
Protokół Nr III/06 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 19 grudnia 2006 r. 
 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy15 ( spóźnił się r. Dornfeld ) 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
inŜ. Jerzy Chołubiec Kierownik Terenowego Oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Opolu, Odział Głubczyce, 
Sołtysi, 
rodziny repatrianckie, które osiedliły się na terenie naszej Gminy. 
 

Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami 
7. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na 

poprzedniej sesji. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Powitanie rodzin repatrianckich z Kazachstanu i Uzbekistanu. 
10. Udzielenie informacji dotyczącej stanu dróg wojewódzkich i powiatowych. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet Gminy Branice na 2006 r. 
12. Zgoda Rady Gminy na zbycie nieruchomości połoŜonej we Włodzieninie. 
13. Wolne wnioski i zapytania. 
14. 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 14. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał o wnioski. 
Wójt wrócił się z wnioskiem o umieszczenie po punkcie 11, punktu następnego o treści: 
„Zgoda Rady Gminy na zbycie nieruchomości połoŜonej we Włodzieninie”. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe dziś wpłynęła opinia Rady Sołeckiej nt. sprzedaŜy mienia 
oraz, Ŝe w punkcie 13 rozpatrzone zostaną dwie skargi. 
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad : 
Za : 14 
 



Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad. 5. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice / załącznik do protokołu / 
W ramach uzupełnienia dodał, Ŝe w sprawie Szpitala w Branicach planuje się utworzenie 
wspólnego zarządu we współpracy ze Szpitalem z ul. Wodociągowej w Opolu. Dyr. Nazimek 
miałby wspólnie zarządzać dwoma szpitalami, reszta jest jeszcze w trakcie planów i za 
wcześnie by o tym mówić. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice – Władysław Lenartowicz. 
 
Ad. 7. 
Wójt Gminy Branice poinformował o sposobie wykonania interpelacji zgłoszonych na 
poprzedniej sesji. 
Przewodniczący poinformował radnych, aby od następnej sesji interpelacje dotyczące 
powiatu składać osobno, w ten sposób będzie moŜliwe przekazanie ich właściwej Radzie. 
 
Ad. 8. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Zakowicz – 4 interpelacje, 
R. Deptuła – 1 interpelacja, 
R. Kawulok – 1 interpelacja, 
R. Telega – 3 interpelacje, 
R. Podkówka – 1 interpelacja. 
 
Ad. 9 
Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym powitali nowych 
mieszkańców naszej Gminy. Wręczając im kwiaty i akty nadania obywatelstwa polskiego. 
W imieniu nowoprzybyłych głos zabrał Rusłan Wygnański i podziękował za zaproszenie do 
Polski. 
 
Ad. 10. 
Przewodniczący powitał p. Chołubca i poprosił o udzielenie informacji. 
P. Chołubiec – Na terenie Gminy Branice posiadamy 7 km 572 m dróg o nawierzchni 
bitumicznej. Przygotowana do zimy jest na dł. 5 km 500 m. Nie przewidujemy Ŝadnych 
inwestycji na tej trasie. Na razie stan techniczny jest w miarę dobry. 
Wójt – Planowaliśmy wykonanie chodnika i przebudowę skrzyŜowania w Niekazanicach. 
Długofalowe zadanie to przygotowanie przebiegu drogi powiatowej i wojewódzkiej – 
połączenie z pominięciem zakrętu przy szpitalu. Chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe droga  
w kierunku Niekazanic do p. Pytla jest w fatalnym stanie. Będziemy, więc interweniować  
w kierunku zmiany stanowiska Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
R. Zakowicz – W 2005 r. składałem interpelację w sprawie odwodnienia skrzyŜowania 
niekazanickiego. Została sporządzona notatka z wizji lokalnej zapowiadająca korektę planu 
na wykonanie przepustu pod drogą wojewódzka. W 2006 roku miało to zostać wykonane. 
P. Chołubiec – Ta sprawa jest przesunięta na następne lata. Pewne rzeczy nie da się wykonać. 
Na tej wizji byli obecni przedstawiciele dyrektorów i to nic nie dało, tym bardziej ja nie mogę 
nic w tej sprawie zrobić. Nieprawidłowa budowa skrzyŜowania to efekt błędu Zarządu Dróg 
Powiatowych. Mamy jednak inne pilne zadania i nie moŜemy tego przebudować. 



