
Protokół Nr XXVI/17  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 20 marca 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 14:30 

 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Marian Podkówka – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Jarosław Bencal- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Głubczycach, 
Mirosław Marzec- Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu, 
Waldemar Hołownia- Państwowa Straż Pożarna w Głubczycach, 
Józef Orłowski- Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice. 
Iwona Kopaniecka- Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. 
Aneta Kopeczek- Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami. 
Stefan Grefling – Radca Prawny, 

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. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji   
    dotyczącej Rady Gminy. 
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Udzielenie informacji o bezpieczeństwie przeciwpożarowym na terenie Gminy Branice. 
12. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie Branice 
13. Udzielenie informacji o stanie dróg w Gminie Branice. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego we Włodzieninie  
      poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Lewicach 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia                 
       1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze   
       socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych   
      przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego.  
17. 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 szkół podstawowych     
      prowadzonych przez Gminę Branice. 
18. Podjęcie Uchwały  w sprawie załatwienia skargi z dnia 9  stycznia 2017r. na działalność Wójta   
      Gminy Branice. 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej  w miejscowości Michałkowice  
       – działka nr 23/15 o powierzchni 0,0740 ha. 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej  w miejscowości Posucice –  



       - działka nr 223/1 o powierzchni 0,1583 ha. 
21. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania  
      bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2017r. 
22. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Redy Gminy Branice nr XXIV/229/17 z 9 stycznia 2017r.  
      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020.  
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 
24. Podjęcie Uchwały  w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Branice do Komisji Rewizyjnej. 
25. Podjęcie Uchwały  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji  
      celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących   
      ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice. 
26. Podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice   
     osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację zadania inwestycyjnego służącego   
     ochronie środowiska w zakresie z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  
      Branice 
27. Wolne wnioski i informacje. 
28. 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 15 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad. 
Przewodniczący odczytał wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 
punktu: podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
W głosowaniu bierze udział 14 radnych- brak Radnego Pawła Kopeczek. 
Za:    13         Przeciw:     0        Wstrzymało się:   1 
Wniosek przyjęty. 
 
W sesji uczestniczy 15 Radnych- wszedł Paweł Kopeczek- 10:10 
Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad i poddał pod głosowanie. 
 
Za:     15        Przeciw:   0           wstrzymało się:  0 
 
Przyjęto nowy porządek obrad. 
 
 
Ad. 4 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 20 lutego 2017r. 
Za:    14         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 
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice- Sebastian Baca (załącznik do 
protokołu). 
 
Ad. 7 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczka została złożona na 
piśmie (załącznik do protokołu). 
M.Fuczek- chciałem również poinformować, iż uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym 
wypowiedzenia umowy prowadzenia i przekazania placówki oświatowej w Uciechowicach.  
Ad. 8 
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Uczestniczyłem również w spotkaniu o którym mówił Pan 
Przewodniczący. 
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Również uczestniczyłem         
w spotkaniu w Uciechowicach. 
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych 
Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
 
R. Mokrzycki odczytał 2 protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej: z dnia 27 lutego 2017r. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt. 9 obrad. 
Odczytał informację o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na te interpelacje. 
Z.Telega: chciałem powiedzieć że odpowiedź w sprawie sprzedaży działek jest dla mnie 
satysfakcjonująca. W 2015 roku sprzedano działki za kwotę 90tyś zł, w 2016 na kwotę    
203tyś zł. Co do drugiej interpelacji to mam pytania do Pana Stefana. Zapytam, a odpowiedź 
może być w okresie późniejszym. Chodzi między innymi  o finansowanie PSZOK, różnice     
w stawkach dotyczących taryf i możliwości domagania się zwrotu różnic przez mieszkańców. 
M.Fuczek: chciałbym przypomnieć że interpelacje kierowane są do Wójta. Zrobiłem wyjątek 
dla Pana Wojciecha który na poprzedniej sesji złożył interpelacje do przewodniczącego rady. 
Z.Telega: skierowałem interpelacje w 2016r. w sprawie kosztów koszenia poboczy                   
i otrzymałem odpowiedź która mnie nie satysfakcjonuje. Nie uwzględniono w tej informacji 
kosztów zakupu ciągnika i sprzętu a moim zdaniem powinno tak to być zrobione. 
S.Baca: Panie Zdzisławie co do finansowania PSZOK i wydatków w tym przedmiocie to 
przepisy są jasne i możemy tak właśnie to robić . Co do zakupu ciągnika i osprzętu to już nie 
będę się wypowiadał po raz kolejny. Sprawę tłumaczyłem wielokrotnie i uważam że mamy 
naprawdę wiele ważniejszych tematów dla Gminy i jej mieszkańców. Proszę zająć się tymi 
problemami które są naprawdę ważne. Mamy do realizacji inwestycje w postaci kanalizacji, 
potrzebujemy na już studium uwarunkowań, proszę o współpracę a nie szukanie problemów 
które nie są istotne lub których nie ma. 
Z.Telega: to są moje wątpliwości i chcę odpowiedzi. 



S.Grefling: w odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie finansowania PSZOK to przepisy są 
jasno określone i ustawa określa to wprost. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań do działań 
jakie podejmuje Gmina. 
Z.Telega: ok. dziękuję. 
S.Grefling: jeżeli chodzi o różnice w stawkach  to w tej kwestii nie ma możliwości 
traktowania tego jako nadwyżka podlegająca zwrotowi. 
M.Fuczek odczytał pozostałe interpelacje i odpowiedzi- brak uwag.   
 
