
Protokół Nr IX/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 26 czerwca 2007 r. 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecna r. Lucyna Chciuk – Rasiuk, r. 
Eugeniusz Deberny ) 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Starosta Głubczycki – Józef Kozina, 
Radni Powiatu – Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, 
Sołtysi. 
 

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

sesji. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Udzielenie informacji na temat dróg powiatowych na terenie Gminy Branice. 
10. Uchwalenie zmian w budŜecie Gminy Branice. 
11. Wprowadzenie opłaty targowej i ustalenie jej wysokości. 
12. Uchwalenie regulaminu korzystania z placów zabaw. 
13. Przejęcie mienia poszpitalnego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego. 
15. Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

znajdujących się na terenie Gminy Branice. 
16. Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaŜy  
17. Zgoda Rady Gminy na przejęcie mienia. 
18. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 
19. Dyskusja na temat aglomeracji Branice. 
20. Przystąpienie do Gminy Branice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„PłaskowyŜ Dobrej Ziemi” 
21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. 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 13. 
 
Ad. 3. 



Przewodniczący Rady Gminy odczytał poprawiony porządek obrad i powiedział, Ŝe ze 
względu na niedostarczenie przez pocztę materiałów na sesję następne będą rozwoŜone. 
Przystąpiono do głosowania nad poprawionym porządkiem obrad : 
Za : 13 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad. 5. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. / załącznik do protokołu / 
R. Dornfeld złoŜył wniosek aby informację Wójta i sprawozdanie przewodniczącego 
otrzymywali radni przed sesją. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady. 
 
Ad. 7. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. 
 
Ad. 8 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Zakowicz – 1 int., 
R. Mokrzycki – 1 int., 
R. Dornfeld – 12 int. 
R. Telega podziękował za zajęcie się sprawą Zamku w Wysokiej i złoŜył na ręce 
Przewodniczącego 1 interpelację. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący Rady powitał Starostę i poprosił o dodatkową informację na temat DPSu  
w Branicach i Szpitala w Głubczycach.  
Starosta – Odpowiadając na interpelację – zlecenie koszenia pobocza firma otrzymała miesiąc 
temu i wykonuje to etapami, jeŜeli są z tym problemy proszę o kontakt. Mamy nowego 
Dyrektora Wydziału Dróg i teraz będziemy lepiej funkcjonować. Dywanik na moście  
w Boboluszkach moŜe da się połoŜyć w tym roku ale nie jestem pewien. Skończyliśmy 
remont drogi w Jakubowicach po słusznej interwencji mieszkańców, płaciliśmy 25 zł. za m2. 
Przed ogłoszeniem konkursu konsultowaliśmy się z Dyr. Dróg Krajowych panem Pilchem  
w sprawie jakości takiego dywanika, ale powiedział, Ŝe ta nawierzchnia jest trwała. W Wódce 
teŜ jest nowa nawierzchnia tego rodzaju. Od dziś zaczynamy remont dróg masą bitumiczną na 
gorąco, przetarg na ten remont wygrała firma czeska. Jest tu wykaz dróg do remontu  
( załącznik do protokołu ). Planujemy tez wykonanie chodnika w Branicach do cmentarza  
i we Włodzieninie na skrzyŜowaniu Włodzienin – Lewice. Działa teŜ nasza brygada drogowa, 
którą dosprzętawiamy. Zaczyna ona wycinkę i remont małych dziur w nawierzchni 
asfaltowej. Ścinkę poboczy wykonamy po wykonaniu nowych nawierzchni i naprawie dziur.  
R. Telega zauwaŜył, Ŝe na odcinku Wysoka – Pilszcz pozostawiono kilka głębokich dziur. 
Starosta – Tam będzie nowy dywanik. 
R. Szyhyński – Co z remontem chodników we wsi Włodzienin? 
Starosta – Są wsie gdzie nie ma wcale chodników i tam w pierwszej kolejności musimy 
interweniować. 



