
Protokół Nr XVIII/16
z sesji Rady Gminy Branice

z dnia 16 maja  2016 r., od godz. 10.00 do godz. 14.20

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Benedykt Pospiszyl-  Radny Powiatu Głubczyckiego,
Małgorzata Krywko – Trznadel  - Dyrektor DPS Klisino
Anita Juchno- Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego,
Danuta Frączek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach
Andrzej Walczak- Przedstawiciel Koła Łowieckiego Muflon 
Stefan Grefling – Radca prawny,
Aneta Kopeczek- Kierownik Referatu Budownictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami
Sołtysi.
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  w  okresie  między  sesjami  oraz

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Udzielenie informacji o stanie bezrobocia na terenie Gminy Branice.
11. Udzielenie informacji na temat ochrony zwierząt w Gminie Branice.
12. Udzielenie informacji dotyczących działania Domów Pomocy Społecznej na terenie Gminy

Branice.
13. Podjęcie uchwały w  w sprawie załatwienia skargi z dnia 05 kwietnia 2016 r. na działalność Wójta

Gminy Branice. 
14. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia woli  przystąpienia do opracowania i  wdrożenia

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice.
15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dzierżawy nieruchomości  (lokal  użytkowy o  pow.  133m2

położony w Branicach ul. Szkolna 1).
16. Podjęcie uchwały  w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 211 o pow. 0,3106 i

działka 209 o pow. 0,3687 położonych w miejscowości Posucice).
17. Podjęcie  uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości  (  działka  nr  212 o pow.  0,6164

położonej w miejscowości Posucice). 
18. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  zasad  otrzymywania  i  wysokości  diet  przysługującym

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Branice
19. Wolne wnioski i informacje.
20. 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
12 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. 3.
Godzina  10.10-  przybyli:  Radny Paweł  Kopeczek,  Radny  Wojciech  Chuchla.  Ilość  radnych  /
głosów 14

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
W.Chuchla: mam wątpliwości co do pkt. 15 obrad z uwagi na brak parafki radcy prawnego na
projekcie uchwały.
M. Fuczek- czy mógłby Pan uściślić swój wniosek  w sprawie porządku obrad.
W. Chuchla: w dokumentach mam projekt bez parafki radcy prawnego.
M. Fuczek rozmawiamy o porządku obrad.
W. Chuchla: wnoszę o zmianę  pkt 15 obrad w ten sposób który był omawiany na komisjach z
uwzględnieniem zapisu  w drodze przetargu.
M. Fuczek: Radny Chuchla wniósł o zmianę w porządku obrad aby był zapis „ w formie przetargu”

Przewodniczący M. Fuczek zarządził głosowanie wniosku W.Chuchli:

Za: 2                                                 przeciw:   6                                       wstrzymał się: 6
 
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący  odczytał  wniosek  Wójta  Gminy  Branice  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad
punktów: podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019 oraz uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie  porządek obrad sesji z uwzględnieniem wniosku Wójta:

Za:   12                                       Przeciw: 0                                               Wstrzymało się: 2

Przewodniczący odczytał przyjęty porządek obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie  porządek obrad sesji:

Za:   12                                       Przeciw: 0                                               Wstrzymało się: 2

Ad. 4.
Otrzymaliście państwo protokół z poprzedniej sesji. W ubiegły poniedziałek radny M. Szyhyński
zgłosił ustnie zmiany w protokole, do których ciężko mi się odnieść „ ja przyjąłem że tak jest”,.
Zmiany te dotyczyły zapisów w pkt. 13 poprzez uzupełnienie wpisów  dotyczących terenów po
byłej  piaskowni Włodzienin.  Mimo to  proponuję  aby protokół  z  uwzględnieniem zmian został
przyjęty mimo, iż zmiany zostały zgłoszone niezgodnie ze statutem. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji rady gminy, która odbyła się 18 kwietnia
2016r. z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez  M. Szyhyńskiego w pkt. 13 (uzupełnienie
wpisów wypowiedzi w/w radnego)



Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do protokołu).
S. Baca: w uzupełnieniu chciałbym dodać  iż  brakuje tam kilku informacji  które dotyczyły m.i:
konsultujemy sprawy 4 placów zabaw oraz jednego dużego placu zabaw, prowadzimy rozmowy  z
władzami czeskimi  w sprawie wprowadzenia do gimnazjum języka czeskiego od nowego roku
kalendarzowego,  prowadzimy rozmowy z  władzami  Brumowic   w  sprawie  utworzenia  wioski
kajakowej,  chcielibyśmy  zakończyć  projekt  Parków  ekologicznych  w  szkołach  Branice,
Włodzienin,  aktualnie  chcemy  zakończyć  temat  modernizacji  drogi  w  Lewicach,  analizujemy
sprawę basenu  w Branicach dokładnie mówiąc konieczność modernizacji (obecnie kalkulowany
koszt to ok 1,5mln zł), poszukujemy środków na powstanie w gminie boiska wielozadaniowego
typu „  orlik”,  nadal  chcemy rozwiązać  problem kanalizacji  Branice który to  koszt  oscyluje  w
granicach 18 mln zł,  chcemy stworzyć  pakiet  dla przedsiębiorców na zakładanie działalności  i
rozwój.

