
Protokół Nr VII/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 24 kwietnia 2007 r. 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 (spóźnił się r. Telega ) 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Zastępca Kierownika Wydziału Infrastruktury i Geodezji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
– Tomasz Ganczarek, 
Dyrektor DPS-u w Dzbańcach Osiedlu – Jerzy Zachara 
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 w sprawie przejść granicznych na terenie Gminy Branice. 
10. Udzielenie informacji w sprawie wyborów sołtysów. 
11. Informacja w sprawie ostatnich wydarzeń Gimnazjum w Branicach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności 

Gminy Branice oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Branice z 
tytułu naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych naleŜności, a takŜe 
wskazania organów do tego uprawnionych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
16. Powołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Branicach.. 
17. Dyskusja nt wniosku dyrektora Domu Pomocy Społ. w Dzbańcach – Osiedlu  

o wyraŜenie przez Radę Gminy zgody na zmianę warunków płacy i pracy radnej 
Janinie Pawluś. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy 
Branice. 

19. Zmiana w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół  
i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli 

20. Wolne wnioski i zapytania. 
21. 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. 
R. Chciuk – Rasiuk zapytała czy moŜe uczestniczyć w sesji i głosować razem z Radą. 
Poinformowała równieŜ, Ŝe nie została zaproszona na komisje. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe do momentu podjęcia uchwały jest radną i ma pełne prawo 
głosować. A w przypadku nie podjęcia uchwały sprawa zakończy się w nadzorze i muszą na 
ten temat wypowiedzieć się radcowie. 
R. Dornfeld zauwaŜył, Ŝe Przewodniczący nie odpowiedział na pytanie radnej i zapytał czy 
będą radcowie na sesji. 
Przystąpiono do głosowania nad poprawionym porządkiem obrad : 
Za : 13       Wstrz. : 1 
 
Ad. 4. 
R. Dornfeld – Na sesji w dniu 20 marca były wypowiedzi dotyczące uwag do protokołu z dnia 
20 lutego, które nie zostały ujęte w protokole marcowym, nie ma teŜ korekty protokołu 
lutowego ani aneksu do niego. Czy nie jest to forma cenzury? 
Przewodniczący – Nie wraca się do starych dokumentów. Uwagi zostaną ujęte w aktualnym 
protokole. 
R. Dornfeld – 16 lutego nikt nie był na spotkaniu z panią Danutą Hubner. Wnoszę o ujęcie 
tego w protokole poniewaŜ ostatnio to zgłaszałem i nie ujęto tej sprawy. 
 
Ad. 5. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice / załącznik do protokołu /. 
R. Dornfeld zapytał kto pisze projekty pozyskania środków dotyczące współpracy  
z Czechami. ZauwaŜył równieŜ, Ŝe podczas remontu nawierzchni na ul. Szpitalnej nie zostały 
ustawione Ŝadne znaki ostrzegawcze i stanowiło to zagroŜenie dla ruchu drogowego. 
Wójt – Projekt pozyskania środków dla oczyszczalni piszemy my; most – jeŜeli większa część 
będzie po stronie czeskiej, wtedy oni; rozwój turystyki planujemy ująć w ramach powiatu ale 
jeszcze nie jest to określone. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice – Władysław Lenartowicz. 
R. Dornfeld – Co do drogi Lewice – Zubrzyce w zeszłym roku pan Kubat proponował 1 mln. 
zł. dla naszej gminy i 1 mln. zł. dla powiatu na budowę tej drogi podczas spotkania we 
Włodzieninie. 
Wójt – Te 2 mln to połowa środków, i proponowano ją na drogę transportu rolnego  
o szerokości 3,5 m. My planujemy budowę drogi o takim samym standardzie jak poprzednia  
o szer. 5 m. Branice jako gmina jest partnerem wiodącym. 
R. Deberny – Droga we Włodzieninie ma być zamknięta a co z drogą w Dzbańcach? 
Wójt – Droga jędrychowicka jest remontowana przez p. Bąka. Co do Dzbanic nie znam 
wyników przetargu, rolą starosty jest przeprowadzenie odpowiednich negocjacji. Są 
ogłoszone przetargi na naprawę i budowę chodników we Włodzieninie. JeŜeli będzie potrzeb 
spotkania ze starostą zorganizuję to. Wiem, Ŝe do końca maja ma być zakończony problem 
przejazdów. 
Przewodniczący – Do połowy czerwca naleŜy przesunąć zamknięcie drogi aby zdąŜyć  
z pracami. 
 



