
Protokół Nr XXV/17  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 20 lutego 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 13.30 

 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 
Nieobecny- Marek Szyhyński 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina- Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl- Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Bartłomiej Kawulok- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 
Stefan Grefling – Radca Prawny, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy, 
Iwona Komaniecka- Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania funduszy Zewnętrznych. 

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. Informacja w zakresie współpracy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gminą 
Branice. 
11. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań 
zawartych w Gminnym Programie za 2016 r. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                          
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 
13.  Podjęcie Uchwały  w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice    
z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania              
i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia    z opłat i określenia trybu ich pobierania. 
14.  Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Branice do Komisji 
Rewizyjnej. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice 
16. Podjęcie Uchwały  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych                  
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego 



17. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy 
Branice na lata 2017 -2019. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk            
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Branice. 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości działka nr 
190/8 o pow. 0,1406 ha położonej w Branicach. 
20. Podjęcie Uchwały Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości działka nr 595/4 o pow. 0,5912 ha położonej w Branicach. 
21. Podjęcie Uchwały Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości działka nr 346/2 o pow. 0,4321 ha położonej w Bliszczycach. 
22. Podjęcie Uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu (droga Wiechowice) 
23. Podjęcie Uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu (remont byłego budynku USC) 
24. Podjęcie Uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu (budowa kanalizacji) 
25. Podjęcie Uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu (pożyczka WFOŚiGW w Opolu- 
wykonanie kanalizacji). 
26. Podjęcie Uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu (pożyczka WFOŚiGW w Opolu- 
wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji. 
27. Podjęcie Uchwały w  sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek 
funkcjonujących na terenie Gminy Branice 
28.Wolne wnioski i informacje. 
29.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 odczytał proponowany porządek obrad. 
Przewodniczący odczytał wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 
punktu: podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji    i liczby punktów za 
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Branice. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie: 
Za:  14           Przeciw:   0          Wstrzymało się: 0 
Wniosek został przyjęty. 
 
 
 



Ad. 4 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady Gminy, która odbyła się            
9 stycznia 2017r. 
Za:  13           Przeciw:   0          Wstrzymało się: 1 
 
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
Ad. 5 
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do 
protokołu). 
 
 
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 protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej z dnia 30.01.2017r. oraz 
17.02.2017r. 
 
 
Ad. 8 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję. 
Z.Telega w tym miejscu chciałem się zwrócić  ponownie z prośbą o uzyskanie informacji na 
temat kosztów koszenia. Otrzymałem informację ale nie ma w niej wszystkich danych. Proszę 
o ich weryfikację. 
M. Fuczek czy to była interpelacja? 
Z.Telega to była odpowiedź na wcześniejszą interpelacje. W razie potrzeby złożę na następnej 
sesji. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
Z. Telega złożył 2 interpelacje: 
1. Uzyskanie informacji o miesięcznych kosztach obsługi gospodarki odpadami na terenie 
Gminy oraz wydatkowaniu nadwyżki, 
2. Uzyskanie informacji dotyczącej sprzedaży działek 2015 i 2016 
W. Chuchla złożył 6 interpelacji: 
1. Zmiana sposobu i trybu  rozpatrywania skarg, 
2. Zniwelowanie zapadniętego terenu przy bramie na cmentarzu w Branicach, 



3. Zmiana organizacji ruchu Branice ul. E.Plater  i 1-go maja, 
4. Usunięcie awarii oświetlenia przy ul. Szpitalnej, 
5. Brak oznakowanych śmietników w Branicach, 
6.  Zgłoszenie odoru wydzielającego się z instalacji kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej. 
R. Lenartowicz złożył 3 interpelacje: 
1. Poprawa płyt na rowie powiatowym, 
2. Podcięcie gałęzi drzew przy drodze relacji Branice – Wysoka, 
3. Ścinka poboczy przy drodze relacji Branice – Wysoka. 
M.Fuczek czy istnieje możliwość finansowania dowozu dziecka z poza naszej Gminy? 
S.Baca niestety nie ma takiej możliwości chociaż jak najbardziej chcielibyśmy to robić. 
Co do kosztów koszenia to Panie Zdzisławie faktycznie wynosi on 2,5gr tak jak ma Pan          
w odpowiedzi i jest to najniższy możliwy koszt. Mieliśmy oferty 6gr i 8 gr. 
Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami to pamiętacie państwo jak w ubiegłym roku 
namawiałem aby nie obniżać stawek, bo to przeniesie się na koszty które poniosą mieszkańcy. 
Dzięki temu ze nie obniżyliśmy kosztów w ubiegłym roku  w tym nie będzie podwyżki mimo 
iż koszty te wzrosły diametralnie i obecnie wychodzimy na zero. Dochody o których Pan 
wspomina Panie Zdzisławie są iluzoryczne. Trzeba brać pod uwagę wszystkie składniki            
i koszty w tym zakresie. 
Panie Wojciechu,  rozumiem że sprawa odoru przy ul. Słonecznej to obecny problem którego 
wcześniej nie było? 
W.Chuchla  piszę o sprawach bieżących. 
S.Baca mówi Pan i pisze zaniechania, zaniechania to nie sprawa bieżąca a ta sprawa znana 
jest od wielu lat. Ja znam rozwiązanie które zostanie wykonane w postaci nowej kanalizacji     
i to już niebawem. Z mojej strony nie ma zaniechania. Co do oświetlenia oczywiście 
sprawdzimy i podejmiemy określone działania.  Zmiana organizacji ruchu to kwestia 
mieszkańców. Zawsze są rozbieżności. Kwestia cmentarza zostanie przekazana do 
właściwych służb. Sprawa śmieci jest znana i była już wielokrotnie poruszana. Dopóki 
gospodarz (wspólnota) nie doprowadzi do normalności np. budowa wiat, to my nie możemy     
z tym nic zrobić. 
Z.Telega  Panie Wójcie, do tych kosztów nie doliczono kosztu zakupu ciągnika i kosiarki. 
Wtedy ta cena koszenia będzie inna.  
S.Baca oferty innych wykonawców nie obejmowały zakupów sprzętu a usługę. Dlatego też 
my określamy sam koszt koszenia. 
Ad. 10  
Informacja  w zakresie współpracy AWRSP z Gminą Branice. 
M.Fuczek-  w materiałach otrzymaliście państwo pismo AWRSP. 
Z treści pisma wynika że nikt nie będzie reprezentował agencji na sesji.  
 