W. Chuchla: mam pytanie w sprawie kosztów modernizacji stadionu w Branicach. Jaki jest koszt?
S.Baca: koszt to ok. 80tyś zł.
 M.Fuczek:  czy był  prowadzony sondaż  co  do  ilości  uczniów zainteresowanych  nauką  języka
czeskiego i  nauczycieli ?
S. Baca: wśród uczniów nie prowadzono sondażu jednak uważam że jest to  program w który warto
zainwestować z uwagi na nasze położenie geograficzne. 2 nauczycieli chce podjąć naukę języka
jednak z uwagi na fakt iż jest to projekt polski-czeski dobrze by było, aby nauczyciel był z Czech. 
M. Fuczek: jaki jest koszt utrzymania orlika i co przemawia za zasadnością jego powstania?
S.Baca: jako jedyna gmina nie posiadamy orlika. Wszyscy widzimy jak młodzież spędza wolny
czas. Musimy zrobić wszystko by młodzież miała możliwość korzystania z boisk i innych form
spędzania  wolnego  czasu.  Co  do  finansowania,  posiadamy działki  nauczycielskie  które  są
użytkowane  ale  z  tego  tytułu  gmina  nie  otrzymuje  środków.  Można  je  sprzedać  a  środki
zainwestować w lepszy cel.

Sołtys Branic: bezprawne użytkowanie trzeba karać. Tą sprawą musi się zająć komisja rolna.
 Dyskusja ogólna.

Ad. 6.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na piśmie
(załącznik do protokołu).

Ad. 7.
R.  Kopeczek  poinformował,  że  Komisja  Rolno-Ekologiczna  na  posiedzeniu  zajmowała  się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R.  Czyszczoń  powiedział,  że  Komisja  Realizacji  Zadań  Społecznych,  Oświatowych  i  OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R.  Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R.  Mróz  poinformowała,  że  Komisja  Budżetowo-Finansowa  na  posiedzeniu  zajmowała  się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 

R.  Mokrzycki  odczytał  2  protokoły  pokontrolne  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  15.04.2016r.  oraz
20.04.2016r.
            



Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
Odczytał informację o złożonych interpelacjach.
W. Chuchla: co do odpowiedzi w sprawie wycinki drzew uważam że jest kompletna, natomiast       
w sprawie dzierżawy nieruchomości  w Branicach ul. Szkolna będę zmuszony wystąpić do 
wojewody ze skargą, ponieważ mam wątpliwości czy wszystko jest legalne. Termin odpowiedzi też 
raczej nie został dotrzymany.
S.Baca: tytułem uzupełnienia „ dla mnie radny jest jak każdy obywatel i ma dostęp do informacji 
publicznej na tych samych zasadach” Czy minęło 14 dni  od złożenia interpelacji?
W. Chuchla: może nie, sprawdzę.
 
Ad.9
S.  Żywina:  zwracam się  z  prośbą  o  przekazanie  mojej  interpelacji   w sprawie  montażu lamp
w Lewicach do Starostwa ponieważ droga gdzie mają być montowane  to droga powiatowa.
(przedłożyła interpelację na piśmie)- przekazano

W.Chuchla:  pytanie do Wójta: 1. W związku  z ustawą o wychowaniu w trzeźwości chciałbym
zapytać czy w nowo otwartym  punkcie będą spełnione wymogi? 3. Kiedy będą nagrywane sesje?
3. To pytanie do wójta i przewodniczącego: jeżeli są pisane odręcznie protokoły to dlaczego nie
można dotrzeć do tego dokumentu? Wystąpię z wnioskiem o zmianę w tej kwestii tak aby zmiany
były  dokonywane  w obecności przewodniczącego- protokolanta- wnoszącego.

S.Baca: Ad1. chodzi o lokal w Branicach ul. Szkolna 1?
W.Chuchla: tak
S.Baca: wszystkie przesłanki zostały spełnione a zgodę wyraziła wspólnota mieszkaniowa.
          Ad2. Pracujemy nad tym aby sesje były nagrywane ale to spory koszt i mamy ważniejsze
wydatki  w tej chwili. Dodam, że  również chciałbym aby już były nagrywane.
             Ad.3 W tej kwestii już Panu odpowiadałem ale chciałbym  aby nasz Radca Prawny zabrał
głos w tej sprawie.
M.  Szyhyński:  moim zdaniem nie  ma prywatnych notatek.  Uważam że mamy do czynienia  z
dwoma obiegami dokumentów.
Stefan  Grefling  (Radca  prawny):  protokół  powstaje  na  podstawie  odręcznych  notatek
prowadzonych  przez  protokolanta-  które  są  dokumentem roboczym.  Jako  takie  notatki  nie  są
protokołem  a  jedynie  podstawą  do  jego  utworzenia  podobnie  jak  odsłuchiwanie  informacji
zapisanej na dyktafonie.
M.Szyhyński:   po  moich  uwagach  -tak  jest  na  komisjach-protokoły  są  pisane  na  bieżąco.  Po
zakończeniu komisji można się z nimi zapoznać. Dlatego nie zgadzam się z tym, że notatki to tylko
materiał roboczy. Było wspólne posiedzenie komisji i tam były sporządzane notatki odręcznie a
później nie było pewnych informacji  w protokole dlatego uważam, że te notatki są ważne.
M. Fuczek: Pan Wojciech Chuchla zgłosił się do mnie raz o protokoły z komisji co może oznaczać
niezrozumienie statutu. Panie Marku odnośnie Pana wypowiedzi , Pan wie doskonale że zgłasza
Pan zmiany niezgodnie z zapisami statutu. Jak ja mogę odnieść się do Pana propozycji zmian skoro
zgłasza Pan zmiany protokulantowi ustnie. Statut mówi jasno 5 dni roboczych przed sesją. Co do
protokołów  z  komisji  przypominam  pracami  komisji  kieruje  przewodniczący  komisji  nie
przewodniczący rady. Informacji  w tej sprawie udziela Wójt nie przewodniczący Rady.
M.Szyhyński:  czyli  Panie  Stefanie  mogę  przynieść  urządzenie  nagrywające  i  później  mogę
sprawdzać czy protokół jest zgodny z tym co zostało nagrane....  ponieważ uważam że protokoły
muszą odzwierciedlać stan faktyczny. 
W.Chuchla: Panie przewodniczący czy będę  miał  wgląd do notatek tych o których Pan Stefan