R. Zakowicz podziękował w imieniu sołtysa z Jakubowic i mieszkańców tej wsi za 
wykonanie dywanika asfaltowego i zapytał czy w związku ze zbliŜaniem się okresu Ŝniw nie 
planuje się oczyszczania skrzyŜowania w Jakubowicach. 
Starosta – Będzie to zrobione. 
R. Zakowicz – W Gródczanach była komisja i nie zauwaŜyła ubytku w przy chodniku na dł. 
2m. Co do topól – była sytuacja, Ŝe przed pojazdem zawaliło się jedno z drzew i kierowca 
musiał wjechać do rowu. Jest jeszcze sprawa znaków informacyjnych w Gródczanach  
i Wiechowicach. 
Starosta – Wycinkę topól przeprowadzimy po okresie ochronnym. A skrzyŜowanie oczyści 
nasza brygada i uzupełni braki w oznakowaniu. 
R. Deptuła – W Lewicach z prawej strony wis a wis domu sołtysa jest polna droga i po 
deszczu zamula jezdnię. Co z wywłaszczeniem terenów pod drogę Zubrzyce? 
Starosta – Gminie Branice i Głubczyce przypadł projekt techniczny, więc to pytanie do 
Wójta. Aby nie zamulało Lewic naleŜy ściąć pobocza ale teraz ścięłoby się równieŜ rzepak. 
Rolnicy orzą pole aŜ do asfaltu. 
R. Kawulok – Czy w protokole ze spotkania polsko – czeskiego przy przejściu  
w Wiechowicach znak zapytania oznacza problemy w budowie tego przejścia. 
Starosta – To pomyłka, powinien tam być wykrzyknik oznaczający to przejście jako 
priorytetowe. 
R. Kawulok – Droga główna przez Wiechowice i DzierŜkowice jest dla nas waŜna, jest 
jedyną naszą drogą dojazdową do pracy. Kto ma zrobić oświetlenie na tej trasie? 
Starosta – Gmina. 
R. Kawulok – Proszę o to by wykonać te prace na drodze przy przejściu, poniewaŜ będzie 
komisja opiniująca stan przejść granicznych przed otwarciem ich z racji wejścia w Ŝycie 
traktatu z Shengen. NaleŜy teŜ znaleźć jakieś wyjście dla polepszenia ruchu przy „trójkącie” 
pilszczowskim. Ustawienie lustra nie zda egzaminu. 
Starosta – To trudne skrzyŜowanie, postaramy się jakoś to załatwić ale sprawa oświetlenia 
naleŜy do gminy. Co do otwarcia przejść po 1 stycznia, przygotowujemy się do tego. 
R. Mokrzycki – W mojej obecności Sekretarz i p. Murzyn zgłaszali sprawę ul. śymierskiego  
i ul Kościelnej. Oczyszczanie tych ulic wykonali jako gmina a naleŜy to do powiatu. Są tam 
dziury na chodnikach a krawęŜnik chodnika na Kościelnej po następnej zimie popłynie. 
Przewodniczący zapytał kiedy zostanie zamknięta droga Lewice – Włodzienin. 
Starosta odpowiedział, Ŝe ta sprawa będzie poruszana dziś na posiedzeniu Zarządu. 
R. Lenartowicz R. – W Boboluszkach jest zalewany rów, trzeba go oczyścić. 
Sołtys Humeniuk – W Dzbańcach są załamane przepusty i nie ma oznakowania na wylocie do 
Jędrychowic teŜ, natomiast w Jędrychowicach na drodze z Lewic jest znak ( do 20 ton ) to 
niesprawiedliwe. 
Starosta – Na naprawę drogi biegnącej przez wieś będzie ogłoszony przetarg, tą przy wylocie 
na Jędrychowice będę musiał sprawdzić. 
Wójt – Mówi się to o wieloletnich zaległościach. Aby nadrobić je wszystkie trzeba duŜych 
nakładów i duŜo czasu. Wiele spraw juŜ załatwiono, by wykonać resztę potrzeba cierpliwości. 
Znak na drodze Lewice – Jędrychowice postawiła gmina. 
Starosta – Cieszę się, Ŝe radni i sołtysi mogą ze mną porozmawiać. Pod koniec roku spiszemy 
najwaŜniejsze problemy gmin i będzie to dla nas planem prac na najbliŜsze 3 lata.  
R. Podkówka podziękował za naprawę drogi Bliszczyce – Branice i poprosił by nadal mieć ją 
na uwadze. Zwrócił uwagę, Ŝe trzeba oczyścić dwa rowy w Bliszczycach i zapytał co  
z chodnikiem. 
Starosta – Po ułoŜeniu nowych dywaników i ścince poboczy sprawdzimy, które rowy musimy 
oczyścić. Nie mamy na tyle środków by oczyszczać wszystkie. 



