
Protokół Nr XII/07 
z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 9 października 2007 r. 

 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecna r. Lucyna Chciuk – Rasiuk, r. Jan 
Zakowicz ) 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego – Piotr Soczyński, 
Radny Powiatu – Tadeusz Krupa, 
Radny Powiatu – Benedykt Pospiszyl, 
Przedstawiciel społeczności Branic – Wojciech Chuchla, 
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 dotyczącej dróg powiatowych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze. 
11. Powołanie ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 

publicznych które nie były zakładane i nie są prowadzone przez ministrów i jednostki 
samorządu terytorialnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania inwestycji p.n. „Opracowanie 
dokumentacji projektowej i formalno – prawnej dla budowy kanalizacji sanitarnej 
dorzecza rzeki Troi”, realizowanej przez Związek Gmin Dorzecza Rzeki Troi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do zabezpieczenia 
rzeki w związku z wystąpieniem z brzegów i przerwaniem wałów przez rzekę Opawę 
w dniach 6 i 7 września 2007 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania darowizny. 
16. Rozpatrzenie skargi wniesionej w dniu 4 września 2007 r. przez Pana Henryka 

Kuczyńskiego zam. ul. Ogrodowa 3b/12, 48 – 140 Branice na Wójta Gminy Branice. 
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 13. 
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Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał poprawiony porządek obrad i przystąpiono do 
głosowania: 
Za : 13 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad. 5. 
Informację otrzymali radni przed sesją, ale dla wiadomości sołtysów Wójt streścił jej 
zawartość.( załącznik do protokołu ) 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady. ( załącznik do protokołu ) 
 
Ad. 7. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice.  
 
