
Protokół Nr VIII/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 29 maja 2007 r. 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecna r. Lucyna Chciuk – Rasiuk )  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
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. Interpelacje radnych. 
8. Udzielenie informacji na temat bezrobocia w Gminie Branice. 
9. Uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/29/07 Rady Gminy Branice z dnia 20 

marca 2007 r. w sprawie przejęcia nieruchomości. 
11. Uchwalenie zmian w budŜecie Gminy Branice. 
12. Zmiana w uchwale Nr V/21/07 Rady Gminy Branice z dnia 20 lutego 2007 r. w 

sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Branice. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia działania Wójta Gminy Branice. 
14. . Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek w Michałkowicach. 
15. Podjęcie uchwał w sprawie przejęcia nieruchomości : 

a) działki w Branicach, 
b) działek w Lewicach, 
c) działek Szpitala w Branicach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy działki w Branicach. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
18. 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 zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu na temat : 
uchwalenie zmian w budŜecie Gminy Branice, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
działania Wójta Gminy Branice oraz podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy działki  
w Branicach. Powiedział równieŜ, Ŝe ze względu na nieobecność Wójta nie powinno być 
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punktu dotyczącego wykonania interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji. W wolnych 
wnioskach zaproponował przedyskutowanie stanowiska Rady w sprawie DPSu w Branicach  
i rozszerzenia planu zagospodarowania na zalew od strony Lewic. 
R. Glapa zauwaŜył, Ŝe punkt dotyczący obiektów sportowych nie był na komisjach i będzie to 
indywidualne zdanie radnych. 
Przystąpiono do głosowania nad poprawionym porządkiem obrad : 
Za : 14 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad. 5. 
Informacji udzielił Z – ca Wójta, który nawiązywał do rozmów przeprowadzonych z Wójtem 
Gminy. 
Sołtys Mikler – Od Ciermięcic jest droga powiatowa i nie jest naprawiana. 
Z – ca Wójta – Odnotuję to. 
R. Zakowicz – 2 mies. temu była Komisja Porządku Publicznego w Gródczanach  
i odnotowała potrzebę naprawy drogi Jakubowice – Gródczany przy posesji p. Targosz. 
R. Telega – Sołtys Mikler ma rację są tam duŜe dziury. Co z dziurami na obszarze wsi? 
Chodzi takŜe o inne miejscowości. 
Z – ca Wójta – Pan Murzyn ma szczegółowy wykaz dróg gminnych przeznaczonych do 
naprawy. Co do dróg powiatowych odnotuję to. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady. 
R. Deberny zaproponował by na następnej sesji powiedzieć więcej na temat Programu 
„Odnowy Wsi”. 
Przewodniczący – To program pobudzający działania oddolne. w jego ramach moŜna starać 
się o pieniądze np. na place zabaw – dofinansowanie 80%. 
 
Ad. 7. 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu pisma z Dzbanic o wprowadzenie do porządku 
obrad punktu dotyczącego budowy wodociągu z przyłączami. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Deptuła – 2 int., 
R. Mokrzycki – 1 int., 
R. Telega – Co do Dzbanic, z nieznanych powodów Wójt powiedział, Ŝe odkłada budowę 
poniewaŜ w przyszłym roku będzie moŜna wybudować go bezkredytowo. Zgłaszam 1 int. 
Z – ca Wójta – Wodociąg w Dzbańcach to nie jest sprawa złej woli ale w przyszłym roku ma 
być 3 mln. zł na wodociągowanie wsi. Pieniądze przeznaczone w tym roku na wodociąg 
moŜna wydać na inne pilne sprawy. Był protest i Wójt wycofał się z tego. Teraz nie ma 
tematu. 
 
Ad. 8 
Z powodu nieobecności P O Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy inŜ. Danuta Frączek 
punkt ten przełoŜono. 
 