Przewodniczący zauwaŜył, Ŝe jest to jedno z najniebezpieczniejszych skrzyŜowań i naleŜy coś 
w tej sprawie zrobić, poniewaŜ w grę wchodzi ludzkie Ŝycie. 
R. Telega – Przy zwiększonych opadach rów się napełnia i woda przelewa się przez drogę  
w przypadku przymrozku to bardzo niebezpieczne. 
Sołtys Bartoszewski – Piszę pisma do od wielu lat, ale nadal nie jesteśmy ujęci w planie 
budowy chodnika a zakręt w Niekazanicach jest niebezpieczny dla pieszych. 
P. Chołubiec – Na razie nie ma takiej moŜliwości. 
R. Podkówka – 1 stycznia 2008 r. rusza Shengen, w Branicach będzie przejście 
samochodowe. MoŜna z programu INTERREG otrzymać 85 % dofinansowania na budowę 
chodnika. Powinno się teŜ wyciąć topole na drodze z Michałkowic do Branic i sprzedać 
drewno. Po 30 latach drzewa nadają się do wycinki. 
P. Chołubiec – Aby otrzymać dofinansowanie trzeba mieć teŜ swoje środki a takich nie 
mamy. SprzedaŜ drewna nie sfinansuje całego przedsięwzięcia a nasze środki starczają ledwie 
na bieŜące wydatki. Często południe województwa zostawia się na sam koniec, moŜe nasi 
przedstawiciele w Urzędzie Marszałkowskim pomogą. Ostatnie modernizacje 
przeprowadzaliśmy w latach 70 – tych.  
R. Lenartowicz Roman zapytał czy nie dałoby się zabronić w jakiś sposób rolnikom 
zaorywania rowów. 
P. Chołubiec – Są na to odpowiednie przepisy, ale jako Zarząd nie mamy moŜliwości 
ukarania ich. 
R. Lenartowicz R. – MoŜna wynająć geodetę. 
R. Chołubiec – To bardzo droga sprawa. 
R. Lenartowicz R. – Co roku łata się dziury kamyczkiem i przy większym deszczu idzie to do 
rowu.  
R. Chołubiec – Łatamy dziury według nowej technologii. 
R. Mokrzycki zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli są naprawiane jak trzeba to dlaczego mamy łatkę na 
łatce i to w dodatku wypukłe. 
P. Chołubiec – Nic nie jest wypukłe, najpierw robi się frez a następnie równo z jezdnią 
nakłada się masę. 
R. Bryl – Drogi powiatowe są źle naprawiane. Mieszkam w Niekazanicach i widziałam jak to 
było robione. Bez Ŝadnego frezu, masę nakładano łopatą do dziury i zostawiano by auta ubiły 
taką górkę. Kto jest za to odpowiedzialny? 
P. Chołubiec – Zimną masę nakłada się tymczasowo, następnie musi byś frezowanie  
i nakładanie gorącej masy. Dlaczego pani nie dzwoniła, gdy widziała takie praktyki? 
R. Deberny zapytał dlaczego ludzie muszą pilnować specjalistów? PrzecieŜ ktoś im płaci za 
to, by wykonali swoją robotę dobrze. 
R. Mokrzycki zwrócił się z prośbą o obietnicę wyfrezowania nawierzchni. 
R. Bryl zgodziła się z r. Debernym i zapytała dlaczego nie rozliczono nikogo z tej pracy. 
Powiedziała, Ŝe nie interesuje ją teoria tylko praktyka. 
R. Podkówka – Sytuacja dróg całościowo jest tragiczna. Tu potrzeba odpowiednich decyzji.  
R. Zakowicz – Pobocze mam miejscami 30 cm, naleŜy je zerwać poniewaŜ stoi tam woda. 
Przewodniczący – Łatanie to sprawa Zarządu, nasze sugestie naleŜy wziąć pod uwagę. 
R. Zakowicz poinformował, Ŝe podczas wizji ustalono, Ŝe to Zarząd przy poszerzaniu drogi 
zablokował odwodnienie. 
P. Chołubiec – Tak myśleliśmy, ale nie ma tego w naszej dokumentacji. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe przedstawiciele Starostwa będą obecni na następnej sesji. 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, Komisje przedstawiły pozytywne opinie  
i przystąpiono do głosowania : 



Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmian w budŜecie Gminy Branice na 
2006 r. 

/ Uchwała Nr III/8/06stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Ad. 12. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, Komisje przedstawiły pozytywne opinie  
i przystąpiono do głosowania : 
Za : 13       Wstrz. : 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr III/9/06stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13 
R. Podkówka odczytał skargę p. Michałowskiej i poinformował o przeprowadzeniu wizji 
lokalnej na działce, następnie odczytał protokół Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. 
Powiedział, Ŝe roszczenia p. Michałowskiej są niezasadne. 
R. Deberny – Wójt powinien powołać komisję, która sprawdziłaby czy nauczyciele uŜytkują 
swoje działki, w przeciwnym wypadku zabrać ją. 
Wójt poinformował, Ŝe dziewięćdziesiąt parę procent nauczycieli nie uŜytkuje swoich działek 
ale oddają je w dzierŜawę rolnikom, za co otrzymują jakiś niewielki ekwiwalent. Dla tych, 
którzy mają niewielkie emerytury to wielka pomoc. W innych wypadkach działki te słuŜą 
nam do zamiany, jak to było np. w przypadku poldera. 
R. Deberny zauwaŜył, Ŝe nauczycielom naleŜy się 0,25 ha a p. Michałowska otrzymała 0,5. 
Wójt zobowiązał się do przedstawienia wykazu działek nauczycielskich. 
Przewodniczący zaproponował by połączyć to z obiecanym wykazem mienia komunalnego. 
R. Zakowicz – Zapytałem p. Michałowskiej co ma na tej działce, nie wiedziała. 
R. Glapa – Rada powinna otrzymać wykaz obiektów, które posiada wraz z ich 
przeznaczeniem. 
Sołtys śłobicki – Tą działkę powinno się oddać rolnikowi aby płacił podatki. 
R. Mokrzycki – JeŜeli Wójt to zrobi, to będzie działał wbrew Karcie Nauczyciela. 
R. Deberny – Z Karty wynika, Ŝe jeśli nie uŜytkuje osobiście, to powinno się odebrać tą 
działkę i składam tu formalny wniosek aby to zrobić. 
Przewodniczący zaproponował by najpierw zobaczyć sprawozdanie Wójta z ilości 
posiadanego mienia a następnie zastanowić się nad wnioskiem r. Debernego. 
P. Podkówka poinformował, Ŝe w Bliszczycach jedna z nauczycielek zrzekła się działki 
leŜącej między drogami i zaproponował by jej nie sprzedawać bo ma atrakcyjnie 
umiejscowienie. 
Przewodniczący przegłosujmy wniosek Komisji o uznanie skargi za niezasadną. 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uznania za niezasadną skargę Pani 
Janiny Michałowskiej na działalność Wójta Gminy Branice. 

/ Uchwała Nr III/10/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Przewodniczący przedstawił drugą skargę złoŜoną przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Porozumienie Ludowe oraz wniosek o uznanie jej za niezasadną. 
R. Podkówka – Skończyły się wybory i są wygrani i przegrani. Prokuratura wypowiedziała 
się w tej sprawie i proponuję zakończyć dyskusję w tej sprawie. 