Ad. 7. 
Wójt Gminy Branice poinformował o sposobie wykonania interpelacji zgłoszonych na 
poprzedniej sesji. 
 
Ad. 8. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Zakowicz – 1 int., 
R. Deptuła – 1 int., 
( Wszedł r. Telega ) 
R. Mokrzycki – 1 int., 
R. Telega – 2 int. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący przywitał gości i poprosił o zabranie głosu przez pana Ganczarka 
jednocześnie zapytując jak będzie sytuacja wyglądała po dniu 1 stycznia 2008 r., po wejściu 
traktatu z Shengen. 
Pan Ganczarek podziękował za zaproszenie i powiedział, Ŝe wcześniejsza korespondencja 
dotycząca rozszerzenia przejść granicznych jest juŜ historią. Generalna zasada postępowania 
po 1 stycznia wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2006 r. – 
kodeks graniczny Schengen. Data ta jest przyjęta ale istnieją pewne warunki, w maju 
przyjedzie grupa, która oceni nasze przygotowanie do otwarcia granic. Dlatego do września – 
października nie będą podejmowane Ŝadne dyskusje na temat utworzenia nowych przejść. 
Budowa dróg na przejściach itp. naleŜą do samorządów. Wiele przesunięć wynika teŜ  
z systemu SEASE, który muszą obsługiwać wszystkie słuŜby mundurowe całego układu 
Schengen a Polska nadal bez efektu próbuje się podpiąć do niego bez efektu. Portugalia, która 
obejmuje prowadzenie w Unii obiecała Polsce pomoc w tym zakresie. 
Przewodniczący – Ciekawe rzeczy się tu dowiaduję myślałem, Ŝe wszystko zaleŜy od nas.  
R. Glapa – Granicę moŜna przekraczać samochodami, np. tutaj w Branicach, jak będzie 
faktycznie? 
Pan Ganczarek – JeŜeli warunki techniczne pozwolą moŜna nawet przejeŜdŜać cięŜarowymi. 
Wójt – W 2005 r. upubliczniono w ramach Euroregionu Silesia przejścia i tak na terenie 
naszej gminy : przejście Wiechowice – samochody do 30 ton, DzierŜkowice - samochody do 
12,5 ton, Wysoka – bruk, Boboluszki – do 12,5 ton, Branice – do 12,5 ton, Bliszczyce – do 
12,5 ton. Mamy 6 przejść na naszym terenie i bardzo interesuje nas rozwój współpracy  
z zagranicą. 
Przewodniczący – W ostatnim okresie mamy więcej kłopotów ze straŜą graniczną. Są kłopoty 
z przejściem dla dzieci i młodzieŜy w ramach wspólnych imprez kulturalnych. Proszę 
wpłynąć na ich działanie.  
Wójt poinformował o prośbie Wojewody w sprawie pomocy w utrzymaniu obiektów 
granicznych i pozytywnej odpowiedzi Gminy Branice. 
Przewodniczący – Oznakowanie po stronie czeskiej jest bardzo eleganckie a u nas nie ma nic, 
sądzę, Ŝe to nie świadczy o nas najlepiej. 
Kawulok – Czesi chyba więcej wierzą w Schengen bo ustawiają znaki i remontują mosty  
a u nas nic się nie dzieje. Mamy prośbę o zajęcie się sprawą oświetlenia, znaków i ogólnym 
przygotowaniem do otwarcia granic bez względu na to czy granice zostaną otarte czy nie. 
Pan Ganczarek – Drogi to zadanie samorządów, my staramy się aby straŜ graniczna miała 
odpowiednie wyposaŜenie. Na przełomie września i października planuje się spotkanie  
z przedstawicielami samorządów zainteresowanych przejściami granicznymi w ramach 
kolegium doradczego. 
Przewodniczący – Czego będzie szukać komisja z zagranicy? Czy jest harmonogram ? 



