
Protokół Nr II/06 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 05 grudnia 2006 r. 
 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy15. 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Zastępca Wójta – Jerzy Biesiadowski, 
Sołtys Malewicz, 
 

Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Interpelacje radnych. 
6. ZłoŜenie ślubowania przez nowowybranego Wójta Gminy Branice – P. Józefa Małka. 
7. Wolne wnioski i zapytania. 
8. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice – Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał o wnioski. 
R. Dornfeld – Proponuję by Wójt złoŜył sprawozdanie z działalności w okresie między 
sesjami oraz informację nt. szpitala.  
Przewodniczący – Dzisiaj dopiero Wójt będzie zaprzysięŜony. 
R. Dornfeld – To płynne przejście, poniewaŜ Wójtem została ta sama osoba. Proponuję by 
zostało to na sesjach. 
Wójt – Nie jestem do tego przygotowany.  
Przewodniczący – Dzisiejsza sesja jest jeszcze pełna zawirowań. Następna, planowana na 19 
grudnia będzie juŜ przeprowadzona w zwykłym trybie. I jest ten punkt w porządku obrad. 
Czy radny podtrzymuje wniosek? 
R. Dornfeld – W takiej sytuacji wycofuję go. Natomiast wnoszę by na kaŜdej sesji byli obecni 
radcowie prawni aby nie ogłaszać przerwy w przypadku wątpliwości proceduralnych. 
Przewodniczący – Przerwa jest u nas standardem. 
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad : 
Za : 15 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 



Ad. 5. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Szyhyński – 3 interpelacje. 
 
Ad. 6. 
Następnie Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie w związku ze złoŜeniem 
przez Wójta ślubowania. Wójt odczytał rotę, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7.  
Przewodniczący przypomniał o wniosku z poprzedniej sesji, który został zgłoszony przez r. 
Dornfelda na temat przeniesienia rozpoczęcia sesji na godz. 14. Zaproponował głosowanie 
nad tym wnioskiem : 
Za : 4      Prz. : 10   Wstrz. : 1 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu dwóch skarg. Pierwsza p. Michałowskiej została 
zaadresowana do radnych poprzedniej kadencji. Następnie odczytał jej treść i przekazał do 
zbadania Komisji Rewizyjnej. Druga skarga Komitetu Porozumienie Ludowe równieŜ została 
odczytana wraz z propozycją przekazania do Komisji Rewizyjnej. 
R. Dornfeld – Dwie wskazane w skardze osoby są w Komisji Rewizyjnej, nie powinny 
zajmować się tą sprawą. 
Przewodniczący – Wobec tego proszę o konkretną propozycję. 
R. Podkówka – Rada powinna zająć stanowisko czy przyjmuje tą skargą. 
R. Dornfeld – Radca powinien wypowiedzieć się w tej sprawie. 
R. Podkówka – Potrzeba tu stanowiska Rady. Autor tej skargi wydawał róŜne gazety,  
w których wiele osób oszkalował, w tym mnie. Jako władza powiatu nie powinien się tak 
zachowywać. 
Przewodniczący – Rada się wypowie czy skarga jest zasadna, czy nie. 
R. Dornfeld – Wiem, Ŝe standardowo kierowano skargę do Komisji Rewizyjnej, ale w tej 
sytuacji proponuję skierować ją do innej komisji, w której nie ma tych osób. 
Przewodniczący – Następna sesja będzie 19 grudnia, proponuję skierować skargę do radcy  
a na następnej sesji będzie juŜ zaopiniowana. 
R. Dornfeld – Stąd zasadne jest by radca był na sesjach. 
R. Zakowicz – Skierować do radcy i załatwić sprawę na następnej sesji. 
Za : 14       Wstrz. 1 
Przewodniczący – Przypominam o oświadczeniach majątkowych. W sprawach wypełnienia 
druków proszę o kontakt z biurem rady. Do oświadczeń proszę dołączyć zaświadczenia  
o zarobkach na dzień 30 listopada. 
R. Telega – Zgłaszam wniosek o powołanie stanowiska ds. pozyskiwania środków unijnych. 
Jest to trudny temat, podnoszony w dwóch poprzednich kadencjach. Uzyskujemy jakąś część 
środków, ale pozostaje niesmak, Ŝe moŜna było zrobić więcej. Drugi wniosek- pracuje w Top 
Farms i wiem, Ŝe wystąpiliśmy o wyłączenie z uŜytkowania budynek w Lewicach, było tam 
biuro. Gmina mogłaby wystąpić do Agencji o przejęcie budynku i zrobić tam dwa mieszkania 
socjalne. Trzeci wniosek do Wójta – przedłoŜenie Radzie Gminy wizji rozwoju gminy. 
Przewodniczący zapytał czy Wójt pragnie wypowiedzieć się w tej sprawie. 
Wójt – Według przepisów ustawy o samorządzie to wójt zarządza stanowiskami a wniosek  
o utworzenie stanowiska jest wkraczaniem w kompetencje wójta. Chcę racjonalnie kierować 
urzędem i podejmę w tym kierunku odpowiednie kroki. Co do nieruchomości, to mamy juŜ 
ich nadmiar i najlepszym wyjściem było by sprzedanie jej przez Agencję. 
R. Podkówka – Rozmawiałem ze starostą i wiem, Ŝe w starostwie teŜ nie ma stanowiska ds. 
pozyskiwania środków z UE. MoŜna by w tym względzie nawiązać współpracę z powiatem.  