Ad. 11  
Informację przedstawił Bartłomiej Kawulok. 
Skład komisji to 3 członków oraz przewodniczący. W 2016r. wysłano 21 zaproszeń dla osób  
z problemami  w celu podjęcia rozmów (zareagowało 14). Z tego 9 osób poddało się leczeniu, 
4 sprawy trafiły do biegłego o wydanie opinii. 5 spraw trafiło do sądu  i skończyło się 
wydaniem postanowień o przymusowym leczeniu. Opiniowano 65 wniosków                           
o dofinansowanie z funduszu przedsięwzięć. Wszystkie bliższe informacje zostały ujęte          
w sprawozdaniu które przekazano radnym  w materiałach na sesję. 
W.Chuchla czy komisja jest pełnomocnikiem Wójta do rozwiązywania tych problemów? 
S.Baca nic o tym nie wiem. 
W. Chuchla w sprawozdaniu brakuje mi informacji o wnioskodawcach i realizatorach a ja 
chciałbym to wiedzieć. Wnioski o dofinansowanie opiniuje komisja a decyduje wójt. Jak to 



wygląda procentowo jeżeli chodzi o te wnioski. Wysłano 21 zaproszeń zareagowało 14 osób. 
Rozumiem że 7 osób nie zareagowało? 
B. Kawulok co do odniesienia procentowego to trudno mi się odpowiedzieć  na Pana pytanie. 
Nie oceniamy tego  w ten sposób. Co do tych zaproszeń to tak, 7 nie zareagowało. 
W. Chuchla macie wiedzę o niebieskich kartach? 
B. Kawulok oczywiście. W skład komisji wchodzi również funkcjonariusz policji  a sama 
komisja współpracuje z wieloma organami  w tym z policją. 
W. Chuchla czy komisja wnioskowała o dofinansowanie dla dzieci  z rodzin z problemami? 
B. Kawulok takie dofinansowania są na wniosek, komisja ocenia, opiniuje nie wnioskuje. 
M.Fuczek czy liczba punktów sprzedaży  w latach 2015-2016 uległa zmniejszeniu, 
zwiększeniu? 
B. Kawulok generalnie na naszym terenie liczba jest stała, są niewielkie zmiany ale ogólnie to 
ok. 21 punktów. 
M. Fuczek  w jaki sposób dokonywane są kontrole punktów? 
B. Kawulok zazwyczaj na wniosek przedsiębiorcy jak również na każdy inny wniosek, na 
każde zgłoszenie. 
M.Fuczek czyli sami tego nie monitorujecie? 
B. Kawulok nie. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działania komisji. 
Za      14          Przeciw         0           wstrzymało się           0 
Przyjęto sprawozdanie. 
 
 
Ad. 12 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla czy w projekcie tej uchwały nie można by dopisać by komisja przeprowadzała 
kontrole niezapowiedziane a nie tylko na wniosek przedsiębiorców? 
M.Fuczek  w projekcie uchwały jest zapis iż komisja dokona kontroli na wniosek lub 
informacji ze środowiska co wskazuje na dokonywanie takich kontroli nie tylko na wniosek 
przedsiębiorców. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:     13          Przeciw:        0            Wstrzymało się:   1 

 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 
(Uchwała Nr XXV/244/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ad.13 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  14      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 
Rady Gminy Branice   z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych 
warunków przyznawania    i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia    z opłat i określenia trybu ich 

pobierania. 
 (Uchwała Nr XXV/245/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla zwracam uwagę że termin rozpatrywania skarg jest bardzo długi. Od wpłynięcia 
skargi do zakończenia upływa długi okres.  
Napisała do mnie Pani Bilińska jako radnego. Czy Pan Panie Wójcie podjął już jakieś kroki  
w  temacie otwierania korespondencji? Są różne prawa  ale dobrym zwyczajem jest szybkie 
rozpatrzenie skargi a obecnie rozpatrujemy skargi zwyczajowo długo. 
M. Fuczek skargi są rozpatrywane przez Radę zgodnie z przepisami prawa a nie jak Pan 
twierdzi zwyczajowo.  Proces rozpatrywania skarg jest jasno określony przepisami prawa           
i dlatego też czasami są to długie okresy, ale wynikają one z trybu prac rady. Jeżeli państwo 
uważacie inaczej , zawsze możemy o tym rozmawiać. Proszę Pana Stefana o opinię. 
S.Grefling kwestie terminów rozpatrywania skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z uwagi na harmonogram prac rady 
i jej specyfikę jest rzeczą niemal oczywistą, iż dochowanie terminu 30-sto dniowego jest 
trudne. Stosując tok myślenia Pana Wojciecha, rada musiałaby podejmować decyzję- 
uchwałę- bez uprzedniego zapoznania się ze sprawą w celu zachowania terminu, a to nie jest 
właściwy tok rozpatrywania tego typu spraw. W tym zakresie przepisy jasno stanowią kto          
i  w jakim trybie rozpatruje skargi. 
W.Chuchla Panie Stefanie, przewodniczący organizuje prace rady czy zatem nie może 
przekazać skargi do komisji rewizyjnej bez podejmowania uchwały? To by przyspieszyło 
sprawę. 
S.Grefling przewodniczący nie ma takich kompetencji aby sam podejmował decyzje. Skargę 
rozpatruje rada a rada podejmuje decyzje w formie uchwał. To jednoznacznie określają 
przepisy prawa. 
W.Chuchla  ja mam inne zdanie. 
M.Fuczek Panie Wojciechu, nie wiem czy Pan pamięta ale już raz zarzucił mi Pan 
podejmowanie decyzji bez decyzji rady. W tym zakresie po raz kolejny muszę przypomnieć      
i tłumaczyć podstawowe zasady i obowiązujące przepisy, które winne być Panu znane z racji 