Ad. 9 
Komisje udzieliły pozytywnych opinii w sprawie projektu i po odczytaniu projektu uchwały 
przystąpiono do głosowania : 



 3 

Za : 14 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Branicach 
/ Uchwała Nr VIII/39/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 10 
Komisje udzieliły pozytywnych opinii w sprawie projektu i po odczytaniu projektu uchwały 
przystąpiono do głosowania : 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr VI/29/07 Rady Gminy 
Branice z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przejęcia nieruchomości 

/ Uchwała Nr VIII/39/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad. 11 
Głos zabrał Z –ca Wójta. Powiedział, Ŝe jest to kwota dotacyjna dla szkół. 
R. Zakowicz – Nie ma co dyskutować nad tą sprawą. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą budŜet Gminy Branice na 2007 r. 
/ Uchwała Nr VIII/41/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 8 
Ze względu na przybycie PO Dyr. PUP przystąpiono do realizacji tego punktu. 
Głos zabrała przybyła. Przedstawiła stan bezrobocia na terenie Gminy Branice ( załącznik do 
protokołu ). Mówiła równieŜ o utworzeniu nowych miejsc pracy w Głubczycach, byłaby to 
praca dla kobiet. 
R. Dornfeld zapytał o wynagrodzenie. 
PO Dyr. – 1200 zł. na rękę ale jest to praca na akord. 
R. Glapa – JeŜeli bezrobotny otrzyma kilka razy wezwanie na szkolenie i nie stawi się to czy 
są jakieś sankcje? 
PO Dyr. – Za karę są wyłączani na 3 mies. Przy Koroplaście nie wyłączaliśmy, poniewaŜ 
przychodziły do nas kobiety z małymi dziećmi i tłumaczyły, Ŝe nie mogą ich zostawić 
samych. W takich przypadkach proponowaliśmy wyłączenie na własne Ŝądanie. JeŜeli ta 
firma otworzy nową halę pogadamy z PKSem by były zorganizowane dowozy do pracy. 
R. Zakowicz zapytał na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie na terenie powiatu. 
PO Dyr. – Na ślusarzy, spawaczy do Galary i Jurkiewicza, poza tym na cieśli, dekarzy 
budowlańców. 
R. Zakowicz – Czy PUP ma wpływ na to by pracodawcy zatrudniali pracowników z naszego 
terenu? 
PO Dyr. – Nie. 
Sołtys Iluk – Ilu obcokrajowców szuka pracy naszym terenie? 
PO Dyr. – 2 panie z Branic i 1 z Głubczyc przeprowadziły się one na stałe do Polski  
Sołtys Iluk – Chodzi o takich, którzy przybyli do nas szukając pracy. 
PO. Dyr. – Nie ma takich. 
R. Dornfeld zapytał jakie plany na PUP na 2007. 
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PO Dyr. – Na rok 2007 budŜet jest w większości wydany, ale jeŜeli będzie zapotrzebowanie 
pracodawców wystąpimy o dotację. Fundusz społeczny jest zwiększany co roku w przyszłym 
roku moŜe być zwiększony 3 razy. Mamy zamiar zabrać się za osoby długotrwale bezrobotne 
( więcej niŜ 2 lata ). To grupa „cięŜka” i naleŜy odpowiednio ich zmotywować do szkoleń. 
Będziemy tworzyć w tym celu centra integracji społecznej przy OPSach, UP partycypuje  
w dopłacie pewnej sumy pieniędzy na ten cel. Do tej pory nie było zainteresowania gmin  
w utworzeniu tego typu centrów. 
 
