
Protokół Nr XXVIII/17  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 15 maja 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 11.50 

 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. 
Nieobecni Radni: Paweł Kopeczek, Teresa Mróz- nieobecność usprawiedliwiona. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Danuta Frączek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach, 
Jacek Karpina- Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl- Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Katarzyna Herbut- Kierownik Referatu Administracyjno – Kontrolnego 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice. 
Marzena Forystek – 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. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz 

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Udzielenie informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice 
11. Udzielenie informacji na temat ochrony zwierząt w Gminie Branice. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości nr 132/25, 

132/28, 132/40, 132/41, 132/42 położone w miejscowości Branice. 
13. Podjęcie Uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 802/1 

powierzchni 0,8383ha położonej w miejscowości  Branice. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 42 

powierzchni 0,1054 ha  położonej w miejscowości Wiechowice. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 587/4 

powierzchni 0,2552 ha położonej w miejscowości Lewice. 
16. Podjęcie Uchwały  w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej część działki nr 357/1 

powierzchni 6m2  położonej w miejscowości Branice. 
17. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Branice. 
18. Podjęcie Uchwały  w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Głubczyckiego. 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy. 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania błędu. 
21. Wolne wnioski i informacje. 
22. Zakończenie sesji. 



 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych.  
Na wstępie nastąpiło wręczenie pamiątkowej statuetki oraz dyplomu „ Zasłużony dla Gminy 
Branice” Panu Benedyktowi Pospiszyl przez Wójta Gminy Branice Sebastiana Bacę oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Branice Pana Mariana Fuczka. 
Tytuł został przyznany przez Radę Gminy Branice w dniu 24 kwietnia 2017r. podczas obrad 
XXVII sesji. 
Pan Benedykt Pospiszyl podziękował za uznanie i tak wielkie wyróżnienie wskazując iż jest to 
ukoronowanie jego działalności oraz  dodatkowa motywacja dla działalności na rzecz 
mieszkańców i Gminy Branice. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji 
uczestniczy 13 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
 
 
Ad. 3 
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad. 
Za:    13         Przeciw:      0       wstrzymało się: 0 
 
Przyjęto  porządek obrad. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji Rady 
Gminy, która odbyła się 24 kwietnia 2017r. 
Za:    10         Przeciw:  0           Wstrzymało się:   3 
 
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
Ad. 5 
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do 
protokołu). 
M.Nowak: Panie Wójcie czego dotyczyło spotkanie z udziałowcami o którym wspomina Pan w 
informacji? 
S.Baca: dotyczyło działania przychodni w Branicach i jej przyszłości. W przypadku gdy zostaną 
podjęte określone decyzje zostaniecie państwo o tym poinformowani. Nie ukrywam że jesteśmy 
zainteresowani zakupem udziałów o czym wspominałem w ubiegłym roku. 
 
Ad. 6 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na piśmie 
(załącznik do protokołu). 
W.Chuchla: otrzymaliśmy pismo z kuratorium i zapytanie do Wójta, o co chodzi  w tej sprawie? 
M.Fuczek: otrzymałem pismo z kuratorium oświaty w Opolu na które muszę odpowiedzieć       a 
dotyczyło podjętej uchwały. Dlatego też zwróciłem się z pytaniem do wnioskodawcy uchwały o 
stanowisko. Obecnie czekam na odpowiedź Wójta. Następnie udzielę odpowiedzi do kuratorium. 
 
Ad. 7 
M Fuczek  poinformował, że uzyskał informację od przewodniczącego komisji iż Komisja 
Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  



E. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
M. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
W. Hnatiuk poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
 
R. Mokrzycki odczytał 3 protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej: z dnia 26.04.2017, 
5.05.2017, 8.05.2017. 
 