pełnionego mandatu radnego. To rada decyduje nie przewodniczący a rada podejmuje decyzje 
w formie uchwał. Można oczywiście każdorazowo zwoływać sesję aby dochować terminu 
rozpatrzenia skargi ale sam Pan wie jakie to są koszta i myślę, że w obecnym stanie finansów 
nie stać nas na taki luksus. Musimy dbać o dobro mieszkańców i uważam, że są ważniejsze 
zadania na które trzeba przekazać środki. 
 W. Chuchla dla mnie to poważny problem i nie pozwolę sobie na to aby ktoś pisał mi          
sms -a z groźbami, że pokaże ludziom jak ja pracuję. 
M.Fuczek proszę zatem aby Pan przygotował projekt uchwały w tej sprawie.   
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   11     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    3 

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy 
Branice do Komisji Rewizyjnej. 

 

(Uchwała Nr XXV/246/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad.15 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla podstawą jest to aby jasno określić koszty produkcji i przesyłu. Nie mamy 
kalkulacji zużycie wody przez OSP. Brak takich kalkulacji powoduje że wszyscy za to 
płacimy. Nie przyjmuję wyjaśnień że to tylko przerzucanie kwot z konta na konto.  Tylko 
jedno OSP bodaj Lewice to wykazuje. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   10     Przeciw:  2    Wstrzymało się:  2   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Branice. 
(Uchwała Nr XXV/247/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
T.Sęga wniosek o zarządzenie  10 min przerwy. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie: 
Za   14              Przeciw 0        wstrzymało się  0 
Wniosek przyjęty- przerwa do godz. 11.25 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 16 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju 

szkolnego 
(Uchwała Nr XXV/248/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad. 17 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Aktywności 

Lokalnej dla Gminy Branice na lata 2017 -2019. 
 

(Uchwała Nr XXV/249/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 18 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla  Pan Wójt w piśmie do wojewody wskazał iż nie mamy miejsca na grzebowiska.  
S.Baca tak ale ten projekt uchwały dotyczy osób prywatnych które chciałyby prowadzić taki 
rodzaj działalności. Jesteśmy zobligowani do określenia warunków w tym temacie i stąd 
projekt uchwały. 
W. Chuchla teraz wszystko jasne. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz 

grzebowisk  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Branice 
(Uchwała Nr XXV/250/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 



Ad. 19 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Fuczek czy w przedmiotowej sprawie planuje Pan Panie Wójcie jakieś obostrzenia? 
S.Baca tak, chcemy uniknąć sytuacji i spekulantów. Dlatego też sprzedaż jest obwarowana 
dodatkową umową, iż osoba która dokona zakupu działki  w terminie 2 lat musi wybudować 
dom. Takie same zasady będą obowiązywały przy sprzedaży działki pod działalność. 
W.Chuchla czy przewiduje Pan odstępstwa w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych 
życiowych okoliczności kupującego, czy termin jest stały? 
S.Baca jestem człowiekiem i oczywiście każdą sprawę traktuję i rozpatruję indywidualnie. 
Wiadomo że mogą wystąpić takie okoliczności i wtedy będziemy to weryfikowali.   
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości działka nr 190/8 o pow. 0,1406 ha położonej w Branicach 
(Uchwała Nr XXV/251/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 20 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
J. Mokrzycki Pani sołtys proszę o  kilka informacji w tej sprawie ponieważ są rozbieżności     
w opinii rady sołeckiej. 
A.Sipel- Gołuchowska rolnicy obawiają się że  po sprzedaży nie będą mieli dojazdu do 
działek. Dodatkowo kiedyś był to plac zabaw ale dziś tam niczego już nie ma. Wójt 
zagwarantował powstanie  nowego miejsca z kilkoma urządzeniami dla dzieci ale to nie 
przekonało radnych sołeckich. 
Z.Telega na ostatniej komisji była informacja o wartości tej działki 75tyś zł. Czy to nie za 
mało? 
W. Chuchla proszę o udostępnienie operatu szacunkowego. 
J. Mokrzycki analizując dokumentację w tym miejscu dobrze by było aby zrobić tam 
przejazd, sprawa jest znana od dłuższego czasu. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
S.Baca co do wartości to opieramy się na operatach szacunkowych. Wiadomo że Branice to 
nie Głubczyce czy Kietrz gdzie te wartości są wyższe. W przedmiotowej sprawie doszła 
jeszcze sprawa mediów znajdujących się na tej działce. Cena 75 tys. zł to cena wstępna            
a końcowa zależy od ofert. W sprawie placu zabaw to deklarowałem i deklaruję będzie nowe 
miejsce z 2-3 urządzeniami dla dzieci. 
Co do drogi to oczywiście na ma tu żadnych obaw bo zostanie ona zachowana co jest 
oczywiste. 
M.Fuczek to nowe miejsce dla dzieci trzeba będzie zabezpieczyć np. ogrodzenie.  
S.Baca  jak najbardziej Panie Marianie. Dodam jeszcze że w tej sprawie jest również 
obostrzenie -2 lata na wybudowanie hal, budynków i innych pomieszczeń do prowadzenia 
działalności. 