Pan Ganczarek – Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielami straŜy granicznej i wiem, Ŝe 
mają wytypowane wstępnie miejsca ale jest to informacja wewnętrzna straŜy. 
Przewodniczący – Mamy prośbę o przekazanie harmonogramu jeŜeli to będzie moŜliwe.  
Pan Ganczarek- My przekazujemy wszystkie informacje jakie posiadamy. 
Pan Górniak – Z praktyki wynika, Ŝe oznakowanie to zadanie wojewody ale udzielamy 
pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem straŜy. Ostatnio zakupiliśmy gabloty i tablice, które 
straŜ graniczna ma zamontować. JeŜeli są uchybienia w oznakowaniu Komendant StraŜy 
powinien o tym wiedzieć i wysłać do nas zapotrzebowanie. 
R. Lenartowicz R. – Czy będzie czynne przejście w Boboluszkach na weekendy? Piszemy 
liczne prośby ale nic nie skutkuje. 
Pan Górniak – Nie figuruje ono w wykazie przejść małego ruchu. jest teŜ problem dogadania 
się z Czechami a Polska w drodze dyplomatycznej. 
Pan Ganczarek te wnioski krąŜą poza wojewodą i są rozpatrywane w straŜy. Mogę tylko 
obiecać, Ŝe porozmawiam z Komendantem. 
( Wyszedł r. Lenartowicz R. ) 
 
Ad. 10 
Wójt udzielił informacji w sprawie wyboru sołtysów, pochwalił rekordową frekwencję 
podczas wyborów i zapowiedział spotkania z sołtysami w sprawie uzgodnienia wspólnych 
działań. 
Przewodniczący złoŜył gratulacje nowowybranym sołtysom i zakończył ten punkt. 
 
Ad. 11. 
Wójt zabrał głos, powiedział, Ŝe pani dyr. gimnazjum nie moŜe uczestniczyć w sesji poniewaŜ 
jest przewodniczącą komisji egzaminacyjnej i przeprowadza egzamin. Poinformował, Ŝe sąd 
wydał postanowienie o odizolowaniu uczniów, są to chłopcy bardzo zdemoralizowani i było 
juŜ wiele incydentów z ich udziałem. Podejmowano rozmowy z tymi uczniami i ich 
rodzicami, informowano poradnię psychologiczną w Głubczycach, wizytatora Kuratorium 
Oświaty i zorganizowano spotkanie jednej z matek kuratorem, informowano kuratorów 
sądowych i sąd o zagroŜeniach bezpieczeństwa uczniów, wzywano wielokrotnie policję, 
dowoŜono tych uczniów do poradni neuropsychiatrycznej w Opolu, organizowano pomoc dla 
tych rodziców w GOPSie, oraz przygotowywano spotkania i projekty w ramach profilaktyki 
przeciw przemocy i agresji, Ŝadne z tych działań nie odniosło skutku. Doszło do tego  
z powodu opieszałości w działaniu sądu. Gdyby izolacja była zarządzona wcześniej nie 
doszłoby do tego. 
R. Mokrzycki – Po przeczytaniu artykułów prasowych nasuwa się pytanie jak dalej zostanie 
załatwiona ta sprawa? Incydent ten odbył się przy aplauzie pozostałych uczniów. Czy mają 
oni zapewnioną opiekę psychologa? Zostało teŜ naruszone dobre imię szkoły i teraz rodzice 
będą wybierali Gimnazjum w Głubczycach? 
Wójt – Szkoła ma dobrą opinię nadal a media zawsze są nastawione na sensację. W jednej z 
gazet pisało nawet, Ŝe bardzo go pobili. Nie było aprobaty uczniów, to oni powiadomili 
policję z nauczycielem. 
R. Zakowicz – Dyrektor robiła co mogła, reszta była w ręku sądu i nie moŜemy dalej wnikać. 
R. Dornfeld – My posiadamy informacje tylko z prasy, dopiero teraz Wójt udziela nam 
wiarygodnej i pełnej informacji dlatego są spekulacje. Czy próbowano wcześniej rozdzielić 
tych uczniów? Na wcześniejszej sesji był komendant i na pytania radnych; czy są jakieś 
incydenty w szkołach odpowiedział negatywnie. Po szkołach chodziły tzw. „trójki 
giertychowskie” i one teŜ powinny zostać powiadomione. 
Wójt – Ja nie jestem w stanie informować radnych o wszystkich incydentach, pilnuje tylko 
właściwego postępowania w tych sprawach. „Trójki” wiedziały o problemie, ale kazały 