Ad. 12. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu przystąpiono do 
głosowania: 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr V/21/07 Rady Gminy 
Branice z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Branice 
/ Uchwała Nr VIII/42/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił radczynię o opinię. 
Radczyni – Ustawa mówi, Ŝe Rada wskazuje kierunki działania wójta. Nie powinno to być 
polecenie, czyli nie powinno to być tylko jedno zadanie. 
R. Dornfeld – Proponuję, oprócz otwarcia dla wszystkich obiektów sportowych, dodać 
jeszcze punkt o udostępnieniu wdk dla mieszkańców, a tam,. gdzie jest pracownik etatowy 
naleŜy organizować imprezy, we wszystkich wsiach naleŜy animować działania kulturalne  
i przekazać gratyfikacje dla organizatorów tych imprez i wyszczególnić koszty poniesione na 
świetlice. 
Przewodniczący – To ostatnie jest w ramach rozliczenia i nie moŜe być w uchwale. 
Radczyni – Te propozycje są dobre oprócz ostatniej. Musi pan ją sprecyzować. 
R. Dornfeld – Chodzi o wywieszenie informacji dla mieszkańców o kosztach ponoszonych na 
świetlice. Ile wydano i co zostało zrobione. 
Przewodniczący – W uchwale chodzi o wskazanie kierunków działania. Ostatnia propozycja 
znajduje się w sferze budŜetowej i nie w kontekście działań kulturalnych. 
R. Telega poinformował, Ŝe informacje te posiada ZOOKiS i są do wglądu w kaŜdym 
momencie to kwestia napisania wniosku. Mieliśmy to na komisjach. 
R. Dornfeld – Na komisjach dostaliśmy informację ogólną. 
Radczyni – Trudno działalnością kulturalną nazwać rozliczenie i nie moŜe się ta propozycja 
znaleźć w uchwale. 
R. Dornfeld – W takim razie zamiast rozliczenia proszę wpisać – stworzenie kalendarza 
imprez sportowych i kulturalnych w skali gminy. 
R. Deberny zapytał dlaczego to się zrodziło, we Włodzieninie obiekty są udostępnione dla 
wszystkich. 
R. Deptuła – W domach kultury powinno się zatrudniać ludzi, którzy potrafią organizować 
imprezy. W Lewicach jest porządny pracownik ale w sprawach organizacji niezbyt mu idzie. 
Potrzeba ludzi z pomysłami. 
R. Podkówka – Mylimy tu pojęcia. W wdk-ach są gospodarze zatrudnieni na pół etatu  
a w Branicach jest na cały etat. To nasza wina, Ŝe nic się nie dzieje, powinniśmy stworzyć po 
pół etatu dla animatora kultury. 
R. Zakowicz odpowiedział r. Debernemu, Ŝe pomysł uchwały zrodził się ze względu na 
zamknięcie stadionu w Branicach. 
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R. Dornfeld – Stadion jest zamknięty i boisko teŜ. Dyr. Nowak na jednej z komisji mówiła, Ŝe 
jak chcemy boisko to sobie musimy wybudować. 
R. Glapa – Nie było sprawy tej uchwały na komisjach. Tez jestem za otwarciem tych 
obiektów ale ludzie jeŜdŜą tam motorami i śmiecą.  
Przewodniczący – Na początku był pomysł stanowiska ale nie jest ono tak „mocne” jak 
uchwała i nie podlega nadzorowi ani „przymusowi” wykonania, musi być teŜ odpowiednia 
podstawa prawna. Myślę, Ŝe w tym przypadku powinniśmy zająć stanowisko. 
R. Dornfeld – Stanowisko do niczego nie zobowiązuje a uchwała tak. Tu chodzi o chęć 
otwarcia tych obiektów. 
Przewodniczący – Nie jestem temu przeciwny. 
R. Podkówka – Coś wreszcie zaczyna się dziać w Branicach. MoŜe radni z Branic dadzą sobie 
z tym sami radę. 
R. Dornfeld – WDK nie działa właściwie. Jest tam tylko osoba do otwierania i zamykania 
drzwi i bierze za to pieniądze. Obiekty sportowe są zamknięte. O co w tym chodzi o trawę, 
czy o edukację młodzieŜy? 
Przewodniczący – Mamy duŜe wątpliwości co do podstawy prawnej. Proponuję dziś zająć 
stanowisko a na następnej sesji podjąć uchwałę.  
Radczyni – Kwestie formalno – prawne są poprawne. 
Po ponownym odczytaniu tekstu projektu i wobec braku sprzeciwu radnych przystąpiono do 
głosowania. 
Za : 12        Wstrz. : 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wskazania Wójtowi Gminy Branice 
kierunków działań w zakresie szerzenia kultury i sportu na terenie gminy Branice 

/ Uchwała Nr VIII/43/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 14 
Komisje przedstawiły pozytywne opinii i przystąpiono do głosowania : 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zamiany działek 
/ Uchwała Nr VIII/44/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Ad. 15. a) 
Komisje przedstawiły pozytywne opinii i przystąpiono do głosowania : 
Za : 13       Wstrz. 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości 
/ Uchwała Nr VIII/45/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Ad. 15 b) 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie. 
Radczyni zauwaŜyła, Ŝe w projekcie nie jest zaznaczone czy działki te są zabudowane, czy 
nie. 
R. Zakowicz zapytał czy zabudowana jest działka, jeŜeli są na niej dwie ściany. 
Radczyni – JeŜeli znajduje się część budynku i jest to zaewidencjonowane, to jest ona 
zabudowana. 
R. Deberny – Dlaczego jest wniosek by gmina to przejęła. Czy musimy przejmować 
wszystkie działki, które nikt nie chce? 
R. Podkówka – Komisje wydały w tej sprawie pozytywne opinie. 
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Przewodniczący – NaleŜy sprawdzić w ewidencji czy jest to zabudowana działka. 
Radczyni wyszła dla sprawdzenia tej sprawy i przystąpiono do realizacji następnego punktu. 
 