R. Telega poinformował, Ŝe nie było w jego zamiarze wkraczanie w kompetencje Wójta, 
poniewaŜ Ŝywi do niego duŜy szacunek. Ma po prostu pewne sugestie i prosi o podjecie tego 
tematu. 
R. Dornfeld zaproponował by na następną sesję przygotować informację jakie środki 
pozyskano a jakie zamierza się pozyskać. 
Wójt – Proszę o przygotowanie wniosków i przegłosowanie ich. Chcę wiedzieć ile informacji 
i o jakim temacie mam przygotować. Co do środków, na początek naleŜy się zastanowić na 
jaki cel je pozyskać. Trzeba teŜ mieć pewien procent własnych środków na dany cel. 
Przewodniczący – Na sesji styczniowej zastanowimy się jakie cele stawiamy przed sobą w tej 
kadencji i przedyskutujemy to w komisjach. 
R. Podkówka zapytał jak będzie przebiegać współpraca z innymi samorządami. 
Wójt – Na razie z powiatem rozmawia się wspaniale, nie ma Ŝadnych zapór, ani restrykcji  
w stosunku do poszczególnych wójtów. Będzie u nas Marszałek Rakoczy, który wypowie się 
co do sytuacji szpitala. Na sesji 19 grudnia przygotuję wstępną wypowiedź. Współpraca  
z województwem teŜ przebiega lepiej niŜ poprawnie. 
R. Dornfeld jeszcze raz zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie informacji o pozyskanych 
środkach. 
R. Zakowicz – Będziemy pracować w komisjach i wtedy wypracuje się wnioski. Wójt będzie 
uczestniczył w komisjach. 
Wójt – Projekt budŜetu trafił zgodnie z prawem 15 listopada na ręce Przewodniczącego. 
Komisje przygotują zakres potrzebnych materiałów i zostanie to przygotowane. 
Przewodniczący – Musimy zadbać o odpowiednią współpracę z Wójtem, po co prosić  
o przygotowanie materiałów, które nie są do niczego potrzebne. Na sesji 19 grudnia będzie 
przygotowana zmiana w budŜecie. 
R. Podkówka zapytał dlaczego nie naprawiano drogi Michałkowice – Branice. 
R. Telega – Na sesji był p. Wodyński, który zapewniał, Ŝe wiele będzie zrobione, przedstawił 
plany i budŜet przekazany na naprawę dróg, p. Fuławka równieŜ mówił, Ŝe wszystko 
naprawią. A tutaj np. droga do Niekazanic, dojechali z masą do krzyŜówki i dalej nie ruszyli 
bo taką mieli marszrutę a wystarczyło podjechać trochę i juŜ droga zostałaby naprawiona. 
R. Mokrzycki – Mamy tutaj drogi powiatowe i wojewódzkie. W jaki sposób wyegzekwować 
ich naprawę? Jakie mamy moŜliwości jako gmina? Te ubytki zagraŜają zdrowiu i Ŝyciu 
uŜytkowników. Czy moŜna naprawić je na własny koszt a później obciąŜyć te samorządy? 
Wójt – Ja mogę na własną odpowiedzialność mówić tylko o drogach gminnych. W umowie  
z wykonawcą jest zapis, Ŝe do końca czerwca wszystko będzie wykonane. Powinien się tu 
pojawić nowy Zarząd Powiatowy odpowiedzialny za stan dróg w naszej gminie. 
R. Zakowicz – W Jakubowicach dojechali z masą do remizy a w pozostałej części wsi nadal 
są dziury. Łatanie powinno odbyć się wiosną a jesień moŜna pozostawić na inwestycje. Nadal 
leŜy znak drogowy na krzyŜówce Jakubowice – Gródczany. Został on umieszczony za blisko 
jezdni i pojazdy transportujące buraki uszkodziły go. 
R. Podkówka – Naprawa dróg była przez parę lat zaniedbywana, po prosu nic nie robiono  
w tym kierunku. P. Wodyński opowiedział nam ile planuje się zrobić w naszej gminie ale był 
to tylko projekt. 
R. Mokrzycki – Na naszych drogach znikają znaki zakazu i to równieŜ grozi 
niebezpieczeństwem. Było to juŜ zgłaszane i nadal nic się nie robi.  
R. Zakowicz zapytał czy wystarczy zgłaszanie problemu obecnym na sesji radnym 
powiatowym, czy powinno się pisać interpelację. 
Przewodniczący – NajwaŜniejszy jest skutek. MoŜna zgłaszać i pisać, waŜne aby 
poskutkowało. 
R. Deptuła – W sprawie dróg duŜo grzebałem. Cała procedura dzieje się za późno. Przetarg  
w czerwcu a przez to łatanie na jesień. Mam prośbę o spowodowanie ustawienia znaku 