zgłosić to do sądu. Ta młodzieŜ intensywnie dojrzewa i trudno nad nią zapanować. 
Komendant nie o wszystkim moŜe wie. A decyzja o rozdzieleniu jest decyzją szkoły, ci 
chłopcy wpływali na siebie nie tylko na lekcji. Najlepiej w tym temacie wypowiedziałby się 
pedagog. 
Przewodniczący – Tu zawiniły sądy, z naszej strony moŜe pójść pismo lub petycja do sądu by 
sprawniej działał w takich sytuacjach. Kiedyś dziecko nadpobudliwe było kierowane do 
odpowiednich instytucji po badaniach, teraz trzeba zgody rodziców. Cała winę za ten 
incydent zrzuca się na samorząd i szkolę ale tak nie jest. 
R. Mokrzycki – Patrząc oczami czytelnika to czym się szkoła zasłuŜyła i „wypłynęła” zostało 
zepsute. 
Wójt – Szkoła nadal cieszy się dobrą opinią, a naszym zadaniem jest podkreślanie tego. Gdy 
procedury prawne będą szybsze nie będzie takich problemów. Poszkodowany nauczyciel jest 
zatrudniony na rok czasu poniewaŜ nie mieliśmy anglisty. Teraz mamy nowego ten nie 
potrafił po prostu panować nad uczniami. UwaŜam, Ŝe udowodniłem państwu, Ŝe wszystko 
zostało zrobione naleŜycie. 
Przewodniczący – Będę miał kontakt z radiem i zechcę sprostować te wiadomości. Z ramienia 
rady napiszemy stanowisko do sądu by w przyszłości unikać takich sytuacji. 
R. Dornfeld – Czy mamy tu zapewnienie Wójta, Ŝe to jednorazowy incydent? Teraz, kiedy nie 
ma juŜ zdemoralizowanych uczniów nie będzie incydentów? 
Wójt – Dzieci się zmieniają i nie mogę dać gwarancji. Mogę tylko zapewnić, Ŝe w przypadku 
powtórzenia tego typu problemów postąpimy odpowiednio. 
R. Dornfeld – Proponuję by zwołać Komisję Oświatową i wspólnie z pedagogiem i Dyrektor 
Gimnazjum Branicach sformułować apel. 
R. Podkówka – Nie ma to sensu. Moja córka chodzi do Liceum w Głubczycach i było parę 
chłopców stwarzających problemy ale nauczyciele byli cierpliwi i skończyły się ekscesy. To 
„najgłupszy” wiek, gdy dorosną poprawią się. Imię szkoły zostałoby zszargane gdyby szkoła 
nie robiła nic. 
R. Dornfeld – ADHD to choroba zdiagnozowana i po to są odpowiednie spotkania. Dyskusja 
tutaj nic nie da potrzeba odpowiedniego wniosku. 
Przewodniczący – Puentując, jako samorząd moŜemy wystąpić stanowczo, Ŝe nie podoba nam 
się takie działanie sądu i w mediach to naświetlić. Komisja teŜ moŜe się spotkać  
i porozmawiać w tym temacie. 
 
Ad. 12. 
Przewodniczący zaproponował następujący podział punktu ; 

a) Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Branice za 2006 r., 
b) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii  

o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budŜetu Gminy za 2006 r., 
c) Opinia Komisji Rewizyjnej nt wykonania budŜetu oraz wniosek Komisji  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
d) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  
z wykonania budŜetu za 2006 r., 

e) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
f) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Branice oraz głosowanie. 
Ad. a) i b) 
Skarbnik przedstawił opinię RIO jednocześnie zawierającą wyjaśnienia do wykonania 
budŜetu. 
Ad. c) 



Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej r. Marian Podkówka i przedstawił 
wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi. 
Ad. d) 
R. Podkówka przedstawił uchwałę RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 
Ad. e) 
Przewodniczący ominął ten punkt ze względu na brak chętnych do zabrania głosu. 
Ad. f) 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do 
głosowania : 
 
Za : 13        Wstrz. 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Branice 

/ Uchwała Nr VII/32/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Przewodniczący pogratulował Wójtowi udzielenia absolutorium i przystąpiono do realizacji 
następnego punktu. 
 