Ad. 16. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe chodzi tu o sprzedaŜ przejętej wcześniej działki p. 
Solarczyk. 
R. Deberny – Nie wiemy czy ona jest właścicielem. Są jeszcze spadkobiercy, naleŜy to 
ustalić. 
Przewodniczący – Proponuję by tego nie uchwalać i przejść do uchwalenia poprzedniej 
uchwały w związku z powrotem radczyni. Po uchwaleniu uchwały w ramach punktu 15 c) 
udamy się na teren budynków poszpitalnych. 
 
Ad. 15 b) 
Przewodniczący uznał, Ŝe naleŜy do projektu dopisać „niezabudowane” i po odczytaniu 
poprawionego projektu przystąpiono do głosowania : 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości 
/ Uchwała Nr VIII/46/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

Ad 17. 
R. Kawulok – Zwracam się z wnioskiem o zaproszenie na następną sesję p. Wicestarostę 
Soczyńskiego, poniewaŜ posiadam dane, które mówią, Ŝe nasza gmina otrzymała najmniej 
pieniędzy na remont dróg. Na otrzymanym przez radnych protokole ze spotkania polsko – 
czeskiego przy przejściu w Wiechowicach widnieje znak zapytania, trzeba to wyjaśnić. Od 
wielu lat mówimy o remontach, były wypadki, jeździła komisja i na tym się skończyło. 
Chodzi o konkretne plany, a nie o mgliste zamierzenia. 
Przewodniczący przedstawił projekt stanowiska do Rady Powiatu w sprawie 
niewyprowadzania stanowisk pracy z DPSu w Branicach. 
R. Podkówka – W związku z DPSem dzieją się dziwne rzeczy. Znam wypowiedź p. 
Soczyńskiego, gdy mówił, Ŝe Starostwo nie jest zainteresowane przejęciem budynku. Istnieje 
tez grupa lobbująca za budową nowego budynku w Radyni. Wystąpiono z wnioskiem  
o projekt rewitalizacji tego obiektu i moŜna uzyskać nawet 80% dotacji. 
Sołtys Czepczor – Pracuję w szpitalu i wiem jak jest sytuacja zaleŜy nam na przejęciu 
budynku na oddział Ŝeński i męski. Obecnie w jednym pomieszczeniu znajduje się 20 osób. 
Przewodniczący – Na obecną chwilę dyr. szpitala nie jest zainteresowany przejęciem 
budynków. 
R. Kawulok – Proponuję by na następną sesję sprawdzić działalność Komisji Porządkowej, 
która miała dopilnować by zniknęły ruiny z naszego terenu. 
Przewodniczący podał pod głosowanie stanowisko : 
Za : 14 
Przewodniczący – Co do ewidencji zaoranych dróg, o który wnioskował sołtys śłobicki  
w poprzedniej kadencji, jest w trakcie tworzenia. 
R. Podkówka – W sprawie topól rosnących przy drogach powiatowych. ZłoŜyliśmy podania  
z r. Zakowiczem i dostaliśmy odpowiedź, Ŝe mamy za jedną wyciętą posadzić trzy inne. 
Starostwo ma przetargi na ich wycięcie a nam tak odpisują. Rada Gminy Branice powinna 
interweniować odpowiednim stanowiskiem. Tam zdarzają się liczne wypadki. 
R. Deberny – Nie ma dziś radnych powiatowych. Oni przegłosowali odpowiednią uchwałę, 
mieli robić przetargi ale na tym pozostało. 
R. Dornfeld – Na następnej sesji ma być p. Soczyński to odpowie na te pytania. 
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R. Podkówka - Na Komisji Oświatowej wpłynął wniosek o przygotowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla zalewu od strony Lewic na sesję czerwcową. To duŜa 
szansa dla tego regionu. 
R. Telega zaproponował by przygotować plan dla całego zalewu. 
Przewodniczący – My moŜemy tylko złoŜyć wniosek do Wójta, to Wójt przygotowuje 
projekt. 
R. Deptuła – Wójt wypowiadał się, Ŝe od strony Lewic będzie problem z prądem. NaleŜy tam 