W.Chuchla czy ta działka była w wykazie nieruchomości na sprzedaż? 
S.Baca tak. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10       Przeciw: 1     Wstrzymało się:  3   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości działka nr 595/4 o pow. 0,5912 ha położonej w Branicach 
(Uchwała Nr XXV/252/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 21 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Z.Hass w tej sprawie była negatywna opinia rady sołeckiej ponieważ nieruchomość jest 
użytkowana przez spółdzielnię Bliszczyce a większość radnych sołeckich tam pracuje. 
Wstępnie była informacja że RSP nie może uczestniczyć w przetargu ale jak się już okazało 
nie była to prawda i obecnie sprawa się wyjaśniła.  
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   10     Przeciw:  2     Wstrzymało się:   2  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości działka nr 346/2 o pow. 0,4321 ha położonej w Bliszczycach 
(Uchwała Nr XXV/253/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 22 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla  nawiązując do wypowiedzi starosty Głubczyckiego Pana Józefa Koziny z 2016r.  
w sprawie ujęcie w budżecie starostwa kwoty dotacji dla Gminy Branice w ramach 
obustronnej umowy współfinansowania przedsięwzięć, wskazał iż Rada Gminy Branice 
podjęła już w tej materii określone działania oraz zaplanowano te wydatki w budżecie Gminy 
Branice. Dodał, iż w tym temacie musi być zachowana symetria po stronie przychodów, 
dochodów i wydatków. Nie zauważył jednak takich działań po stronie starostwa. Skierował 
jednocześnie pytanie do Wójta Gminy Branice z jakiego powodu podejmujemy tak szybko 
uchwałę w sprawie tego kredytu. 
S. Rzeszuciński (Skarbnik Gminy) w odpowiedzi na pytanie radnego wyjaśniam, że 
zaciągnięcie kredytu obwarowane jest przepisami prawa (między innymi opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej).  W tym przedmiocie ważne jest również to, iż procedura w sprawie tej 
inwestycji,  jak pewnie niebawem przekaże Pan Starosta,  nabiera tępa i dlatego też my 
musimy być już przygotowani. Co do wysokości kredytu to mówimy tu o kwocie 
maksymalnej, przed przetargowej a jak wiadomo te kwoty zawsze są wyższe. Podstawą 



przekazania dotacji dla Powiatu jest uchwała w której zostaną określone warunki przekazania, 
rozliczenia dotacji. 
J. Kozina (Starosta Powiatu Głubczyckiego) nie wchodząc w polemikę z Radnym poprosił 
Radnego aby ten nie mylił pojęć dotyczących dochodów, przychodów i sposobów rozliczenia 
dotacji. Po raz kolejny zapewnił że kwota dotacji na dofinansowanie kanalizacji  w Gminie 
Branice będzie adekwatna do kwoty otrzymanej  w ramach dofinansowania na remont 
przedmiotowej drogi, o czym zapewniał już wielokrotnie i ponownie zapewnia, że w tym 
przedmiocie nie ma żadnego problemu  a podjęcie określonych uchwał i ich termin wynika    
z harmonogramu prac, a nie z braku dobrej woli. 
Z.Telega w odpowiedzi na wystąpienie starosty zapytał czy remont planowany jest w trybie 
jednorocznym? 
J.Kozina Tak, chociaż nie ukrywam że jest to spore wyzwanie ponieważ to odcinek 9 km 
400m  a wszyscy wiemy ile pracy tam trzeba włożyć i ile środków zaangażować. Planujemy 
rozstrzygnięcie przetargu na marzec tak aby rozpocząć tę inwestycję jak najszybciej. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   14     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

(remont drogi Wiechowice) 
(Uchwała Nr XXV/254/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
 
Ad. 23 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

(remont byłego budynku USC) 
(Uchwała Nr XXV/255/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

Ad. 24 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: w sobotnim wydaniu NTO była informacja o planowanym remoncie                     
ul. Żymierskiego w Branicach? Czy te inwestycje są ze sobą połączone? 
R. Lenartowicz: będzie nowa kanalizacja. Czy musi być aż 4 przepompownie? 
S.Baca : oczywiście połączenie czy raczej zsynchronizowanie takich inwestycji nie jest proste 
ale jak najbardziej tak to właśnie planujemy. I etap naszej inwestycji musimy skończyć            
w grudniu aby mógł ruszyć remont ul. Żymierskiego. Co do ilości przepompowni to nie 
jestem ekspertem i wierzę w wiedzę, doświadczenie i umiejętności projektantów. 
Z.Telega: wygląda na to że do grudnia musi być wszystko zrobione? 