Ad. 13. 
( Wszedł r. Lenartowicz R. ) 
Komisja BudŜetowa – W § 3 projektu uchwały zmniejszyć kwotę z 7 do 4 tys. i dopisać, Ŝe 
maksymalna kwota umorzeń nie powinna [przekraczać 15 000 zł. w skali roku. 
Pozostałe komisje zawnioskował o zmniejszenie kwoty z 7 do 4 tys. zł. w § 3. 
Przewodniczący – Zmniejszenie z 7 na 4 tys. nie jest problemem ale granica 15 tys. to 
niejasny zapis. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej odczytał treści § 3 po konsultacji z radczynią 
R. Podkówka – Czy moŜna określić granicę 15 tys. zł na umorzenia? 
Radca – Według art. 43 ustawy o finansach publicznych rada moŜe ustalić zasady umarzania i 
wskazuje organ, który umarza. MoŜna ustalić widełki. MoŜe to być ograniczenie dotyczące 
jednego podmiotu lub wszystkich w sumie. 
R. Telega – Ograniczenia były podyktowane tym, Ŝe niektóre umorzenia były bardzo 
wysokie. 
Radca – Zredagowanie takich zapisów jest moŜliwe. 
Przewodniczący – To niebezpieczne zapisy. Mogą być przypadki gdy będzie chodziło o 200 
zł. umorzenia ale trzeba będzie zwoływać komisję. 
R. Glapa – Jest teŜ sprawa samochodów cięŜarowych. Są one uŜywane tylko w pewnym 
okresie roku. 
R. Podkówka – Zostawić tylko zmianę z 7 tys. na 4 to wniosek formalny. Zwoływanie 
komisji będzie więcej kosztowało niŜ umorzenia. 
R. Telega – Ten zapis naleŜy wprowadzić, poniewaŜ będzie eliminował za wysokie 
umorzenia. 
R. Bryl – Gmina ubiega się o wiele poŜyczek i kredytów a oszczędności naleŜy szukać tutaj. 
15 tys. to nie jest zamknięta kwota, po konsultacji z komisja moŜe być udzielana. 
R. Zakowicz – Czy to zgodne z prawem? 
Radca – Niezgodne z prawem będzie ograniczenie do 15 tys. zł. jako kwoty zamkniętej. 
Przewodniczący – Czy nie będzie w sprzeczności zwoływanie komisji nawet dla 100 zł.? 
R. Dornfeld – Droga administracyjna od złoŜenia wniosku do wydania decyzji jest długa  
a i tak zwołujemy jedną Komisję BudŜetową w miesiącu i moŜna dodać taki punkt do planu 
jej obrad. 



R. Podkówka – Przegłosujmy tylko umorzenie do 15 tys. i koniec. 
R. Deberny – Składam wniosek o przegłosowanie stanowiska Komisji BudŜetowej. 
R. Zakowicz zaproponował by wypowiedział się Wójt. 
Wójt – Podstawa prawna została wyjaśniona ale problemem moŜe być potrzeba umorzenia  
w czasie wakacyjnym. 
Radczyni odczytała poprawiony § 3 i przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zmianę 
kwoty z 7 tys. na 4 : 
Za : 15 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o dopisanie ograniczenia umorzeń do 15 tys. w 
skali roku. 
Za : 13        Wstrz. :2 
Projekt po poprawkach : 
Za : 15 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania 
wierzytelności Gminy Branice oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy 

