
Protokół Nr XXIII/16  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 21 listopada 2016 r., od godz. 10:00 do godz. 13:05 
 
 

Na stan 14 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.  
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina- Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego 
Benedykt Pospiszyl- Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Stefan Grefling – Radca Prawny, 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice, 
Aneta Kopeczek- Kierownik Referatu Budownictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami. 
Sołtysi. 
 
 
Porządek obrad: 
 

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. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych. 
11. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 121/1 o pow. 

0,2472ha położona w miejscowości Posucice. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 115/3 o pow. 

0,0208ha położona w miejscowości Jabłonka. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 297/5 o pow. 

0,0435ha położona w miejscowości Wysoka. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 290/3 o pow. 

0,1900ha położona w miejscowości Jabłonka. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 22 o pow. 0,4855ha 

położona w miejscowości Gródczany. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr 143/4 i 144/2 o 

łącznej pow. 0,0465ha położonych w miejscowości Dzbańce. 
17. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości działka nr 191/9 o pow. 0,2310 

przy ul. Szkolnej 1 w Branicach. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości-działka nr 568/4 o pow. 

0,2600ha położona w miejscowości Lewice. 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu darowizny 

działka nr 107/2 o pow. 0,0600ha położona w miejscowości Gródczany. 



20. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Branice. 

21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu darowizny działki 
132/25 o pow. 0,3192ha, 132/28 o pow. 0,0422ha, 132/40 o pow. 0,1936ha, 132/41 o 
pow. 0,0853ha, 132/42 o pow. 0,1616ha położonych w miejscowości Branice. 

22. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do programu pod nazwą 
„Opolska karta rodziny i seniora” 

23. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Branice. 

24. Podjęcie Uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

25. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących 
pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 
Gminy Branice. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020, będących w posiadaniu 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach. 

27. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Branice. 
28. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych oraz przedszkoli, szkół 
placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez osobę prawną lub 
fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

29. Podjęcie Uchwały w sprawie opłaty targowej. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z 

organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

31. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach. 

32. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach. 

33. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składu komisji Rewizyjnej. 
34. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania składu komisji Rolno–

Ekologicznej. 
35. Wybór członków Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice.  
36. Wolne wnioski i informacje. 
37. 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 14 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
 



 
Ad. 3. 
Przewodniczący M.Fuczek  odczytał proponowany porządek obrad. Po odczytaniu 
proponowanego porządku obrad Przewodniczący M.Fuczek odczytał złożone wnioski Wójta   
o dołączenie do porządku obrad punktów: podjęcie uchwały w sprawie powołania składu 
Komisji Rolno – Ekologicznej, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Branice 2016-2020 i tym samym WPF , podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 
Wójt Sebastian Baca zgłosił ustnie wnioski o dołączenie do porządku obrad punktów: 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów oraz podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice. 
W związku z pytaniami radnych Wójt doprecyzował, iż ostatnie dwa wnioski są 
konsekwencją informacji jakie były przedstawiane na komisjach i na ich podstawie dokonano 
koniecznych zmian a dotyczą one terminu odbioru odpadów BIO. 
 
 
Przewodniczący w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie  wnioski  zgłoszone w formie 
ustnej: 
Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 
za: 14 przeciw 0 wstrzymało się 0 
wniosek przyjęty. 
 
Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Branice 
 Za14  przeciw 0 wstrzymało 0 
wniosek przyjęty 
 
Przewodniczący odczytał wniosek w sprawie powołania składu komisji Rolno – 
Ekologicznej. 
za: 13 przeciw 0 wstrzymało się 1 
wniosek przyjęty. 
 
Przewodniczący odczytał wniosek w sprawie PGN. 
za: 13 przeciw 0 wstrzymało się 1 
wniosek przyjęty. 
 
Przewodniczący odczytał wniosek WPF . 
Radny Z.Telega zwrócił się z pytaniem czy te wszystkie punkty i wnioski będą rozpatrywane 
na obecnej sesji ze wskazaniem że jest to spora ilość. Przewodniczący M.Fuczek 
odpowiedział, że o przyjęciu wniosków do porządku obrad decyduje Rada. 
Poddano pod głosowanie wniosek o dołączenie do porządku obrad punktu WPF. 
Za: 13 przeciw 0 wstrzymało się 1 
wniosek przyjęty. 
 
 
Przewodniczący odczytał wniosek w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 



za: 12 przeciw 1 wstrzymało się 1 
wniosek przyjęty. 
 
Radny W.Chuchla skierował pytanie o ilość radnych jaka jest niezbędna do skierowania , 
podpisania projektu uchwały. 
Przewodniczący M. Fuczek odpowiedział, iż zgodnie z przepisami jest to 3 radnych.  
Przewodniczący odczytał nowy porządek obraz z uwzględnieniem wniosków . 
za: 13 przeciw 0 wstrzymało się  
 
Nowy porządek obrad został przyjęty. 
 

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. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych. 
11. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 121/1 o pow. 

0,2472ha położona w miejscowości Posucice. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 115/3 o pow. 

0,0208ha położona w miejscowości Jabłonka. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 297/5 o pow. 

0,0435ha położona w miejscowości Wysoka. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 290/3 o pow. 

