
Protokół Nr IV/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 30 stycznia 2007 r. 
 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy15 ( spóźniła się r. Chciuk - Rasiuk) 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Radny Powiatu Głubczyckiego – Benedykt Pospiszyl, 
Projektant kanalizacji Andrzej Neustain wraz ze współpracownikiem, 
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 przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami 
7. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej 

sesji. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Informacja na temat dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Branice. 
10. Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Branice w kontekście zalewu we 

Włodzieninie. 
11. Uchwalenie budŜetu Gminy Branice na 2007 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy mienia. 
13. Zgoda na uŜyczenie mienia komunalnego. 
14. Podjecie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Branice. 
15. Uchwalanie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
16. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Branice w 2007 roku. 
17. Powołanie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Branice. 
18. Wolne wnioski i zapytania. 
19. 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. 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 



 
Ad. 5. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice / załącznik do protokołu /. 
( Weszła r. Chciuk – Rasiuk ) 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice – Władysław Lenartowicz. 
 
Ad. 7. 
Wójt Gminy Branice poinformował o sposobie wykonania interpelacji zgłoszonych na 
poprzedniej sesji. 
R. Deptuła – Odpowiedź na moje interpelacje jest wiąŜąca, ale nie ma dat. Co do drogi 
Lewice – Jędrychwice, chodzi o chodnik w Lewicach bo Jędrychowice juŜ mają. Na Osiedlu 
drogę trzeba naprawić od mojej posesji wzwyŜ, naleŜy tam połoŜyć tylko cienki dywanik, 
poniewaŜ jest tam juŜ utwardzona droga betonowa. JeŜeli jest moŜliwość otrzymania środków 
na drogi międzypolne od p. Jastrzębskiego, to moŜna je przeznaczyć równieŜ na drogę 
Jędrychowice – Michałkowice i Jędrychowice – Bliszczyce. 
 
Ad. 8. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Zakowicz – 2 interp. 
R. Telega – 2 interp. 
R. Mokrzycki – 1 interp. 
R. Dornfeld – 1 interp. 
R. Lenartowicz R.- 2 interp. 
R. Podkówka – 3 interp. 
 
Ad. 9 
Wobec faktu nieprzybycia wicestarosty informacji udzielił radny Pospiszyl. Mówił m.in.  
o tym, Ŝe zima zaskoczyła drogowców na odcinku Włodzienin – Lewice. Siatki zostały 
zwiane przez niedawną wichurę i mimo ponagleń na piśmie nie zostały naprawione. Powiat 
zastosuje odpowiednie sankcje wobec firmy odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie. Sprawę 
dziur w drogach radny poprosił o zgłaszanie bezpośrednio do powiatu lub do niego. 
Poinformował zebranych o uchwaleniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  
i umieszczeniu w nim planu modernizacji dróg, czego brakowało w poprzednim Planie. Co do 
niebezpiecznych topól, zaplanowano przegląd dróg a po wycięciu drzew część surowca 
przekaŜe się na budowę płotków, większych niŜ dotychczasowe.  
Przewodniczący – Nie jest prawdą, Ŝe trzeba usuwać korzenie wyciętych drzew. Idzie na to 
więcej pieniędzy niŜ na samo wycięcie. 
Sołtys Humeniuk – W kwietniu 2006 r. miałem przeznaczone 100 tys. na remont drogi  
w Dzbańcach, w październiku zostało juŜ 22 tys. a nadal nie jest naprawiona. 
R. Pospiszyl – 15 lutego odbędzie się spotkanie wicestarosty i odpowiedniej komisji. Ustalą 
priorytety i to przedsięwzięcie na pewno teŜ zostanie uwzględnione. JeŜeli była ta droga ujęta 
w poprzednim budŜecie sprawdzę to. 
Sołtys Humeniuk – Przepusty na tej drodze są kompletnie połamane. 
R. Pospiszyl – O 12 mam zebrane Zarządu, poinformuję o tym fakcie. 
R. Lenartowicz R. zwrócił się z prośbą by odśnieŜać nie tylko środek drogi, poniewaŜ dwa 
auta nie mogą się wyminąć. 
R. Deptuła zapytał jak długo będziemy jeździć po „dnie jeziora”. 