Sołtys Szelepa – Co ze skrzyŜowaniem w Lewicach? Czy będzie ono zmodernizowane  
w przyszłości? Jest tam wiele wypadków. MoŜe trzeba pomyśleć o rondzie? 
Starosta – Rozmawiałem z moim zastępcą i wiem, Ŝe trzeba tam zmienić organizację ruchu po 
zamknięciu drogi. 
Sołtys Sęga – Co do drogi Głubczyce – Wiechowice. JeŜeli otworzą przejście, zwiększy się 
ruch a w Uciechowicach potrzebny jest chodnik. Na skrzyŜownaiu pilszczowskim jednym 
wyjściem jest tylko rondo, jest miejsce by je wybudować. 
Starosta – Rozwiązanie problemu skrzyŜowania w Pilszczu pozostawimy specjalistom. 
Sołtys Sęga zapytał w jaki sposób wyhamować ruch w Uciechowicach. 
Starosta poradził by wystąpić do Zarządu o ograniczenie prędkości. 
Wójt poinformował, Ŝe juŜ to zrobił i zostało odrzucone. 
R. Dornfeld zwrócił się z zapytaniem co z drogami wyjazdowymi pól. We Włodzieninie 
wyjazdy są wyŜej niŜ jezdnia i po ulewie nie da się tam przejechać. Jest przynajmniej 6 
wyjazdów tak wykonanych. 
Starosta – Jechałem na trasie do Wysokiej i widziałem takie zjazdy. Wydałem juŜ’ „prikaz” 
by załatwić tą sprawę. 
Przewodniczący zapytał jak wygląda sprawa szpitala. 
Starosta – Był ogłoszony konkurs ale nikt nie przystąpił do niego. Źle bo problem pozostaje, 
dobrze, bo związki zawodowe były temu przeciwne. Od kiedy zmieniliśmy zarządcę sytuacja 
zmieniła się w szpitalu. Administracja liczy 10 osób, przygotowujemy się do uruchomienia 
laboratorium i apteki, mamy teŜ kilku nowych lekarzy. Zastanawiamy się nad 
przekształceniem szpitala, moŜe w spółkę. Na dzień dzisiejszy nie ma problemu strajków 
lekarzy w Głubczycach a po 15 sierpnia zaczniemy  rozmowy ze związkami zawodowymi  
i lekarzami jak widzą rozwiązanie sytuacji szpitala. NaleŜy teŜ dokonać standaryzacji  
a wyniesie to 25 mln. zł. 
R. Podkówka zapytał w jaki sposób rozliczono się z Majchrem. 
Starosta odpowiedział, Ŝe są do tego odpowiednie słuŜby. 
Sołtys Czepczor – Jaki jest plan co do DPSu. 
Starosta – Klisino nie chce przejąć budynku, poniewaŜ znajduje się tam kilku zarządców. Nie 
słyszałem niczego na temat likwidacji DPSu w Branicach. Nie ma takich sygnałów od dyr.  
w Klisinie.  
Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przybycie i udzielnie wyczerpujących 
informacji. 
 
Ad. 10 
Skarbnik przedstawił projekt uchwały. 
Komisja BudŜ. – Finan. zgłosiła wniosek by najpierw uregulować prawo własności 
nieruchomości p. Solarczyk a później zabezpieczyć środki na porządkowanie tej 
nieruchomości. 
Pozostałe Komisje udzieliły pozytywnych opinii w sprawie projektu. 
Wójt – Podjęliśmy szybkie działania, poniewaŜ radni składali wnioski by zabezpieczyć tą 
nieruchomość. My podejmiemy odpowiednie kroki po podpisaniu aktu notarialnego a środki 
moŜemy zabezpieczyć juŜ dziś. Rada będzie się zbierać dopiero we wrześniu a nadwyŜka 
budŜetowa nie będzie wykorzystana, to jest zabezpieczenie na przyszłość. 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe na poprzedniej sesji był wniosek by nie wywozić gruzu 
tylko najpierw sprzedać z gruzem. 
Wójt – JeŜeli ktoś będzie właścicielem, to jak wyegzekwuje się by uporządkował tą posesję? 
R. Telega – Stawiam wniosek formalny by wycofać te 10 tys. z Gospodarki Komunalnej do 
chwili wyjaśnienia stanu prawnego. 