Ad. 8 
Jedną interpelację złoŜył r. Podkówka na ręce Wicestarosty Soczyńskiego. Dotyczy prośby  
o remont drogi Bliszczyce – Branice. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący oddał głos Wicestaroście prosząc jednocześnie o udzielenie informacji czy 
jest jakiś harmonogram działań remontowych na naszych drogach. 
Starosta – W pierwszej kolejności naprawiamy drogi w miejscowościach, nie powinno tam 
być dziur. Teraz najwaŜniejsza jest droga strategiczna do Wiechowic. Lepiej poczekać na 
wykonanie całego dywanika niŜ jeździć po łatanych dziurach. Istotne jest teraz wykonanie 
ścinki poboczy. Sprawa odwodnienia w Branicach w stronę Boboluszek, chcemy to wykonać 
wraz z chodnikiem, ale inwestycja się przeciągnie w związku z wykonaniem dokumentacji, 
ok. pół roku. Aktualnie mamy pieniądze na remont chodnika przy kościele we Włodzieninie. 
R. Podkówka – Nie będzie łatania na drodze bliszczyckiej? – Nie. 
R. Dornfeld – W Lewicach jest duŜa dziura a przecieŜ macie brygadę powołaną specjalnie dla 
łatania pojedynczych dziur. Dlaczego tej nie mogą załatać? 
Starosta – Mamy taką brygadę i załatają tą dziurę. 
R. Dornfeld – Jedną załatali a ta została. 
Starosta – Sprawdzę to. 
R. Mokrzycki – Pierwsza sprawa to brak odwodnienia na skrzyŜowaniu niekazanickim, druga 
to zjazdy z pól, które sobie wykonał Top Farms bez wkopania odwodnienia. 
Starosta – Zwróciliśmy się z pismem o usunięcie nielegalnych zjazdów i czekamy na 
odpowiedź w tej sprawie. W Niekazanicach jest skrzyŜowanie z drogą wojewódzką i tu musi 
wchodzić w rachubę odwodnienie drogi wyŜszego rzędu. Piszemy do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich ale z nimi bardzo „cięŜko” się rozmawia. 
R. Kawulok – Zrobiono bardzo ładnie drogę w Wiechowicach, czy będzie dalszy ciąg. 
Starosta – Nie w tym roku. Chcemy to zakwalifikować do dofinansowania w ramach 
współpracy transgranicznej. 
R. Deberny – W Dzbańcach był robiony przepust. Wcześniej znajdował się przy drodze 
głęboki rów, który nie był w stanie przyjąć zbierającej się wody, teraz zrobiono małe rowki, 
które tym bardziej nie odwodnią terenu a wszystko wylewa się na posesję sołtysa. 
Sołtys Humeniuk – Wykonano po prostu niepełne odwodnienie. 
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R. Deberny – We Włodzieninie tranzyt jest przerzucony na ul. Dzbanicką a są tam studzienki 
na środku drogi. Co z odcinkiem drogi z Lewic do zbiornika? Nie jest ona łatana. 
Starosta – Tam nie ma domostw i nie ma potrzeby naprawy nawierzchni. Tą drogę 
przekaŜemy gminie ze względu na bliskość działek rolniczych. W sprawie topoli – poprzedni 
zarząd nie brał pod uwagę w budŜecie wycinki a aby ją przeprowadzić naleŜy zabezpieczyć 
odpowiednie środki. 
R. Deberny – Drzewa te są wycinane bez przetargu. 
Starosta – W tym roku nie będziemy ustawiać siatek przeciwśnieŜnych w zamian za to jedno 
auto dodatkowo będzie jeździło po gminie odśnieŜając drogi. Ustawienie siatek kosztuje 
więcej przy łagodnej zimie. W 2007 r. wykonano drogi – w Kietrzu – 11500m2, Głubczyce 
16000m2, Branice 13500m2, Baborów 16000m2.Nie patrzyliśmy na gminy, tylko na potrzeby. 
KaŜdy chce mieć dobre drogi ale nie mamy moŜliwości ich wykonania. 
R. Deptuła – Mam prośbę o zmienienie słownictwa droga priorytetowa Głubczyce – 
Wiechowice. NaleŜy zrobić Drogę Lewice – Zubrzyce, poniewaŜ by dostać się do Głubczyc 
nakładamy teraz wiele trasy. 
Starosta – Podpiszemy porozumienie z Wójtem co do tej drogi. A droga wiechowicka ma 
moŜliwość uzyskania dotacji do remontu w ramach współpracy transgranicznej. 
R. Lenartowicz R. – Przy wykonywaniu orki rolnicy przeskakują rowy i nawracają na szosie, 
trzeba zakazać tego procederu. 
Starosta – Przy objeździe do Lewic teŜ mieliśmy ten problem bo rolnicy nie chcieli dopuścić 
do zrobienia ścinki nie chcąc niszczyć płodów rolnych np. sołtys z Lewic. Na wiosnę 
wezwiemy geodetę, który wykona odpowiednie pomiary na koszt tych rolników. A zjazdy 
moŜna wykonać po uzyskaniu zezwolenia i wcześniejszym przedłoŜeniu projektu. 