S.Baca: do grudnia I etap.  
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

(budowa kanalizacji) 
(Uchwała Nr XXV/256/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Ad. 25 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S.Rzeszuciński:  w materiałach mają państwo dwa projekty uchwał które są obecnie               
w porządku obrad. Chciałbym wnieść poprawkę w obu przypadkach. Treść uchwał nie ulega 
zmianie natomiast słowo kredyt w obu przypadkach zostaje zamienione na pożyczka. 
M.Fuczek: czy ta zmiana będzie miała wpływ na liczbę lat do spłaty? 
S.Rzeszuciński: nie. To tylko zmiana nazwy uchwały. 
Z.Telega: chciałbym jeszcze wrócić do tematu  i zapytać czy my mamy określone te etapy? 
S.Baca: oczywiście i pierwszy etap to właśnie inwestycja na ul. Żymierskiego, to jest jasno 
określone. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek skarbnika w sprawie zmiany nazwy 
uchwały zmieniając słowo kredyt na pożyczka. 
Za:     14       Przeciw:   0    wstrzymało się:   0 
Wniosek przyjęty. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

(pożyczka WFOŚiGW w Opolu- wykonanie kanalizacji) 
(Uchwała Nr XXV/257/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Ad. 26 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek skarbnika w sprawie zmiany nazwy 
uchwały zmieniając słowo kredyt na pożyczka. 
Za:     14       Przeciw:   0    wstrzymało się:   0 
Wniosek przyjęty. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 



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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

(pożyczka WFOŚiGW w Opolu- wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji) 
(Uchwała Nr XXV/258/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
 
Ad. 27 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w  sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla 

jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Branice 
(Uchwała Nr XXV/259/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Ad. 28 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w  sprawie w  ustalenia kryteriów rekrutacji            

i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Branice. 
(Uchwała Nr XXV/260/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Godz. 12.35 wyszedł Radny Paweł Kopeczek 
 
Ad. 29 Wolne wnioski i informacje 
J. Mokrzycki czy Pan Panie starosto nadal podtrzymuje pomysł budowy „obwodnicy” 
Branic? Czy są już poczynione jakieś czynności? 
J. Kozina myślę że jest to niezbędne natomiast czekam na uregulowanie spraw 
własnościowych. 
W.Chuchla czy jest przewidziana modernizacja skrzyżowania Niekazanice?  
J. Kozina po raz kolejny odpowiem to kompetencje Województwa- droga wyższego rzędu 
czyli droga wojewódzka. 
W.Chuchla jaki zakres prac jest planowany przy remoncie tej drogi? 
J. Kozina  będzie to frezowanie i nowa nawierzchnia. 
W.Chuchla: a co z frezowiną? 



J. Kozina częściowo zostanie przekazana dla Gminy Branice częściowo na potrzeby 
starostwa. 
Z. Hass dwa pytania: 1. Panie Wójcie widziałem pozycje w budżecie nowe oświetlenie     
45tyś zł oraz tablice informacyjne 16 tyś zł to dla Branic czy ogólnie?, 2. mamy znak 
miasteczko miłosierdzia, idąc tym tropem czy myślał Pan o zmianie klasyfikacji Branic na 
Gminę Miejską? 
J. Bartoszewski jestem mieszkańcem Niekazanic. Jest tam droga wojewódzka przy której 
znajduje się uschła topola. Zgłosiłem to do województwa i po ich oględzinach otrzymałem 
informację że przedmiotowa topola nie leży  w pasie drogi wojewódzkiej, zatem nie należy do 
ich kompetencji. Wynająłem na własny koszt geodetę który stwierdził że topola rośnie            
w pasie drogi wojewódzkiej. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.  Droga                  
z Niekazanic do Nasiedla  się zapada. Otrzymałem informację że z uwagi na mały ruch nie 
przewiduje się remontu. To też trzeba poruszyć. Co do skrzyżowania Niekazanice – Branice 
nie pomogą dodatkowe znaki i ograniczenia. Kierowcy często łamią tam przepisy i nie 
zatrzymują się mimo znaku STOP. Może rozpatrzyć tam pomysł ronda? 
Z.Telega do Pana przewodniczącego, proszę by w projektach uchwał o sprzedaży 
nieruchomości był zapis, iż jest to działka inwestycyjna lub nie. 
M. Fuczek statut jasno określa elementy jaki musi zawierać uchwała. Co do Pana wniosku to 
należy go skierować do potencjalnych wnioskodawców uchwał. 
M. Nowak chciałby zapytać co się dzieje w sprawie parkingu obok naszego banku? Co do 
informacji Pana Wójta proszę o bliższe informacje czego dotyczy wpis akt notarialny? Takie 
wpisy pojawiają się w informacjach Wójta. 
E.Czyszczoń ile kosztowała naszą gminę akcja ZIMA? 
R. Lenartowicz czy będą sprzątane drogi (piasek) po zimie. To wpływa na problemy 
oczyszczalni. 
J. Mokrzycki co  w sprawie oświetlenia placu zabaw? 
M. Podkówka konieczne jest zrobienie przeglądu placu zabaw i usunięcie ewentualnych 
uszkodzeń. 
T. Mańkiewicz czy rada planuje podjęcie działań w zakresie wykonania aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego? W obecnych czasach to podstawa do prawidłowego 
działania. 
W. Chuchla czy przewiduje się zabezpieczenie majątku Gminy np. szkoła w Uciechowicach 
oraz świetlica w Gródczanach? 
S.Baca starałem się odnotować wszystkie pytania gdybym jednak coś pominął proszę               
o przypomnienie. 
Obwodnica Branice- cała gospodarka własnościowa jest do uporządkowania  a chwili obecnej 
mamy wiele innych zadań. Będziemy się jednak starać aby wszystko było zrobione dla dobra 
mieszkańców. 
Oświetlenie dotyczy miejscowości Uciechowice, Włodzienin, Branice w kierunku Bliszczyc, 
tablice wszystkich miejscowości. W sprawie zmiany na Gminę Miejską nie rozważałem 
takiego pomysłu. W sprawie Niekazanic chętnie pomogę, proszę o kontakt w tej sprawie.       
W sprawie projektu uchwał to przekażę pracownikom przygotowującym materiały dla 
radnych.  Co do parkingu obok banku to mamy zabezpieczone środki czekamy na sprzyjającą 
aurę. Akty notarialne wymieniane w moim sprawozdaniu, informacji to nic innego jak 
następstwo podjęcia uchwały przez radę. Ja nie mogę podejmować decyzji o sprzedaży bo to 
należy do kompetencji rady. A samo spisanie aktu notarialnego jest tego uwieńczeniem nic 
więcej. Na tą chwilę nie mamy jeszcze podsumowanej akcji ZIMA. Wykorzystanie środków 
jest na poziomie 3/5. (cała kwota przeznaczona na ten cel to 50 tyś zł.). W sprawie przeglądu 
placu zabaw oraz zabezpieczenia majątku proszę o wypowiedzenie się Pani Iwony 
Kopanieckiej. 