Ad.10 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
W.Chuchla: nie będzie Pan Panie Wójcie decydować  o co my będziemy pytać. 
Mam pytanie jakim kryterium Pan się kierował przy zapraszaniu niektórych radnych na 
spotkanie w Uciechowicach? Odniosę się do Pana Telegi- to my jako Radni ustalamy stawki, 
otrzymujemy projekty uchwał i materiały i jeżeli czegoś nie robimy to musimy mieć pretensje 
sami do siebie. 
M.Szyhyński: Panie Wójcie czy toczy się w stosunku do Pana postępowanie w sprawie 
samowolnego oznaczenia drogi  w Branicach? 
S.Baca: w stosunku do mojej osoby nie toczy się postępowanie. Kryteria zaproszeń były jasno 
określone dla potrzeb spotkania. 
M.Fuczek: w imieniu mieszkańców chciałbym złożyć 2 interpelacje: pierwsza dotyczy 
konieczności przycięcia lub wycięcia drzewa na cmentarzu  w Branicach a druga 
konieczności wyrównania placu przy ul. Słonecznej 6  w Branicach. 
 
Ad. 11  
Udzielenie informacji o bezpieczeństwie przeciwpożarowym na terenie Gminy Branice. 
Informację przedstawił Z-ca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej              
kpt. mgr inż. Waldemar Hołownia -Informacja przedstawiona również na piśmie (załącznik 
do protokołu). 
W.Chuchla: w wypowiedzi mówił Pan o ocenie jednostek- punkty ujemne, punkty 
preferencyjne. O co  w tym chodzi? 
W. Hołownia: ogólnie punkty ujemne to np. jednostka posiada samochód cysternę ale            
w pomieszczeniu gdzie ona się znajduje nie ma termometru który wskazywałby na 
temperaturę a ona jest ważna w celu wyeliminowania przypadkowego zamarznięcia. Wtedy 
minus 1 punkt. Punkty preferencyjne są określone. To dodatkowe punkty za np. wyposażenie. 
W.Chuchla: Włodzienin, Wiechowice punkty ujemne wzrastają, preferencyjne maleją. 
W.Hołownia: to wynik braków kadrowych i tym samym braków w wyposażeniu. To problem 
małych jednostek. 
W.Chuchla: jest dolna granica kryterium zdolności jednostki? 
 W. Hołownia: nie. 
M.Szyhyński: czy strażak który nie zaliczy komory dymowej może uczestniczyć  w akcjach 
gaśniczych? 
W.Hołownia: nie, jest to element obowiązkowego szkolenia. 
M.Szyhyński: czy może się zdarzyć że mimo przyjęcia zgłoszenia jednostka nie wyjedzie, 
mówimy o OSP? 
W. Hołownia: może tak się zdarzyć ale to wyjątkowe sytuacje i jesteśmy na nie 
przygotowani. Zawsze mamy jednostki  w rezerwie. Zasadniczo do spraw błahych wystarczy 
skład 3 osobowy do poważniejszych to minimum 5 osób. 
M.Fuczek: komorę dymową przechodzi się raz? 
W. Hołownia: raz na 5 lat a w przypadku nowych kandydatów to element obowiązkowy na 
sam początek. 



M.Nowak: mówił Pan o brakach kadrowy. Jak sobie z tym radzicie w obliczu takich 
obostrzeń  szkoleniowych (komora dymowa obowiązkowa)? 
W. Hołownia: no właśnie z tym problemem ciężko sobie poradzić. Staramy się pomagać na 
ile to jest możliwe ale są ograniczenia głównie finansowe. 
 
W drugiej części informacji udzielił Pan Józef Orłowski – komendant OSP.- informacja 
przedstawiona na piśmie (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
J. Orłowski przedstawił główne założenia działania OSP oraz problemów np.  w sprzęcie. 
Wskazał jednocześnie na ograniczenia finansowe oraz zwrócił się z prośbą o większe 
wsparcie przy planowaniu przyszłego budżetu dla OSP. Uzupełnił informacje odnośnie 
obowiązku szkolenia w komorach dymowych iż ten obowiązek dotyczy  nowych strażaków.  
J.Mokrzycki: czy coś się zmieniło w systemie powiadamiania? Czy nadal obowiązują tylko 
syreny? 
W.Hołownia: system syren jest systemem podstawowym ale oczywiście działa system sms 
oraz są prowadzone prace na nowym systemem. Wszystko rozbija się o pieniądze. 
M.Fuczek: dziękuję za obszerne wyjaśnienia i informacje. 
 