0,1900ha położona w miejscowości Jabłonka. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości-działka nr 22 o pow. 0,4855ha 

położona w miejscowości Gródczany. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr 143/4 i 144/2          

o łącznej pow. 0,0465ha położonych w miejscowości Dzbańce. 
17. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości działka nr 191/9 o pow. 0,2310 

przy ul. Szkolnej 1 w Branicach. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości-działka nr 568/4 o pow. 

0,2600ha położona w miejscowości Lewice. 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu darowizny 

działka nr 107/2 o pow. 0,0600ha położona w miejscowości Gródczany. 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Branice. 
21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu darowizny działki 

132/25 o pow. 0,3192ha, 132/28 o pow. 0,0422ha, 132/40 o pow. 0,1936ha, 132/41 o 
pow. 0,0853ha, 132/42 o pow. 0,1616ha położonych w miejscowości Branice. 

22. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do programu pod nazwą               
„Opolska karta rodziny i seniora” 

23. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Branice. 



24. Podjęcie Uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

25. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących 
pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 
Gminy Branice. 

26. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020, będących w posiadaniu 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach. 

27. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Branice  
28. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych oraz przedszkoli, szkół 
placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez osobę prawną lub 
fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

29. Podjęcie Uchwały w sprawie opłaty targowej. 
30. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice                    

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

31. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach. 

32. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej. 
34. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania składu komisji Rolno – 

Ekologicznej. 
35. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Branice 2016-2020 
36. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019. 
37. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy. 
38. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 

39. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Branice 

40. Wybór członków Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice.  
41. Wolne wnioski i informacje. 
42. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad. 4. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady Gminy, która odbyła się          
17 października 2016r. 
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
 
Ad. 5 
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do 
protokołu). 



W.Chuchla poprosił o wyjaśnienie w rozbieżności pisowni firmy która była wskazana            
w informacji a z którą to spotkał się Wójt. Wójt odpowiedział że jest to błąd pisarski              
w nazewnictwie. Na pytanie w/w radnego w sprawie zastępcy, Wójt odpowiedział iż 
dokonano zmian w wyniku zaleceń pokontrolnych RIO. Tę funkcj ę pełni Pani Katarzyna 
Herbut. Na pytania w sprawie podpisywanych aktów notarialnych Wójt odpowiedział że to 
naturalna konsekwencja podjętych uchwał. 
 
 
Ad. 6.  
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na 
piśmie (załącznik do protokołu). 
Radny W.Chuchla wskazał swoje wątpliwości co do sposobu procedowania w sprawie składu 
komisji rolno – ekologicznej. W założeniu problemem było wskazanie wnioskodawcy którym 
był Wójt a nie przewodniczący Rady. 
Przewodniczący M.Fuczek wskazał aspekty prawne w tym zakresie i przedstawił jedyną 
możliwą drogę legislacyjną dla tego typu spraw, ze wskazaniem iż Przewodniczący sam nie 
może być wnioskodawcą uchwały. 
Godz. 10:30 wyszedł Radny W.Chuchla. 
 
 
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 oraz poinformował o spotkaniu 
z Panią kierownik SZBGK. 
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 poinformowała o spotkaniu z Panią kierownik SZBGK. 
R. Mokrzycki odczytał 2 protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej. Wskazał jednocześnie, 
iż na jednym protokole brak jest podpisu członka komisji który nie podpisał protokołu. Na 
jego ustny wniosek J. Mokrzycki jako przewodniczący komisji rewizyjnej zwrócił się do 
Rady o podjęcie decyzji w sprawie podjęcia działań które są poza zakresem planu pracy KR 
na rok 2016.  
 
 
Ad. 8. 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad. 
Odczytał informację o złożonych interpelacjach. 
Z.Telega zwrócił się do wójta w kwestii koszenia poboczy, które było przedmiotem jego 
interpelacji informując, iż w czerwcu Wójt mówił o dokładnym koszeniu poboczy na jesień,     
a ich obecny stan jego zdaniem nie jest dobry. 
M.Fuczek odczytał pozostałe interpelacje i odpowiedzi- brak uwag. 
S.Baca: koszenia odbywają się w określonym standardzie 2,40m. Ostatnie odbyło się we 
wrześniu. Chciałbym posiadać środki na więcej ale te działania są kosztowne. 
Z.Telega: w ubiegłych latach było to robione ręcznie teraz wygląda to gorzej. Powiem więcej 
w tym stanie rzeczy kiedy na poboczach rosną chwasty rolnicy mogą się domagać 
odszkodowania za zachwaszczanie pola. Co do kosztów to wiem Panie Wójcie jakie to 
koszty. 



S.Baca: jakość koszenia to kwestia oceny j. Ja nie słyszałem złych opinii na temat koszenia       
a wręcz przeciwnie słyszałem wiele dobrych opinii. Korzystając z obecności Starosty 
chciałem pogratulować i podziękować za inwestycję w postaci remontu drogi powiatowej 
Niekazanice- Wiechowice. 
J. Kozina – dziękuję, jest to spora inwestycja ponieważ odcinek drogi ma aż 9,40km                 
i wstępny koszt oscyluje w granicach 6 mln zł. Co do wypowiedzi Pana Z.Telegi to proszę nie 
stosować takiej retoryki bo to może działać w obie strony i można twierdzić, iż obecny stan 
poboczy jest spowodowany stosowaniem środków. Dodam więcej proszę o zaniechanie 
zaorywania dróg z tego tytułu nigdy nie obciążaliśmy rolników narażając się tym samym na 
konsekwencje bierności lub braku działania. Nie pobieramy należnych opłat za zajęcia pasa 
drogowego a przecież jest to oczywistość. Wychodzimy naprzeciw rolnikom i proszę jeszcze 
raz nie stosować takiej retoryki. 
Wrócił Radny W.Chuchla 10:45 
 