mówi materiał roboczy?
M.Fuczek:  jest to jasno określone dokumentem jest protokół.
M. Nowak:  Panie Wójcie chciałbym zapytać na jakim etapie jest sprawa parkingu w okolicy banku
w Branicach?
S.Baca: Pracujemy nad modernizacją jednak sprawa nie jest prosta gdyż część parkingu należy do
Banku ale mam nadzieję że ten projekt uda się zrealizować.
M. Nowak: zawsze Pan mówi iż dobrze jest wskazać źródło finansowania. Ja wskazuję- sprzedaż
działek.
Sołtys Jakubowic: proszę tylko pamiętać o małych miejscowościach i nie robić nic ich kosztem.

Przewodniczący po pytaniu czy ktoś jeszcze  w tym punkcie chce się wypowiedzieć i uzyskaniu 
pewności że nie, zakończył omawianie tego punktu obrad.

Ad. 10.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 10 obrad.
D. Frączek: została przesłana do państwa informacja, proszę o ewentualne pytania.
R. Lenartowicz: czy nasi bezrobotni muszę jeździć do Głubczyc celem składania podpisów?
D.Frączek:  jest  to  wymóg  ustawowy  i  nie  możemy  tego  zmienić.  Musi  być  obsługa  pełno
zakresowa a w terenie tego nie możemy zapewnić.
R. Lenartowicz: działa na naszym terenie agencja zatrudnienia?
D.Frączek:  tak  jest  agencja  zatrudnienia.  Ma za  zadanie  aktywizować  bezrobotnych  jednak  ta
aktywizacja polegała głównie na zatrudnieniu osób na umowy 2 tygodniowe np. roznoszenie ulotek.
Nie możemy jednak tego oceniać jest to projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W związku  z brakiem pytań D. Frączek dokonała analizy dokumentacji- sytuacja na lokalnym
rynku pracy w gminie Branice 2016r.

W. Chuchla: w styczniu było 350 bezrobotnych   w marcu 313 to poprzez działalność agencji?
D. Frączek: dojdziemy do tego.
Następnie została przedstawiona dalsza część informacji  o stanie bezrobocia w gminie Branice.  
Sołtys  Bliszczyc:  zdarzały  się  przypadki   że  nie  przedłużano  umów  dla  osób  np.  z  prac
interwencyjnych.
D. Frączek: pilnujemy przepisów i dlatego też w statucie zapisaliśmy uwarunkowanie że jeżeli nie
będzie zatrudnienia na minimum 3 miesiące po stażu itp. to taki podmiot nie otrzyma dotacji przez
2 lata.  „Chciałbym dodać  że niestety bezrobotnym często zależy jedynie na ubezpieczeniu dla
celów zdrowotnych a nie na pozyskaniu pracy.”
Z.Telega: nasi bezrobotni jeżdżą do Głubczyc, czy nie można zrobić tak by to pracownicy PUP
wzorem lat ubiegłych przyjeżdżali do Branic?
D.Frączek: jak wspomniała wcześniej jest to wymóg ustawowy i nie możemy nic z tym zrobić.
W.Chuchla: mam z PUP dużo kontaktu i  uważam że dobrze pracuje.  Nie można jednak zrobić
czegokolwiek by listy były podpisywane przez bezrobotnych w Branicach.
D.Frączek:  jak  wspomniałam wyżej  i  dodam że przy okazji  wizyty  bezrobotnych  profilujemy
każdego tak aby mógł znaleźć pracę.
M.Nowak:  czy PUP może  dofinansowywać  kursy  np.  kierowca  posiada  uprawnienia  B+C ale
potrzebuje np. uprawnienia  specjalistyczne?
D. Frączek: tak są na to środki.
M.Fuczek:  czy  posiadacie  państwo  informacje  dlaczego  i  jakie  były  powody  spadku liczby
bezrobotnych?
D.Frączek: posiadamy różne statystyki ale niestety powodów nie znamy.
M.Fuczek: czy myśleliście państwo o możliwości przeprowadzenia Targów Pracy  w Branicach?
D.Frączek: targi są organizowane w Głubczycach, nie myśleliśmy o tym.