Branice z tytułu naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych naleŜności, a takŜe wskazania 

organów do tego uprawnionych 
/ Uchwała Nr VII/33/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 14. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
R. Chciuk – Rasiuk – Chciałam podziękować za współpracę i Ŝałuję, Ŝe nie byłam radną w 
poprzedniej kadencji, gdzie był taki przypadek, jak mój i nic się nie działo. 
Przewodniczący – Co się stanie w przypadku, gdy Rada nie podejmie uchwały. 
Radca – Wojewoda wyśle ponaglenie a w przypadku nie podjęcia uchwały wyda zarządzenie 
zastępcze. Skończy się tak, Ŝe i tak mandat wygaśnie bo uchwała w tym przypadku ma 
charakter deklaratoryjny. 
Przystąpiono do głosowania: 
Za : 0      Prz. : 13    Wstrz. : 1 
( R. Chciuk – Rasiuk nie brała udziału w głosowaniu ) 
Radca – Uchwały, które przejdą jednym głosem a radna brała udział w głosowaniu będzie 
moŜna uniewaŜnić, poniewaŜ jej mandat nie istnieje. 
R. Dornfeld – Skąd będzie wiadomo jak głosowała radna, nie jest to odnotowywane? 
 
Ad. 15 
Wójt wprowadził do sprawy i po przedstawieniu przez komisje pozytywnych opinii 
przystąpiono do głosowania : 
Za : 15 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała VII/34/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 16. 
Wójt przedstawił sprawę. Komisja Rolna i Oświatowa przedstawiły pozytywne opinie, 
Komisja BudŜetowa i Lokalna – pozytywne opinie pod warunkiem przedstawienia zakresu 
obowiązków i dodatkowej gratyfikacji pienięŜnej. 
Wójt – Co do zakresu obowiązków, kaŜdy z pracowników. Co do wynagrodzenia będzie to w 
formie zmiany grupy lub dodatek. 
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania : 



Za : 15  
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania Zastępcy Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Branicach 

/ Uchwała Nr VII/35/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 17. 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu wniosku i odczytał go na forum wraz z pismem 
doprecyzowującym zasady zmiany warunków płacy i pracy, które wpłynęło później. Odczytał 
równieŜ wniosek złoŜony przez radną z prośbą o wyraŜenie zgody na powyŜsze. 
Dyr. Zachara – Likwidacja tych stanowisk pracy jest przeprowadzona na wniosek 
odpowiednich instytucji i po kontroli, która się u nas odbyła. Kierownikami mogą być tylko 
osoby z wyŜszym wykształceniem. Aby uzyskać stałe pozwolenie na prowadzenie tego 
zakładu muszę się podporządkować. 
Przewodniczący – To jakieś fatum, juŜ drugą sesje głosujemy nad podobnymi wnioskami. 
Rozumiem, Ŝe muszą być przeprowadzone zmiany ale jako pielęgniarka nadal moŜe 
wykonywać te obowiązki za odpowiednim wynagrodzeniem. Opinie o radnej Pawluś są 
bardzo pozytywne. 
Dyr. Zachara – Pani Pawluś jako pielęgniarka ma wyŜszą pensję zasadniczą i chcę to 
pozostawić. 
R. Zakowicz – Co się stanie gdy rada się nie zgodzi? 
Dyr. Zachara – Będziemy się odwoływać. 
Radca – Uchwała musi mieć uzasadnienie i to podlega weryfikacji nadzoru. jeŜeli rada się nie 
zgodzi musi to uzasadnić. 
R. Deptuła – Dlaczego pan robi reorganizację w połowie roku. UwaŜam, Ŝe to „nalot” na 
radnych. Nie jest to sprawiedliwe. Mógł pan zrobić reorganizację krótko przed wyborami. 
R. Deberny – Potrzeba zmiany kierowników na takich z wyŜszym wykształceniem nie wyszła 
od wczoraj. We wniosku pan pisze o likwidacji stanowisk a teraz pan mówi, Ŝe jednak nie 
będą likwidowane. 
R. Deptuła – Nie było nigdy skarg na pracę r. Pawluś. Gdyby radna startowała do sejmu to 
nigdy nic takiego nie miałoby miejsca. 
R. Dornfeld – Kto podaje uzasadnienie do uchwały radni czy Przewodniczący ? Ostatnim 
razem radczyni konstruowała uzasadnienie. 
Radca- Poproszono mnie o to i skonstruowałam je na podstawie wypowiedzi radnych na sesji. 
R. Dornfeld – Tu chodzi o moją osobę. A zabieram głos z przyczyn formalnych. 
Przewodniczący poprosił r. Dornfeld o zgłoszenie wniosku. 
Radca – Uzasadnienie podaje się przed głosowaniem a redakcja to zapisywanie tego, co 
podano wcześniej. 
R. Deptuła – To juŜ drugi taki przypadek. JeŜeli wcześniej ze średnim wykształceniem 
wykonywała obowiązki kierownika i było dobrze, to dlaczego po wyborze na radną na raz 
zrobiła się niekompetentna? 
Przewodniczący – Radna Pawluś złoŜyła wniosek aby wyrazić zgodę na zmianę warunków 
pracy i płacy. 
R. Deptuła – Czy radna moŜe „kopać się z koniem”? Musi się zgodzić. 
R. Mokrzycki – Radna napisała swoje a rada nie musi się zgodzić. 
Przewodniczący – Nie moŜna tego tak ująć w uchwale. 
R. Podkówka – KaŜdy DPS ma swój regulamin i jest tam ujęte ilu kierowników ma być. Jak 
jest w przypadku Dzbanic – Osiedla !!! 
Dyr. Zachara – Ustawa nakłada na nas wymóg kierowników z wyŜszym wykształceniem. 