R. Lenartowicz R. – Czy w miejsce topól nasadzicie nowe? 
Starosta – Musimy nasadzić, taki jest wymóg ustawowy. 
R. Lenartowicz R. – Co z przejściem granicznym w Boboluszkach? 
Starosta – Rzeczoznawca zabronił korzystania z tego mostu. 
R. Podkówka – Droga bliszczycka zbierała straszne Ŝniwo, jako radny obiecałem, Ŝe nie 
pozwolę aby jeszcze ktoś tam ucierpiał. 
Starosta – A jak z przejęciem szamba w Bliszczycach? 
R. Dornfeld – Czy pan jeździł prywatnym samochodem po tej drodze? Załatanie tych dziur to 
kwestia bezpieczeństwa poruszających się po niej osób. Czy w czasie zimy wystarczy 
dodatkowe auto na nasza gminę? 
Starosta – Nawet, gdy postawiono płotki były zasypane drogi. JeŜeli zaoszczędzimy na 
płotkach, naprawimy tą drogę. 
R. Deberny – Czy wariant z płotkami był juŜ gdzieś wypróbowany? Trzeba tą sprawę jeszcze 
raz przemyśleć. 
Starosta – Ustawienie siatek kosztowało nas 375 tys. a cała akcja zimowa 800 tys.  
R. Deberny – Niektóre nasze odcinki dróg są tragiczne. 
R. Telega – Droga niekazanicka, to jest największe zagroŜenie. Przez cały czas stoi tam woda 
a w zimie zamarza. Jest to bardzo pilne do wykonania. 
Starosta – Postaram się spotkać z Hołubcem i pojedziemy zobaczyć to skrzyŜowanie. 
R. Telega – Sprawa zakrzaczeń, mieliśmy zapewnienie, Ŝe zostanie to wykonane i nic. Co do 
mostów Top Farmsu, do końca tego tygodnia zostaną zlikwidowane. Odnośnie dziur, mimo, 
Ŝe są pojedyncze powinno się je załatać. 
Przewodniczący – Na drodze Jędrychowice – Lewice jedno drzewo nie zostało ścięte. Na 
zakręcie w Jędrychowicach występuje namulanie z pola, gdzie były ziemniaki. trzeba teŜ 
dokładniej oznakować zakręty Jędrychowicach. We Włodzieninie trzeba sfrezować drogę na 
zjeździe od strony Dzbanic. 
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Starosta – Mimo, Ŝe nie mieliśmy w budŜecie zaplanowanego wykonaliśmy przepust  
w Dzbańcach, zrobiliśmy to aby dokumentacja nie straciła waŜności. Na więcej nas nie stać. 
Przewodniczący – Główna droga do Wiechowic staje się coraz węŜsza. 
Starosta – Przewodniczący Rady sieje zamieszanie na sesji.  
Przewodniczący zwrócił uwagę, Ŝe Wicestarosta jest gościem i jego zachowanie na sesji jest 
niestosowne. 
Starosta - Środki unijne będą w przyszłym roku, moŜe uda nam się je wykorzystać. 
R. Podkówka – Nikt z radnych nie jest przeciwny przejęciu szamba, nie było po prostu 
klimatu politycznego. 
R. Dornfeld – Ile powiat dołoŜy do szamba byśmy mogli go przejąć? Poprzedni zarząd 
proponował 20 tys. a teraz rozumiem, Ŝe nie dostaniemy nic. Przy powiecie działa Komisja 
Porządku Publicznego. Czy moŜe ktoś z gminy tam wejść? 
Starosta – Jest tam juŜ pan z urzędu – p. Murzyn. Wójt decyduje kto wchodzi. 
R. Mokrzycki – Jak wygląda sprawa odśnieŜania. Myśmy odśnieŜali drogi powiatowe  
a powiat naszych nie chciał odśnieŜać. MoŜe powinniśmy otrzymać jakieś pieniądze z tego 
tytułu? 
Starosta – Nie moŜemy płacić gminie za to, ale moŜemy pisać porozumienia w tej sprawie. 
Zachęcamy do startowania w przetargach na odśnieŜanie zakłady komunalne, ale gmina 
Branice korzysta z usług prywatnej firmy. 
Wójt – Nowe władze powiatu wybrano niedawno. Proszę zwrócić uwagę jak traktowały nas 
poprzednie władze. Droga z Głubczyc do Wiechowic jest najwaŜniejsza i naleŜy ją wykonać. 
Droga Lewice – Zubrzyce powinna być drogą powiatową, poniewaŜ to droga powiatowa ma 
być zamknięta, my moŜemy wspomóc budowę. Drogi są coraz węŜsze i nie da się utrzymać 
ich w naleŜytym porządku, kruszą się itp. Parę odcinków zostało juŜ wykonanych ale to 
wymaga czasu. Co do przejęcia szamba, nie da się tego uniknąć. Na dzień dzisiejszy starosta 
nie moŜe „wyciągnąć” pieniędzy na tą inwestycję. Występuje tu jako przedstawiciel Skarbu 
Państwa. Na polach były przypadki wycinki drzew ale było to konieczne do składowania 
buraków. 
R. Deberny – My złośliwie staroście nic nie mówimy, ale proszę o sprawdzenie kto zrobił 
takie złe odwodnienie w Dzbańcach. Po zimie moŜe zniszczyć to asfalt. A co do topoli, juŜ 9 