R. Lenartowicz Roman – Na wsi u nas robimy wiele sami i tu w Branicach teŜ sami moŜecie 
wywieść gruzy. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek kto jest za przeniesieniem pieniędzy z dz. 
900, rozdz. 90095. 
Za : 2     Prz. : 4     Wstrz. : 7 
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania : 
Za : 10     Prz. : 3 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca budŜet Gminy Branice na 2007 
/ Uchwała Nr IX/47/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 11 
Głos zabrał Wójt, powiedział o konieczności uregulowania tej kwestii. 
Komisje wydały pozytywne opinie. 
Przewodniczący – Czy nie jest to za mała kwota? 
Wójt – MoŜemy zrobić zmianę w uchwale, ale musimy zobaczyć jak to będzie działało. 
Dopisano jako inkasenta Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i wysokość 
wynagrodzenia 5 % wartości inkasa. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 

terenie Gminy Branice 
/ Uchwała Nr IX/48/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 12. 
Wójt przedstawił sprawę, Komisje przedstawiły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu 
przystąpiono do głosowania: 
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania  
z palców zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Branice 

/ Uchwała Nr IX/49/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 13. 
Głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, Ŝe stanowisko nie jest prawem a mienie to jest zbędne 
szpitalowi i naleŜy je zagospodarować. 3 mln. 200 tys. zł. jest zabezpieczone na działalność 
rewitalizacyjną. Aby te pieniądze trafiły do naszej gminy musi być określony podmiot 
zarządzający. województwo nie wykazuje zainteresowania tymi działkami. JeŜeli gmina nie 
zainteresuje się tymi działkami zniszczeją. 
Przewodniczący – Z tymi nieruchomościami juŜ długo mamy problem. MoŜemy postawić 
dwa warunki ich przejęcia – wykonanie planu rewitalizacji oraz zabezpieczenie pieniędzy. 
Wiemy jaki jest stan techniczny tego mienia. 
R. Dornfeld – Rada jest zainteresowana zagospodarowaniem tego mienia ale budynki są 
nieuŜytkowane od wielu lat. Jaka jest pewność, Ŝe uzyskamy te pieniądze? MoŜemy przejąć te 
nieruchomości, ale jeŜeli nie będzie funduszy na zagospodarowanie ich i tak zniszczeją. 
Proponuję by na następną sesję zaprosić kogoś z Zarządu by upewnił nas co do otrzymania 
pieniędzy na zagospodarowanie. 
Wójt – Zarząd teŜ ma terminy. We wrześniu pojawią się nowe warunki i nie zdąŜymy ze 
złoŜeniem wniosku na październik. A co do uzyskania pieniędzy nie ma pewności. Chciałbym 