R. Pospiszyl – Powinien odpowiedzieć Wójt, który juŜ przedstawił jak postępuje budowa 
zalewu. 
R. Deptuła – To leŜy w gestii inwestora. 
R. Pospiszyl – Na razie nie ma terminu zamknięcia tej drogi. 
R. Deptuła – Kiedyś to nastąpi, ale teraz, czy po budowie kanalizacji? 
R. Dornfeld – Powinno się lepiej odśnieŜać nie tylko drogę Lewice – Włodzienin, inne teŜ. 
R. Podkówka – Występuję w imieniu DPS. Na jakiej podstawie zostały zabrane stamtąd 
pieniądze? Czy przez nieudolność poprzedniej dyrekcji? 
R. Pospiszyl poinformował, Ŝe wpłynęło pismo w tej sprawie i na piśmie będzie udzielona teŜ 
odpowiedź. 
R. Zakowicz – Nie powinno się robić przetargów na naprawę dróg w czerwcu, tylko wiele 
wcześniej aby moŜna było zdąŜyć z naprawą nawierzchni przed zimą. Powinno się teŜ 
sprawdzić pobocza, niektóre są wyŜsze od jezdni i woda stoi w tych miejscach. 
R. Deberny – Co sesję przyjeŜdŜa jeden radny powiatowy i mówimy co sesję to samo, 
zaproszenia dostają wszyscy. Nie powinno tak być. 
R. Pospiszyl – Nie mogę uczestniczyć w kaŜdej sesji. We wtorki mam posiedzenia Zarządu. 
Mogę natomiast obiecać, Ŝe zawsze wszystko przekaŜę powiatowi. 
R. Dornfeld – Na drodze Branice – Michałkowice załatano część dziur. Dlaczego nie dało się 
zrobić więcej? 
R. Pospiszyl – Postulowałem o to, ale w międzyczasie spadł śnieg. 
R. Lenartowicz R. zapytał co z chodnikiem Branice Cegielnia. 
R. Pospiszyl – Składałem pismo w sprawie budowy chodnika do cmentarza w Branicach, jest 
tam stara część z płytami, której nie będziemy poprawiać. Kostkę przeznaczoną na ten 
kawałek przeznaczy się na chodnik do Cegielni. 
 
Ad. 10. 
Przewodniczący powitał projektantów kanalizacji p. Andrzeja Neustain ze 
współpracownikiem i poprosił o zabranie głosu. 
Projektant – Po analizie ekonomicznej doszliśmy do wniosku, Ŝe ścieki zostaną przerzucone 
do Branic. W Lewicach zostanie wybudowana kanalizacja grawitacyjna a co 40 m będzie 
studzienka. Będzie się ona łączyć z kanalizacją grawitacyjną na terenie Michałkowic  
i przepompownią ścieki zostaną przerzucone do Branic. Zostanie wybudowanych 9 
przepompowni przydomowych, 126 gospodarstw zostanie podłączonych i 50 juŜ 
skanalizowanych da to razem ok. 60 m3 ścieków. Koszt wyniesie ok. 4 mln zł. na jedno 
gospodarstwo przypadnie 30 tys. zł. nie jest to zbyt wielki koszt. Koszty biorą się z tego, Ŝe 
kanalizację układa się w drodze, którą trzeba później naprawić. Składamy dokumenty do 
zaopiniowania a jest to czasochłonne. Od dziś moŜna liczyć tak ok. 3 mies. do końca 
załatwiania tej sprawy. Cała dokumentacja będzie do wglądu w Urzędzie Gminy. 
R. Lenartowicz R. – Czy nie moŜna wybudować przejście przez Bliszczyce? 
Projektant – Jest tam wysokie przewyŜszenie i grawitacyjna kanalizacja nie działałaby wcale. 
Wójt – Nam zaleŜy by zadanie wykonać pilnie i bez niepotrzebnych kosztów, tu chodzi  
o zbiornik. Gdybyśmy brali pod uwagę Bliszczyce nie zdąŜylibyśmy z inwestycją. 
Przewodniczący – Jak ze sprawą dofinansowania? O jakie środki moŜemy się ubiegać z unii  
a jakie daje gmina? 
Projektant – Musimy wydzielić środki kwalifikowane, do których dostaniemy dofinansowanie 
a niekwalifikowane finansuje gmina z własnych środków. Niekwalifikowane to np. studzienki 
znajdujące się na terenie prywatnych posesji, przepięcia finansuje sam mieszkaniec. MoŜna 
oddzielną umową realizować budową przepięć, wtedy gmina zbierze pieniądze od 
mieszkańców ( 1 – 2 tys. zł. ). 