Przewodniczący stwierdził, Ŝe z powodu braku innych propozycji poddaje pod głosowanie 
wniosek o uznanie ww. skargi za niezasadną. 
Za : 12       Wstrz. : 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uznania za niezasadną skargę złoŜoną 

przez Pana Stanisława Wodyńskiego w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców 
Porozumienie Ludowe na działalność Wójta Gminy Branice 

/ Uchwała Nr III/11/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Przewodniczący przedstawił wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości / zał. do prot. / 
Skarbnik poinformował, Ŝe jest to kilkadziesiąt zł. w skali roku oraz, Ŝe Wójt nie proponował 
Ŝadnych zmian Radzie. Jest to pismo standardowe. 
R. Podkówka – Wójt umarza podatki. 
Skarbnik – Oni chcą zwolnienia, nie umorzenia. 
Przewodniczący – Stawki mamy utrzymane z tamtego roku. 
R. Podkówka – W przypadku zwolnienia moŜe to być na przyszłość naszą kartą przetargową. 
R. Deberny zapytał jaka to suma. 
Skarbnik – Ok. 90 zł. 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Radnego Powiatu Głubczyckiego p. Tadeusza 
Krupę. 
R. Krupa – Jestem przewodniczącym komisji oświatowej i chcę przedstawić jej załoŜenia na 
2007 r. Przeanalizowaliśmy pracę poprzedniej komisji. W Radzie Powiatu Głubczyckiego jest 
12 nauczycieli. Chcę współpracować z komisjami oświatowymi z terenu powiatu, równieŜ  
z Komisją z Branic będą zaproszenia na spotkania robocze naszej komisji. Akcent będziemy 
kładli głównie na : 

- pozyskiwanie funduszy na kształcenie i przeciwdziałanie agresji. 
- organizowanie szkoleń dla dyr. i nauczycieli, którzy chcą działać w zakresie 

pozyskiwania środków, 
- organizowanie warsztatów i zapraszanie radnych odpowiedzialnych za oświatę  

z terenu wszystkich gmin Powiatu Głubczyckiego. 
Popierane będą projekty uzyskania środków, a pisząc je naleŜy zwraca uwagę na to aby 
obejmowały cały teren danej gminy, nie tylko sołectwo. Zwracam się do sołtysów, jeŜeli 
znają : muzyków, artystów, panie zajmujące się rękodziełem by dawali mi znać. 
R. Podkówka poprosił r. Krupa by nie zajmował się tylko oświatą ale teŜ interesował się 
innymi sprawami. 
R. Krupa zapewnił, Ŝe jeŜeli będzie widział jakiś problem, to zareaguje, poniewaŜ jest teŜ  
w Komisji Rewizyjnej. Zaznaczył teŜ, Ŝe główną inwestycją jest na razie budowa drogi 
Lewice – Zubrzyce i tu trzeba naszego wspólnego działania. 
R. Deberny – Miały być dokończone przepusty i droga w Dzbańcach oraz chodniki we 
Włodzieninie, czy poruszano te kwestie? 
R. Krupa – Dostałem interpelację sołtysa z Dzbanic, który pisze od 4 lat i nic nie zrobiono. 
Widzieliśmy, Ŝe wszystkie inwestycje zostały zepchnięte na czas bliŜej wyborów i firmy nie 
wyrobiły się z robotą. Co do chodników – mieszkam we Włodzieninie i widzę jak wyglądają, 
ale Ŝadne chodniki nie będą naprawiane dopóki nie zrobi się kanalizacji. Na górze wsi jest teŜ 
niebezpieczny zakręt. We Włodzieninie – Kolonii teŜ jest wiele do zrobienia. Zrobię to, co 
będę mógł. 
Przewodniczący poprosił r. Krupę aby na następną sesję Starosta przyjechał przygotowany, 
poniewaŜ radni będą pytać nie tylko o sprawę dróg. 