miesięcy jest ogłaszany przetarg. 
Przewodniczący – W Dzbańcach nie ma chodnika do przystanku. 
Wójt – Przystanek zostanie przeniesiony. 
R. Mokrzycki – Wracam do sprawy siatek, to ryzykowne posunięcie. Mamy tutaj ROPS  
i szpital i na bieŜąco jest dostarczane zaopatrzenie. JeŜeli zasypie będzie powaŜny problem. 
R. Telega – NaleŜy wygospodarować spycharkę, która będzie usuwać nadmiar wody po zimie 
i topniejący śnieg z poboczy. Do kogo zgłaszać problemy z odśnieŜaniem dróg powiatowych. 
Starosta – Zlecamy to jednej firmie i nie oznaczamy jej Ŝadnych terminów wykonania pracy. 
R. Mokrzycki – Tutaj chodzi o chorych, którzy mogą zostać odcięci. 
Przewodniczący – Czy firma wygrywająca moŜe zlecić podwykonawstwo? 
Starosta – MoŜe. 
R. Podkówka – Ni ma drogowskazu na skrzyŜowaniu przy miejscowości Gródczany, to 
waŜna sprawa, poniewaŜ karetki itp. nie wiedzą jak dojechać do wsi. 
Sołtys Mikler podziękował za wymianę tablic we Włodzieninie Kolonii i poinformował, Ŝe 
rury podtrzymujące tablice zostały słabo zamocowane i mogą szybko się przewrócić. 
Sołtys Saduniowski – Odcinek drogi z Gródczan do Nasiedla trzeba połatać, jest tam wiele 
dziur a siatki na drodze z Gródczan do skrzyŜowania muszą być. JeŜeli zawieje tą rasę nigdzie 
nie będziemy mogli dojechać. 
Starosta – Dotychczas jeździło jedno auto a w sytuacjach ekstremalnych dwa. My się 
nastawiamy od razu na sytuacje ekstremalne. 
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Sołtys Saduniowski – Trasa na Nasiedle nie była odśnieŜana a jest objęta zimowym 
utrzymaniem. 
R. Podkówka – Musimy mieć dmuchawę. 
R. Lenartowicz R. – JeŜeli pług na bieŜąco nie odśnieŜa poboczy, nie pomogą siatki. 
R. Telega zaproponował by teraz wbić same słupki a siatki rozłoŜyć później. 
Sołtys Semanyszyn – Przy wyjeździe z Wódki po prawej stronie są zakrzaczenia i nie widać 
pojazdów nadjeŜdŜających z naprzeciwka. 
Starosta – Na przyszły rok planujemy zakup maszyny koszącej pobocza. Jeden pracownik 
brygady będzie jeździł i kosił drogi. Na temat Szpitala w Głubczycach – mamy teraz własną 
administrację i swoje laboratorium, kupiliśmy tez nowy aparat USG. W DPS teŜ poprawiła się 
sytuacja, więcej wydaje się na inwestycje i wydatki bieŜące, zwiększyła się teŜ dotacja. 
Natomiast podwyŜki w DPS to nie jest sprawa powiatu. KaŜdy kierownik dostaje pieniądze 
na wydatki bieŜące i jeŜeli chce dać pracownikowi podwyŜkę zwraca się do starostwa o 
zwiększenie punktów. 
R. Dornfeld – Zwracaliśmy się stanowiskiem do Starostwa Głubczyckiego  
o niewyprowadzanie usług z Branic, chodziło teŜ o Pawilon „C”. Dostaliśmy zapewnienia, Ŝe 
tak nie będzie, teraz jednak chcą wyprowadzić usługi i cześć osób z gminy Branice straci 
pracę. 
Starosta – Nie jest to prawda. Mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim do 2008 
r. – standaryzację. Co będzie dalej nie wiemy. A Pawilonu „C’” nie chcemy. 
R. Dornfeld – Co ze standaryzacją w szpitalu? 
Starosta – Do 2011 r. zostanie zakończona. 
R. Podkówka – W DPS nie jest wesoło. Wszyscy tam robimy standaryzację a związki 
zawodowe dały wam duŜy mandat zaufania. 
Sołtys Iluk – Na skrzyŜowaniu Turków – Jabłonka przystanek zasłania je i powoduje 
niebezpieczeństwo w ruchu. 
R. Dornfeld – Gdzie mamy dzwonić w sytuacjach, gdy drogi będą nieprzejezdne? 
Starosta – JeŜeli będziecie mieć wykonawcę ze swojego terenu, to tam naleŜy dzwonić. 
R. Pospiszyl – Działalność Zarządu jest odbierana poprzez utrzymanie dróg. Przeznaczyliśmy 
na nie duŜe pieniądze ale nie da się naraz zrobić wszystkiego. Potrzeba tu cierpliwości. 
Przyjechaliśmy tu z Wicestarostą by polemizować i wychwytywać potrzeby mieszkańców.  
W poprzedniej kadencji tego nie było. 
Przewodniczący – My nikomu nic nie wytykamy, zwracamy tylko uwagę by pracować dla 
dobra społeczeństwa i pomagać sobie. Proszę o przedstawienie harmonogramu prac na 
drogach by kaŜdy wiedział jak wygląda sytuacja. 
Następnie Przewodniczący podziękował gościom za informację i zakończył dyskusję w tym 
temacie. 
 