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
R.Lenartowicz- składam na ręce przewodniczącego interpelację w sprawie ograniczenia 
prędkości w miejscowości Boboluszki o raz konieczności frezowania pnia w pasie 
drogowym. 
M.Nowak: jakie podjęto działania w sprawie znanego już i poruszanego wcześniej tematu 
parkingu w Branicach? 
S.Baca: dziś rano w tej sprawie podpisałem stosowną umowę 
W.Chuchla: czy można oznaczyć linia ciągłą drogę w okolicy kościoła w Branicach?  
B.Pospiszyl: zabieg podziału, oznaczenia linią ciągła drogi spowodowałby utrudnienia wjazdu 
na ul. 1-go maja.  
E.Czyszczoń- na chodniku obok „Biedronki” należałoby dokonać odchwaszczenia oraz            
w kilku miejscach poprawienia kostek gdyż się pozapadały. Dziękuje jednocześnie za prace 
na ul. Mickiewicza- wykonano tam kawał dobrej roboty. 
S.Baca: w ubiegłym tygodniu pracownicy dokonywali tam już czynności ale jeżeli są jeszcze 
jakieś do wykonania proszę o zgłoszenie do Pana Marka Kiszczyka. 
T.Sęga: Panie Starosto w miejscowości Wódka rośnie w pasie drogi powiatowej Jesion który 
zagraża bezpieczeństwu. Proszę o interwencję w tej sprawie.  
M.Fuczek: na poprzedniej sesji pytałem Pana Starostę o drogę w Michałkowicach. Czy 
zaplanowano w budżecie środki na ten cel? 
J.Kozina: sprawę Jesiona przekażę do odpowiedniego referatu. Co do drogi                             
w Michałkowicach to nie dokonaliśmy planowania w tym zakresie gdyż takie remonty 
planowane są jako bieżące. Wykonanie tego będzie zależało od możliwości finansowych. 
M.Fuczek: ta sprawa jest bardzo ważna dla mieszkańców i trwa już bodaj z 10 lat. 
J.Kozina wiem i postaramy się to zrobić. 
M.Nowak: wrócę po raz kolejny do krzyżówki Niekazanice. Co można zrobić w sprawie 
zwiększenia bezpieczeństwa? 
J. Kozina to niebezpieczne miejsce i w tej kwestii rozmawiamy z zarządem dróg 
wojewódzkich bo to głównie w ich gestii leży możliwość zastosowania środków do 
zwiększenia bezpieczeństwa. W naszym projekcie standardy będą spełnione.  
E.Czyszczoń: W imieniu mieszkańców Branic dziękuje za remont chodnika. Przy okazji 
chciałbym przypomnieć o konieczności odtworzenia studzienki o której wspominałem już 
ostatnim razem.  



J.Kozina: było opóźnienie w wykonaniu tej inwestycji z powodu braku na rynku firm które 
mogłyby się tego podjąć w określonym terminie. Koszt remontu wyniósł 26tyś zł. Muszę 
jednak po raz kolejny prosić o podjęcie tematu zmiany organizacji ruchu na tej drodze. 
T.Krupa: chciałbym podziękować wszystkim za dotychczasową współpracę i prosić o dalszą. 
Dzięki takiej współpracy wiele rzeczy zostało rozwiązanych i załatwionych. Dziękuje za 
doskonałe zorganizowanie dożynek. Chciałbym przy okazji wspomnieć o konieczności 
właściwego utrzymania drogi Włodzienin – Zubczyce w okolicy zalewu, obecny stan jest 
bardzo zły i wymaga podjęcia skutecznych działań. Dodam również że w naszej okolicy 
znajdują się różnego rodzaju zabytki, kapliczki itp. Jeżeli ktoś chciałby zająć się 
odnawianiem, renowacją to służę pomocą. 
 
 
Ad. 10 Informacja o wykorzystaniu środków unijnych. 
Informacja przedstawiona na piśmie. 
Wyszedł W. Chuchla: 11:05 
Głosów 13. 
 
 
Ad. 11 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
(działka nr 121/1 o pow. 0,2472ha położona w miejscowości Posucice) 

(Uchwała Nr XXIII/200/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 12 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
(działka nr 115/3 o pow. 0,0208ha położona w miejscowości Jabłonka) 

(Uchwała Nr XXIII/201/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

 
Ad. 13  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
(działka nr 297/5 o pow. 0,0435ha położona w miejscowości Wysoka) 

(Uchwała Nr XXIII/202/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
 
 
Ad. 14 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 



(działka nr 290/3 o pow. 0,1900ha położona w miejscowości Jabłonka) 
(Uchwała Nr XXIII/203/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 15 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
(działka nr 22 o pow. 0,4855ha położona w miejscowości Gródczany) 

(Uchwała Nr XXIII/204/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 16 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 
(działki 143/4 i 144/2 o łącznej pow. 0,0465ha położone w miejscowości Dzbańce) 

(Uchwała Nr XXIII/205/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 17 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
( działka nr 191/9 o pow. 0,2310 ul. Szkolna 1 w Branicach) 

(Uchwała Nr XXIII/206/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 18 
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 568/4 o pow. 0,2600ha położona w miejscowości Lewice) 

(Uchwała Nr XXIII/207/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 19 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu 

darowizny(działka nr 107/2 o pow. 0,0600ha położona w miejscowości Gródczany) 
(Uchwała Nr XXIII/208/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 



Wrócił W.Chuchla: 11:10 
Głosów: 14 
 
Ad. 20 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice. 