I.Kopaniecka: dziękuję, w ubiegłym roku były robione przeglądy wszystkich placów zabaw. 
Dokonano niezbędnych zakupów na naprawy i sukcesywnie jest to wykonywane.  W tym 
roku również będzie robiony przegląd placów zabaw. Co do świetlicy w Gródczanach, Szkoły 
w Uciechowicach jak i innych budynków  należących do Gminy to wykonujemy bieżące 
remonty oraz remonty generalne  określając zadania priorytetowe i te które mogą być 
wykonane w okresie późniejszym z uwagi na ograniczone środki. Jeżeli Pan Panie Wojciechu 
znajdzie mi oszczędności  na ten cel to robimy to od ręki i to Panu gwarantuję.  
S. Baca wiem że plan zagospodarowania przestrzennego to w obecnych czasach podstawa do 
działania, do ściągnięcia inwestorów i prędzej czy później będziemy musieli to zrobić. Na 
dzień dzisiejszy to koszt ok. 100 tyś zł. 
W.Chuchla co do remontów to  czy nie warto dokonać zabezpieczeń np. w szkole                   
w Uciechowicach? Nie będę szukał środków to państwa zadanie. 
I. Kopaniecka nie oceniam czy warto czy też nie. Te remonty to kwestia sytuacji                       
i posiadanych środków. W przypadku szkoły w Uciechowicach zlecono przeprowadzenie 
ekspertyzy i to od niej będzie zależało kto i  w jakim stopniu dokona odpowiednich prac. 
Z.Telega na komisjach była informacja że rozpoczęto już przetarg na kanalizację. Jak to 
wygląda na dzień dzisiejszy? 
S. Baca  w chwili obecnej kończymy postępowanie przetargowe a prace chcemy rozpocząć      
w kwietniu. 
M.Fuczek przekazałem państwu pismo zespołu IMPULS które otrzymałem podczas 
pełnionego dyżuru. Zespół ten zwraca się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu zespołu na 
wycieczkę do Krakowa. Koszt wycieczki 7 tyś zł, a zespół liczy na dofinansowanie w kwocie 
5 tyś zł. Proszę o propozycje w tym temacie. 
W. Chuchla w sprawozdaniu komisji alkoholowej jest taka pozycja więc można to 
dofinansować  z tamtych środków. Proponuję aby komisja oświatowa wystąpiła                        
o dofinansowanie dla tego zespołu. 
A. Sipel – Gołuchowska: każdy zna zasługi zespołu i tu nie trzeba się rozwodzić  nad tym 
tematem. Rodzice dokładają dużo do dzieci w tym zespole i już nie są w stanie więcej 
dołożyć. 
E.Czyszczoń zaangażowanie i pracę zespołu przedstawiłem na komisjach. Jest to 
profesjonalny zespół z wieloma zasługami. Chciałbym aby znaleźć środki na ten cel ale znam 
też ograniczenia. Co do wniosku Pana Wojciecha Chuchli : z takim wnioskiem może się 
zwrócić stowarzyszenie a komisja nie jest właściwym adresatem. My oczywiście popieramy      
i będziemy popierali takie wnioski. 
S.Baca musimy sobie uświadomić że mamy dwa zespoły. Dotacje które udzielamy Panie 
Wojciechu  to kwota  50tys zł rocznie. Z tego co wiem zespół Impuls będzie się zwracał           
z wnioskiem do komisji alkoholowej ale na działania statutowe. Jeżeli państwo 
wygospodarujecie oszczędności w działaniu Rady i przekażecie na ten cel to zespół impuls 
będzie wdzięczny. 
W.Chuchla „wiesz Edek, rozczarowałeś mnie”. Kieruję drugi wniosek w sprawie 
wygospodarowania z budżetu Gminy środków na ten cel.  
M.Nowak   dotacje dla tych zespołów  to kwota 50 tyś zł. Po równo na oba zespoły? 
S.Baca nie, to jest podział wg poniesionych nakładów. Będzie taka informacja w informatorze 
Branickim. 
E.Czyszczoń bardzo mi przykro że Pana rozczarowałem. Popieram każde działanie w tym 
celu.  
Z. Telega: „proponuję by każdy Radny oddał 1 dietę na ten cel” 
M. Fuczek  w tej sprawie proszę o kontakt z Radną Panią Teresą Mróz. 
K.Saduniowski:  w sprawie świetlicy w Gródczanach to nie będę mówił o przyczynach 
takiego stanu bo to nie rozwiąże problemu. Budynek  jest  z 1984r. jednak zastosowane wtedy 