 
Ad. 8 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad. 
M.Fuczek: Radny Zdzisław Telega złożył dwie interpelacje oraz otrzymał odpowiedzi. 
Radny E.Czyszczoń złożył jedną interpelację i otrzymał odpowiedź.  
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
R.Lenartowicz złożył jedno pismo  w sprawie trzech interpelacji: montaż wiaty przystankowej 
obok PKS-u w Głubczycach, konieczność czyszczenia  i udrożnienia rowów     w Boboluszkach, 
przycięcie koron drzew na drodze Wysoka – Branice. 
M.Fuczek złożył interpelację w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych  przy skrzyżowaniu 
ul. Szpitalnej i ul. Ogrodowej  w Branicach. 
Ad. 10  
Udzielenie informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice 
Informacja udzielona na piśmie- stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
R.Lenartowicz: czy istnieje możliwość aby pracownicy PUP przyjeżdżali do Urzędu Gminy? 
Bezrobotni mogliby się podpisywać nie ponosząc kosztów dojazdu do Głubczyc? 
D.Frączek: nie ma takiej możliwości. Kiedyś tak było jednak teraz ustawa nie daje takiej 
możliwości. Samo podpisywanie w budynku PUP to rodzaj i sposób na aktywizację 
bezrobotnych. 
R.Lenartowicz: czy  w Głubczycach powstał nowy „pośredniak”? 
D.Frączek: W 2015r. był projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy na aktywizację bezrobotnych.                  
W Przetargu wygrała firma która realizowała ten projekt. Część osób była tam zatrudniana na 
krótkie dwutygodniowe umowy przy roznoszeniu ulotek. Nie przyczyniło się to jednak do 
wzrostu aktywizacji bezrobotnych. Obecnie we współpracy   z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
podejmujemy kolejną inicjatywę w tej sprawie. Będzie wyłoniona firma w tej sprawie               i 
skierujemy tam osoby  z 3 profilu. 
T.Sega: jaka jest wysokość zasiłku? 
D.Frączek: generalnie mówiąc o zasiłku to wynosi on 831zł ale wysokość zasiłku nie jest 
jednakowy dla wszystkich i wynika np.  z wieku, stażu itp. oraz od okresu pobierania. 
Z.Hass: czy pracownicy zatrudnieni w ramach 40 godzin prac mogliby pracować  już od np. 
lutego i dłużej np. do listopada? Wtedy jest sporo prac i by się przydali. 
D.Frączek: to zależy od Gminy, OPS-u ponieważ my czekamy na wnioski  w tej sprawie          a 
środki zawsze posiadamy na ten cel. Oczywiście wnioski wpływają do 31.01 każdego roku     i 
wiadomo ze wszystko musi być odpowiednio zaplanowane stąd różne terminy realizacji zadań.  
E.Czyszczoń: w informacji jest zapis dotyczący bonów  na zasiedlenie. O co chodzi? 
D.Frączek: to forma „darowizny” wsparcia finansowego. Kwota to 8 tyś zł dla osób do 30 roku 
życia. Są tam też różne obostrzenia np. odległość dojazdu do miejsca pracy minimum 80km lub 
1,5 godziny środkami komunikacji publicznej. 
M.Fuczek: proszę o więcej informacji w sprawie bonu stażowego. 



D.Frączek: to forma dofinansowania np. osoba będąca na stażu chce podnieść kwalifikacje to ten 
tzw. Bon stażowy umożliwia finansowania kursów, szkoleń. Warunkiem jest dla pracodawcy 
dalsze zatrudnienie takiej osoby. 
Z.Telega: jest to jednorazowe? 
D.Frączek: tak. Dodam że posiadamy środki na zwiększanie kwalifikacji  bezrobotnych. 
 
Ad. 11 
Udzielenie informacji na temat ochrony zwierząt w Gminie Branice 
Informacja przedstawiona na piśmie. 
Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 
gminy. 
  Rada gminy wypełniając powyższy obowiązek, określa w drodze uchwały corocznie, do dnia 
31 marca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. 
  Program swoimi ustaleniami powinien obejmować: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych           z 
udziałem zwierząt. Rada Gminy w Branicach w dniu 21 marca 2016r. podjęła uchwałę        w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
terenie Gminy Branice na rok 2016. Zabezpieczone zostały środki na realizację poszczególnych 
zadań ujętych w programie w wysokości 8.000,00 zł z wyszczególnieniem na: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku – 4.000,00 zł.; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 500,00 zł.; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt – 700,00 zł.; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku – 200,00 zł.; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 100,00 zł.; 
6) usypianie ślepych miotów – 300,00 zł.; 
7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł.; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych            z 
udziałem zwierząt –1.200,00 zł. 
Faktycznie poniesione koszty w 2016 roku na realizację Programu opieki nad zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt terenie Gminy Branice wyniosły 1.803,90 zł w tym: usługi 
weterynaryjne związane ze sterylizacją kotów oraz uśpieniem ślepych miotów - 486 zł, transport 
i przyjęcie rannego łabędzia - 799,50 zł, usługi związane z zapewnieniem opieki weterynaryjnej 
zwierzętom ze zdarzeń drogowych - 518,40 zł.   
 