Ad. 10. 
Przewodniczący wprowadził do sprawy i odczytał projekt uchwały, Komisje wypowiedziały 
się pozytywnie i przystąpiono do głosowania. 
Za : 9       Wstrz. 4 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie 
zastępcze 

/ Uchwała Nr XII/65/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 11. 
R. Podkówka odczytał protokół z posiedzenia opiniującego kandydatów na ławników 
stanowiący załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący zaproponował wybranie trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej  
i ukonstytuowanie się. Jednocześnie zgłosił do składu radnych : Podkówkę, Glapę i Romana 
Lenartowicza i poddał ten skład pod głosowanie : 
Za : 13 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej r. Podkówka 
odczytał protokół ( zał. do niniejszego prot. ) 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Głubczycach 

/ Uchwała Nr XII/66/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 12. 
Wójt omówił sprawę i odczytał autopoprawkę, która wynikła z ostatniego szkolenia 
Skarbnika Gminy. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla przedszkoli publicznych które nie były zakładane i nie są prowadzone przez 
ministrów i jednostki samorządu terytorialnego 

/ Uchwała Nr XII/67/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 13. 
Komisje przedstawiły negatywne opinie w tej sprawie. 
R. Podkówka – Debatowaliśmy na ten temat, ale doszliśmy do wniosku, Ŝe mamy w gminie 
za duŜe wydatki by przeznaczyć pieniądze na ten cel. 
Przewodniczący – Sam projekt ma kosztować 800 tys. 
R. Deberny – To po co naleŜymy do tego związku? 
Wójt – NaleŜy się spotkać z burmistrzami by dokładniej przedyskutować sprawę. Mamy teraz 
inne priorytety. Ten projekt jest potrzebny ale ni moŜemy podołać finansowo. 
R. Deptuła – Jutro o 14 mamy spotkanie związku, moŜna jutro przedyskutować ten problem. 
Przystąpiono do głosowania: 
Za : 4      Prz.: 5    Wstrz. 4 
Uchwała nie przeszła. 
 
Ad. 14. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
R. Podkówka – Dowiedziałem się, Ŝe w Bliszczycach są dwie drogi, które spełniają funkcję 
wałów. 
Wójt – Są w uŜytkowaniu WZIRu. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i przystąpiono do głosowania: 
Za : 13 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do 
zabezpieczenia rzeki w związku z wystąpieniem z brzegów i przerwaniem wałów przez 