tylko postawić dwa słupy i transformator. 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o sporządzenie całego planu zagospodarowania 
przestrzennego : 
Za : 14 
Sołtys śłobicki – Przy przejściu granicznym w protokole ze spotkania jest znak zapytania, 
poniewaŜ w Bliszczycach pewnie planuje się następne. Co do placów zabaw, 20% środków 
ma być z gminy, reszta dotacji. Mieliśmy taki plan sporządzony 2 lata temu. Teraz jest 
niewaŜny i trzeba nowy. Na remont naszej świetlicy brak pieniędzy a na most są. Do dziś nie 
wiadomo czy będzie zezwolenie na przekraczanie granicy. Czy płacony jest podatek za te 
zaorane drogi? 
Przewodniczący – Nie. 
R. Mokrzycki – Zgłaszałem fakt powstania dziury na wysokości policji, nie było reakcji. 
Zgłaszałem równieŜ potrzebę refakturyzacji remontu dróg wojewódzkich, ale teŜ nie 
otrzymałem tego. 
R. Dornfeld – Mówi się duŜo o edukacji młodzieŜy, czy w związku z tym 3 klasa gimnazjum 
nie moŜe uczestniczyć w sesjach? 
Przewodniczący – Inicjatywa jest po stronie dyr. Nowak. 
R. Dornfeld – JeŜeli nie ma inicjatywy, moŜna po prostu wystosować zaproszenie. 
Sołtys Semanyszyn – Mamy zatkane studzienki i leje się woda. Jest u nas szatnia dla 
sportowców, ale nie jest tam doprowadzona woda. Po meczu nikt nie moŜe się umyć. 
Sołtys Szelepa – Na skrzyŜowaniu w Lewicach są dziury i często dochodzi tam do 
wypadków. Kiedy będzie tam remont? Pan Starosta powinien się ustosunkować. 
Przewodniczący – Zaprosimy go na następną sesję. Kiedy będzie zamknięta ta droga? 
Z – ca Wójta – Są opóźnienia i dlatego zamknięcie jest przesuwane. 
Sołtys Szelepa – Co z drzewami na drodze jędrychowickiej? Sięgają połowy drogi. Komisja 
je tylko podcina a Wójt mówił o wycięciu. 
Z – ca Wójta – Do 1 listopada nie mogą być wycinane. 
Sołtys Bartoszewski – W Niekazanicach 1/3 drogi jest niewykończona. W uchwale  
o przejęciu działki Nr 139 ma być równieŜ przejęcie dz. Nr 138a a nie 124 zaszła tu pomyłka. 
R. Deptuła – Byłem tydzień temu u Burmistrza i mówił, Ŝe zamknięcie drogi to płynna data. 
PKS zwraca się by do 15 czerwca jeszcze droga była otwarta bo zmienia się rozkład jazdy 
autobusów. Są tam teŜ dwa stanowiska archeologiczne. Co do skrzyŜowania, naprawę 
zostawia się na czas budowy drogi Lewice – Zubrzyce. Na drodze jędrychowickiej niech 
drzewa rosną, poniewaŜ wycinka ich to „kłoda” pod moje działania w kierunku budowy drogi 
Zubrzyckiej. 
R. Dornfeld – Na zbiorniku są opóźnienia, poniewaŜ chodzi o kanalizację, roboty są zgodne  
z harmonogramem. Jak sprawa odbioru remontu nawierzchni na ul. 1 Maja i Skłodowskiej? 
Z – ca Wójta – Gdyby roboty na zbiorniku były zgodne z harmonogramem to 15 kwietnia juŜ 
byłoby zamknięcie drogi. Miesiąc potrzeba na zasypanie. Jesienią kończy się budowa ale do 
sierpnia spokojnie droga moŜe funkcjonować. Wstępnie na odbiór drogi umówiłem się z p. 
Tokarzem w przyszłym tygodniu i zapraszam r. Dornfeld i r. Mokrzyckiego jako 
przedstawicieli mieszkańców Branic. 
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Sołtys Mikler – Jak z przejęciem świetlicy we Włodzieninie – Kolonii ? Jest za nią podmyty 
mostek do szamba. Jakie działki będą przejęte i co z utrzymaniem na nich czystości? Do 
świetlicy naleŜy tez podłączyć prąd, na razie młodzieŜ ciągnie prąd „na lewo”. 