uniknąć sytuacji by być postrzeganym jako partner grający na zwłokę. Czy moŜecie 
powiedzieć po wyjściu z tej sali, Ŝe zrobiliście wszystko dla szpitala. Zarządowi moŜna 
wierzyć, poniewaŜ idą za tym konkretne działania. To jest korzystne dla interesów naszej 
gminy. 
R. Podkówka – Jako Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP byliśmy obejrzeć te nieruchomości, 
wyraziliśmy zgodę na ich przejęcie. Zanim faktycznie przejmiemy to mienie Zarząd powinien 
je zabezpieczyć poprzez naprawienie dachu. 
Wniosek Komisji BudŜ. – Finans. – Przed przejęciem mienia Zarząd powinien zabezpieczyć 
dachy. 
Wniosek Kom. Lok. Przeds. Gosp. – NaleŜy zabezpieczyć Ŝłobek, poniewaŜ stanowi 
zagroŜenie. 
Wniosek Kom. Rol. Ekol. – To dylemat dlatego kaŜdy radny głosuje osobno. Musimy 
wierzyć Zarządowi. 
R. Telega – JeŜeli wyrazimy zgodę na przejęcie, powinno się upowaŜnić jakiegoś pracownika 
by udokumentował stan mienia w postaci zdjęć. Chodzi o to by nie powstał problem, Ŝe to za 
naszych rządów nastąpiła dewastacja. 
Przewodniczący – Negocjacje spoczywają na Wójcie. Czy moŜna dopisać warunki  
w uchwale? 
Radca – Uchwała jest potrzebna by złoŜyć wniosek. WyraŜenie zgody nie moŜe mieć 
warunku ale moŜe być zobowiązanie Wójta do zabezpieczenia środków w § 2 ust. 2. 
R. Dornfeld – Mam pytanie do Wójta, w treści uchwały jest przejęcie poszczególnych działek 
a nie budynków. będziemy kosić trawniki a budynki nie będą nasze. 
Wójt – Będę wnioskował o przejęcie całej działki z budynkami. Tu chodzi  
o zagospodarowanie całego terenu. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały  
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przejęcia działek 
/ Uchwała Nr IX/50/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 14. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały Komisje przedstawiły pozytywne opinie  
i przystąpiono do głosowania nad uchwałą: 
Za : 12  
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr VI/31/07 Rady Gminy 
Branice z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Branice”  
/ Uchwała Nr IX/51/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Ad. 15. 
Wójt wprowadził zebranych do sprawy. Na podstawie mapy zalewu we Włodzieninie opisał 
działki ujęte w projektach uchwał. 
( Wyszedł r. Dornfeld ) 
Komisje przedstawiły pozytywne opinii i przystąpiono do głosowania nad uchwałą dot. 
Branic : 
Za : 12 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów połoŜonych w Gminie 

Branice, sołectwie Branice 
/ Uchwała Nr IX/52/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Komisje przedstawiły pozytywne opinii i przystąpiono do głosowania nad uchwałą dot. 
Włodzienina : 
Za : 12 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów połoŜonych w Gminie 

Branice, sołectwie Włodzienin 
/ Uchwała Nr IX/53/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 
Ad. 16. 
Wójt przedstawił sprawę działek, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący 
Uciechowic. 
( Wszedł r. Dornfeld ) 
Odczytano opinię Rady Sołeckiej Uciechowic i przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr IX/54/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący Jakubowic, Komisje udzieliły 
pozytywnych opinii i przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr IX/55/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący Turkowa, Komisje udzieliły 
pozytywnych opinii i przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr IX/56/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad 17. 
Wójt przedstawił sprawę działek, Przewodniczący odczytał projekt uchwały, Komisje 
udzieliły pozytywnych opinii i przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości 
/ Uchwała Nr IX/57/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 18. 
Przewodniczący poprosił o zgłoszenie trzyosobowego składu zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników. 
Zgłoszono :  



R. Podkówkę – wyraził zgodę, 
R. Zakowicza – wyraził zgodę, 
R. Glapę – wyraził zgodę. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie skład zespołu : 
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników 

/ Uchwała Nr IX/58/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 19. 
Przewodniczący – Materiały otrzymaliście. 
Wójt zabrał głos by opisać sprawę Aglomeracji Branice, której plany stanowią załącznik do 
niniejszego protokołu. 
( Wyszedł r. Glapa ) 
 