(Uchwała Nr XXIII/209/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad.21 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu 

darowizny (działki: 132/25 o pow. 0,3192ha, 132/28 o pow. 0,0422ha, 132/40 o pow. 
0,1936ha, 132/41 o pow. 0,0853ha, 132/42 o pow. 0,1616ha położonych w miejscowości 

Branice) 
(Uchwała Nr XXIII/210/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 22 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do 
programu pod nazwą „ Opolska karta rodziny i seniora”  

(Uchwała Nr XXIII/211/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 23 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice 

(Uchwała Nr XXIII/212/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 24 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 7 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi na działalność 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

(Uchwała Nr XXIII/213/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 



 
Ad. 25 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 

terenie Gminy Branice. 
(Uchwała Nr XXIII/214/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 26 
W.Chuchla przedstawił swoje wątpliwości po spotkaniu z Panią Kierownik SZBGK               
w sprawie braku umów na odprowadzanie ścieków dla gospodarstw które mają umowy na 
dostarczanie wody. Wskazał konieczność poszukiwania oszczędności przez SZBGK oraz 
wskazał iz w przypadku braku takich oszczędności to radni muszą zająć się tą problematyką.  
M.Fuczek przedstawił kilka informacji ze spotkania. Było to podsumowanie materiałów 
dostarczonych dla radnych. Wskazał również iż przyjęcie planu spowoduje prawdopodobny 
wzrost stawek na przyszły rok dla mieszkańców. 
S.Baca podobnie jak przewodniczący uzupełnił kilka informacji takich jak konieczność 
malowania wieży ciśnień, dokonania inwestycji wodociąg Jędrychowice, budowa 
infrastruktury w kierunku Bliszczyc. Wskazał jednocześnie że Gmina Branice ma wysokie 
stawki ale jest po inwestycjach które czekają ościenne Gminy i to tam będzie znaczący wzrost 
takich stawek i na dzień dzisiejszy nie można dokonywać porównań. Dodatkowo zauważył że 
wiele zadań Gminy realizuje właśnie SZBGK. 
W.Chuchla- od wielu lat SZBGK nie ma alokacji kosztów. Dlaczego ja mam płacić tyle samo 
co będąc oddalonym od wodociągu kilka metrów jak ktoś inny oddalony kilka kilometrów? 
Trzeba tu się zastanowić nad możliwością wszczęcia procedury utworzenia spółki. 
R.Lenartowicz: SZBGK ma straty wynikające z infrastruktury. Wszystko idzie na 
oczyszczalnię a tak nie powinno być. Jak szukać oszczędności w takiej sytuacji? 
M.Wojciechowski: Panie Radny W. Chuchla czy w przypadku gdy SZBGK ma problemy 
finansowe nie dopłaca się z budżetu? Myślę że lepiej mieć kontrole nad SZBGK i dopłacać 
niż tworzyć spółkę nie znając kosztów. Trzeba najpierw określić koszty. Po drugie mówi Pan 
o tym że nie ma alokacji kosztów. Ile Pan płaci za ścieki? Z tego co wiem to w granicach 7 zł 
za m3 mieszkańcy np. Dzierżkowic prawie 17zł za m3. Dziękuję za uwagę. 
M. Podkówka wskazał iż były w latach poprzednich podejmowane czynności w sprawie 
powołania spółki ale nie doszło do finalizacji tej sprawy. 
 
Wyszedł Z.Telega- 11:35 
Głosów 13. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020, będących w 

posiadaniu Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w 
Branicach 

(Uchwała Nr XXIII/215/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

Przewodniczący zarządził 10 min. przerwę. 



 
 
 
 
Wznowienie obrad 11:50 
Stan rady 12 – nieobecny P.Kopeczek 
 
 
Ad. 27 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 

Branice 
(Uchwała Nr XXIII/216/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Wrócił P. Kopeczek 11:55 
Głosów 13 
 
 
Ad.28 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych oraz przedszkoli, 
szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez osobę prawną lub 
fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania tych dotacji 
(Uchwała Nr XXIII/217/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad.29 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie opłaty skarbowej 
(Uchwała Nr XXIII/218/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 30  
W.Chuchla: jeżeli dziś przyjmiemy tę uchwałę to kwota która tam jest czyli 198tyś będzie nas 
wiązała jako uchwała budżetowa? Ile wydatkowano środków w tym roku? 
S.Grefling: to nie jest uchwała budżetowa i kwota tam ujęta nie ma charakteru ostatecznego. 
Dopiero budżet określa to w sposób ostateczny. 
W.Chuchla: jeżeli przyjmiemy taką uchwałę to organizacje będą się sugerowały już tą kwotą. 
M.Fuczek: Panie Wojciechu proszę o konkretny wniosek. 
W.Chuchla: proponuję wpisać kwotę z ubiegłego roku. 