 
Ad. 12 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:    13    Przeciw:  0    Wstrzymało się:  0   



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 
nieruchomości (działki 132/25, 132/28, 132/40, 132/41, 132/42 położne w Branicach) 

 (Uchwała Nr XXVIII/287/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 

Ad. 13 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  11       Przeciw:  0    Wstrzymało się:    2 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości (działka nr 802/1  o powierzchni 0,8383ha położonej  w miejscowości  
Branice) 

(Uchwała Nr XXVIII/288/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   13     Przeciw:   0  Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
 (działka nr 42 o powierzchni 0,1054 ha  położonej w miejscowości   Wiechowice) 

(Uchwała Nr XXVIII/289/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad.15 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   12     Przeciw: 0    Wstrzymało się:    1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości 
( działka nr 587/4  o powierzchni 0,2552 ha położonej w miejscowości Lewice) 

(Uchwała Nr XXVIII/290/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 16 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

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



 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie najmu nieruchomości               

(stanowiącej część działki nr 357/1  o powierzchni 6m2  położonej w miejscowości Branice) 
(Uchwała Nr XXVIII/291/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 17 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: rozmawiałem z przewodniczącą młodzieżowej Rady. Czekają na propozycje. 
J.Mokrzycki: wpłynęły jakieś kandydatury? 
M.Fuczek: nie, kandydatury nie wpłynęły sytuacja jest taka jak omawiana na komisjach. Czekam 
na państwa propozycje. 
W.Chuchla: przewodniczący Rady Gminy musi się spotkać  z Przewodniczącą Młodzieżowej 
Rady Gminy i dlatego nie podejmujmy dziś decyzji. 
Z.Telega: trzeba to przemyśleć i możemy podjąć decyzję na następnej sesji. 
M.Fuczek: proszę zatem o wnioski formalne w tej sprawie lub kandydatury. 
W.Hnatiuk: zgłaszam kandydaturę Marty Humeniuk – Wiśniewskiej. 
M.Fuczek: czy wyraża Pani zgodę? 
M.Humeniuk – Wiśniewska: proszę o 5 minut przerwy na podjęcie decyzji. 
Po uzyskaniu zgody radnych  w głosowaniu (jednomyślnie) przewodniczący zarządził 5 min. 
przerwę- godz. 11.05. 
Kontynuacja sesji 11.10 
M.Fuczek: czy wyraża Pani zgodę? 
M.Humeniuk – Wiśniewska: tak. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:       Przeciw:      Wstrzymało się:     

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania opiekuna młodzieżowej Rady 

Gminy 
(Uchwała Nr XXVIII/292/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Opiekunem młodzieżowej Rady Gminy została Pani Marta Humeniuk – Wiśniewska. 
 
 
 
 
 
 
Ad. 18 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

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

 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej              w 
formie dotacji celowej dla Powiatu Głubczyckiego 

(Uchwała Nr XXVIII/293/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 19 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany  w budżecie Gminy 

(Uchwała Nr XXVIII/294/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 20 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprostowania błędu   