R. Deptuła zapytał o lewickie świetlice, których jest 3. Na zebraniach wiejskich zwracał się  
o uruchomienie tam pomocy dla dzieci w odrabianiu lekcji, co pozostało bez echa. Prosił teŜ  
o załatwienie sprawy Koła Gospodyń Wiejskich w Lewicach, poniewaŜ nie działa, jak 
powinno. Ich jedynym zadaniem jest wydawanie naczyń.  
R. Krupa – Będę kreował takie pomysły. Nie mamy jednak jako powiat dostępu do gminnych 
świetlic, to zadanie Wójta. Nie moŜemy ingerować w Ŝycie gminy, tylko wspierać działania. 
Jest coś takiego, jak kształcenie na odległość przez komputer, naleŜy to rozwijać!! JeŜeli się 
zamkniemy nic nie zdziałamy.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe oświata to szeroki temat. Podziękował r. Krupie za wizytę  
i zaprosił do uczestnictwa w następnych sesjach. 
R. Zakowicz – Na posiedzeniu Komisji BudŜetowej r. Bryl przestawiła sprawę przejęcia 
stawu w Niekazanicach. 
R. Bryl – Jest to sprawa zaczęta przez Sołtysa Bartoszewskiego. Jest to działka, na remont 
której moŜna dostać dofinansowanie z Agencji ok. 70 % a kwota, którą miałaby wyłoŜyć 
gmina nie byłaby wysoka. Dofinansowanie to propozycja ustna, p. Wójt powiedział, Ŝe będzie 
w tej sprawie spotkanie z p. Enenklem i wtedy sprawa się wyjaśni. 
R. Podkówka – W Bliszczycach był wypadek, w aucie byli młodzi ludzie, którzy byli pod 
wpływem alkoholu. Zgłaszałem to p. Poleszczukowi, powiedziałem równieŜ kto dostarcza im 
alkohol i narkotyki, ale nie było reakcji z ich strony. Trzeba zareagować! Zapraszam 
jednocześnie na bal sylwestrowy organizowany przez Radę Parafialną i OSP w Bliszczycach. 
R. Glapa – NaleŜy zbadać sprawę budynku przy ul. Grunwaldzkiej. P. Wodyński powiedział, 
Ŝe jest jedynie jego uŜytkownikiem. A ten budynek nadal stanowi zagroŜenie. 
R. Bryl – Dostałam informację o braku znaku o kierunkach dróg na skrzyŜowaniu od strony 
Wiechowic. 
R. Dornfeld – Na ul. Słonecznej powinno się ustawić jeszcze jeden lub dwa progi zwalniające 
– przy Gimnazjum, oraz zastanowić się nad zmianą organizacji ruchu w tym miejscu. 
Sołtys śłobicki – Zapytanie do Wójta – co z przeniesieniem krzyŜa z terenu zalewowego, 
chodzi teŜ o most na Troi – miało być pismo do Wojew. Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, ale nie wiem jaka jest odpowiedź. Czy Gmina przyjrzała się polom przeznaczonym 
pod zalew ? Widziałem tam dziś prywatny ciągnik, p. Smyczek mówił, Ŝe uŜytkuje to TOP 
Farms. Czy płacone są podatki z racji uŜytkowania ? 
Sołtys Kiszczyk – Przy przedszkolu w Wysokiej nie ma placu zabaw a jest tam teren do 
zagospodarowania. Na Osiedlu nie ma oświetlenia na trasie 500 m. Są potrzebne 4 słupy. 
Mieszka tam ok. 270 osób.  
Sołtys Humeniuk – W Dzbańcach naleŜy zrobić zwęŜenie drogi. Tam jest ruch całodobowy. 
Rowy są pozajeŜdŜane a dwa pojazdy nie mieszczą się obok siebie. Trzeba teŜ ustawić znak 
Dzbańce – Osiedle 0,5 km dla tirów oraz ograniczenie prędkości. NaleŜałoby teŜ naprawić 
załamane przepusty. 
R. Deptuła – Prośby nic nie dają, tu trzeba napisać sprzeciw. JeŜeli ruch puszczą tamtędy, to 
będzie miał pan dwa razy większy ruch. Musi się pan „obstawić” pismami. 
Sołtys Mikler – W sprawie świetlicy dostałem kolejne pismo i nadal nic pewnego nie wiem. 
W sprawie lokalizacji przystanku wysłałem pismo i nie mam konkretnej odpowiedzi. 
Sołtys Malewicz – Jesteśmy jedyną gminą, która nie uczestniczy w programie „Odnowa 
Wsi”. Wnioskuję o powrót do tego programu oraz partycypacji w utrzymywaniu gazety 
„Echo Gmin”. Termin wyborów powinno się załatwić jak najszybciej bo nowo wybrani 
sołtysi mogli działać dalej. Na sesji lutowej przy przyjmowaniu Programu Gminnej Komisji 
Rozwiąz. Probl. Alkoh. rozliczano się co roku z utrzymania Komisji w roku ubiegłym. 
Ostatnio tak nie było a r. Brzeszczak obiecała, Ŝe przygotuje się rozliczenie na następną sesję, 
czyli na marzec. We wrześniu się o to upomniałem i dalej nic. Komisja ta jest bardzo 