M.Fuczek: może zatem przyjść z taką ofertą?
D.Frączek:  wychodzimy z  ofertą,  zapraszamy  i  organizujemy  spotkania.  Spotkania  w  małych
miejscowościach nie są skuteczne. Proszę przysyłać przedsiębiorców, my pomożemy.
M.Fuczek:  środki  na  aktywizację  szybko  zostały  wyczerpane.  Może  trzeba  przeanalizować
problem?
D.Frączek: środki zostały ograniczone przez ministerstwo.
M.Fuczek: znam 4 osoby które musiały indywidualnie zapłacić za szkolenie (kurs) gdyż PUP nie
chciał  tego finansować.
D.Frączek: jest Pan w błędzie. PUP zawsze dofinansowuje kursy  w ramach posiadanych środków.
M.Fuczek: czy PUP istnieje w szkołach?
D.Frączek:  w  szkołach  powinien  być  doradca  zawodowy.  Będziemy  dalej  ciągnęli  temat
specjalizacji- prowadzimy rozmowy z pedagogami i dyrektorami szkół. 
Z. Telega: ile osób pracuje w Czechach?
D.Frączek: nie posiadamy takich informacji.
S.Baca: Serdecznie dziękuję za współpracę  z PUP, myślę że dobrze by było zorganizować targi
transgraniczne.  Obecnie  ok  200  osób  pracuje  w  Czechach.  Prowadzimy  rozmowy   w  celu
utworzenia wspólnej  platformy w specjalnej  strefie ekonomicznej   dla pracodawców oraz osób
poszukujących pracy. Proszę również o przemyślenie możliwości zorganizowania targów w Gminie
Branice a mogę zapewnić że jesteśmy je w stanie zorganizować na bardzo dobrym poziomie czym
może państwa zaskoczymy. 
D.Frączek: pracujemy nad koordynacją ofert polsko – czeskich. W tym roku mieliśmy kontakt z
pięcioma czeskimi firmami.
A.Juchno:  Co do  targów transgranicznych to podstawowym kryterium są oferty. Nie sądzę by
przedsiębiorcy przyjechali do Branic.
Sołtys Jakubowic: jaki jest etap remontu drogi powiatowej Głubczyce – Wiechowice?
A.Juchno: czekamy na stanowisko strony czeskiej gdyż był to powiązany projekt polsko – czeski.
Sołtys Branic: w Uciechowicach są zbiorniki na zboże, droga jest  w tragicznym stanie i rolnicy nie
będą mieli możliwości dojechania do Uciechowic.
A.Juchno: obecnie możemy jedynie „łatać” dziury.
M.  Podkówka:  muszę  powiedzieć  powiat  przespał  tę  drogę.  Starosta  jednak  stwierdził  że  ma
wariant zapasowy finansowania remontu.
A.Juchno: Pan radny nie słuchał  uważnie.  Będą  szukane środki  i  proszę  nie mówić  że powiat
przespał temat drogi.
M.Fuczek: czy Pani zna temat pobocza drogi do Michałkowic? Pisałem interpelacje do powiatu w
2015r. I nadal nic się nie dzieje.
A.Juchno: temat znam. Chcieliśmy ustalić kto jest właścicielem kręgów?
M.Fuczek: sołectwo.
A.Juchno:  w tym roku temat będzie załatwiony.
B.  Pospiszyl:  jestem  urażony  stwierdzeniem  Powiat  przespał  temat  drogi.  Wypraszam  sobie
insynuacje, że temat jest przespany.
M. Podkówka: przed wyborami obiecywałeś że jest projekt remontu.
A.Juchno: radny nie rozumie różnicy w pojęciach wniosek projektowy a dokumentacja techniczna.
B. Pospiszyl: trzeba jasno określić definicje.
12.05 wyszedł W. Chuchla.  

Ad. 11.
Przewodniczący otworzył  dyskusję  w  sprawie  omówienia tematu  ochrony zwierząt   w  gminie
Branice. 
A. Walczak: mamy 3 koła łowieckie a środki na ochronę są jasno określone. Działamy zgodnie ze
statutem natomiast problem ochrony to nie tylko koty ale również inne gatunki.
Proszę o zgłaszanie wszelkich problemów. Będziemy reagować na ile to będzie możliwe. 



Na tym zakończono dyskusję.
12.25 wrócił W. Chuchla.
Ad. 12.
 Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie omówienia pkt 12 porządku obrad.  
Informację na temat Domów Pomocy Społecznej przedstawiła Pani Dyrektor Małgorzata Krywko –
Trznadel.
Plan budżetowy DPS-ów na rok 2016 to kwota 24mln 284tyś.  zł.  Obecnie w domach pomocy
społecznej  znajduje  się  743  podopiecznych  z  czego 250 na starych  zasadach, 493 na nowych
zasadach. Zatrudnionych na pełny etat jest 373 osób  dodatkowo 30 osób na stażu oraz 15 osób na
pracach interwencyjnych. W Gminie Branice znajdują się 4 DPS-y: Branice, Dzbańce, Boboluszki,
Bliszczyce. Łącznie zatrudniają 204osoby.
Stale podnosimy kwalifikacje personelu. Przeszkoliliśmy 168 osób- opieka nad osobami starszymi.
W 2015r. roku awansowano 15 osób, w 2016r.  Awansowano 12 osób.
W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko fizjoterapeuta- pełny etat.
W ubiegłym roku  przyznaliśmy podwyżki  w kwocie 100zł do płacy zasadniczej, średnia nagroda
wyniosła  1400zł,  średnia  premia  w wysokości  145% pensji  zasadniczej.  Średnia  płaca wynosi
3350zł- dla opiekunów i 2938- dla pokojowych. Jest to średnia dla całego DPS-u.
Od 1 lipca br. przewidujemy podwyżki  w wysokości 6% płacy zasadniczej.
Wykonujemy remonty i inwestycje (wymiana pokryć dachowych, remonty kuchni, łazienek itp.).
Posiadamy własną grupę remontową która sprawuje się znakomicie. Wydatki na prace remontowe
oscylowały w kwocie 947 tys. zł, zakupy inwestycyjne. Przygotowujemy się do kompleksowego
remontu  DPS  Branice-  posiadamy  już  przygotowaną  pełną  dokumentację.  Korzystamy  z
dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
B.  Pospiszyl:  Jaki  posiadacie  budżet?  Pytam  by  wszystkim  uświadomić  o  jakich  środkach
rozmawiamy.
M. Krywko -Trznadel: budżet to kwota 24 mln.
J. Mokrzycki: w ubiegłym roku zapytałem o oszczędności z tytułu montażu pomp ciepła. Proszę o
informację jakie to oszczędności?
M. Krywko -Trznadel:  jest to kwota ok. 380tyś zł. (3 pompy ciepła)
M. Fuczek: jaki jest koszt jednej pompy?
M. Krywko -Trznadel: różny to zależy od inwestycji.
E. Czyszczoń: mam dwa pytania: 1. czy w DPS-ach jest stabilizacja zatrudnienia?
                                                     2. jak wygląda klasyfikacja wynagrodzenia na tle innych DPS-ów?