S.Baca: zabezpieczamy kwoty w budżecie a ich wydatkowanie może być tylko w granicach 
dozwolonych przez prawo i decyzje radnych. Kwota zawsze może być niższa ponieważ na 
dzień dzisiejszy nie znamy wysokości środków. 
A. Kopeczek: na dzień dzisiejszy środki zaplanowane wydane są prawie w 100% ale aby to 
określić dokładnie musimy to rozliczyć a sprawozdania będą rozliczane na początku 2017r. 
Organizacje zgłaszają zapotrzebowania i należy tu zauważyć że w wielu przypadkach 
wykonują one zadania Gminy a ich koszty dla Gminy są niższe. 
M.Fuczek zauważył wzrost środków co jego zdaniem powinno skłonić do analizy i dokładnej 
weryfikacji wydatków w tym zakresie. 
S.Baca stwierdził że ostatnie dwa lata to pasmo oszczędności właśnie po to by korzystać ze 
środków zewnętrznych które muszą być współfinansowane ale w dłuższej perspektywie 
przyniosą spodziewane korzyści dla Gminy i jej mieszkańców. Dodał że nie można 
oszczędzać na dzieciach, sportowcach i organizacjach pożytku publicznego. Dodał że budżet 
nie jest zagrożony. 
M.Fuczek stwierdził iż budżet nie jest zagrożony przy czym inwestycje mogą spowodować 
konieczność zwiększenia zobowiązań. 
Dyskusja ogólna. 
E.Czyszczoń: składam wniosek o zakończenie dyskusji. 
Wniosek przyjęty większością głosów. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 

(Uchwała Nr XXIII/219/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 31 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 
Gminy Branice dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach. 
(Uchwała Nr XXIII/220/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 32 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 
Gminy Branice dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach. 
(Uchwała Nr XXIII/221/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 33 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej 



(Uchwała Nr XXIII/222/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 34 
W.Chuchla: skoro w uchwale był błąd to kto może poprawić ten błąd? Czy Wójt musi być 
wnioskodawcą?  
S.Grefling: Co do zmiany to oczywiście musi być ona dokonana przez Radę. Natomiast jeżeli 
chodzi o wnioskodawcę to wnioskowanie w tym przypadku przez Wójta jest właściwe.  
W.Chuchla: czy wnioskodawcą nie może być Przewodniczący? 
S.Grefling: sam Przewodniczący nie ma inicjatywy w tym zakresie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu 

Komisji Rolno - Ekologicznej 
(Uchwała Nr XXIII/223/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 35 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Branice 2016-2020 

(Uchwała Nr XXIII/224/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 36 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 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 XXIII/225/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 37 
W.Chuchla zapytał o środki w kwocie 10000zł uwzględnione w autopoprawce do projektu 
uchwały i ich przeznaczenie. W odpowiedzi skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński wskazał 
iż w chwili obecnej aktualizowany jest plan środków uzyskanych ze sprzedaży alkoholu           
i dlatego istnieje potrzeba ich zabezpieczenia dla celów ewentualnego wydatkowania. 
W.Chuchla zapytał czy środki przechodzą na przyszły rok? Skarbnik Gminy w odpowiedzi 
wskazał, iż to jest właśnie powód planowania w tym momencie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany w 
Budżecie Gminy 

(Uchwała Nr XXIII/226/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 



 
 
Ad. 38 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą 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 XXIII/227/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 39 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę uchwałę w sprawie zmiany regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice 

(Uchwała Nr XXIII/228/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 40 Wybór członków Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice.  
Przewodniczący M.Fuczek przedstawił procedurę wyboru członków kapituły ze wskazaniem 
iż 3 członków wybiera ze swego grona rada natomiast 2 członków wskazuje wójt. 
Poprosił jednocześnie o wskazywanie kandydatów na członków kapituły. 
Teresa Mróz zgłosiła kandydaturę Marty Humeniuk – Wisniewskiej i ta wyraziła zgodę. 
Marek Szyhyński zgłosił kandydaturę Wojciecha Chuchli jednak ten podziękował i nie 
wyraził zgody. 
Paweł Kopeczek zgłosił kandydaturę Edwarda Czyszczonia i ten wyraził zgodę. 
Janusz Mokrzycki zgłosił kandydaturę Mariana Fuczka i ten wyraził zgodę. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydatury. 
 
Marta Humeniuk -Wiśniewska 
Za: 12 Przeciw: 0 wstrzymało się: 1 
Pani Marta Humeniuk – Wiśniewska została wybrana na członka kapituły. 
 
Edward Czyszczoń 
Za: 11 Przeciw: 0 wstrzymało się: 2 
Pan Edward Czyszczoń został wybrany na członka kapituły. 
 
Marian Fuczek 
Za: 12 Przeciw: 0 wstrzymało się: 1 
Pan Marian Fuczek został wybrany na członka kapituły. 
Zgodnie z zapisami uchwały nr XXIV/199/12 Wójt Gminy Branice wskaże dwóch członków. 
 
 
Ad. 41 Wolne wnioski i informacje 
M.Szyhyński wskazał na konieczność oczyszczenia kontenerów w miejscowości Włodzienin. 
Wójt poinformował iż przekaże tę informację do odpowiedniego referatu. 



