował Pani 
sołtys Urszuli Lenartowicz organizacji Dożynek Gminnych. Podziękował Ochotniczej straży 
Pożarnej w Branicach za organizację pokazów.   
R. Mokrzycki odczytał protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu). 
Sołtys wsi Jakubowice odniosła się do odczytanego protokołu Komisji rewizyjnej 
dotyczącego Świetlicy Wiejskiej w Jakubowicach. 
 
Ad.9. 
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji. 

Ad. 10. 
Interpelacje złożyli: 
R. R. Lenartowicz – 2 interpelacje, 
R. Z. Telega – 2 interpelacje, 
R. E. Czyszczoń – 2 interpelacje, 
R. W. Lenartowicz – 1 interpelacja, 
r. M. Nowak – 1 interpelacja. 
R. Telega zwrócił uwagę na stan poboczy przy drodze powiatowej między miejscowością 
Wódka, a skrzyżowaniem Niekazanice-Branice. 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu pism do biura rady tj. z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, Wojewody Opolskiego, Pani Natalii i Tamary 
Abdurachmanowa, Uchwały Nr XXXVII/362/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, 
Uchwały Nr XLVI/376/14 Rady Miejskiej w Oleśnie. 
Poinformował o wysłanym piśmie do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 
Głubczycach w sprawie dofinansowania kursów. 
Przewodniczący poinformował o Uchwale Nr 381/2014 z dnia 11 września 2014 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.  
 
R. Nowak zapytał czy podjęto rozmowy z Panią kierownik zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej w sprawie cmentarza. Zapytał czy mieszkańcy otrzymają książeczki z opłatami 
za śmieci. 
Sołtys Lenartowicz zapytała czy jest szansa na renowację chodnika.  



Sołtys Wojciechowski poinformował o otrzymanej dotacji na plażę. 
Przewodniczący pogratulował. 
Wójt powiedziała, że przekazano informację o szpitalnym cmentarzu. Jeżeli chodzi o 
książeczki za śmieci to teraz stoimy na ogłoszeniu przetargu. Zapyta Pani Jolanty Niżborskiej 
czy były takie wnioski. Do tej pory nie było takiej potrzeby. Trzeba pamiętać, że książeczki to 
też koszty. 
R. Nowak powiedział, że nie musi być książeczka. Wystarczy jeden blankiet z wypisanymi 
danymi. 
Starosta udzielił informacji na temat projektu energetycznego i modernizacji szpitala w 
Głubczycach. Jeżeli chodzi o profilaktykę to wszyscy mieszkańcy z pewnego przedziału 
wiekowego będą mogli przebadać się pod kątem zawałów. 
Podziękował za udział w partnerstwie nyskim. 
Poinformował, że w dniu jutrzejszym odbędzie się sesja rady Powiatu i o 14.00 odbędzie się 
debata o służbie zdrowia.  
 
Ad. 12. 
Na sali nieobecny radny Zdzisław Telega. 
Przewodniczący przypomniał, że otrzymano Uchwałę Nr 381/2014 z dnia 11 września 2014 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o 
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., która jest pozytywna.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za 
I półrocze 2014 r. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 13. 
Na sali nieobecny radny Zdzisław Telega. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania w wyborach samorządowych. 
(Uchwała Nr XLVII/388/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 14. 
Na sali nieobecny radny Zdzisław Telega. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 
(Uchwała Nr XLVII/389/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 15. 
Na sali nieobecny radny Zdzisław Telega. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  



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

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

(Uchwała Nr XLVII/390/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 16. 
Na sali nieobecny radny Zdzisław Telega. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

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

(Uchwała Nr XLVII/391/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwy. 
 
Ad. 17. 
Przewodniczący powitał przybyłych gości: Pana Krzysztofa Nazimek, Krzysztofa 
Gawęckiego oraz Zespół Kaprys wraz z opiekunkami Lidią Szpak i Aleksandrą Szpak. 
Wójt Gminy Branice wygłosiła krótką mowę związaną z przyznaniem wyróżnień ,,Zasłużony 
Dla Gminy Branice’’. Zwróciła uwagę na to, że Rada Gminy przyznając to wyróżnienie 
uznała zasługi obu Panów dla rozwoju gospodarczego Gminy Branice. Reprezentują oni 
największe zakłady pracy w naszej jednostce samorządowej. Dzięki staraniom Pana 
Krzysztofa Nazimek szpital w Branicach wraca do jego świetności z czasów bp. Józefa 
Marcina Nathana. Pan Krzysztof Nazimek remontując kolejne budynki nie zapomina 
o twórcy Miasteczka Miłosierdzia czego dowodem są wbudowane tablice z życiorysem 
Biskupa, płaskorzeźba przedstawiająca jego dzieła, a także planowana na 7 i 8 listopada br. 
uroczystość przeniesienia trumny z prochami śp. biskupa i złożenia jej do sarkofagu 
w kościele pw. Św. Rodziny w Branicach. Pan Krzysztof Gawęcki zarządza jednostką, która 
jest przykładem dla naszego rolnictwa indywidualnego wskazując jak nowocześnie i z 
zyskiem można wykorzystywać potencjał naszej dobrej ziemi. Dzięki przychylności Pana 
Krzysztofa Gawęckiego samorząd gminy i wiele innych samorządów wiejskich otrzymuje 
wsparcie w realizowanych działaniach  ukierunkowanych na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności. 
Przewodniczący Rady Gminy wraz z panią Wójt wręczyli medale i dyplomy osobą 
wyróżnionym. 
P. Krzysztof Gawęcki podziękował i życzył dalszej dobrej współpracy. 
P. Krzysztof Nazimek również podziękował za otrzymane wyróżnienie. Przypomniał również 
jak to był gdy został dyrektorem szpitala. 
 
Ad. 18. 



Przewodniczący Rady Gminy Branice wraz z Panią Wójt Gminy Branice wręczyli listy 
gratulacyjne członkom zespołu KAPRYS, który z końcem sierpnia br. zdobył tytuł V-ce 
Mistrzów Świata Zespołów Mażoretkowych w kategorii „show”.  
Zwycięskie dziewczęta otrzymały biżuterię i kuferki na osobiste przedmioty, a Zespół 
otrzymał torby podróżne na swoje stroje. 
Wręczono również gratulacje i podziękowania wraz z kwiatami dla opiekunki Zespołu Pani 
Lidii Szpak oraz choreografa Pani Aleksandry Szpak. 
 
Ad. 19 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
K. Herbut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