M. Krywko -Trznadel: AD1. Mimo złych przekazów na temat warunków pracy  w naszych DPS-
ach na dzień dzisiejszy mamy stabilne zatrudnienie.
                                     AD 2. w województwie opolskim mamy najwyższe wynagrodzenia.
Sołtys Bliszczyc:  czy DPS nie chciałby przejąć  sali w Bliszczycach dla własnych potrzeb- aby
ludzie nie musieli siedzieć w pokojach. Jak długo czeka się w kolejce do DPS-u- kryteria?
M.  Krywko  -Trznadel:  koszt  modernizacji  sali  jest  zbyt  duży  i  nie  przewidujemy  takiej
konieczności.  To  nie  prawda  że  podopieczni  siedzą  w  pokojach.  Są  organizowane  wycieczki,
wyjazdy,  jady konne-  wystarczy że wyrażą  chęć.  Kryterium  70% świadczenia  resztę  dopłaca
rodzina lub gmina. Czas oczekiwania jest różny jednak nie planujemy budowy dodatkowych DPS-
ów.
S. Żywina: do Pana A. Walczaka: gdzie zgłaszać biegające w okolicach domostw lisy?
A.Walczak:  w chwili  obecnej  nie możemy wykonywać  strzelań  (okres ochronny) chyba że jest
sytuacja nadzwyczajna. Proszę zgłaszać  do naszego koła. Należy uznać że populacja lisów jest
spora.
M. Podkówka: W TV wczoraj pokazano sprawę w której dzik zaatakował kobietę. Ta zmarła. Jak
wygląda sytuacja u nas?
A.Walczak: U nas nie mamy sygnałów o zagrożeniu. Dziki coraz bardziej przywiązują się do ludzi
gdyż nie mają przywiązania do określonego terytorium- poszukują jedzenia i stąd zdarzają się takie



przypadki.
Zakończono dyskusję.
Przewodniczący ogłosił przerwę 13:20- 10 minut
Po przerwie stan rady 13 osób- brak P. Kopeczek.

Ad. 13. 

Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie omówienia pkt 13 porządku obrad.
 Z uwagi na brak uwag dyskusja zamknięta.
Poddano pod głosowanie: 

Za:    11                                Przeciw:    0                           Wstrzymało się: 2
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie załatwienia skargi z
dnia 05 kwietnia 2016 r. na działalność Wójta  

      
(Uchwała Nr XVIII/155/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 14. 
Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie omówienia pkt 14 porządku obrad.  Z uwagi na brak
uwag dyskusja zamknięta.
Poddano pod głosowanie: 

Za:     13                              Przeciw:   0                            Wstrzymało się: 0
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrożenia Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice.

(Uchwała Nr XVIII/156/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 15 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
T.  Mróz zgłosiła wniosek o zmianę  treści uchwały:  zmiana trybu  z bezprzetargowego na tryb
przetargowy.
W. Chuchla: cykl zdarzeń w tej sprawie budzi moje wątpliwości. Odpowiedź Pana Wójta spełniła
moje oczekiwania tylko w części dlatego proponowałem zdjąć ten punkt z porządku dziennego.
Gospodarka nieruchomościami ma określone zasady a w tej sprawie 31 marca zakończyła się jedna
umowa Pana Rosowskiego, 1 kwietnia była umowa z Panem Cieślą a już 19 kwietnia Pan Cieśla
złożył wniosek o przedłużenie dzierżawy. Sygnalizowałem wiele rzeczy  w tej sprawie np. termin
ogłoszenia w informatorze- post factum.
Jeżeli podczas komisji była dyskusja,  to rozmawialiśmy o trybie przetargowym a ja wnosiłem o
określenie formy przetargu. Jeżeli uchwalimy uchwałę w tej postaci to Wójt będzie decydował o
formie  przetargu.  Przypominam  każdemu  radnemu  o  ślubowaniu.  Proszę  o  zapis  przetarg
nieograniczony.
Z. Telega: Panie Wójcie nie rozumiem jakie ma znaczenie gra słów w uchwale a chodzi mi o



skreślenie zapisu- kolejnej umowy?
S.Baca:  Panie Wojciechu posiadamy opinię 2 prawników z których jasno wynika że do 3 miesięcy
mogę  wydzierżawić  i  już  o  tym mówiłem. To wójt  odpowiada za majątek gminy i  to on nim
zarządza i dlatego bardzo mi zależy na uzyskaniu jak największej kwoty z dzierżawy. 
Do Pana Z. Telegi: zapis kolejnej umowy usunięto z uwagi na fakt że nie wiadomo kto wygra
przetarg więc nie może być zapisu kolejnej umowy. Wygra ten kto zapłaci najwięcej.
Dlatego zachęcam Pana Wojciecha do uczestnictwa w przetargu.
M. Fuczek: zatem mamy dwa wnioski: pierwszy Radnej T. Mróz,  drugi Radnego W. Chuchli.
W. Chuchla: wycofuję wniosek.
M. Fuczek: poddaję pod głosowanie wniosek radnej T. Mróz:
 

Za: 11 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1

Przewodniczący odczytał projekt uchwały uwzględniający zmianę.
Poddał pod głosowanie  projekt uchwały:

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w  sprawie dzierżawy nieruchomości (lokal użytkowy o
pow. 133m2 położony w Branicach ul. Szkolna 1).

(Uchwała Nr XVIII/157/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Za: 11  Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Ad. 16.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 211
o pow. 0,3106 i działka 209 o pow. 0,3687 położonych w miejscowości Posucice).