Przewodniczący – Wymogi te musza być spełnione przy rekrutacji na nowe stanowiska, jeŜeli 
ktoś pełni juŜ obowiązki moŜe je dalej spełniać z wykszt. średnim.  
R. Podkówka – Do 2008 r. reorganizacja ma się skończyć? 
Dyr. Zachara – Nie jest to końcowa data ale później będą sankcje. 
R. Podkówka – naleŜy dać radnej moŜliwość rozpoczęcia studiów. 
R. Pawluś – JeŜeli będzie taka konieczność zdecyduję się je rozpocząć. 
R. Deberny – Ile pan jest dyrektorem. 
Dyr. Zachara – 4 lata. Reorganizację zacząłem dopiero teraz dla dobra pani Pawluś. Ten 
problem pojawił się wcześniej i miała czas by podjąć studia. Poza tym nie było potrzeby 
zmiany kadry a teraz muszę ze względu na chęć uzyskania stałego zezwolenia na 
prowadzenie tego zakładu. Nie robię jej na złość, przyjąłem nawet jej syna. 
R. Podkówka – Proponuje by uzasadnieniu ująć, Ŝe r. Pawlus podejmie studia. Standaryzacja 
usług do tego czasu nie padnie z powodu jednej osoby. 
R. Deptuła – Prosimy o uhonorowanie immunitetu. 
R. Dornfeld zapytał kto dał wniosek pod obrady. 
Przewodniczący – Ja. 
Przystąpiono do głosowania. 
Za : 0      Prz. 12    Wstrz. 3 
 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie nie wyraŜenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radną Rady Gminy Branice 

/ Uchwała VII/36/07stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 18. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania 
Za : 14       Wstrz. : 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady 

Gminy Branice 
/ Uchwała VII/37/07stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 19 
Przewodniczący wprowadził do sprawy i odczytał projekt uchwały : 
Za : 15 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr IV/16/07 z dnia 30 
stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli 

/ Uchwała VII/38/07stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 20. 
R. Podkówka zawnioskował, Ŝe w związku tym, Ŝe zrobiło się ciepło na następną sesję 
naleŜałoby zakupić zimne napoje. 
R. Glapa zaproponował zakup rolet na salę konferencyjną i o wystąpienie z pismem by w 
końcu zrobiono przepust w Dzbańcach. 
R. Dornfeld zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie boiska przy Gimnazjum i stadionu oraz 
o wyjaśnienie zasad korzystania z sali gimnastycznej. Dokumenty, które dostała Komisja 
BudŜetowa są niekompletne i nierzetelnie przygotowane. 