Ad. 12 
 Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie Branice 
Informację przedstawili: Mirosław Marzec (RZGW w Gliwicach Zarząd Zlewni Górnej Odry 
w Raciborzu), Jarosław Bental (WZMiUW w Głubczycach)- informacje przedstawione na 
piśmie- załącznik do niniejszego protokołu).  
M.Marzec wskazał iż przedmiotem działania jednostki są rzeki o polder o łącznej długości 
330 km. W Gminie Branice działania dotyczą rz. Opava na łącznym odcinku 22km                  
a działania to udrażnianie koryt oraz utrzymywanie właściwego stanu poprzez koszenie, 
wycinki drzew i prace porządkowe. Z uwagi na ograniczone środki (20 tyś rocznie) 
wykonanie wszystkich prac nie jest możliwe. W Gminie Branice brak zadań priorytetowych    
z uwagi na małe zagrożenie. Będą dwa zadania: pierwsze rz. Opava w okolicy oczyszczalni 
ścieków- remont wału, drugie zadanie pielęgnacja brzegów na wysokości miejscowości 
Bliszczyce. 
R.Lenartowicz: zgłaszaliśmy problemy z bobrami które niszczą infrastrukturę. Co  z tym 
robicie? 
M.Marzec: bobry są wszędzie. Problem jest znany jednak  z uwagi na ograniczenia prawne      
w tym zakresie, tylko w wyjątkowych sytuacjach podejmuje się działania wychwytywania       
i przenoszenia bobrów. 
W.Chuchla: mówił Pan o usuwaniu zatorów. Otrzymałem sms ze zdjęciem dotyczącym naszej 
tamy. Tama jest oczyszczona. Czy można podpisać umowę tak aby te czynności wykonywała 
Gmina w razie potrzeby? 
M.Marzec: oczywiście można, musi być w tym  zakresie podpisana stosowna umowa. Z taką 
inicjatywą może wystąpić Wójt. 
M.Podkówka: w miejscowości Bliszczyce  na międzywale są krzaki, drzewa które mogą 
zagrażać podczas wyjścia z koryta rzeki. Starosta do którego należy teren nie podejmuje 
żadnych działań, co można z tym zrobić? 
M.Marzec: trzeba wystąpić do naszego dyrektora o wydanie decyzji nakazowej  w tej 
sprawie. 
J.Bencal przedstawił informację na piśmie wskazując cieki wodne w Gminie Branice            
(rz. Troja, rz. Morawa, Młynówka Wiechowice). Główne zadania to melioracja, odmulanie 
koryt i odnawianie wałów. W chwili obecnej planowane odnowienie wałów w Boboluszkach, 
Bliszczycach, Branicach). Dokonywane są również na bieżąco oceny stanów technicznych 
infrastruktury. Sprawa zbiornika wodnego w chwili obecnej finalizuje się w sądzie. 



Odszkodowanie w kwocie 9 mln zł zostało zaskarżone a ewentualne kwoty jakie z tego tytułu 
zostaną uzyskane zostaną w dyspozycji władz wojewódzkich. 
R.Lenartowicz: co się dzieje w sprawie odcinka na którym brakuje wału w Boboluszkach? 
J.Bencal: temat jest znany jednak  z uwagi na ograniczenia finansowe to zadanie nie będzie 
obecnie realizowane. 
M. Fuczek podziękował za udział  w sesji i przedstawienie informacji. 
T. Mróz złożyła wniosek o zarządzenie 10 min przerwy. 
Wniosek przyjęty. 
 
Rozpoczęcie posiedzenia 12.25. 
 
Ad. 13 
Wójt Gminy udzielił informacji o stanie dróg w Gminie Branice- informacja na piśmie. 
M.Fuczek: na drogach gminnych są widoczne oznaczenia miejsc do remontu. Kiedy można 
się spodziewać remontów? 
S.Baca: prowadzimy rozeznanie cenowe i przygotowujemy dokumentację oraz jak widać 
rozpoczynamy czynności. Myślę że remonty właściwe to mniej więcej za około 2 miesiące.   
 
Ad.14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: w tej sprawie były dwie opinie oraz odwołanie. Czy ta druga opinia dotyczy 
likwidacji przedszkola? Czy mogę zobaczyć protokół  z wizji lokalnej? 
I. Kopaniecka: sprawa toczy się od ubiegłego roku. Pierwsza opinia była negatywna po 
odwołaniu uwzględniono argumentację i opinia jest pozytywna. Sprawa jest jasna i czytelna. 
Urząd nie posiada protokołu z wizji lokalnej. Musi Pan wystąpić o to do właściwego organu. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   13     Przeciw:    0  Wstrzymało się:    2 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie przekształcenia Przedszkola 

Publicznego we Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału 
Zamiejscowego w Lewicach 

(Uchwała Nr XXVI/261/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

Ad. 15 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  15      Przeciw: 0     Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/178/16 Rady 

Gminy Branice z dnia  1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Branice 
(Uchwała Nr XXVI/262/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 



Ad.16 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
I. Kopaniecka: w tym punkcie chciałam zwrócić uwagę iż projekt uchwały uległ niewielkiej 
zmianie z uwagi na zalecenia otrzymane z kuratorium Macie Państwo pismo również            
w materiałach. Zmiana dotyczy par. 2 i 3 które w poprzedniej wersji się wykluczały. Obecnie 
zostało to uregulowane prawidłowo. Pozostałe zapisy nie uległy zmianie. 
W. Chuchla: jeżeli podejmiemy te uchwałę to może być problem w kontekście przejęcia 
szkoły w Uciechowicach. 
I. Kopaniecka: na dzień dzisiejszy nie wiemy jak przebiegnie proces przejęcia szkoły  i na 
jakich zasadach- sprawa jest w toku.  Podjęcie tej uchwały nie ma na to wpływu a jej podjęcie 
w dniu dzisiejszym jest konieczne z uwagi na termin ustawowy. 
W.Chuchla: podejmując uchwałę zamykamy możliwość procedowania na przyszłość w tym 
temacie i może to być ograniczeniem dla rodziców w wyborze szkoły. 
S.Baca: ta uchwała nie zamyka możliwości wybierania szkoły dzieciom przez rodziców. To 
nie ulega zmianie. 
M.Fuczek: rozumiem, że 1 września musimy przyjąć na nowo sieć szkół? 
I. Kopaniecka: na dzień dzisiejszy nie wiemy do końca jak to będzie wyglądało. 
Podejmujemy uchwałę o sieci naszych szkół a Uciechowice to szkoła stowarzyszeniowa. 
W.Chuchla: czyli jak podejmiemy tę uchwałę to szkoła w Uciechowicach będzie nasza. 
I. Kopaniecka: nie,  proszę zobaczyć na załączniki czym innym jest obwód czym innym sieć 
szkół.  
W.Chuchla: zatem jakie są możliwości aby ta szkoła mogła dalej funkcjonować, można 
wycofać takie wypowiedzenie? 
S.Grefling: jak każde wypowiedzenie tak i to oczywiście można wycofać za zgodą dwóch 
stron  w określonym terminie który tu jest dość długi. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
   
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14        Przeciw:  0    Wstrzymało się:  1   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego. 
(Uchwała Nr XXVI/263/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 17 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę 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 szkół 
podstawowych   prowadzonych przez Gminę Branice. 