rozbudowana i pochłania więcej niŜ 10 %ogólnych wpływów, które są uchwalone przez 
Radę. 
Wójt – Co do stawu – na jednej z sesji tego roku był mój wniosek o przejęcie, ale upadł. 
Dotację prawdopodobnie otrzymamy, ale utrzymanie bieŜące będzie leŜało w gestii gminy. 
Musicie mieć tego świadomość przy podejmowaniu uchwały. Sprawa braku reakcji policji – 
gmina, nie moŜe zajmować się ściganiem przestępców. Dom na ul. Grunwaldzkiej – gdy p. 
Wodyński zajął się polityką przestał dbać o ten budynek. Progi zwalniające – tu chodzi  
o problem z parkowaniem. Jest pomysł na wykonanie parkingu a w pozostałej części ustawi 
się zakaz parkowania. Organizację ruchu nie zmienimy bo ul. Szkolną na całej jej szerokości 
idą dzieci a jest i tak za wąska na ruch dwustronny. Istnieje moŜliwość wybudowania drogi 
przy stadionie, ale to daleka przyszłość. W sprawie krzyŜa zwróciłem się do dziekana ale 
odpisał jednym zdaniem, Ŝe to sprawa gminy a chodziło tylko o wskazanie nowego miejsca 
usytuowania. Co do mostu – odpowiedziano, Ŝe nie będzie remontu bo nie jest to 
przewidziane w planie. Odcinam się od ustosunkowania się co do uprawy gruntu pod zalew. 
Plac zabaw w Wysokiej to dobry pomysł, moŜna go wykonać z pieniędzy „alkoholowych”. 
Co do oświetlenia – jeŜeli będą słupy, dostarczymy lampy. Świetlica we Włodzieninie – 
Kolonii – liczymy na przekazanie jej przez Agencję. JeŜeli będzie moŜliwość wyboru między 
stawem niekazanickim a świetlicą to wybiorę świetlicę, poniewaŜ ta społeczność nie ma gdzie 
się gromadzić. 5 naszych wsi uczestniczy w programie „Odnowa Wsi”. 
Sołtys Malewicz – Nie uiściliśmy składki i zostaliśmy z niego usunięci.  
Wójt – Sprawdzę to. Finansowanie „Echa Gmin” jest prawnie wątpliwe, ale pracujemy nad 
uruchomieniem gazety o zasięgu powiatowym. CO do wyboru sołtysów – musimy sprawdzić 
kiedy kończy się kadencja. Finanse Komisji Alkoholowej będą przy uchwaleniu budŜetu. 
JeŜeli jednak uznacie, Ŝe są niewystarczająco dokładne, to przedstawię je szczegółowo. 
Wykaz mienia jest w przygotowaniu a co do jego zagospodarowania – trzeba podjąć uchwałę 
o zasadach gospodarowania mieniem komunalnym. Zostanie wyodrębniona nowa jednostka 
do pozyskiwania środków. 
 
Ad. 14. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice i złoŜył Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
 
M. Marchel 
 