Przewodniczący poinformował, Ŝe na ostatnim spotkaniu była dyskusja na temat skracania 
ostatnich odcinków. 
R. Mokrzycki zapytał czy wobec faktu wpompowania dodatkowej ilości ścieków do starej 
oczyszczalni w Branicach kanały pomieszczą taką ilość nieczystości. 
Projektant – Nie ma obawy, wszystko się zmieści. 
R. Mokrzycki zwrócił się z wnioskiem o przebudowę kanału na ul. 1 Maja. 
R. Lenartowicz R. – Do dzisiejszej kanalizacji jest podłączony kanał burzowy. Czy Brano to 
pod uwagę w projekcie? 
Projektant – Robiliśmy koncepcję kanalizacji ogólnospławnej na terenie szpitala a na osiedlu 
osobnej. Na dziś następuje wybijanie studzienek, ale nie ma to znaczenia czy będzie 5m3 
więcej. 
Przewodniczący – Było to uwzględnione przez Kierowniczkę ZBGK. Trzeba patrzeć na 
całokształt przedsięwzięcia. To jest tylko etap. 
R. Telega – Jaka jest rezerwa w przypadku zwiększenia się liczby gospodarstw? 
Projektant – 100% rezerwy, nawet ponad, poniewaŜ zakładany był spływ przypadkowy np. 
przy ulewach. 
R. Telega – Czyli przez kanały będzie się przemieszczać takŜe cześć wód opadowych. 
Projektant – Kanalizacja ma być szczelna ale zawsze przez otwory w studzienkach dostaje się 
woda. Wynosi to nawet 50% przepływu przy pogodzie bezdeszczowej. 
R. Telega – Wobec tego jak to będzie oczyszczane? Dostaje się tam nawóz z pól. 
Przewodniczący – Mamy ten problem na okrągło. 
R. Deptuła zapytał p. Neustain czy ma on wpływ na nawadnianie zalewu. 
Projektant – Dokumenty będą gotowe na kwiecień – maj, firma wybuduje kanalizację do 
końca roku, jeŜeli sprawnie pójdzie przetarg. 
R. Deptuła –  W Lewicach jest rów, który zanieczyszcza wodę, nie będzie to kolidowało? 
Projektant – Trzeba będzie pilnować by nie było dzikich podłączeń. 
R. Deptuła – Czy bierzecie pod uwagę szamba przy oborach. 
Projektant – Nie. 
R. Deptuła – Są ludzie, którzy wywoŜą gnojowicę, mimo tego, Ŝe mają szamba. 
Przewodniczący – To patologie, nie bierzmy tego pod uwagę. 
R. Deptuła – NaleŜy dopilnować by nikt nie robił tego i wyłapać. 
Projektant – Ścieki bytowe to jedna sprawa a z działalności rolniczej, to druga. 
Przewodniczący doszedł do wniosku, Ŝe jest to temat „morze”. 
Wójt – Budowa kanalizacji jest wymuszona przez budowę zbiornika. Zawsze zaczyna się 
budowę od największych miejscowości, ale ze względu na zbiornik wszystko zaczynamy 
inaczej. Poza panem K. Pączko nikt nie ma hodowli w Lewicach. 
R. Glapa – JeŜeli wybudujemy kanalizację i nie będą chcieli się podłączyć, to czy wyciągnie 
się wobec takich osób jakieś konsekwencje? Czy zdąŜymy z budową kanalizacji przez 
napełnianiem zbiornika? 
Przewodniczący – Powinniśmy zachęcić wszystkich do podłączania poprzez mniejsze opłaty. 
Zamiast 1 – 2 tys. proponuję 500 zł.  
Wójt – Gdy ktoś będzie spuszczał ścieki nielegalnie będzie karany. Co do terminu – nie 
zdąŜymy bo zaczyna napełnianie w czerwcu tego roku. Mogliśmy zrobić dokumentację 
wcześniej ale finansowo nie wydołalibyśmy. teraz otwiera się moŜliwość otrzymania 
dodatkowych środków.  
 