(Uchwała Nr XXVIII/295/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 21 Wolne wnioski i informacje 
W.Chuchla: chciałbym odczytać pismo rodziców mażoretek- odczytano pismo  z treści którego 
wynikało niezadowolenie części rodziców iż opiekunka grupy Pani Aleksandra Szpak- 
Listopadzka  nie została doceniona takim odznaczeniem za osiągane sukcesy. Radny nie 
odczytał nazwisk rodziców którzy podpisali pismo. Po odczytaniu pisma radny kontynuował 
wypowiedź wskazując iż nie neguje zasług odznaczonego ale chciałby poznać jak i mieszkańcy  
w jaki sposób kapituła wybrała  z wszystkich wniosków kandydaturę Pana Pospiszyla. Wskazał 
iż chciałby otrzymać protokół z głosowania a nie tylko  z posiedzenia kapituły- ustny wniosek 
dotyczący udostępnienia protokołu z Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy Branice. 
M.Fuczek: czy ktoś w tym punkcie ma jakieś wnioski lub zapytania? 
 W.Chuchla: wracam po raz kolejny do sprawy skargi Pana Twardowskiego dotyczącej 
zaorywania dróg polnych i rowów. Uważam że skarga była zasadna ponieważ mimo zapewnień 
nie powołano komisji. Wójt- nawiązuję do kampanii wyborczej- wskazywał że skargi będą 
załatwiane bez zwłocznie a tak nie jest to trwa za długo. Złożę jeszcze raz wniosek  w tej 
sprawie a Pan Panie Wójcie mając większość w Radzie może to załatwić. Wracając do skargi to 
poświęciłem sporo czasu wyciągnąłem dokumenty  z Urzędu i uważam że nawet w pracach 
komisji rewizyjnej nie było staranności bo są błędy np. w numerach działek. 
T.Sęga: proszę wskazać uchybienia i błędy komisji rewizyjnej.  
J.Mokrzycki: w miesiącu sierpniu 2016r. wpłynęło pismo Pana Twardowskiego, we wrześniu 
byli tam pracownicy Urzędu. Prowadzone zostały rozmowy i przywrócono lub ustalono termin 
przywróceń dróg polnych ponieważ nie można było i nie można narazić rolników na straty w 
uprawach nawet jeżeli te uprawy znajdują się na części działek Gminy. To naraziłoby gminę na 
odpowiedzialność karną i konieczność naprawy szkód, wypłat odszkodowań.  Co do błędów to 



proszę o wskazanie tych błędów. Podważa Pan działanie komisji rewizyjnej chciałbym znać 
podstawy takich oskarżeń z Pana strony.   
T.Mańkiewicz: wielu moich znajomych pyta mnie dlaczego tak rzadko uczestniczę w sesjach 
RG Branice. Oto odpowiedź: po kolejnym wystąpieniu Pana Wojciecha Chuchli wstyd 
uczestniczyć w takich posiedzeniach. Podważa Pan decyzję kapituły która działa zgodnie         z 
prawem na jasno określonych zasadach. Obraża Pan Wójta wskazując kampanię a mam wrażenie 
że to właśnie Pan prowadzi swoją kampanię wyborczą. Wójt działa zgodnie               z prawem i 
nie może działać inaczej. Pana wypowiedzi są „niesmaczne”. 
M.Nowak: Panie Wojciechu proszę tu i teraz wskazać uchybienia Komisji Rewizyjnej. Mówi 
Pan o czymś ale nie wskazuje tych błędów. Dlaczego wprowadza Pan mieszkańców w błąd?  
B.Pospiszyl: nie chciałem dziś zabierać głosu gdyż jestem bardzo wzruszony odebranym tytułem 
ale słuchając wypowiedzi Pana Wojciecha nie mogę się powstrzymać od stwierdzenia że lepiej 
czasami milczeć niż mówić głupoty. Nigdy nie zabierał Pan głosu  w sprawach przyznawania 
tego tytułu  a obecnie Pan neguje decyzje kapituły, decyzje rady, neguje Pan dokonania ludzi 
którzy otrzymali ten tytuł. 
M.Fuczek: uczestniczyłem wczoraj w odsłonięciu obelisku „ Bohaterom walczącym o wolną 
Polskę” i mam taką sugestię byśmy wszyscy bez wyjątku pracowali dla dobra mieszkańców 
Gminy Branice. Nie szukajmy problemów ale  szukajmy rozwiązań istniejących problemów. By  
walka tych ludzi nie poszła na marne. 
Godz. 11:40 wyszedł Radny W.Chuchla. 
R.Lenartowicz:   dlaczego PKS likwiduje połączenia? Ciężko gdzieś dojechać szczególnie 
starszym osobom. 
K.Herbut: szkoda że nie ma Pana Wojciecha Chuchli. 
Po raz kolejny chcę powiedzieć że kapituła działa zgodnie i na podstawie przepisów prawa. To 
państwa uchwała wprowadziła regulamin działania i to państwo wybraliście spośród siebie 3 z 5 
członków kapituły. Kapituła dokonała analizy wszystkich 7 wniosków.  Na tej podstawie 
skierowaliśmy wniosek do Rady i państwo podjęli ście decyzję.  Teraz nie rozumiem co jeszcze 
mogę zrobić aby Pan Wojciech był zadowolony. 
Wszedł Radny Wojciech Chuchla: 11.45 
Otrzymaliście państwo protokół  z posiedzeń kapituły. Nie wiem czy każdy członek kapituły ma 
się wytłumaczyć dlaczego i jak głosował? To są decyzje indywidualne a kapituła obraduje na 
posiedzeniu tajnym. To są zapisy uchwały i tak działamy. Nie ma tu żadnych uprzedzeń czy 
podtekstów.  
W.Chuchla: mam protokół z posiedzenia ale nie z głosowań. Składam zatem ustny wniosek    o 
udostępnienie protokołu z posiedzenia Kapituły wraz z uzasadnieniem decyzji Kapituły. 
K.Herbut: w tym temacie udzielałam już wyjaśnień i podkreślę każdy wniosek był analizowany i 
głosowany indywidualnie- osobno. 
J.Mokrzycki: Panie Wojciechu mandat radnego zobowiązuje do odpowiedniego zachowania    a 
Pan mimo wyjaśnień  podważa  prace komisji i  kapituły. 
Z.Hass: w ramach funduszu sołeckiego dokonaliśmy wielu prac jednak inwestycja brukowania 
była przesunięta z ubiegłego roku na rok obecny. Kiedy będzie realizowana? 
W.Chuchla: na poprzedniej sesji powiedziałem że nie znam do końca decyzji kapituły              i 
sposobu  w jaki wybrała taką kandydaturę a nie inną. 
S.Baca: odpowiadając na pytania to zacznę od Pana Lenartowicza i połączeń PKS. Likwidowane 
są połączenia nierentowne. Jeżeli państwo znajdziecie środki do finansowania takich kursów to 
nie będą likwidowane. Dodam że są to tzw. Między kursy czyli kursy pomiędzy danymi 
godzinami kiedy jedzie autobus. Są one po prostu nie rentowne dla PKS-u bo niemal nikt z nich 
nie korzysta.  
Odpowiadając na pytanie Pana Hassa- w ubiegłym tygodniu zrobiliśmy u państwa drogę. 
Obecnie mamy inwestycje za ponad 1 mln złotych i chcemy zrobić jak najwięcej i wszędzie. 