materiały były marnej jakości i teraz jest efekt. Brak jest środków na większe remonty a do 
tego powstają różnego rodzaju problemy bieżące (obecnie problem z ogrzewaniem). 
M. Fuczek chciałbym przypomnieć o rozgrywkach samorządowych. Proszę o czynny udział. 
Najbliższe już w piątek. 
Uzyskałem informację iż planowany jest remont Sali konferencyjnej Urzędu Gminy dlatego 
też informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Branice odbędzie się  w budynku Wiejskiego 
Domu Kultury w Branicach. 
Ad. 30 
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 10 stycznia 2017r. do dnia 19 lutego 2017 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 20 lutego 2017 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie z dnia 4 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń 

podatku od towarów i usług w Gminie Branice i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie 
budżetowym, 

• Zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

• Zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

• Zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych  w zakresie nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania. 

• Zarządzenie z dnia 16 stycznia 2017r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

• Zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017r.  w sprawie ogłoszenia naboru do komisji 
konkursowych do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w roku 
2017. 

• Zarządzenie z dnia 17 stycznia 2017r.  w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na 
nieruchomości będącej własnością Banku Spółdzielczego w Namysłowie nieodpłatnej i 
bezterminowej służebności gruntowej na rzecz Gminy Branice. 

• Zarządzenie z dnia 23 stycznia 2017r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie Programu 
opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice 
w 2017r. 

• Zarządzenie z dnia 25 stycznia 2017r.  w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2017r. 
• Zarządzenie z dnia 26 stycznia 2017r.  w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków 

o kwotę 12 815,71zł. 
• Zarządzenie z dnia 31 stycznia 2017r.  w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków 

o kwotę 379,98zł. 
• Zarządzenie z dnia 31 stycznia 2017r.  w sprawie powołania komisji konkursowych w celu 

opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2017 i ustalenia 
regulaminu jej pracy. 

• Zarządzenie z dnia  3 lutego 2017r.  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Powiatu Głubczyckiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 
Powiecie Głubczyckim na rok 2017. 

• Zarządzenie z dnia 3 lutego 2017r.  zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Branice Nr 
38G/16 z dnia 13 maja 2016r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do 
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień  w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.- Prawo zamówień publicznych. 

• Zarządzenie z dnia 3 lutego 2017r.  w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem stołówek 
szkolnych wraz  z zapleczem kuchennym w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Branice. 
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• Zarządzenie z dnia 7 lutego 2017r.  w sprawie ustalenia zasad udostępniania hali sportowej 
i Sali gimnastycznej zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach, opłat za ich 
udostępnienie i przypadków w których udostępnienie może nastąpić nieodpłatnie. 

• Zarządzenie z dnia 7 lutego 2017r.  zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Branice Nr 
12G/17 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu 
opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 
w 2017r.  i ustalenia regulaminu jej pracy. 

• Zarządzenie z dnia 8 lutego 2017r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań 
publicznych w 2017r. w Gminie Branice. 

• Zarządzenie z dnia 8 lutego 2017r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego – II edycja 

 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  

  
• z dnia 10 stycznia 2017r.  w sprawie projektu planów finansowych na 2017r. 
• z dnia 26 stycznia 2017r.  w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki do 

zarządzenia Wójta Gminy Branice nr 10G/17 z dnia 26.01.2017r. 
• z dnia 31 stycznia 2017r.  w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki do 

zarządzenia Wójta Gminy Branice nr 11G/17 z dnia 31.01.2017r. 
• z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy           

w Branicach, 
• z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników 

Urzędu Gminy w Branicach. 
• Z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Branice Nr 21U/16 z 

dnia 14 maca 2016r. w sprawie wprowadzenia dodatku motywacyjnego dla pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w  Branicach.  

