
 

Protokół Nr XLIX/14  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 3 listopada 2014 r., godz. 10.00 
  

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.  

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice, 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego 
Joanna Paruszewska - Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach 
Ireneusz Węgrzyn - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach 
Waldemar Kacprzak - Kierownik  Rewiru Dzielnicowych w Kietrzu i Branicach 
Ireneusz Rostowski – Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu 
Sołtysi. 
  

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Branice, która odbyła się 29 września 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. Udzielenie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 
13. Podsumowanie współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami. 
14. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej budżet gminy. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Branice” na obszarze 
gminy Branice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Branice. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z 
obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. 

24. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego 
projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (lokale 
mieszkalne 1,2,3,4 usytuowane w miejscowości Włodzienin Nr 137) 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka  Nr 
407/1 o pow. 0.1207 ha położona w miejscowości Niekazanice) 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości (działka 
nr 304/2 o pow. 0.0025 ha położona w miejscowości Boboluszki). 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (działka Nr 
206 o pow. 0.4150 ha położona w miejscowości Posucice). 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (lokal 
użytkowy o pow. 133 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej nr 191/9 położony 
w Branicach) – punkt wprowadzony w trakcie sesji 

30. Podsumowanie kadencji 2010-2014. 
31. 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 13. 
 
Ad. 3.  
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z dnia 29 września 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. 
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Przewodniczący Rady Gminy Branice przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
między sesjami (załącznik do protokołu). 
 
Ad.8. 
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.  
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniach zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz wnioskami o udzielenie ulg w spłacie wierzytelności.  
R. Mokrzycki odczytał protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu). 
 
Ad.9. 
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji. 

Ad. 10. 
Interpelacje złożyli: 
R. R. Lenartowicz – 2 interpelacje, 
R. Z. Telega – 2 interpelacje, 
 
Ad. 11. 
R. Chuchla zapytał czy przesunięcie pieniędzy w oświacie nie spowoduje, że planowane 
remonty nie będą wykonane. Czy jest to kampania wyborcza? 
Wójt odpowiedziała, że nie jest to kampania wyborcza. Jeżeli chodzi o ,,rzeczówkę’’ z której 
zabrano to nic nie zaszkodzi, zabrano z oszczędności. 
Przewodniczący odczytał pismo Pana Leona Rosowskiego.  
Wójt powiedziała, że uzgadniano poprzednią uchwałę z radcami. Taka jest procedura. W 
piśmie Pana Rosowskiego są argumenty. Powiedziała, że można zaryzykować 
wydzierżawieniem konkretnie tej osobie ale trzeba się liczyć z tym, że nadzór może uchylić. 
Przewodniczący zapytał radę co postanowiła. 
Wójt powiedziała, że trzeba się liczyć z unieważnieniem uchwały.  
R. Chuchla powiedział, że jeżeli nadzór uzna naszą rację to uchwała przejdzie. 
Rada Gminy Branice po krótkiej dyskusji postanowiła o podjęciu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowy o pow. 133 m2 wraz z 
udziałem w działce siedliskowej nr 191/9 położonego w Branicach Panu Leonowi 
Rosowskiemu w trybie bezprzetargowym. 
Przewodniczący poinformował, że w przerwie zostanie przygotowana uchwała.  
Przewodniczący odczytał protest Burmistrza Strzelec Opolskich 
Starosta Powiatu Głubczyckiego odniósł się do odczytanego protestu. 
Przewodniczący poinformował o piśmie Pana Zbigniewa Pączko. 
Wójt odniosła się do Pisma Pana Zbigniewa Pączko, które zawiera groźby i oszczerstwa. Pan 
stara się o pieniądze za wykonanie drogi do oczyszczalni. Nie mamy z tym Panem żadnej 
umowy i nie mamy podstaw do zrealizowania płatności. Wspomniała również o skardze na 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w sprawie błędnie naliczonej płatności za wodę. 
Poinformowała o przekazaniu pisma do organów ścigania, ponieważ w piśmie są groźby 
strajku, samospalenia oraz oczerniania.  
Przewodniczący powiedział, że należy temu Panu pomóc. Może skierować do zespołu 
interdyscyplinarnego. 
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Przewodniczący poinformował, że rada zebrała 650 zł. i jest wniosek radnego Wojciecha 
Chuchla o przekazanie tej kwoty dla chorego dziecka.  
R. Czepczor poinformowała o drugim chorym, od urodzenia, na porażenie mózgowe dziecku. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że jest dwójka dzieci i przekazać na tą dwójkę pieniążki. To 
są nasze prywatne pieniądze. 
 
Ad. 12. 
P. W. Kacprzak i I. Rostowski udzielili informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie 
gminy (załącznik do protokołu). 
 