(Uchwała Nr XXVI/264/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 



Ad. 18 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: dostałem pismo od mieszkańca które to odczytałem na poprzedniej sesji. 
Niektórzy radni znali treść tego pisma przed tym jak ja je odebrałem dlatego pytam się 
przewodniczącego komisji rewizyjnej jak to jest że skarga jest nieuzasadniona i co dalej? 
Komisja powinna to analizować dogłębnie. Powołuję się na instrukcję kancelaryjną, opinię 
radcy prawnego i uważam że trzeba wprowadzić dodatkowe zapisy przez zarządzenie wójta 
tak aby pisma do radnych nie były otwierane. Ludzie mogą nie rozumieć jak trzeba pisać 
pisma aby ich nie otwierać. 
S.Baca: Panie Wojciechu czy w poprzedniej kadencji nie miał Pan przypadków otwierania 
korespondencji kierowanych do radnych na adres urzędu co jak Pan doskonale wie i jak Pan 
przytoczył jest to w opinii prawnej i wskazuje na prawidłowy tok postępowania. Miał Pan 
takie doświadczenie? 
W.Chuchla: nie przypominam sobie. 
S.Baca: to ja Panu przypomnę miał Pan osobiście takie doświadczenia i jak będzie trzeba to ja 
Panu je wskażę. 
W. Chuchla: nie trzeba. 
J. Mokrzycki: sposób obsługi korespondencji był przedmiotem rozpatrywanym dogłębnie 
przez komisje rewizyjna pod względem technicznym i prawnym. Nie dostrzegliśmy 
jakichkolwiek znamion naruszenia przepisów. W tym zakresie proszę również po raz kolejny 
o opinie Pana Stefana. 
S.Grefling: macie Państwo opinię w tej sprawie. Co do zasady można wprowadzać 
dodatkowe zapisy tylko trzeba zadać sobie pytanie czy są one potrzebne i konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania Urzędu? Radny sprawuje mandat a to rodzi prawa i 
obowiązki, jest osobą publiczną i tak kierowana korespondencja musi być rejestrowana 
zgodnie z przepisami prawa co macie państwo w mojej opinii. 
M.Fuczek: czy jest to zgodne z prawem że rozpatruje się skargę bez uczestnictwa skarżącego? 
S.Grefling: uczestnictwo skarżącego nie jest wymagane przepisami prawa. Może ono 
wynikać z konieczności  w toku prowadzonego postępowania ale nie jest obowiązkiem. 
Uczestnictwo lub jego brak wynika jedynie i zależy od organu który prowadzi postępowanie. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  12      Przeciw: 3     Wstrzymało się:  0   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 9  stycznia 2017r. 

na działalność Wójta  Gminy Branice. 
(Uchwała Nr XXVI/265/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 19 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej           
w miejscowości Michałkowice – działka nr 23/15 o powierzchni 0,0740 ha. 

(Uchwała Nr XXVI/266/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 



Ad. 20 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej           

w miejscowości Posucice  - działka nr 223/1 o powierzchni 0,1583 ha. 
(Uchwała Nr XXVI/267/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 21 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Fuczek: jakie działania były realizowane w tym zakresie w ubiegłym roku i jakie są 
planowane środki? 
A.Kopeczek: w tym momencie nie posiadam dokładnych danych ale nie oddawaliśmy 
zwierząt do schroniska, nie były poddawane sterylizacji, był jeden przypadek potrącenia 
zwierzęcia na drodze gminnej. Środki planowane na ten cel  w skali roku to 8 tyś. zł.   
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  15      Przeciw:  0    Wstrzymało się:   0  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyj ęcia Programu opieki nad 

zwierzętami oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2017r. 
(Uchwała Nr XXVI/268/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 22 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Redy Gminy Branice nr 

XXVI/229/17 z 9 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Branice na lata 2017-2020. 

(Uchwała Nr XXVI/269/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 23 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:   0   Wstrzymało się:   0  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  zmiany w budżecie Gminy 

(Uchwała Nr XXVI/270/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 



 
Ad. 24 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: kolejny raz zwracam uwagę że rozpatrywanie skarg trwa długo. W materiałach są 
moje projekty w tej sprawie. Moim zdaniem trzeba to zmienić bo po długim czasie skargi są 
bezprzedmiotowe. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  10      Przeciw:  4    Wstrzymało się:   1  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  przekazania skargi na Wójta Gminy 

Branice do Komisji Rewizyjnej. 
(Uchwała Nr XXVI/271/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 25 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Fuczek: Panie Wójcie w przypadku podjęcia dwóch następnych uchwał, proszę                   
o umieszczenie w biuletynie informacji dla mieszkańców. 
S.Baca: oczywiście mamy taki zamiar ale dziękuję za zaangażowanie. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15       Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i 

rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów 
inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Branice. 
(Uchwała Nr XXVI/272/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 26 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Z.Telega: czy jest do tej uchwały regulamin? 
A.Kopeczek: tak, jest załącznikiem do uchwały. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw: 0     Wstrzymało się:   0  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  regulaminu udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Branice  osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na 

realizację zadania inwestycyjnego służącego  ochronie środowiska w zakresie z budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Branice 

(Uchwała Nr XXVI/273/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 



Ad. 27 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Z.Telega: jaka jest przyczyna zmiany? 
S.Rzeszuciński: przyczyną jest błędna podstawa prawna. W tej uchwale w przeciwieństwie do 
pozostałych dotyczących kredytów mówimy o finansowaniu wyprzedzającym i stąd 
konieczna zmiana. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:   0   Wstrzymało się:   0  

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w zaciągnięcia pożyczki. 