M.Podkówka w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów dotyczących koszenia poboczy 
poinformował że z jego doświadczeń i obserwacji wynika że w Czechach mimo doskonałej 
infrastruktury która tak jest postrzegana, koszenie odbywa się jedynie w standardzie 1m. 
M.Nowak poprosił wójta o więcej informacji dotyczącego spotkania w Ostrawie z tamtejszym 
Związkiem Piłki Nożnej. 
W.Chuchla skierował pytanie do Wójta w sprawie odwołania akademii z okazji 11 listopada. 
M. Podkówka zaproponował spotkanie robocze w sprawie zbiornika Włodzienin. 
M.Szyhyński skierował pytanie w nawiązaniu do pisma adresowanego do Prokuratury            
w sprawie zbiornika Włodzienin, czy coś się dzieje w tej sprawie? 
M. Fuczek w odpowiedzi wskazał iż była jedno pismo Prokuratury z informacją że sprawa 
jest w toku. 
S.Baca: W odpowiedzi na pytanie M.Nowaka dot. spotkania w Ostrawie poinformował że 
jako delegat OZPN-u prowadził rozmowy w sprawie zacieśnienia współpracy, wymiany 
doświadczeń, rozpoczęcia prac nad projektem dotyczącym szkoleń dla trenerów młodzieży 
oraz zwiększeniu spotkań rozgrywanych pomiędzy drużynami z Polski i Czech.                     
W odpowiedzi w sprawie zbiornika poinformował, że dodatkowo sprawa była monitorowana, 
wysłano pismo do ministerstwa w odpowiedzi uzyskano informację że sprawa jest w toku. 
Nie wykluczył możliwości zorganizowania spotkania w tej sprawie. 
M.Szyhyński skierował pytanie do Wójta: czy Gmina zawarła umowę z kompanią 
reprezentacyjną na uczestnictwo w akademii z okazji 11 listopada?  
S.Baca: nie ma konieczności podpisania takiej umowy. 
Z.Hass zapytał o etap prac w sprawie wałów w miejscowości Bliszczyce. 
S.Baca: inwestycja leży po stronie czeskiej. Mam zapewnienie, że wykonawcą będzie firma       
z Polski. 
W.Chuchla w odniesieniu do przekazanych materiałów tj. orzeczenie w sprawie byłej Radnej 
Sabiny Żywina, zapytał jakie normy prawne regulują wygaśnięcie mandatu. 
M.Fuczek odpowiedział, że odpowiedź na to pytanie padła na ostatniej sesji i jednocześnie 
poprosił Radcę Prawnego aby ten po raz kolejny udzielił odpowiedzi na to zagadnienie. 
S.Grefling: w tej sprawie przedstawiłem Państwu opinie prawną i w tej kwestii nic się nie 
zmieniło. Do czasu prawomocnego orzeczenia  Radna korzysta z mandatu. 
M.Fuczek: na ostatnich komisjach wraz z przewodniczącymi poszczególnych komisji 
rozmawiałem o obecnym stanie w zakresie obligatoryjnego przekazywania wszystkim 
członkom komisji protokołów w formie papierowej. Jak wynika z moich ustaleń które 
dokonałem z Panem Andrzejem z Biura Rady, takie postępowanie wiąże się ze sporymi 
kosztami i jest czasochłonne przy czym każdy członek komisji zawsze ma wgląd do protokołu 
i może go otrzymać na żądanie. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że protokoły z komisji będą 
udostępniane tylko na żądanie a nie obligatoryjnie. Analizując materiały jakie są 
przygotowywane na sesje oraz ich ilość zauważyłem, że również za każdym razem 
obligatoryjnie otrzymujecie państwo protokół z sesji. Zazwyczaj taki protokół to kilkanaście 
stron. Moja propozycja jest taka i prosiłbym o wasze stanowisko w tej sprawie, aby protokoły 
były również wydawane na żądanie a nie obligatoryjnie. Protokół sporządzany jest w ciągu 14 
dni od dnia sesji. Po tym czasie będzie do wglądu w Biurze Rady. 
J.Mokrzycki: czy istnieje możliwość otrzymywania protokołu mailem?  
F.Fuczek: proszę Pana Andrzeja o udzielenie odpowiedzi.  
A.Maksymowicz: w chwili obecnej zgodnie z informacją jaką Państwu przekazałem 
wcześniej, pracujemy nad elektronicznym obiegiem dokumentów na sesje. W tym temacie 
jest wiele rozwiązań i musimy kierować się zasadą racjonalności tak aby wybrany sposób był 
skuteczny, efektywny, zgodny z prawem i możliwie tani. Dla rozwiązania które przyjęliśmy 
jako optymalne na tą chwilę, potrzebuję zgodę i adresy mail wszystkich radnych, a niestety      
w jednym przypadku nie mam jeszcze takiej zgody. Póki co nie ma problemu aby 