zakazu wjazdu dla ciągników na drodze przy posesji p. Chaładusa w kierunku osiedla są tam 
dwie rury biegnące pod drogą. Do Lewic naleŜy wprowadzić rzeczoznawcę ruchu kołowego, 
który ograniczy prędkość na drogach bocznych. 
R. Mokrzycki zaproponował by zaprosić osoby odpowiedzialne za stan dróg na terenie naszej 
gminy.  
Przewodniczący – Zaprosimy i wtedy zadamy konkretne pytania właściwym osobom. 
R. Mańkiewicz zapewnił zebranych, Ŝe przekaŜe zgłoszone wnioski Radzie Powiatu  
i odpowiedniemu wydziałowi. 
R. Telega poinformował o liczbie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie 
Gminy Branice. 
Wójt – Widzę niezbędność przygotowania informacji statystycznych dotyczących gminy. 
Postaramy się to zrobić na styczeń. Będzie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja dróg 
w obecności starosty. 
Przewodniczący – Kto jest za przygotowaniem informacji o pozyskanych środkach na 
następną sesję : 
Za : 3      Prz. 8     Wstrz. : 3 
Przewodniczący – Rozmawiałem z Marszałkiem i dowiedziałem się, Ŝe dla nas duŜą szansą 
jest INTERREG moŜna stamtąd uzyskać środki na kanalizację, most i drogi. Trudno pozyskać 
te pieniądze ale jest mało chętnych i dlatego to szansa dla nas. Program rewitalizacji 
umoŜliwia uzyskanie pieniędzy na szpital, ale musimy mieć odpowiednią koncepcję.  
R. Mokrzycki – Na ul. 1 Maja jest przeprowadzany remont drogi, ale najpierw powinno się 
wyczyścić przewęŜenie w kanalizacji zanim połoŜy się dywanik. Jest on zatkany na 
wysokości p. Kawalca i gdy pada wszyscy w tej okolicy są zalewani.  
R. Kawulok – Trzeba pomyśleć o przejściach granicznych bo niedługo wchodzi Shengen. 
Czesi teŜ zwracają się do nas o podjęcie wspólnych działań w tym kierunku. Druga sprawa to 
uaktywnienie wsi. Na wiosnę odbędą się wybory sołtysów, dotychczasowi sołtysi powinni się 
przejść po domach aby podpisać listę obecności na tych wyborach. KaŜdy z nich powinien teŜ 
dostać jakieś wynagrodzenie za swoją pracę. Co do sesji to powinny być spokojne a kwestie 
sporne naleŜy wcześniej przedyskutować na komisjach aby na sesji wszystko spokojnie 
przebiegało. Komisje mogą obradować po dwie. 
R. Podkówka – Wybory sołtysa naleŜy przeprowadzić jak zwykłe wybory przy udziale urny  
i odpowiedniej komisji. 
Wójt – Procedurę wyboru określa Statut Sołectwa. Ostatnio frekwencja była wysoka. Za 
udział w sesji sołtysom przysługuje dieta, kiedyś mieliśmy umowy cywilnoprawne ale 
odeszliśmy od tego. Układ w Shengen daje to, Ŝe moŜna przechodzić w kaŜdym miejscu, bez 
względu na to czy jest przejście, czy nie. Jesteśmy członkiem Silesii i mamy opracowane 
projekty przejść, niestety powaŜnie moŜna rozmawiać tylko o przejściu w DzierŜkowicach, 
poniewaŜ tamta droga naleŜy do nas. Inne przejścia to sprawa powiatu lub województwa. 
Trzeba nawiązać rozmowy z samorządami w tej sprawie i pospisywać odpowiednie umowy. 
 
Ad. 8. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
 
M. Marchel 