(Uchwała Nr XXVI/274/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad.28 Wolne wnioski i informacje 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: chciałbym aby na przyszłą sesję został zaproszony Pan dyrektor szpitala  w celu 
określenia planów i założeń dotyczących szpitala. Na jakim etapie jest procedowanie moich 
projektów uchwał w sprawie skarg? 
M.Fuczek: co do zaproszenia to sprawdzę czy w planie pracy rady  mamy punkt w sprawie 
ochrony zdrowia i wtedy możemy zaprosić Pana dyrektora. Jeżeli nie będzie takiego punktu 
to zaproszenie jak najbardziej jest zasadne. Co do procedowania Pana projektów uchwał        
w sprawie skarg. Przewodniczący jest od organizacji pracy Rady nie pracy radnych. 
Wszystkie pisma kierowane do rady zostają przekazane radnym i to oni podejmują własną 
inicjatywę. Analizując Pana projekty a w szczególności drugi to konieczne jest powołanie już 
po raz drugi  w tej kadencji komisji statutowej. Taka komisja już istniała i był Pan jej 
członkiem a później się Pan wycofał. Jeżeli państwo złożycie taki projekt uchwały a znacie 
państwo wymogi formalne projektu uchwały, to będziemy nad tym procedowali. Jeżeli macie 
państwo wątpliwości co do konieczności dokonywania zmian to pozostawiam to do 
autonomicznej decyzji każdego radnego. Mówił Pan Panie Wojciechu że to mieszkańcy 
Gminy Branice zgłaszają Panu niezadowolenie z procedowania skarg i terminów? 
W.Chuchla:  skarżący nie mieszkańcy Gminy Branice. 
M.Fuczek: właśnie z troski o dobro mieszkańców oraz w celu  rzetelnego i kompleksowego 
rozpatrywania każdej skargi przekazujemy je do komisji rewizyjnej a jest to decyzja rady nie 
przewodniczącego. Przekazaliśmy właśnie skargę do komisji rewizyjnej a skarżący już 
wcześniej został poinformowany o sposobie procedowania jak również o terminie. Żaden 
skarżący nie pozostaje w próżni informacyjnej. Każdorazowo skarżący jest informowany na 
jakim etapie znajduje się jego sprawa. Zatem Pana sugestie o konieczności podejmowania 
decyzji przez przewodniczącego w zakresie przekazywania skarg do komisji rewizyjnej bez 
decyzji rady podyktowane jest zaufaniem do przewodniczącego? 
W.Chuchla: oj to urosłem, bo mam zaufanie do przewodniczącego. 
Z.Telega: nawiązując do spraw i skargi w zakresie zaorywania dróg polnych, chciałbym 
złożyć mój wniosek w tej sprawie. Chciałbym aby komisja rolna podjęła działania w tym 
zakresie, tak jak to było kiedyś. 
S.Baca: temat zaorywania dróg jak widać jest dla wszystkich bardzo ważny. Dlatego 
proponuje zważywszy na ogrom zadań  i problemów w tym temacie, aby nie obciążyć 
wyłącznie komisji rolnej a zrobić tak, ze każdy radny  w swoim okręgu zorganizuje takie 
spotkanie z rolnikami a ja zapewniam wsparcie pracownika urzędu. 



Z. Telega: dlaczego dopiero po mojej interwencji podejmuje Pan temat? Czy podjął Pan już 
podobne działania jak w stosunku do TOP FARMS-u  do innych rolników? 
S.Baca- przekazano informację radnym w formie pisemnej w sprawie odzyskanych dróg:        
w przekazanej informacji mają państwo nr działek i to można sprawdzić. Odzyskano 13 ha     
w ciągu roku to chyba nie mało. Ten proces trwa i działania nadal będą podejmowane. 
Niestety zajmuje się tym jeden pracownik który wykonuje również szereg innych zadań.  
Z. Telega: dopiero teraz Pan podejmuje temat. 
M.Fuczek: Panie Zdzisławie czyli Pana wniosek dotyczy rozszerzenia planu pracy komisji 
rolnej o temat zaorywanych dróg? 
Z.Telega: coś w tym rodzaju.  
K.Saduniowski: na jakim etapie jest sprawa zmiany klasyfikacji dróg na grunty orne? Obecnie 
dzielimy rolników na tych co mają odtwarzać drogi i tych co dzierżawią drogi przekształcone 
na grunty orne. Taka nierówność nie jest dopuszczalna. 
M. Fuczek: Panie Wojciechu  w czerwcu mamy w planie rady tematykę służby zdrowia            
i wtedy możemy zaprosić Pana dyrektora szpitala w Branicach.  Wycofuje Pan wniosek w tej 
sprawie? 
W.Chuchla tak, wycofuję. 
Czyli mamy wniosek Pana Telegi  w sprawie rozszerzenia planu pracy komisji rolnej. 
P.Kopeczek: W planie pracy mamy wizytacje dróg więc nie widzę potrzeby zmiany planu 
pracy komisji rolnej. Dodatkowo każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez komisje a skargi  
w tym zakresie rozpatruje komisja rewizyjna. W sprawie zaorywania dróg przeprowadziliśmy 
wizje w ubiegłym roku również w sprawie obecnie skarżącego. 
W.Chuchla: jakie były wnioski  w tej sprawie. 
J. Mokrzycki: trzeba by rozpatrzyć możliwość zaproszenia  do rozmów tych rolników co 
zaorali drogi. 
Z.Telega: znam ten temat bo spotykam się z rolnikami i takie spotkania miały miejsce 
również kiedyś z uczestnictwem geodety który wskazywał jak i co, może Pan 
Przewodniczący komisji rolnej się na tym nie zna. 
S.Baca: Panie Wojciechu w ubiegłym roku był problem który poruszał obecnie skarżący. 
Wtedy problem został rozwiązany  a rolnik który dokonał zaorania drogi odtworzył drogę 
zgodnie z ustaleniami po żniwach. 
E.Czyszczoń: czy ten temat jest  w planie komisji rolnej? 
P.Kopeczek: tak, mamy wizytacje dróg.  
W.Chuchla: może trzeba zrobić mapę zaoranych dróg i wtedy spotkanie z rolnikami? 
Z.Telega: w moim wniosku jest zapis by  w spotkaniach uczestniczył geodeta. 
M.Fuczek: Wójt składa wniosek aby Rada zajęła się drogami polnymi (problem zaorywania). 
Zatem mamy dwa wnioski: pierwszy aby zajęła się tym komisja rolna i drugi aby zajęła się 
tym Rada. 
T.Sęga: Wójt ma pracowników niech oni się tym zajmują. 
S.Baca:  jak wspomniałem zapewnie państwu wsparcie merytoryczne przez pracownika           
a z uwagi na to że jest to temat tak dla was ważny proszę o państwa inicjatywę i pracę w tym 
temacie. 
R.Lenartowicz: kiedyś przeprowadziliśmy spotkania z rolnikami  w obecności geodety i nie 
było zgody na sprzedaż i dzierżawę dróg polnych. 
M. Nowak: trzeba przedstawić taką informację w biuletynie z podaniem nr działek jakiegoś 
jednego miejsca i tak to rozpocząć.  
K.Saduniowski: słucham tak państwa wystąpień i mam pytanie ile skarg wpłynęło  w tym 
temacie w obecnej kadencji? 
P. Kopeczek: jeżeli się nie mylę to 3.   
K.Saduniowski: chyba sami państwo widzicie że to nie taki problem jak go przedstawiacie. 