Ad. 11 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 



Komisje swoje wnioski przekazały Wójtowi Gminy i zostały one uwzględnione  
w autopoprawce stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, wobec czego udzieliły 
pozytywnych opinii projektowi uchwały. Przystąpiono do głosowania : 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie budŜetu Gminy Branice na 2007 r. 
/ Uchwała Nr IV/12/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 12. 
Przewodniczący wprowadził zebranych do sprawy i poinformował, Ŝe Rada Sołecka wyraziła 
pozytywną opinię w tej sprawie. Komisje wyraziły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu 
przystąpiono do głosowania : 
Za : 15 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr IV/13/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13. 
Przewodniczący Rady przedstawił sprawę zebranym. 
R. Podkówka – Cmentarz ten jest starannie utrzymany i zadbany. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i przystąpiono do głosowania : 
Za : 15 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zasad uŜyczenia działki Nr 132/47  
o pow. 0,1053 ha 

/ Uchwała Nr IV/14/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 14. 
Przewodniczący Rady wprowadził do sprawy, komisje przedstawiły pozytywne opinie  
i przystąpiono do głosowania : 
Za : 15 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Branice 

/ Uchwała Nr IV/15/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Ad. 15 
R. Podkówka – Komisja Oświatowa wnioskowała do Wójta Gminy Branice o uzasadnienie 
nieprzyznania dodatku motywacyjnego, spotkałem się z opinią, Ŝe radni są winni temu. Po 
uzasadnieniu Wójta komisja udziela pozytywnej opinii. 
Pozostałe komisje udzieliły pozytywnych opinii. 
Wójt – W § 1 pkt 2 są opisane składniki wynagrodzenia. W budŜecie nie ma na razie 
środków, poniewaŜ nie wiemy jaka będzie subwencja oświatowa. Kładziemy nacisk na 
prowadzenie zajęć dodatkowych, nie ma dodatku motywacyjnego. Przypuszczam, Ŝe 
subwencja powinna być zwiększona z tytułu podwyŜek dla nauczycieli. 
R. Lenartowicz R. zwrócił się z wnioskiem o podwyŜszenie pensji tym, którzy robią „czarną 
robotę”. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 15 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli 
/ Uchwała Nr IV/16/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 16. 
Kom. Lok. Przed. Gosp. – Przesunąć z paźdz. informację o bezpieczeństwie ppoŜarowym  
a dopisać informacje o stanie środowiska naturalnego. A z marca pkt. drugi przesunąć na 
kwiecień. 
Komisje udzieliły pozytywnych opinii do projektu uchwały i przystąpiono do głosowania : 
Za : 15 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Branice na 2007 rok 