jednorazowo na żądanie radnego, wysłać protokół z sesji na podany adres mail. Będzie to 
skan protokołu. 
E.Czyszczoń: popieram wniosek Pana przewodniczącego. To zbędny koszt, a dostęp do 
protokołu nie jest niczym ograniczony. To dobre rozwiązanie. 
M.Fuczek: poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie. 
Kto jest za tym by protokoły z sesji były przekazywane na żądanie, w wybranej przez 
Radnego formie (kserokopia lub skan na maila). 
Za : 12 Przeciw: 0 wstrzymało się: 1 
Wniosek został przyjęty. Protokoły z sesji będą udostępniane na żądanie w formie wskazanej 
przez radnego- kserokopia lub skan. 
M.Szyhyński: Panie Wójcie z jakiej jednostki miała być asysta na obchodach Dnia 
Niepodległości? 
S.Baca: jeżeli chodzi o uroczystość Dnia Niepodległości to była ona organizowana przez 
Starostwo i asysta taka była zapewniona. Uroczystość jaka odbyła się w ZSG Branice była 
formą akademii. 
W.Chuchla: chciałbym zapytać czy otrzymam informacje o jakie prosiłem na komisji 
rewizyjnej? 
Wyszedł P.Kopeczek: godz. 12:50 
Głosów: 12 
M.Fuczek: odpowiadając na pytanie Pana Wojciecha chciałbym odczytać pismo 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie ewentualnego przydzielenia zadania 
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący M.Fuczek odczytał pismo. Po odczytaniu pisma  
wskazał zasady działania Komisji Rewizyjnej oraz rodzaje prowadzonych kontroli. 
W.Chuchla wskazał iż nie podpisał protokołu z uwagi na brak dokumentów źródłowych – 
umów- będących przedmiotem kontroli a był jedynie wykaz i dla niego to za mało. 
M.Fuczek: czyli w tym temacie jeżeli dobrze rozumiem musimy podjąć decyzję czy jest to 
zadanie dla komisji rewizyjnej czy też, jest to wyłącznie sprawa Pana Wojciecha i w tym 
względzie może on się starać o uzyskanie takich informacji, zgodnie z przepisami o dostępie 
do informacji publicznej. 
E.Czyszczoń: każda komisja ma plan pracy na dany rok. Pracami komisji kieruje 
przewodniczący. Skoro przewodniczący uznał, że przedstawione do kontroli materiały są 
wystarczające do przeprowadzenia zaplanowanych czynności, pozostali członkowie podpisali 
protokół to uważam, że nie ma potrzeby przekazywania tego do komisji rewizyjnej. Komisja 
może zaplanować taki punkt w planie prac na 2017r. który będzie niebawem sporządzany. 
M. Fuczek: W związku z powyższym poddaje pod głosowanie wniosek przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej: 
Kto jest za tym aby rozszerzyć zadanie kontroli zgodnie z pismem i przekazać to do Komisji 
Rewizyjnej. 
Za: 2 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 5 
Wniosek odrzucony.  
 
 
Ad. 42 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
Na tym protokół zakończono 13:05 
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 
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Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 18 października  2016 r. do dnia 20 listopada 2016 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 21 listopada 2016 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie nr 77G/16 z dnia 18 października 2016r. w sprawie zwiększenia planu 

dochodów i wydatków o kwotę 101 947,00zł, 

• Zarządzenie nr 78G/16 z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwiększenia planu 
dochodów i wydatków o kwotę 352 219,92zł, 

• Zarządzenie nr 79G/16 z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów         
i wydatków o kwotę 2 437,00zł, 

• Zarządzenie nr 80G/16 z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zwiększenia planu dochodów          
i wydatków o kwotę 178,80zł, 

 
 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  

  
• z dnia 18 października 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do uchwały rady 

Gminy XXII/194/16, 
• z dnia 19 października 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Branicach do 

składania wszelkich oświadczeń woli w ramach realizacji i rozliczania projektu PN.           
Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. 

• z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia    
Wójta Gminy Branice nr 78G/16, 

• z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy                    
w  Branicach. 

• z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy         
w Branicach- 102U/16, 

• z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy        
w Branicach- 103U/16, 

• z dnia 27 października 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu 
Elektronicznej Listy Obecności w Urzędzie Gminy w Branicach, 

• z dnia 27 października 2016r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Branice               
i zakresu jego obowiązków, 

• z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 67U/16 Wójta Gminy 
Branice z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do wykonywania kompetencji 
Wójta Gminy Branice. 

• z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 48U/10 Wójta Gminy 
Branice z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia określonych 
spraw w imieniu Wójta Gminy. 