P.Kopeczek: Panie Zdzisławie ile wniosków w tej kwestii (przywrócenie dróg) Pan rozpatrzył 
w poprzedniej kadencji? 
 Z. Telega: w 2015 roku proponowałem i prosiłem Wójta o spotkanie z geodetą  a temat jest 
jeszcze z poprzedniej kadencji. W tej kwestii nie ma dobrej woli. 
S.Baca: trudno się z Panem nie zgodzić. 13 ha odzyskanych to brak dobrej woli  i brak 
podejmowania działań. 
Z.Telega: zarzuca mi Pan że Panu dokuczam ale co do interpelacji w sprawie koszenia 
miałem otrzymać kompletną odpowiedź a nie otrzymałem. Jestem radnym już kolejna 
kadencję i wiem co mam robić. 
S.Baca: nie mówię co macie Państwo robić, mówić i o co pytać. Ja proszę o współpracę           
i działanie bo mamy wiele ważnych zadań ale jeżeli Pan uważa że ten temat jest aż tak ważny 
to proszę kontynuować i nadal się tym zajmować. 
Z.Telega: chcę pełnych informacji.   
M.Fuczek: Panie Zdzisławie w poprzednich wypowiedziach sugerował Pan iż nie 
dopuszczam Pana do głosu. Nigdy żadnemu rozmówcy nie ograniczałem możliwości 
wypowiedzi. W Pana przypadku informowałem jedynie że pana interpelacja i odpowiedź 
powinna być podjęta w innym punkcie porządku obrad. To ma tylko jeden cel a mianowicie 
prawidłowe prowadzenie posiedzenia rady zgodnie z porządkiem obrad. 
K.Saduniowski: chciałbym korzystając z okazji podzielić się z państwem moim 
spostrzeżeniem. Zajmujecie się państwo problemem przyspieszenia rozstrzygania skarg          
o czym dyskutujecie długo. Myślę że w Gminie są ważniejsze problemy którymi trzeba się 
zająć. Proszę zajmować się sprawami ważnymi. 
Z.Hass: nie należy obciążać tym zadaniem dróg polnych komisji rolnej. To są problemy 
lokalne znane wszystkim i to bardzo dobrze .Trzeba stworzyć w Gminie taki dział i wtedy 
zrobić  z tym porządek. 
M.Fuczek: po Pana wypowiedzi wnioskuję że sołtysi również mogliby się zaangażować          
w rozwiązanie tego problemu gdyż znają miejscowe problemy. 
W.Chuchla: nawiązując do wypowiedzi M.Nowaka sygnalizowałem problem zaoranych 
nowych rowów koło Lewic. Brak reakcji.  
Oglądałem sesje styczniową gdyż byłem nieobecny. Przekazano tam na ręce Wójta zdjęcie 
zespołu który tak świetnie reprezentuje naszą Gminę. Co się z nim dzieje? To dobra 
promocja, trzeba go umieścić  w jakimś miejscu. 
S.Baca: w chwili obecnej nie mamy takiego miejsca. Po remoncie Sali konferencyjnej 
zostanie tam umieszczone. Wrócę do tematu dróg bo chce podkreślić aby to nie zostało 
zapomniane odzyskaliśmy 13 ha, drogi są przywracane w miarę możliwości ale to 
gigantyczna praca. 
Godzina 14:00 – wyszedł Radny Paweł Kopeczek. 
Z. Telega:  z uwagi na dyskusję jaka miała tu miejsce,  wycofuję swój wniosek. 
U.Lenartowicz- fajny jest ten wykaz inwestycji panie Wójcie. Dlaczego moje sołectwo ma 
taką małą kwotę? 
S.Baca: chciałbym dać wszystkim dużo więcej ale wiemy jakie mamy realia budżetu. Może 
ktoś zarzucić że  inne sołectwo ma dużo więcej ale np.  w Lewicach zerwało nowy dach który 
trzeba naprawić,. Jest wiele takich nagłych wydatków. W Jakubowicach będą inwestycje      
np. droga Wysoka-Jakubowice, plac zabaw to chyba nie jest mało. 
Pan Biliński mieszkaniec Gminy Głubczyce: były 2 pisma do radnego W. Chuchli tak samo 
adresowane  i jedno było potraktowane inaczej a drugie inaczej. 
E.Czyszczoń: chciałbym wszystkich zaprosić na międzynarodowy turniej piłki nożnej 
dziewcząt. 