R. Mokrzycki – Na ul. 1 Maja nie ma studzienek przy przedszkolu i przy p. Miller zalewa 
posesje. Są rowki, ale nie ma odpływów. Ludzie nie mają moŜliwości przywiezienia ziemi. 
Sołtys Czepczor – Droga Branice – Bliszczyce jest powiatowa a co z wsią? Będzie tam 
remont? 
Z –ca Wójta – Będą łatane dziury. 
Sołtys Czepczor – A drogi boczne? Nie ma tam moŜliwości dojazdu.  
Z – ca Wójta – W tym roku nie ma takiej moŜliwości. 
R. Telega – Na Zamku w Wysokiej została zniszczona konstrukcja. W związku z tym 
powinno się zrobić zdjęcia i wysłać konserwatorowi. 
Sołtys Sęga – Co do Programu „Odnowa wsi”, My jesteśmy zaznaczeni jako gmina pasywna. 
Mieszkańcy chcą coś robić ale gmina nie pomaga. Są nowe moŜliwości i moŜn uzyskać nawet 
500 tys. na wieś. 
Sołtys Czepczor – Co z budynkiem SzP w Bliszczycach? 
Z – ca Wójta – Wystąpiliśmy do p. Wojaczka, któremu uŜyczyliśmy budynku o zwrot. JeŜeli 
nie będzie tam prowadził działalności musi go nam zwrócić. Mamy co do niego plany i są 
dwa wyjścia : albo sprzedaŜ, albo utworzenie schroniska dla młodzieŜy jeŜeli powstanie most. 
CO do pomocy gminy naleŜy sobie odpowiedzieć kogo się rozumie przez gminę, sołtysów, 
wójta czy radnych? Rada uchwala budŜet, wójt go realizuje. W tym roku spłacamy jeszcze 
odsetki kredytu na halę. Taki dług nie był zaplanowany, po prostu zmienił się kurator. 
Wcześniej mieliśmy obiecane 1 mln. zł. od kuratora i to musimy teraz dopłacić z własnych 
pieniędzy. Ok. 100 tys. wydajemy teŜ na hale na bieŜąco. 
R. Deberny zaproponował zaproszenie kogoś z Programu „Odnowy wsi” na następną sesję  
i zapytał czy piszemy jakieś wnioski o pozyskanie środków. Mieliśmy w planach 3 osoby 
zajmujące się tymi sprawami. w ramach wynagrodzenia powinny dostawać Kajki procent od 
pozyskanych środków. 
R. Dornfeld – Na jednej z komisji Sekretarz mówiła o 2 osobach przeszkolonych do takich 
działań. 
Z – ca Wójta – JeŜeli piszemy wniosek to ok. 30% musimy posiadać własnego wkładu. 
Pozyskaliśmy środki na wodociągi. 
R. Dornfeld – Ile środków unijnych zostało pozyskanych? Otrzymałem od Wójta informację, 
Ŝe nie pozyskaliśmy nic. 
Z – ca Wójta – Nie tylko środki unijne są do pozyskania. 
R. Dornfeld – Chodzi mi unijne. 
Z – ca Wójta – Projekt na most jest unijny. 
Sołtys Pierzga – Mieliśmy szkolenie na temat pozyskania środków unijnych i nie było na nim 
Ŝadnych pracowników gminy. 
Z – ca Wójta – Nie ma uniwersalnego szkolenia co do wszystkich projektów. JeŜeli nie mamy 
w planach pozyskania tego typu środków nie wysyłamy na szkolenie. 
R. Podkówka – Z unijnymi środkami nie jest łatwo. Ile nas włodarze nachodzili się za 
środkami na zalew, to duŜy trud. Zalewowi kanalizacja nie przeszkadza, poniewaŜ ma być 
retencyjny a nie rekreacyjny. Od nas tylko zaleŜy to drugie. Jest projekt kanalizacji  
i w przyszłym roku dostaniemy na nią pieniądze. Na most teŜ będą środki. 
R. Dornfeld – Poczułem się dotknięty wypowiedzią r. Podkówki. Mam na piśmie odpowiedź 
Wójta w sprawie środków. Proszę Przewodniczącego by nie pozwalał na takie wypowiedzi.  
 
Ad. 15 c) 
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Przewodniczący – W sprawie przejęcia działek poszpitalnych. Najpierw proponuję zająć 
stanowisko o woli ich przejęcia a po oględzinach moŜna pojąć ewentualnie uchwałę. 
Za : 14 
 
Ad. 18. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : 
M. Marchel 
 