• z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego do  zarządzenia Wójta 
Gminy Branice nr 79G/16 
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    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
17.10.2016 r. (Branice), Sesja Rady Gminy; 
17.10.2016 r. (Opole), spotkanie z wicepremierem rządu Jarosławem Gowinem. Rozmowy na  
  temat  możliwości wsparcia; 
18.10.2016 r. (Opole), udział w kongresie samorządów woj. Opolskiego; 
18.10.2016 r. (Branice), udział w uroczystej mszy świętej w kościele św. Rodziny w Branicach  
  podczas wizytacji parafii przez biskupa Rudolfa Pierzchałę; 
19.10.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem koła myśliwych - ’Muflo’ a rolnikami,  których 
  płody rolne ucierpiały na skutek działalności dzikiej zwierzyny; 
19.10.2016 r. (Branice), udział w zebraniu klubu sportowego Orzeł Branice; 
20.10.2016 r. (Branice), spotkanie z architektem projektującym budowę placów zabaw; 
20.10.2016 r. (Branice),  spotkanie z przedstawicielem firmy Staylnet . Omówienie możliwości  
  bezpłatnego doprowadzenia światłowodu do ZGS Branice; 
20.10.2016 r. (Ostrawa), spotkanie z Prezesem Czeskomorawskiego Związku Piłki Nożnej  
  dotyczące możliwości wspólnego projektu rozwijania kompetencji piłkarskich; 
21.10.2016 r. (Głubczyce), udział w uroczystości  10 lecia zawiązania  LGD Płaskowyż Dobrej  
  Ziemi; 
22.10.2016 r. (Głubczyce), zjazd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych; 
25.10.2016 r. (Branice), podpisanie aktu notarialnego z Państwem Zimny; 
26.10.2016 r. (Branice),spotkanie OSP Lewice oraz PSP Głubczyce. Podpisanie umowy   
  przystąpienia OSP Lewice do Krajowego systemu ratowniczego; 
27.10.2016 r. (Branice), zakończenie kontroli z ZUS; 
28.10.2016 r. (Pietrowice Wielkie), spotkanie z sekretarzem gminy Panem Adamem Wajdą; 
  dotyczące współpracy gmin i dobrej praktyki samorządów; 
03.11.2016 r. (Branice), udział w turnieju Piłki nożnej Chłopców szkół podstawowych w ZGS  
  Branice; 
03.11.2016 r. (Baborów), spotkanie z koordynatorami wspólnego projektu bioróżnorodności gmin 
  Baborów, Branice; 
03.11.2016 r. (Branice), sesja zdjęciowa z zespołem juniorskim Orzeł Branice; 
03.11.2016 r. (Branice), udział w zebraniu Branickiego Towarzystwa Sportowego; 
07.11.2016 r. (Branice), spotkanie z projektantem na temat koncepcji architektonicznej parku przy 
  ZGS Branice w temacie projektu bioróżnorodności; 
07.11.2016 r. (Pietrowice Wielkie), udział w sesji Rady Gminy Pietrowice Wielkie; 
09.11.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami zespołu Impuls na temat planowanego  
  turnieju tanecznego; 
09.11.2016 r. (Głubczyce), udział w uroczystym koncercie ’Bez barier’ ; 
10.11.2016 r. (Branice), wizyta marszałka Szymona Ogłazy poświęcona tematowi drogi  419; 
10.11.2016 r. (Głubczyce), udział w uroczystości święta odzyskania przez Polskę Niepodległości ; 
11.11.2016 r. (Branice), udział w uroczystej mszy świętej za ojczyznę w parafii św Rodziny w  
  Branicach; 
12.11.2016 r. (Bliszczyce), udział w dziękczynnej mszy świętej w intencji błogosławionego Alfreda 
  Trockiego; 
14.11.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji Budżetowej; 
14.11.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji Lokalnej; 
14.11.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji Oświatowej; 
14.11.2016 r. (Branice), udział w pracach komisji Rolnej; 
15.11.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem lokalnej firmy zainteresowanej inwestycjami ; 
16.11.2016 r. (Głubczyce), spotkanie członków OZPN Opole. Tematem spotkania było omówienie 
  planowanych rozgrywek z cyklu ‚Bawi nas piłka’. 
16.11.2016 r. (Branice), podpisanie aktu notarialnego z Państwem Zimny; 
17.11.2016 r. (Branice), posiedzenie wspólnych komisji Rady Gminy; 
17.11.2016 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Stanley. 
 
 
 



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

tj. od 18 października do 20 listopada 2016 r.

1.   W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2.   Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
3.  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  18 października do 20 listopada 2016 r.

Korespondencja przychodząca.
1.  2016-10-18- wniosek Radnych: W.Chuchla, Z.Telega, M.Szyhyński o dołączenie do protokołu  z
XXII sesji oświadczeń w przedmiocie głosowania nad uchwałą
2. 2016-10-25- pismo wójta w sprawie modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. 2016-10-28- pismo adresowane do Radnego W.Chuchli  w sprawie rezygnacji z przynależności 
do klubu radnych Z.Telegi.
4. 2016-11-02- pismo Urzędu skarbowego w Głubczycach o prawidłowym złożeniu oświadczeń 
majątkowych.
5.2016-11-02- pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie konieczności uzupełnienia wniosku  w 
sprawie obszaru chronionego krajobrazu „ Mokre-Lewice”
6. 2016-11-03- wniosek Wójta Gminy Branice o dołączenie do porządku obrad dodatkowego 
punktu- komisja rolna.
7. 2016-11-09- apel Komitetu TAK DLA SAMORZĄDNOŚCI o uczestnictwo w uroczystości 
rocznicowej ogłoszenia planu powiększenia Opola.
8. 2016-11-10- wniosek Wójta Gminy Branice o dołączenie do porządku obrad dodatkowego 
punktu- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
9. 2016-11-10-  wniosek Wójta Gminy Branice o dołączenie do porządku obrad dodatkowego 
punktu- WPF.
10. 2016-11-14- pismo oraz orzeczenie NSA w sprawie Sabiny Żywina.
11. 2016-11-14- pismo Wójta Gminy Branice wraz z projektem budżetu na rok 2017 oraz WPF 
2017-2033.
12. 2016-11-16- ATMOTERM mail  w sprawie Gospodarowania Odpadami,
13. 2016-11-17-  wniosek Wójta Gminy Branice o dołączenie do porządku obrad dodatkowego 
punktu- zmiana w budżecie.

Korespondencja wychodząca:
1.   2016-10-20-  pismo  przewodniczącego  do  radnych  W.Chuchla,  Z.Telega,  M.  Szyhyński  w
sprawie dołączenia do protokołu oświadczeń w sprawie głosowania.
2.  2016-11-03- pismo do Wójta Gminy Branice w sprawie konieczności uzupełnienia wniosku  w
sprawie obszaru chronionego krajobrazu „ Mokre-Lewice”