M.Nowak: chciałbym podziękować za naprawę chodnika ul. Skłodowskiej oraz 
zabezpieczenie środków na remont parkingu. Jednocześnie w imieniu mieszkańców proszę     
o umieszczenie w biuletynie,  informacji o harmonogramie prac związanych z kanalizacją. 
M.Fuczek: wpłynęły dodatkowo 2 pisma: 
1. PKS Głubczyce w sprawie dofinansowania i likwidacji kursów, 
2. dofinansowanie dla policji na zakup samochodu. 
S.Baca: udzieliliśmy dofinansowania dla PKS-u. Obecnie nie widzę możliwości dalszego 
finansowania nierentownych kursów. Lepszym rozwiązaniem jest likwidacja kursów               
w niewielkiej rozpiętości czasu 9 a jest sporo takich kursów) i tu zmniejszać koszty dla 
utrzymania nielicznych kursów które chce się likwidować a są to niejednokrotnie jedyne 
możliwości korzystania z połączeń PKS-u dla mieszkańców. 
M.Nowak: czy policja informuje Urząd , że coś dzieje się na naszym przystanku? Na mapie 
zagrożeń co potwierdzi Pan Andrzej  z którym jestem w stałym kontakcie, widać że jest sporo 
zgłoszeń ale po interwencji policji  w postaci wylegitymowania osób tam przebywających 
temat nadal się powtarza.   
S.Baca: z informacji Pani komendant wynika że przy obecnym stanie kadrowym nie są           
w stanie zapewnić  całkowitej i pełnej obsługi w postaci obecności funkcjonariuszy. 
W.Chuchla: ile kosztuje przygotowanie i remont byłego budynku komisariatu? Jeżeli 
przekażemy środki na zakup auta to na ile wzrośnie nasze bezpieczeństwo? 
S.Baca: remont nie jest jeszcze zakończony. Co do dofinansowania do inne samorządy 
przychyliły się do prośby, a Pani komendant zapewnia że samochód będzie wykorzystywany 
również do patroli  w Gminie Branice. 
M. Fuczek: w związku z przypadającym w dniu 17.04.2017r. świętem najbliższa sesja 
najprawdopodobniej odbędzie się 24.04.2017r. 
Pan Wójt zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie turnieju samorządowego – bowling-  
kwota 400,00zł.  
Przewodniczący zarządził głosowanie: 
Za:    13              Przeciw: 1        wstrzymało się:  0 
Wniosek o dofinansowanie w kwocie 400,00zł został przyjęty.  
   
Ad.29 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 

 

 
Na tym protokół zakończono: 14:30 
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 
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Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 20 lutego 2017r. do dnia 19 marca 2017 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 20 marca 2017 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie z dnia 21 lutego 2017r.  w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków     

o kwotę 50,00zł, 
• Zarządzenie z dnia 22 lutego 2017r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej 

Rady Gminy Branice, 
• Zarządzenie z dnia 24 lutego 2017r.  w sprawie ustalenia zasad udostępniania sal lekcyj-

nych w Zespole Gimnazjalno –Szkolnym w Branicach oraz opłat za ich udostępnianie, 
• Zarządzenie z dnia 2 marca 2017r.  w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opi-

niowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych       
w 2017r. i ustalenia regulaminu jej pracy, 

• Zarządzenie z dnia 3 marca 2017r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań pu-
blicznych w roku 2017 w Gminie Branice, 

• Zarządzenie z dnia  6 marca 2017r.  w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków       
o kwotę 496,50zł. 

• Zarządzenie z dnia  15 marca 2017r.  w sprawie określenia zasad udostępniania po-
wierzchni reklamowych na obiektach, urządzeniach oraz innych nośnikach informacji pozo-
stających w zarządzie Gminy Branice poprzez umieszczenie reklam i nośników reklam. 

 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  

  
• Zarządzenie z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zarządze-

nia Wójta Gminy Branice nr 21G/17 z dnia 21.02.2017r. 
• Zarządzenie z dnia 1 marca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy 

Wójta Gminy Branice i zakresu jego obowiązków. 
• Zarządzenie z dnia  6 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zarządzenia 

Wójta Gminy Branice nr 26G/17 z dnia 6.03.2017r. 
 