R. Mokrzycki zawnioskował o oŜywienie działalności kulturalnej na wsiach by młodzieŜ nie 
przesiadywała na przystankach i nie niszczyła ich. 
Przewodniczący zapytał jakie imprezy planuje się na majowy weekend. 
R. Zakowicz odczytał wniosek Komisji BudŜetowej o umieszczanie interpelacji Radnych  
w Informatorze Branickim. 
R. Dornfeld zapytał dlaczego nie moŜna na wsiach ustawić koszy na śmieci, na terenie 
szpitala ustawiono nowe. 
R. Telega – Proszę o podtrzymanie wniosku Komisji BudŜetowej i umieszczać interpelacje  
w gazecie. Był teŜ wniosek o powołanie komisji porządkowej i co się robi w tym kierunku? 
Spotykam się teŜ z róŜnymi plotkami w sprawie GOPSu, chcę to wyjaśnić. 
Wójt – W opiece społecznej obowiązki kierownika pełni pani Joanna Chwierut a ja sprawuję 
nadzór, na sesję majową będzie przygotowany nowy statut tej komórki. Wszystko działa tam 
sprawnie i wydajemy decyzje oraz przeprowadzane są rozpoznania w terenie.     Komisja 
porządkowa jest juŜ powołana ( M. Pączko, A. Murzyn, Z. Lichtorowicz ) i na spotkaniach  
z sołtysami będą przeprowadzane rozmowy w tym temacie.        Co do Informatora, trudno się 
wypowiedzieć, poniewaŜ ilość miejsca w gazecie jest róŜna w zaleŜności od wydarzeń  
w gminie, poza tym prestiŜ buduje się na podstawie odpowiedniego działania a nie druków  
w gazecie.        W Branicach są ustawione kosze na śmieci oprócz cegielni.         W sprawie 
Ŝycia kulturalnego – młodzieŜ trudno zainteresować czymkolwiek, mają zainteresowania 
sportowe a np. stół tenisowy i warcaby tego nie rozwiąŜą.       Miałem harmonogram działania 
hali w pierwszych dwóch latach co miesiąc i było wszystko w porządku. JeŜeli jest dowód 
wpłaty nic się nie zgubi.          Stadion jest zamknięty, poniewaŜ są tam wprowadzane psy  
i jest to problemem podczas lekcji wf dla dzieci, nie moŜe teŜ trawa odrosnąć. Mamy boisko 
treningowe, ale jeŜeli ktoś chce pobiegać po bieŜni uŜyczymy klucza.             Wystąpię  
z zapytaniem o sprawę przepustu. Zakup rolet to nie problem.          Proszę o zwoływanie 
komisji wcześniej, poniewaŜ występuje problem ze spotkaniem ze mną. Mam róŜne wyjazdy  
i spotkania.  
Przewodniczący – Musimy wypracować jakiś mechanizm działania boiska. MoŜe wyjściem 
byłoby zainstalowanie monitoringu ustawienie zakazów wprowadzania psów a parę 
mandatów zdyscyplinowałoby społeczność. 
R. Lenartowicz R. – JeŜeli ktoś prowadzi jakiś sklep lub kiosk, powinien mieć przy nim kosz 
na śmieci.  
Przewodniczący zwrócił uwagę, Ŝe czas zakończyć dyskusję. 
R. Kawulok – Od początku mówiłem, Ŝe na komisjach naleŜy przeprowadzić odpowiednią 
dyskusję, na sesji powinno być tylko głosowanie. A za umieszczenie interpelacji w gazecie 
powinno się płacić. 
R. Telega – Ja przepraszam, zamysł umieszczania interpelacji w Biuletynie nie wynika  
z chęci zdobycia prestiŜu tylko z potrzeby ukazania czytelnikom, Ŝe radni interesują się 
sprawami sołectw. 
Sołtys Malota – 16 maja mamy spotkanie rady i mam zapytania: Jaka kwota jest 
przeznaczona na wieś i co mamy ujmować w planach wydatkowania tych pieniędzy? 
Wójt – Na zebraniach ustala się co jest potrzebne i wykonuje się to etapami. Tu chodzi o 
ustalenie planu na przyszłość. 
Sołtys Szelepa – Mam trzy pytania : 
- bezpańskie psy biegają po wsi i naleŜy ten problem jakoś rozwiązać, 
- co ze skrzyŜowaniem lewickim, SA tam częste stłuczki, 
- mamy świetlicę, ale potrzeba tam opiekuna. MoŜe wśród młodzieŜy znajdzie się ktoś, kto za 
symboliczną kwotę będzie się tym zajmował. 
Wójt – Są to sprawy do przemyślenia i nie odpowiem na nie dzisiaj. 
 



Ad. 21. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 
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