Ad. 20. 
Wójt – To stowarzyszenie powstało by pozyskiwać drobne środki, musi być ono oficjalnie 
zarejestrowane by móc je otrzymywać. Zaprosimy na sesję Zarząd tego stowarzyszenia  
i wtedy dokładnie wysłuchamy na czym polega ich działanie. 
Komisje wydały pozytywne opinie co do projektu uchwały i przystąpiono do głosowania : 
Za : 12 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Branice do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PłaskowyŜ Dobrej Ziemi” 
/ Uchwała Nr IX/59/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 21. 
R. Podkówka poprosił Wójta o monitowanie sprawy rowów. 
R. Zakowicz – Te pięć mostków w kierunku Wiechowic stanowi zagroŜenie, nie ma tam 
zasypanych rur betonowych i po deszczu zamula asfalt. 
R. Telega – Kiedy będzie prawdopodobny remont na drogach wioskowych? 
Sołtys śłobicki – W pierwszej kadencji miałem wskazać budynki do rozbiórki, kiedy to 
będzie robione? Jak przedstawia się sprawa hydroforni, nadal prywatny płaci? Co  
z interpelacją dotyczącą zaoranych dróg polnych? 
R. Dornfeld odczytał odpowiedź na interpelację dotyczącą uzyskanych środków europejskich 
adresując ją do Przewodniczącego Komisji Real. Zad. Społ. Oświat. i OSP. 
Sołtys Szelepa – W naszej wsi będzie organizowana półkolonia a przy placu zabaw jest 
zbiornik przeciwpoŜarowy. Klapa tego zbiornika się wali i dziecko moŜe tam wpaść. 
R. Telega – Czy będziemy organizować doŜynki? Czy jest jakiś pomysł na ich 
zorganizowanie? Autobus, który jeździł starą trasą do Głubczyc kosztował 2,70 zł. a teraz 
nową powyŜej 4 zł. Wzrosły ceny o 70 %. 
R. Dornfeld zapytał Wójta jak wygląda realizacja uchwały w sprawie udostępnienia stadionu  
i obiektów kultury. 
R. Deptuła – Były obietnice w sprawie wykonania rowu naprzeciwko Wilsza na 
niedokończonej drodze do Bliszczyc woda w rowie się przelewa zalewając jezdnię. Nie 
powinno się zaorywać pól aŜ do rowów za pomiar powinien płacić ten, co tak zrobił. MoŜe  
w przyszłym roku dałoby się to przeprowadzić? 



R. Dornfeld – Na jakim etapie jest dokumentacja kanalizacji wokół zbiornika. W gazecie jest 
artykuł mówiący, Ŝe jeŜeli się tego nie wykona będą zanieczyszczenia w zbiorniku. JeŜeli nie 
zdąŜy się z wykonaniem tego, to czy nie przesunie się data oddania zbiornika? 
Sołtys Sęga – W Uciechowicach nawozy są składowane przy jezdni, czy to zgodne  
z prawem? 
Sołtys Saduniowski – Czy jest moŜliwość zorganizowania spotkania z Komendantem Policji. 
Chcę wyjaśnić sprawę zatrzymywania rolników za odholowywanie sprzętu z placu na plac. 
Rolnicy są ścigani wokół swoich posesji. 
Sołtys Semanyszyn zabrał głos na temat psów włóczących się we wioskach. Nie są to 
bezpańskie psy, tylko pozostawione bez opieki. 
Wójt – Z komendantem naleŜy odbyć spotkanie.     Składowanie nawozów odbywa się na 
terenie prywatnym.              Dokumentacja kanalizacji jest skończona a wniosek budowlany 
złoŜony. Podstawowy problem to brak środków. Kanalizacja zostanie wykonana do końca 
2008 r. Napełnianie zbiornika to sprawa inwestora, tu nie chodzi o kanalizację.           Co do 
rowów – parę razy interweniowaliśmy i zostały odtworzone ale wykonanie rowów  
w Lewicach nie jest moŜliwe.           Nie wiem dlaczego PKS tak liczy ceny biletów, 
zwrócimy się do nich z zapytaniem.         Drogi śródpolne są wykazane do opodatkowania, ale 
są to niewielkie pieniądze.        Wystąpiliśmy o zalegalizowanie ujęcia wody we Włodzieninie 
w ramach wymiany gruntów.           Część ruin została juŜ rozgrupowana. JeŜeli będzie realne 
zagroŜenie katastrofą budowlaną odpowiednia inspekcja będzie interweniować.       Remonty 
dróg odbędą się do końca sierpnia.        Co do nasypów przy wyjazdach z pola – będziemy 
rozmawiać z TOP Farms jutro o 12. 
R. Dornfeld – Co do zbiornika to rozumiem, Ŝe od nas zaleŜy czy to będzie zbiornik 
retencyjny czy rekreacyjny. 
Wójt – My chcemy by wszystko było jak n najlepiej wykonane. 
 
Ad. 22. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołowała : 
M. Marchel 
 
 
 
 