P. J. Paruszewska odniosła się do pisma Pana Zbigniewa Pączko. Powiedziała, że nie do 
końca widzi w nim znamiona groźby. Poinformowała, że udadzą się do tego Pana i postarają 
się pomóc przez inne służby aby nie narobił głupot. Jeżeli ten Pan przyjdzie do urzędu to 
wtedy należy zawiadomić policję. Jeśli chodzi o dalszą część pisma odnośnie złożenie donosu 
do prokuratury czy do policji to takie jest prawo obywatela. Prokuratura wtedy wyjaśni. 
Odniosła się do informacji nt. bezpieczeństwa publicznego i powiedziała, że rada to oceni. 
Obszar całego powiatu jest duży ale nie dużo zaludniony. Obecnie jest 93 policjantów na 
powiat i 6 wakatów. Ostatnie przyjęcia były w październiku rok temu. Kandydaci z naszego 
terenu nie przechodzą testów. W grudniu mają być przyjęcie ale nie ma kandydatów z 
naszego terenu.  
R. W. Lenartowicz podziękował za udzielone informacje. Dodał, że zbliża się koniec kadencji 
i podziękował, że policja zawsze była gdy rada gminy zapraszała. 
R. Chuchla zapytał czy w sytuacji jak obywatel przychodzi na posterunek i zgłasza to czy 
policjant może z własnej inicjatywy przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą. 
P. I. Węgrzyn odpowiedział, że jak jest zgłoszenie to musi zareagować. 
R. Nowak zapytał czy jest przeprowadzona akcja ,,Młodzież’’ 
P. J. Paruszewska powiedziała, że prowadzą akcje profilaktyczne. Działają swoimi 
policjantami, a nie obcymi. Takie akcje są.  
Kacprzak potwierdził, że są takie działania. 
R. Malewicz powiedział, że policja zawsze zatrzymuje się jak są spotkania z młodzieżą. 
Przewodniczący powiedział, że są dumni z naszych policjantów. 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
 
Ad. 13 
Wójt przedstawiła podsumowanie współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami 
(załącznik do protokołu). 
 
Ad. 14. 
Wójt przedstawiła informację o wykorzystaniu środków unijnych (załącznik do protokołu). 
 
Ad. 15. 
Skarbnik przedstawił informację dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Branice na lata 2014-2017 i budżecie gminy. Poinformował również o konieczności 
podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
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Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017. 
(Uchwała Nr XLIX/393/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 16. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 

(Uchwała Nr XLIX/394/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 17. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały zmieniającej budżet 

gminy 
(Uchwała Nr XLIX/395/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 18. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki 
(Uchwała Nr XLIX/396/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 19. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 
(Uchwała Nr XLIX/397/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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Ad. 20. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Branice” na 

obszarze gminy Branice 
(Uchwała Nr XLIX/398/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 21. 
Wójt wyjaśniła zmiany, które powstaną po podjęciu dwóch kolejnych uchwał. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 
(Uchwała Nr XLIX/399/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.22 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Branice 
(Uchwała Nr XLIX/400/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 23. 
Wójt wyjaśniła dlaczego podejmowana jest niniejsza uchwała. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego – Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w 
Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków 

obrotowych za 2014 r. 
(Uchwała Nr XLIX/401/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 24 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
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Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do 
realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 
(Uchwała Nr XLIX/402/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 25. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

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

nieruchomości 
Uchwała Nr XLIX/403/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 26. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 

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

nieruchomości 
Uchwała Nr XLIX/404/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 27. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nabycia 

nieruchomości 
Uchwała Nr XLIX/405/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 28. 
Na sali nieobecny radny Władysław Lenartowicz. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

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

dzierżawy nieruchomości 
Uchwała Nr XLIX/406/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
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Ad. 29. 
Na sali obecny radny Władysław Lenartowicz. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy 
nieruchomości. Projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia lokalu użytkowego dla Pana Leona 
Rosowskiego. 
R. Telega zapytał na jaki okres będzie dzierżawa. Czy na 10 lat. 
R. W. Lenartowicz powiedział, aby zostawić na 9 lat. 
Wójt powiedziała, że raczej powinien być to okres 10 lat. 
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 położony w Branicach) do porządku obrad. 
Za: 13    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie (okres dzierżawy 10 lat). 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

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

Uchwała Nr XLIX/407/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 30. 
Przewodniczący odczytał list gratulacyjny Wojewody Opolskiego 
Wójt podziękowała za wspólną pracę. 
Starosta złożył podziękowania radzie, sołtysom i Pani Wójt za współpracę. 
R. Chuchla podziękował wszystkim za współpracę. Swoje podziękowania zaczął od Pań.  
Przewodniczący Rady Gminy Branice, Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz pani Wójt 
wręczyli podziękowania dla Radnych Rady Gminy Branice. 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy wręczyli w imieniu Rady Gminy 
Branice podziękowanie Pani Wójt Gminy Branice. 
 
 
Ad. 31. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
K. Herbut 




