(Uchwała Nr XVIII/158/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Sesję opuścił Radny W. Chuchla.13:55- ilość Radnych / głosów 12

Ad. 17.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie dzierżawy nieruchomości
( działka nr 212 o pow. 0,6164 położonej    w miejscowości Posucice).
(Uchwała Nr XVIII/159/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)



Ad. 18 .
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  i zarządził głosowanie.

Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

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

Branice.
(Uchwała Nr XVIII/160/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19
S.Baca: zmiana WPF i budżetu podyktowana jest faktem otrzymania dotacji  w wysokości          
145. 350zł a dotyczy drogi we Włodzieninie. Długość 970m rodzaj nawierzchni asfalt-8cm- droga 
rolnicza.
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 2016-2019
(Uchwała Nr XVIII/161/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20
Skarbnik S. Rzeszucińki: jako że finansowanie drogi będzie z wolnych środków konieczne było 
dokonanie zmian WPF. Jest to wydatek majątkowy stąd zmiany- środki są zabezpieczone na 
rachunku.
S.Baca: należy dodać że są to wolne środki co oznacza na dzień dzisiejszy. Nie oznacza to jednak 
że będą np. na koniec roku.

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 XVIII/162/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)



Ad. 21.

Przewodniczący otworzył dyskusję- wolne wnioski i informacje.
M. Nowak: Panie Wójcie były robione przeglądy studzienek kanalizacyjnych? Pytam ponieważ
kanał w okolicy byłego żłobka jest  w bardzo złym stanie i trzeba to sprawdzić.
Z.Telega: Panie przewodniczący chciałem wrócić do tematu komisji i do protokołów w których nic
nie ma. Pytałem na komisji wójta czym różnią się trzy projekty uchwał. Była odpowiedź wójta ale
tego w protokole nie ma . Proszę aby protokoły odzwierciedlały stan faktyczny. Sprawa dotyczyła
komisji budżetowej.
M. Fuczek: przekażę sprawę przewodniczącej komisji budżetowej.

Sesję opuścił R. Lenartowicz: ilość radnych 11

M. Podkówka: podczas ostatniej  sesji  rozmawialiśmy o wyjazdach mieszkańców i  wyludnianiu
gminy. Wójt mówił dziś o kosztach odrolnienia. Trzeba wyjść ponad podziały tak aby zmienić ten
stan. Musimy utrzymać ludność i dlatego należy zrobić wszystko  w tym kierunku. Trzeba działać
ponad podziałami.
M.  Humeniuk  –  Wiśniewska:  odczytam propozycję  odpowiedzi  na  wniosek  p.  Halikowskiego
w sprawie zmian w regulaminie- utylizacja azbestu (nastąpiło odczytanie pisma)
M. Fuczek: chciałbym przypomnieć aspekt sprawy. Wpłynęło pismo do Gminy Branice  i osoba
otrzymała odpowiedź  jednak nie była z niej  zadowolona. Następnie wpłynął  wniosek do Rady
i sprawa została przekazana do komisji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych. Stąd pytanie czy
odpowiedź w takiej formie i w takiej treści może zostać udzielona wnioskodawcy?
A.  Kopeczek:  przedstawiła  zasady  określające  sposób  utylizacji  oraz  podstawy  wynikające
z regulaminu.
M.Fuczek: zatem wynika z tego że pokrycia dachowe trzeba zmieniać we wrześniu lub później
i niestety nie możemy nic w tej kwestii zmienić.
Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję odpowiedzi:

Za 8                                                   przeciw 0                                        wstrzymało się 3

S. Baca:  w sprawie studzienek: mamy jednego pracownika na cały obszar gminy. Dokonujemy
bieżącej analizy i napraw najczęściej po zgłoszeniach.

Sesję opuścił Z. Telega 14.10- ilość radnych 10

Co do wcześniejszych informacji chciałbym nawiązać i powiedzieć, że moim zdaniem nauczyciel
nie powinien być doradcą zawodowym. 
Dyskusja  ogólna  pomiędzy  radnymi  na  temat  sposobów  kształcenia,  rodzaju  kierunków  oraz
dostosowania kształcenia do lokalnego rynku pracy.
 

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

Na tym protokół zakończono 14.20
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz
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Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 16 maja 2016 r. do dnia 19 czerwca 2016 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 20 czerwca 2016 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie nr 39G/2016 z dnia 23 maja 2016r.w sprawie zwiększenia planu dochodów i 

wydatków o kwotę 75.400zł 
• Zarządzenie nr 40G/16 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków 
• Zarządzenie nr 41G/16 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powołania komisji do spraw 

szacowania strat. 
• Zarządzenie nr 42G/16 sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę  

2056,00zł. 
• Zarządzenie nr 43G/16  w sprawie zmian w planie wydatków. 

 
 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  
 

• z dnia 2 maja 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Branicach do przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczych o 
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 

• z dnia 2 maja 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach 
świadczeń rodzinnych. 

• Z dnia 2 maja 2016r. w sprawie upoważnienia aspiranta pracy socjalnej do wykonywania 
określonych spraw Gminy w imieniu Wójta Gminy. 

• z dnia 2 maja 2016r. w  sprawie upoważnienia aspiranta pracy socjalnej do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego- Program „Rodzina 500plus”. 

• z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do uchwały Rady Gminy 
Branice nr XVIII/162/16 z dnia 16.05.2016r. 

• z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki do Zarządzenia 
Wójta Gminy Branice nr 39G/16 z dnia 23.05.2016r. 

• z dnia 23 maja 2016r. w sprawie oceny przydatności oraz zasad gospodarowania ruchomych 
składników Urzędu Gminy w Branicach- do dalszego użytkowania. 