rzekę Opawę w dniach 6 i 7 września 2007 r. 
/ Uchwała Nr XII/68/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15. 
Przewodniczący wprowadził zebranych do sprawy. 
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Komisja Rolna – Darowiznę tą trzeba przejąć ale jednocześnie coś z nią robić. 
R. Podkówka – Mieszkańcy Bliszczyc wyraŜają zgodę na sprzedaŜ po przejęciu. 
Przewodniczący – Trzeba geodezyjnie wydzielić plac zabaw przed sprzedaŜą. 
R. Podkówka – Powinno się tam postawić słup, który przyda się przy organizowaniu imprez 
dla podłączenia prądu. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie odwołania darowizny 
/ Uchwała Nr XII/69/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 16. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię w sprawie skargi ( zał. do prot. )  
Wójt – Komisja Rewizyjna zasadnie ustaliła błędy merytoryczne, ale nie wykazała braku 
nadzoru. 
R. Dornfeld – Rozumiem, Ŝe pracownik popełnił błąd ale nadzór był. 
Wójt – Zbadałem sprawę, nie było wniesione odwołanie. Mamy orzeczenie Kolegium 
Odwoławczego, ale tylko postępowanie sądowe moŜe wykazać błąd. My podejmujemy wiele 
decyzji i nie moŜna dokładnie nadzorować wszystkich. 
Kom. Rew. – My jako komisja nie powinniśmy poruszać tu wielu rzeczy. To były prywatne 
sprawy i nie wyciąga się tego publicznie. W pewnych sytuacjach urzędnik musi patrzeć „po 
ludzku”. Sprawa ta jest bardzo delikatna. Było orzeczenie sądowe w takim przypadku i nie 
wymeldowano wtedy osoby. 
Przewodniczący – Tu pierwsza skarga powinna być kierowana do Wójta na pracownika,  
a później dopiero do nas. 
R. Mokrzycki – Dlaczego pisma nie są opiniowane przez radcę? 
R. Dornfeld – Do kogo odwołał się Pan Kuczyński? 
R. Podkówka – Do nadzoru wojewody. 
R. Dornfeld – Pan Kuczyński mieszka blisko mnie i przekazał mi pismo, które mówi, Ŝe 
jednak złoŜył skargę na pracownika. Była ona rozpatrzona negatywnie.  
Radca – To są dwie skargi. Jedna dotyczy działalności Pani Krompiec a druga braku nadzoru. 
Decyzja w tej sprawie miała oparcie w stanie faktycznym i prawnym. Pan Kuczyński nie 
przebywał w lokalu a gdy ktoś opuszcza lokal jest obowiązany do wymeldowania się. 
R. Dornfeld – A jeŜeli wyjeŜdŜa z kraju? 
Radca – JeŜeli na dłuŜej niŜ 3 miesiące to teŜ. 
R. Dornfeld – A jak przebywa w zakładzie karnym?  
Radca – Tu nie musi bo chodzi o przymus. W tej sprawie była sprzeczność co do tego. Cześć 
świadków mówiła o dobrowolności a druga cześć o przymusie. JeŜeli nastąpił przymus moŜna 
się starać o powrót poprzez wytoczenie sprawy o przywrócenie do korzystania z lokalu. 
R. Dornfeld – Nie dało się tego sprawdzić? Tu chodzi o pobicie. 
Radca – W aktach jest o sprawie ze stycznia 2007 r. 
R. Podkówka – Jest wyrok prokuratury wraz z dobrowolnym poddaniem się karze w sprawie 
pobicia. Została naruszona procedura, wyprowadzenie się nie było dobrowolne. JeŜeli toczy 
się sprawa, nie powinno się wdawać decyzji. 
Radca – Nie wydaje się decyzji jeŜeli chodzi o sprawę dotyczącą zagadnienia wstępnego, bez 
którego nie da się rozstrzygnąć tej sprawy. A tu chodziło o pobicie a nie wymeldowanie. 
R. Dornfeld – Nadzór uchylił decyzje i przekazał do ponownego rozpatrzenia. 
Radca – Zostało zawieszone zgodnie ze wskazaniami wyŜszej instancji. 
R. Mokrzycki – Zgłaszam wniosek formalny o opiniowanie i parafowanie przez radców 
wszystkich decyzji. 
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Radca – To dla mnie nie ma problemu ale wydłuŜy okres oczekiwania na decyzję przez 
petenta. 
Przewodniczący – Czy ktoś się nie odwołał bo nie miał moŜliwości? 
Radca – MoŜliwość jest w kaŜdej sytuacji. Ale na tym etapie nie było powiadomienia strony. 
Przewodniczący – Nastąpiło tu jednak uchybienie w toku procedury. 
R. Dornfeld – W tej skardze napisano, Ŝe pan Kuczyński upominał się o opinię radcy na 
piśmie, której jednak nie otrzymał. 
Radca – Opinia była ale ustna. Nie musi wcale być opinii pisemnej. 
Przewodniczący – Widzimy tu, Ŝe strona nie była zawiadomiona na właściwym etapie. 
NaleŜy więc przeprowadzić instruktarz dla urzędnika. 
R. Dornfeld – Coś tu na pewno nie zadziałało. Ktoś jest winny. 
Kom. Rew. – My moŜemy wydać opinię tak lub nie. Chcemy zaznaczyć by w sprawy 
rodzinne wkraczać delikatnie. nadzór patrzy na tego typu sprawy „po ludzku” a Urząd Gminy 
Branice jak urzędnicy. 
Wójt – Postępowanie jest dwuinstancyjne i nie zawsze się wygrywa. Nie zgadzam się, Ŝe nie 
było tu nadzoru. Mogłem się zgodzić z opinią naszego radcy a nie z opinią wojewody. MoŜna 
popełniać błędy i od tego jest II instancja by je naprawić. Tutaj nie dowiedziono, Ŝe nie było 
nadzoru. 
Przewodniczący – Wpłynęła następna skarga dotycząca braku nadzoru. Tutaj występuje 
kwestia rozdzielenia spraw do Wójta na pracownika. 
R. Dornfeld – Była skarga o określonym zagadnieniu. Skarga na pracownika została uznana 
za niezasadną. Człowieka wymeldowano z własnościowego mieszkania, gdyby się nie 
odwołał decyzja weszłaby w Ŝycie. 
R. Deberny – jaką intencję miał pracownik w szybkim wymeldowaniu? 
Radca – Moja opinia byłaby taka sama. JeŜeli wpłynie wniosek, urząd musi rozpoznać sprawę 
i wydać decyzję. 
R. Deberny – NaleŜało zatrzymać sprawę. 
Radca – Mamy odpowiednie terminy i nie moŜemy sobie po prostu pozostawić sprawy. 
R. Dornfeld – Tu było kilka spraw, m.in. niewłaściwe wymeldowanie, błędy w wydaniu dec. 
JeŜeli mamy wniosek formalny Komisji Rewizyjnej naleŜy go przegłosować. 
R. Glapa – Jeśli skarga jest zasadna, to jakie konsekwencje będą wyciągnięte? 
R. Kawulok – To jest absurd. kaŜdy ma swoje racje. JeŜeli Komisja stwierdziła, Ŝe skarga jest 
zasadna, to powinno być szersze uzasadnienie jej opinii. Ktoś komuś chce „dokopać”. 
R. Glapa – Na ostatniej sesji powierzyliśmy sprawę Komisji Rewizyjnej i jej zawierzyliśmy. 
R. Podkówka – Ten Pan skorzystał ze swego prawa i odwołał się od decyzji. Nie został 
faktycznie wymeldowany, poniewaŜ decyzja nie weszła w Ŝycie. 
Radni przystąpili do głosowania : 
Za : 5      Prz. : 2    Wstrz. : 6 
 