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
20.02.2017 r.  (Branice), sesja Rady Gminy; 
21.02.2017 r.  (Opole),  spotkanie z przedstawicielami kuratorium oświaty w temacie interpretacji 
  podejmowanej uchwały dotyczącej sieci szkół Gminy Branice. 
22.02.2017 r.  (Branice), spotkanie z dyrekcją przedszkola Włodzienin. Omówienie bieżących  
  problemów w funkcjonowaniu jednostki. 
23.02.2017 r.  (Branice), spotkanie z komendantem PSP Głubczyce Panem Wojciechem  
  Semeniukiem. Tematem przewodnim było przygotowanie uroczystości przyjęcia   
                        OSP Lewice  w do krajowego systemu ratowniczego. 
25.02.2017 r.  (Lewice), uroczystość przyjęcia OSP Lewice w do krajowego systemu ratowniczego. 
26.02.2017 r.  (Branice), udział w turnieju piłkarskim w kategorii Orlik z cyklu ’Bawi nas Piłka’. 
27.02.2017 r.  (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Ernest & Young dotyczące oferty na 
  świadczenie usług doradczych. 
27.02.2017 r.  (Branice), spotkanie z wykonawcą projektu budowy drogi z funduszu FOGR. 
27.02.2017 r.  (Branice), spotkanie dotyczące pozyskania terenów inwestycyjnych w naszej gminie. 
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27.02.2017 r.  (Głubczyce), udział w konferencji organizowanej przez Urząd Pracy w Głubczycach. 
01.03.2017 r.  (Głubczyce), udział w uroczystości upamiętniającej żołnierzy wyklętych w ZSCKR 
  Głubczyce. 
02.03.2017 r.  (Branice),spotkanie z przedstawicielami firmy Deloitte  dotyczące oferty na  
  świadczenie usług doradczych. 
03.03.2017 r.  (Opole), spotkanie z dyrektorem biura wojewody Panem Jerzym Naszkiewiczem          
                       w temacie pomocy w interpretacji przepisów oświatowych. 
05.03.2017 r.  (Babice), uroczystość upamiętniająca pomordowanych mieszkańców Huty  
  Pieniackiej. 
07.03.2017 r.  (Głubczyce), szkolenie organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego              
                       w Łosiowie. 
07.03.2017 r.  (Branice), spotkanie z kosztorysantem wykonania kanalizacji deszczowej od  
  przyszłych terenów strefy dedykowanej inwestorom. 
08.03.2017 r.  (Głubczyce), spotkanie  z prezesem firmy Top Farms dotyczące bieżącej   
  współpracy. 
09.03.2017 r.  (Branice), spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej ‚Adificja’  
  dotyczące zarządzania budynkami komunalnymi z udziałami UG. 
10.03.2017 r.  (Głogówek), uczestnictwo w konferencji organizowanej przez stowarzyszenie  
  Płaskowyż Dobrej Ziemi LGD w Kietrzu. 
13.03.2017 r.  (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowej Rady Gminy. 
13.03.2017 r.  (Branice), udział w pracach Komisji Oświatowej Rady Gminy. 
13.03.2017 r.  (Branice), udział w pracach Komisji Lokalnej Rady Gminy. 
13.03.2017 r.  (Branice), udział w pracach Komisji Rolnej Rady Gminy. 
13.03.2017 r.  (Bliszczyce, Wiechowice), wręczenie upominków nowo narodzonym  dzieciom             
                        z terenu naszej Gminy. 
14.03.2017 r.  (Jędrychowice), udział w zebraniu sołeckim miejscowości. 
15.03.2017 r.  (Głubczyce), udział w akcie notarialnym sprzedaży działki inwestycyjnej firmie  
  Promet. 
16.03.2017 r.  (Uciechowice), spotkanie informacyjne dotyczące rezygnacji z prowadzenia szkoły 
  podstawowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach. 
17.03.2017 r.  (Branice), spotkanie z przedstawicielami zespołu Impuls. 
17.03.2017 r.  (Krnov), udział w turnieju samorządowców powiatu Głubczyckiego. 
 
 
 
 
 









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

tj. od 20 lutego 2017r. do 19 marca 2017 r. 
 
1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów. 
2. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice. 
3. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Miejskiej w Kietrzu, 
4. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Powiatu w Głubczycach, 
5. Uczestniczyłem w spotkaniu w OSP Lewice, 
6. Uczestniczyłem w spotkaniu  w ramach Głubczyckiego partnerstwa na rzecz    
     ożywienia społeczno – gospodarczego organizowanego przez starostę  
     Głubczyckiego  i Powiatowy Urząd Pracy. 
7. Uczestniczyłem  w spotkaniu  dotyczącym wypowiedzenia umowy prowadzenia    
     szkoły w Uciechowicach. 
8. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy.  
9. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady. 
 

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

tj. od 20 lutego 2017r. do 19 marca 2017 r. 

Korespondencja przychodząca. 
1. 22-02-2017r.- pismo Radnego Wojciecha Chuchli  wraz z materiałami roboczymi                

w sprawie uchwały dot. rozpatrywania skarg, 
2. 27-02-2017r.- KPPSP w Głubczycach – informacje na XXVI sesję. 
3. 28-02-2017r.- WZMiUW w Opolu Oddział w Głubczycach- informacja na XXVI 

sesję, 
4. 01-03-2017r.- pismo Pana Mieczysława Twardowskiego w trybie skargi na 

działalność Wójta Gminy Branice w sprawie braku reakcji na zaorywanie dróg 
polnych skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy, 

5. 02-03-2017r.- Józef Orłowski- informacje na XXVI sesję, 
6. 07-03-2017-RZGWw Gliwicach- informacje na XXVI sesję, 
7. 13-03-2017- wniosek Wójta o dołączenie do porządku obrad  punktów w sprawie 

dofinansowania do kotłów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 
8. 14-03-2017- pismo Radnego Wojciecha Chuchli w sprawie projektu zmian w statucie 

Gminy Branice. 
9. 15-03-2017- wniosek Wójta o dołączenie do porządku obrad  punktu w sprawie 

podjęcia uchwały – zaciągnięcie pożyczki. 

Korespondencja wychodząca: 
1. 20-02-2017r.- pismo do Pani Marioli Bilińskiej  w sprawie skargi na Wójta Gminy     
      Branice, 
2. 06-03-2017r.- pismo do Pana Mieczysława Twardowskiego o przekazaniu skargi na    
      Wójta Gminy Branice do Rady Gminy Branice.  

 
 






