• z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu nieograniczonego 
ustnego na sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Gminy 
Branice. • z dnia 23 maja 2016r.  w sprawie upoważnienia do wykonywania określonych spraw Gminy 
w imieniu Wójta Gminy. 

• z dnia 27 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli 
zarządczej w Urzędzie Gminy w Branicach oraz w sprawie zasad przeprowadzania 
samooceny w Urzędzie Gminy w Branicach. 

• z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki do Zarządzenia 
Wójta Gminy Branice nr 40G/16 z dnia 30.05.2016r. 

• z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w 
Branicach. 

• z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wzoru karty podpisów. 
• z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w planie wydatków. 
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• z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Wójta Gminy Branice. 
• z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego do 

wykonywania określonych spraw Gminy w imieniu Wójta Gminy. 
• z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego. 
• Z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu 

przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Andrzej 
Maksymowicz.  

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
• 16.05.2016 r.(Branice), sesja Rady Gminy; 
• 17.05.2016 r.(Branice), spotkanie z inspektorem przygotowującym audyt 

bezpieczeństwa placów zabaw na terenie naszej gminy; 
• 17.05.2016 r.(Opole), spotkanie z marszałkiem woj. Opolskiego Andrzejem Bułą - 

omówienie problemów trapiących naszą gminę i potencjalnych możliwości wsparcia UM; 
• 17.05.2016 r.(Gródczany), uczestnictwo w zebraniu sołectwa Gródczany ; 
• 18.05.2016 r.(Branice), spotkanie z pracownikami sezonowymi basenu kąpielowego 

Fala - omówienie zasad współpracy; 
• 23.05.2016 r.(Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Lemet  dotyczące 

ewentualności przebudowy drogi prowadzącej do zakładu; 
• 23.05.2016 r.(Branice), spotkanie z Panem Janem Staszczyszyn dotyczące rozwiązania 

problemu odkupienia polderu wodnego sprzedanego przez UG Panu Staszczyszynowi; 
• 23.05.2016 r.(Branice), akt Notarialny z Państwem Bąkowskim; 
• 24.05.2016 r.(Głubczyce), uczestnictwo w uroczystości otwarcia biura poselskiego 

Witolda Zembaczyńskiego w Głubczycach; 
• 25.05.2016 r.(Branice), spotkanie z projektantami projektującymi przebudowę budynku 

PSZOK w Wysokiej; 
• 27.05.2016 r.(Branice), wizytacja budynków będących własnością urzędu gminy Branice; 
• 29.05.2016 r.(Włodzienin), udział w uroczystym koncercie w Włodzieninie; 
• 31.05.2016 r.(Włodzienin), udział w konkursie ’mistrz tabliczki mnożenia’; 
• 31.05.2016 r.(Branice), uczestnictwo w zakończeniu zajęć ’Branicka Zumba’; 
• 31.05.2016 r.(Branice), udział w Cafe Poezja w ZGS Branice; 
• 01.06.2016 r.(Jędrychowice), oględziny miejscowości po lokalnych podtopieniach; 
• 01.06.2016 r.(Branice), udział w  spotkaniu z cyklu ’ cała polska czyta dzieciom’; 
• 02.06.2016 r.(Branice), udział w Cafe Poezja w ZGS Branice; 
• 03.06.2016 r.(Branice), spotkanie z mieszkańcami Jędrychowic, Włodzienina, którzy 

najbardziej ucierpieli w lokalnych wyładowaniach atmosferycznych - przedstawienie 
oferowanej pomocy; 

• 05.06.2016 r.(Branice), udział w II międzynarodowym dniu dziecka; 
• 06.06.2016 r.(Branice), spotkanie z przedstawicielami ZGS Branice - rozmowa na temat 

zmian w placówce; 
• 06.06.2016 r.(Jędrychowice), zebranie sołectwa Jędrychowice w celu nowego podziału 
środków sołeckich w związku z stratami wynikłymi po lokalnych podtopieniach; 

• 07.06.2016 r.(Posucice), odbiór wykonanych prac melioracyjnych w miejscowości, które 
zrealizowano na zlecenie UG; 

• 07.06.2016 r.(Branice), spotkanie z gronem nauczycielskim ZGS Branice - omówienie 
sytuacji bieżącej, planów na przyszłość; 

• 08.06.2016 r.(Branice), spotkanie  z wykonawcą na placu budowy modernizacji stadionu 
w Branicach 

• 09.06.2016 r.(Moszna ), spotkanie z kandydatem na prezesa OZPN Opole - wysłuchanie 
programu wyborczego i planów na przyszłość; 
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• 10.06.2016 r.(Kietrz), spotkanie z dyrektorem GZOZ Kietrz - rozmowy na temat zasad 
funkcjonowania przychodni i zasad finansowania z NFZ; 

• 10.06.2016 r.(Branice), spotkanie organizacyjne II Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
Amatorów w skokach przez przeszkody, które odbędą się w Wysokiej w sierpniu; 

• 12.06.2016 r.(Włodzienin), udział w festynie rodzinnym w SP Włodzienin; 
• 13.06.2016 r.(Branice), udział w uroczystości zakończenia sezonu w zespole Impuls; 
• 13.06.2016 r.(Branice), spotkanie z przedstawicielami szpitala dla NiPC w Branicach - 

omówienie problemowej sytuacji związanej z działkami UG na terenie szpitala; 
• 14.06.2016 r.(Branice), spotkanie z młodymi adeptami futbolu  w ZGS Branice; 
• 15.06.2016 r.(Istebna), spotkanie wyjazdowe członków BTS Branice z przedstawicielami 

GOK Istebna w celu pomocy organizacyjnej przy rajdzie rowerowym członków BTS do 
Istebnej; 

• 15.06.2016 r.(Włodzienin), zebranie sołeckie miejscowości Włodzienin; 
• 17.06.2016 r.(Głubczyce), walne zebranie członków PKS Głubczyce; 
• 17.06.2016 r.(Branice), spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym; 
• 18.06.2016 r.(Bliszczyce), udział w pikniku rodzinnym w DPS Bliszczyce. 
 