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
09.01.2017 r.(Branice),  sesja Rady Gminy; 
09.01.2017 r.(Branice), spotkanie z stowarzyszeniem Braniczanki dotyczące organizacji wspólnych 
wydarzeń kulturalno -  sportowych; 
09.01.2017 r.(Głubczyce), spotkanie z marszałkiem woj. Opolskiego dotycząc budżetu 
obywatelskiego woj . opolskiego w 2017 r. 
10.01.2017 r.  (Branice), spotkanie z projektantem Maciejem Halikowskim . Robocza tematyka 
przygotowywanych projektów technicznych; 
10.01.2017 r.(Brumowice), rozmowa z starostą Brumovic na temat wspólnych projektów z środków 
transgranicznych; 
12.01.2017 r.(Głubczyce), spotkanie robocze w UP Głubczyce; 
13.01.2017 r.(Branice), podpisanie aktu notarialnego; 
14.01.2017 r.(Uciechowice), zakończenie wystawy szopek w SP Uciechowice; 
14.01.2017 r.(Bliszczyce), udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Bliszczyce; 
15.01.2017 r.(Branice), udział w Branickiej Edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ZGS 
Branice; 
016.01.2017 r.(Branice), akt notarialny z Państwem Bartoń ; 
21.01.2017 r.(Gródczany), II Bal Złotego Pokolenia; 
27.01.2017 r.(Opole), spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Opole Panem Marcinem Ociepą. 
Rozmowa na temat możliwości pomocy przy dofinansowaniu inwestycji w naszej gminie; 
27.01.2017 r.(Głubczyce), spotkanie dotyczące pozyskania funduszy na szkolenia i staże w 2017r. 
z środków UP; 
28.01.2017 r.(Branice), spotkanie z instruktorami zespołu Impuls; 
28.01.2017 r.(Branice), spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące prac melioracyjnych w 2017 r.  
02.02.2017 r.(Branice), spotkanie z firmą wykonującą kosztorys nagłośnienia hali sportowej w ZGS 
Branice; 
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02.02.2017 r.(Branice), spotkanie z firmami wykonującymi kosztorysy wymiany połaci dachowych 
w budynkach komunalnych UG planowanych w 2017 r;  
03.02.2017 r.(Branice), akt notarialny z państwem Krysiak;  
03.02.2017 r.(Branice), udział w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Spółki Wodnej w 
Branicach; 
03.02.2017 r.(Branice), udział w pracach zespołu przygotowującego postępowania przetargowe w 
UG Branice; 
06.02.2017 r.(Opole), spotkanie z kuratorem oświaty dotyczące nowelizacji uchwały sieci szkół w 
gminie Branice; 
07.02.2017 r.(Branice), spotkanie z kierownictwem ZBGK dotyczące planów inwestycyjno - 
remontowych w 2017 r. 
07.02.2017 r.(Włodzienin), spotkanie z pracownikami obsługi SP Włodzienin dotyczące wysokości 
uposażeń ; 
07.02.2017 r.(Włodzienin), spotkanie z pracownikami obsługi przedszkola w Włodzieninie 
dotyczące wysokości uposażeń ; 
07.02.2017 r.(Branice), spotkanie z pracownikami obsługi przedszkola Branice dotyczące 
wysokości uposażeń ; 
08.02.2017 r.(Głubczyce), robocze spotkanie z prezesem PKS Głubczyce dotyczące przewozów 
szkolnych w 2017 r.; 
08.02.2017 r.(Branice), spotkanie z pracownikami obsługi ZGS Branice dotyczące wysokości 
uposażeń ; 
09.02.2017 r.(Branice), akt notarialny  z Państwem Ziomko; 
09.02.2017 r.(Racibórz), akt notarialny z Państwem Fuczek; 
10.02.2017 r.(Branice), spotkanie z wykonawcą projektu technicznego drogi  z FOGR w Wysokiej; 
10.02.2017 r.(Branice), spotkanie z dyrektorką przedszkola w Włodzieninie dotycząca 
planowanych remontów w 2017 r. oraz ładu organizacyjnego; 
10.02.2017 r.(Branice), spotkanie z właścicielem pałacu w Wysokiej dotyczące organizacji 
wspólnych wydarzeń kulturalnych w 2017 r.; 
13.02.2017 r.(Branice), udział w pracach komisji budżetowej  rady gminy; 
13.02.2017 r.(Branice), udział w pracach komisji lokalnej  rady gminy; 
13.02.2017 r.(Branice), udział w pracach komisji oświatowej  rady gminy; 
13.02.2017 r.(Branice), udział w pracach komisji rolnej  rady gminy; 
13.02.2017 r.(Boboluszki), zebranie z częścią rolników dotyczącą wytyczenia drogi transportu 
rolnego w miejscowości Boboluszki; 
14.02.2017 r.(Branice),  spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą zainteresowanym remontem 
użytkowanego lokalu; 
14.02.2017 r.(Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy z kapitałem zagranicznym dotyczącym 
pozyskania terenów inwestycyjnych w Branicach; 
15.02.2017 r.(Branice), udział w pracach zespołu przygotowującego postępowania przetargowe w 
UG Branice; 
15.02.2017 r.(Branice), spotkanie z Panią Komendant Komendy Powiatowej w Głubczycach 
dotyczące zagrożeń  występujących na terenie naszej gminy;  
16.02.2017 r. Głubczyce), spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego  
woj. Opolskiego; 
17.02.2017 r.(Branice), udział w turnieju futsalu juniorów z terenu Gminy Branice; 
 
 
 
 
 
 



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

tj. od 9 stycznia 2017r. do 19 lutego 2017 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.  
4. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady. 

 

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

tj. od 9 stycznia 2017r. do 19 lutego 2017 r. 

Korespondencja przychodząca. 
1.2017-01-09- skarga na Wójta Gminy Branice dot. Korespondencji, 
2. 2017-01-20- SZBGK- wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę    
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
3. 2017-01-31- Wojewoda Opolski Wydział Nadzoru- pismo w sprawie przekazania 
protokołu  z sesji 9.01.2017r. 
4.2017-02-03- Wojewoda Opolski Wydział Nadzoru- pismo w sprawie uzasadnienia 
przyspieszenia sesji XXIV. 
5. 2017-02-06- wniosek Wójta Gminy Branice o  wprowadzenie dodatkowego punktu do 
porządku obrad. 
6. 2017-02-16- postanowienie Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym 
zaopiniowaniu planowanego długu Gminy Branice. 
7. 2017-02-16- postanowienie Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym 
zaopiniowaniu możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej 
Gminy Branice na 2017 rok. 

 

Korespondencja wychodząca: 

1. 2017-01-10- pismo w sprawie wyznaczenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Branice dot. Korespondencji. 
2. 2017-02-01- odpowiedź na pismo z dnia 31.01.2017r. w sprawie przesłania protokołu sesji. 
3. 2017-02-03- odpowiedź na pismo z dnia 03.02.2017r. w sprawie uzasadnienia 
przyspieszenia sesji XXIV. 
 