Brygada remontowa robi ile może ale jak wiadomo ma też swoje ograniczenia. Pamiętamy 
również o brukowaniu  w państwa miejscowości. 
Panie Wojciechu ciągle mówi Pan o pracach kapituły. Regulamin został przyjęty przez Radę 
czyż nie? Zatem ma Pan odpowiedź jako radny który pracował również nad przyjęciem tego 
regulaminu. Co do skarg to staramy się je rozpatrywać bez zbędnej zwłoki  w terminach 
ustawowych i tak jest. Nie mam wpływu na terminy określone przepisami prawa. Co do 
wywierania nacisków na radnych to są osoby podejmujące własne decyzje, osoby dorosłe i na 
nikogo nie wywieram i nie będę wywierał nacisku o czym Pan mówi. 
W.Chuchla: nie neguję że skargi w Urzędzie są rozpatrywane długo ale te rozpatrywane przez 
Radę  są długo. 
K.Herbut: odpowiadając na pytanie Pana Hassa dodam że wszelkie zgłoszenia odnośnie 
pracowników 40 godzinnych bierzemy pod uwagę przy planowaniu. Proszę zgłaszać wszystkie 
wnioski w tej sprawie. Oczywiście musimy skoordynować to  z Urzędem Pracy. 
 
 
Ad. 22 Zakończenie 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
 
Na tym protokół zakończono: 11.50 
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 
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Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 24 kwietnia 2017r. do dnia 14 maja 2017 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 15 maja 2017 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie zwiększenia  planu dochodów i wydatków o kwotę 

35.497,16zł 
• Zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia wzoru formularza o przyznanie i rozli-

czenie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, 
które planują wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji na terenie Gminy Branice, 

• Zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zwiększenia  planu dochodów i wydatków o kwotę 
720.350,55zł 

• Zarządzenie z dnia 5 maja 2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem ławek, stołów i na-
miotów stanowiących własność Gminy Branice. 

 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  

  
• Zarządzenie z dnia  25 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego do uchwały Rady 

Gminy Branice nr XXVII/280/17 z dnia 24.04.2017r. 
• Zarządzenie z dnia  26 kwietnia 2017r. .w sprawie ustalenia planu finansowego do Zarządzenia Wój-

ta  Gminy Branice nr 38G/17 z dnia 26.04.2017r. 
 