/ Uchwała Nr IV/17/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 17. 
Przewodniczący wprowadził do sprawy i zaproponował wcześniejszy skład Komisji 
Rewizyjnej, czyli r. Podkówkę, r. Zakowicz, r. Deberny. Nie było innych propozycji, więc po 
wyraŜeniu zgody przez kandydatów przystąpiono do głosowania : 
Za : 15 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej 

/ Uchwała Nr IV/18/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 18 
Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu skargi p. Buch, następnie odczytał jej treść 
i zaproponował skierowanie jej do Komisji Rewizyjnej. 
R. Podkówka – Wiem coś o tej sprawie. Ta pani nie dostanie zasiłku poniewaŜ zawalił 
urzędnik. 
R. Mokrzycki zaproponował aby skierować tą skargę do Komisji Oświatowej. 
Przewodniczący zapytał kto jest za skierowaniem skargi do Komisji Rewizyjnej? 
Za : 10 
Wójt – Dziś o 16.00 rozpoczynają się w Czechach obchody związane ze śmiercią bp. 
Nathana. 3 lutego odbędzie się turniej oldbojów a 17 będzie turniej powiatowy. Serdecznie 
zapraszam wszystkich do kibicowania. 
Przewodniczący odczytał obwieszczenie komisji wyborczej ds. wyborów do Izby Rolniczej. 
R. Dornfeld – Została powołana osoba pełniąca funkcje kierownika GOPS-u, ale jaka była 
podstawa zwolnienia poprzedniego kierownika? Czy nie zachodzi tu sytuacja, Ŝe dwie osoby 
pełnią tą funkcję? Jaka jest odpłatność za halę sportową? 
R. Glapa – Na poprzedniej sesji poruszano sprawę budynku na ul. Grunwaldzkiej, co 
postanowiono? 
R. Telega – Wójt miał przedstawić dziś plan pracy na najbliŜsze 4 lata. 
Przewodniczący – Mamy wykaz ruin, moŜe teraz dałoby się ponaglić administracyjnie 
właścicieli. 
R. Deberny – Do kogo naleŜy bar we Włodzieninie? Czy jesteśmy wykreśleni z programu 
„odnowa wsi”? 
Wójt – Odnowa była realizowana do 2007 r. teraz została przejęta przez LEADER, którego 
prezesem jest p. Świerc z Gminy Kietrz. Naszymi przedstawicielami są p. Humeniuk i p. 
Kukuczka. W przyszłym roku będą do wykorzystania pieniądze w ramach odnowy. Nie 



jesteśmy wykreśleni z tego programu.           Bar we Włodzieninie naleŜy do p. NiŜborskiego 
ale grunt pod barem do GSu. Było tam wystosowane wezwanie do uporządkowania terenu ale 
sprawa „zawisła”.        Plan mojej pracy przedstawię w lutym.        Zwróciliśmy się do 
p.Wodyńskiego w tej sprawie, ale nic nie zrobił. Będziemy przymuszać administracyjnie. 
Kierownikowi GOPS wręczono wypowiedzenie, ale sąd rozstrzygnie, jak to będzie. Podstawą 
były złe stosunki pracy i konflikty Kierownika z podwładnymi. Mamy notatki w tej sprawie. 
Co do odpłatności za salę odpowiem przy okazji bo nie mam danych w tej chwili. 
R. Szyhyński – Nie wszyscy kandydaci na wójta ściągnęli swoje plakaty. 
Wójt – Doręczono im nakazy. 
Sołtys Malewicz – Zostałem „wezwany do tablicy” odnośnie profilaktyki alkoholowej. 
Składam wniosek o weryfikację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest ona 
przesadzona ilościowo a wiąŜe się to z wydawanymi na nią funduszami. Pozostałe gminy 
mieszczą się w 10% środków na fundusz profilaktyki alkoholowej a nasza nie. 
 
Ad. 19 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
 
M. Marchel 
 