 

 
 

 
 



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

tj. od 16 maja do 17 czerwca 2016 r.

1.  W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2.   Uczestniczyłem  w Festiwalu Kultury Powiatowej- Kietrz 2016.
3.   Uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka KPSP w Głubczycach. 
4.   Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
5.  Na  bieżąco  interesowałem  się  sprawami  Rady  Gminy  Branice  i  Urzędu  Gminy.  Byłem
     w stałym kontakcie z biurem Rady.

 

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice o korespondencji
dotyczącej Rady Gminy z okresu między sesjami 

tj. od 16 maja do 17 czerwca 2016 r.

Korespondencja przychodząca.
1. 23-05-2016r.- Wójt Gminy Branice - informacja o przekazaniu interpelacji Radnej S.Żywina do
Starostwa Powiatowego.
2.  25-05-2016- Rada Miejska w Namysłowie- uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady
Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych.
3.  30-05-2016r.-  Rada  Miejska  w  Praszce-  uchwała  w  sprawie  poparcia  "Apelu  sejmiku
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o współfinansowanie
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu" 
4.  30-05-2016r.- Wojewódzki Sąd Administracyjny- odpis skargi kasacyjnej złożonej przez radną
Sabinę Żywina.
5.  01-06-2016r.- Rada Miejska w Gorzowie Śląskim- uchwała w sprawie przyjęcia "Apelu Rady
Miejskiej Gorzowa Śląskiego do Pani Beaty Szydło  Prezesa Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej
Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  dofinansowania  realizacji  zadań  Gminy  w  okresie
przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty"
6.   01-06-2016r. - Rada Miejska w Ozimku- uchwała w sprawie wystąpienia przez Radę Miejską w
Ozimku  z apelem  do Pani Beaty Szydło  Prezesa Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym, w
związku  z  wprowadzeniem  zmian  w  systemie  oświaty,  dotyczących  pozostawienia  dzieci
sześcioletnich w przedszkolach.
7.  01-06-2016r.  Rada  Miejska  w  Ozimku-  uchwała  w  sprawie  poparcia  "Apelu  sejmiku
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o współfinansowanie
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu".
8. 02-06-2016- Rada Miejska w Głubczycach- uchwała w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Miejskiej
w Głubczycach  do Pani Beaty Szydło  Prezesa Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej Ministra
Edukacji  Narodowej  w sprawie  utworzenia  zasiłków wyrównawczych w okresie  przejściowym
wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w
przedszkolach".
9.  02-06-2016r.- Rada Gminy Lubsza- uchwała w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Gminy Lubsza
do Pani Beaty Szydło  Prezesa Rady Ministrów oraz Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym  wprowadzonych zmian
w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach". 



10. 02-06-2016r.- PKS Głubczyce- zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie wspólników  
      17.06.2016r. 
11. 02-06-2016r.- Rada Miejska w Zdzieszowicach- uchwała w sprawie poparcia idei zawartej w
Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach  dotyczącej  tworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie
przejściowym  wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających
rok dłużej w przedszkolach".
12. 02-06-2016r.- skarga na radnego- 06.06.2016r. Przekazano do Wojewody.
13. 02-06-2016r.- skarga na przewodniczącego Rady Gminy Branice i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej- 06.06.2016r. Przekazano do Wojewody.
14.  06-06-2016r.-  uchwała  w  sprawie  poparcia   Apelu dotyczącego   utworzenia  zasiłków
wyrównawczych w okresie przejściowym  wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci
sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach".
15.  09-06-2016r.-  uchwała  w  sprawie  poparcia  idei  zawartej  w   Apelu  Rady  Miejskiej
w  Krapkowicach   dotyczącej   tworzenia  zasiłków  wyrównawczych  w  okresie  przejściowym
wprowadzonych  zmian  w  systemie  oświaty  dla  dzieci  sześcioletnich  pozostających  rok  dłużej
w przedszkolach".
16.  09-06-2016r.- TV Głubczyce oferta nagrywania sesji Rady Gminy.
17. 10-06-2016r.- Wniosek Wójta  o wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadań z zakresu utrzymywania zieleni przydrożnej w
pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice
18. 13-06-2016r.- Wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w
sprawie poparcia idei zawartej w  Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach  dotyczącej  utworzenia
zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym  wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla
dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach".
19. 13-06-2016r.- Wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie
uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie obszaru chronionego krajobrazu.
20.  15-06-2016r.-  pismo  do  przewodniczącego  w  sprawie  nieprawidłowości  w  posiedzeniach
komisji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych.
21. 15-06-2016r.- Wojewoda Opolski- zwrot do realizacji skarg na Radnego oraz Przewodniczącego
Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej.
22. 16-06-2016r.- Rada Gminy Jemielnica- uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań
Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola.
23. 16-06-2016r.- wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia diet i ryczałtów  dla radnych.
24. 16-06-2016r.- wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie
uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie opłaty targowej.
25. 17-06-2116r.-  wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie
uchwały w sprawie zmiany WPF.

 

Korespondencja wychodząca:
1.  19-05-2016r.- Wojewoda Opolski- informacja  w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na Wójta
Gminy Branice.
2. 06-06-2016r.- Wojewoda Opolski- przekazanie skarg: 1. na radnego, 2. na Przewodniczącego
Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