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
24.04.2017   (Branice), udział w sesji Rady Gminy ; 
24.04.2017 (Branice), spotkanie z właścicielem terenu po byłej cegielni. Rozmowy dotyczące 
planów właściciela terenu; 
25.04.2017   (Branice), spotkanie z przedstawicielem  Związku Koła Żołnierzy Wojska Polskiego    
w Branicach; 
25.04.2017 (Branice),  spotkanie z firma oferującą poprowadzenie ścieżki  zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie; 
26.04.2017   (Kraków), rozmowa kwalifikacyjna dotycząca aplikowania do szkoły liderów PAW;  
26.04.2017  (Branice), spotkanie z właścicielem terenu , na którym zlokalizowana jest sklep tzw. 
Biedronka;  
27.04.2017 (Branice), spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym oferującym nowe warunki 
ubezpieczenia dedykowanego gminie Branice; 
27.04.2017 (Uciechowice),  zebranie wiejskie w temacie planowanej modernizacji drogi 
powiatowej Niekazanice - Wiechowice (granica państwa); 
28.04.2017   (Branice),  gminne  spotkanie członków sztabu kryzysowego w kwestii przekroczenia 
stanu alarmowego na rzece Opava; 
30.04.2017   (Turkowo), udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji dnia strażaka ; 
04.05.2017 (Wiechowice), spotkanie z rolnikami w temacie wspólnego utwardzenia dróg 
śródpolnych w miejscowości Wiechowice; 
05.05.2017   (Branice),  udział w pracach komisji rewizyjnej ; 
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05.05.2017   (Głubczyce), uczestnictwo w obchodach powiatowych dnia strażaka; 
08.05.2017   (Branice), udział w pracach komisji budżetowej; 
08.05.2017   (Branice), udział w pracach komisji lokalnej; 
08.05.2017   (Branice), udział w pracach komisji oświatowej; 
08.05.2017   (Branice), udział w pracach komisji rolnej; 
09.05.2017   (Branice), spotkanie z przedstawicielami zespołu Impuls podsumowujące I festiwal 
Tańca Nowoczesnego -  ’Rising Star’; 
08.05.2017 (Branice), spotkanie z firmą zainteresowaną wykonaniem tzw.  ’przepięć 
kanalizacyjnych’ na terenie Branic; 
09.05.2017   (Branice), rada budowy kanalizacji Branic; 
09.05.2017   (Branice), spotkanie z potencjalnym inwestorem; 
09.05.2017   (Branice), spotkanie z przedstawicielem Radia Opole; 
10.05.2017 (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Lemet dotyczące planowanej 
modernizacji drogi prowadzącej do firmy; 
10.05.2017  (Branice), udział w pierwszych zajęciach neurofitnesu dedykowanemu oddziałowi koła 
emerytów w Branicach; 
12.05.2017   (Branice), spotkanie z udziałowcami  prywatnego ośrodka zdrowia w Branicach; 
12.05.2017   (Branice), spotkanie z nową prezes stowarzyszenia Immaculata ; 
13.05.2017   (Branice), udział w turnieju brydżowym o puchar wójta Gminy Branice; 
14.05.2017 (Dzbańce Osiedle), udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej;  
 



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

tj. od 24 kwietnia 2017r. do 14 maja 2017 r. 

 

 
1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów. 
2. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice. 
3. Uczestniczyłem w obchodach Dnia Flagi Państwowej w Głubczycach. 
4. Uczestniczyłem w odsłonięciu obelisku „Bohaterom walczącym o Wolną Polskę” 
5. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy.  
6. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady. 

 

 

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

tj. od 24 kwietnia 2017r. do 14 maja 2017 r. 
 
 
 
Korespondencja przychodząca. 
1. 2017-05-04- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie pozytywnej opinii dot. 
Wykonania budżetu za 2016r. 
2. 2017-05-05- wniosek Wójta Gminy Branice o dołączenie do porządku obrad dodatkowego 
punktu: podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.  

Korespondencja wychodząca: 
1. 2017-04-26- pismo do Pana Mieczysława Twardowskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Wójta Gminy Branice. 
2. 2017-04-28- pismo Pana Krzysztofa Saduniowskiego (sołtys sołectwa Gródczany) do 
Przewodniczącego Komisji Oświatowej w sprawie dofinansowania inwestycji świetlicy 
wiejskiej  w Gródczanach. 

 

 

 
 














