Rada przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej, tym samym uchwalając : 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie skargi na Wójta Gminy 
Branice 

/ Uchwała Nr XII/70/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Przewodniczący odczytał następną skargę na Wójta. 
R. Szyhyński – Skargi będą się mnoŜyły. Składam wniosek formalny o niezajmowanie się tą 
skargą. 
Radca – Trzeba skargę rozpatrzeć. 
Przewodniczący opisał sprawę Pana Bach. 
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R. Podkówka – Zetknąłem się z tą sprawą a ten Pan jest bardzo „trudny” w poŜyciu. P. Adam 
Zapotoczny chce rozwijać a Pan Bach skutecznie go hamuje. 
R. Glapa – By rozbudować się trzeba mieć zgodę sąsiadów. Wiem, Ŝe pan Bach maluje znaki 
na drodze i traktuje to jako prywatny parking. 
Przewodniczący – Musimy zająć jakieś stanowisko. 
R. Dornfeld – Zgłaszam wniosek formalny o przekazanie do Komisji Rewizyjnej. 
Za : 12        Wstrz. : 1 
 
Ad. 17. 
R. Podkówka – Tu Wicestarosta powiedział, ze nie będzie łatał dziur, które mają po 30 cm. 
Zrobiono nowy asfalt a dziury zostały. Myśmy wybrali tu Wójta i prosimy by zajął się tą 
sprawą. 
R. Telega podziękował za wykonanie drogi osiedlowej ale zaznaczył, Ŝe studzienki są głębiej 
niŜ poziom asfaltu i stanowi to niebezpieczeństwo dla ruchu. Chodzi o drogę w Dzbańcach  
i Wysokiej. 
R. Dornfeld zaapelował o pilne wykonanie palców zabaw na ul. Ogrodowej i Szkolnej. 
R. Deptuła powiedział, Ŝe w Lewicach zostały dziury. 
Sołtys Kiszczyk poprosił o załatanie dziur w sołectwie. Przy wlocie z Branic do Wysokiej 
była tablica, teraz juŜ tam jej nie ma. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe był na tamie we Włodzieninie i jest ona bardzo ładnie 
wykańczana. 
R. Dornfeld – Prosiłem ostatnio by wstawić stół dla gości, nie mają gdzie usiąść. 
Wójt – Zaczęło się coś dziać, powoli wszystko zostanie zrobione. Współpraca z powiatem jest 
dobra. Studzienki będą podnoszone. Place zabaw wykonamy w 2008 r. współzawodnictwo 
sportowe jest u nas na wysokim poziomie ale regulamin powiatowy jest skonstruowany dosyć 
dyskusyjnie. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe 9 listopada planowana jest sesja w związku z Dniem 
Niepodległości. 
 
Ad. 18 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
M. Marchel 


