
Protokół Nr XIII/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 13 listopada 2007 r. 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecna r. Lucyna Chciuk – Rasiuk, r. Zdzisław 
Telega, r. Deberny ) 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Burmistrz Kietrza – Józef Matela, 
Zastępca Burmistrza _ Leszek Wilk, 
Radny Powiatu – Tadeusz Krupa, 
Sołtysi. 

Porządek obrad  
 

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

sesji. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Uchwalenie podatku od środków transportowych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji z budŜetu gminy podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku na inne zadania publiczne gminy niŜ określone w ustawie o działalności 
poŜytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wystąpienia Gminy Branice ze Związku Gmin 
Dorzecza Rzeki Troi 

11. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice. 
12. PrzedłuŜenie dzierŜawy Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie. 
13. Rozpatrzenie skargi Państwa Bach. 
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
15. Wolne wnioski i zapytania. 
16. 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 12. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał poprawiony porządek obrad i zapytał czy są jeszcze 
inne wnioski o zmianę. 



R. Podkówka – Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą Państwa Bach i che przedstawić 
Radzie swoje stanowisko w tej sprawie. 
Przewodniczący – Proponuję by był to punkt 13. 
Przystąpiono do głosowania: 
Za : 12 
R. Dornfeld – Chcę aby wszyscy radni zapoznali się z protokołem i proponuję aby ten punkt 
przesunąć na następną sesję. 
R. Podkówka – Ja proponuję by przesunąć na koniec sesji. Protokół jest odzwierciedleniem 
sesji a w wyciągu z protokołu, znajdującym się w Biuletynie Informacyjnym jest wiele 
nieścisłości niedomówień. Pan Biesiadowski wiele pozmieniał a radni sobie tego nie Ŝyczą. 
R. Dornfeld – Nie tylko w gazecie są braki, ale równieŜ w protokole nieumieszczonym  
w gazecie są błędy. Nie zgadzają się np. liczby głosów w głosowaniu. 
Przewodniczący – Nie będziemy teraz udostępniać osobom trzecim protokołu bez 
uwzględnienia wcześniejszych zastrzeŜeń radnych. 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o przesunięcie punktu na koniec sesji : 
Za : 10       Wstrz. 2 
 
Ad. 4. 
Wójt przedstawił sprawozdanie( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 5. 
Informację przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
Po odczytaniu informacji powitał Burmistrza Kietrza i jego Zastępcę, którzy przybyli na sesję 
w związku z punktem dotyczącym Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi. Zaznaczył równieŜ, 
Ŝe chce by sesją skończyła się o godz. 12 ze względu na akademię związaną z obchodami 
Dnia Niepodległości. 
 
Ad. 6. 
Przewodniczący odczytał odpowiedź na ostatnio złoŜone przez niego interpelacje. 
Wójt poinformował, Ŝe na ostatniej sesji była jedna interpelacja złoŜona na ręce Wicestarosty 
Soczyńskiego. 
 
Ad. 7. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Lenartowicz Roman – 1 int., 
R. Kawulok – 2 int. Zostaną otwarte przejścia graniczne. W Dzierzkowicach i Wiechowicach 
przez mosty moŜe przejeŜdŜać tonaŜ do 1,5 tony. Mimo, Ŝe w Wiechowicach powinno być 
więcej, teraz juŜ za późno. 
R. Mokrzycki – 1 int. 
R. Podkówka – Otrzymałem odpowiedź na ostatnią interpelację złoŜoną do Starosty. Dziury 
na drodze bliszczyckiej zostały załatane na 4 dni – wszystko wybiło. 
 
Ad. 8 
Wójt wprowadził do sprawy, komisje przedstawiły pozytywne opinie i przystąpiono do 
głosowania : 
Za : 12 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od 
środków transportowych w 2008 r. 

( Uchwała Nr XIII/71/07 stanowi załącznik do protokołu ) 



Ad. 9 
Wójt wprowadził do sprawy. Powiedział, Ŝe prawo się zmienia a my mieliśmy starą uchwałę  
i trzeba to uregulować. 
Komisje odniosły się pozytywnie i po odczytaniu projektu przystąpiono do głosowania : 
Za : 12 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji z budŜetu gminy 
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niŜ określone w ustawie  
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 

kontroli wykonywania zleconego zadania 
( Uchwała Nr XIII/72/07 stanowi załącznik do protokołu ) 

 
Ad. 10. 
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi. 
Burmistrz – Nasza wizyta tutaj ma charakter kurtuazyjny. Dla nas istotne jest, Ŝe do 15 
listopada musimy złoŜyć projekt budŜetu Związku i musimy wiedzieć jak sprawa będzie 
wyglądała. Nie będę radnych do niczego przekonywał. JeŜeli nie złoŜy się projektu budowy 
kanalizacji, będzie ona zablokowana w tych miejscowościach. MoŜemy dostać 
dofinansowanie na budowę albo zablokować ją na 5 lat. 
R. Podkówka – Komisja Oświatowa przedyskutowała tą sprawę i doszła do wniosku, Ŝe 
Gminę Branice nie stać na budowę kanalizacji na dwóch frontach. Teraz trzeba 
zmodernizować oczyszczalnię w Branicach, skanalizować Lewice. Odstępujemy od Związku 
by fikcyjnie w nim nie uczestniczyć. 
R. Zakowicz – Nasz budŜet nie udźwignie tego. Komisja BudŜetowa teŜ tak sądzi. 
R. Glapa – Nie będziemy blokować działań innych gmin, Komisja Lokalna teŜ jest za 
zrezygnowaniem z członkostwa. 
R. Kawulok – To dylemat dla Kom. Rolnej bo były róŜne głosy ale w sumie większością 
przeszedł wniosek o odejście. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 7     Prz. : 2    Wstrz. : 3 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Branice ze 
Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi 

(Uchwała Nr XIII/73/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący przedstawił sprawę. 
R. Podkówka – Trochę dziwny był fakt, Ŝe wprowadzono ten plan od strony Głubczyc  
a dopiero później Lewic. Teraz trzeba opracować plan dla osób prywatnych. 
Poddano projekt pod głosowanie : 
Za : 12 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/31/07 Rady 

Gminy Branice z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Branice” 
/ Uchwała Nr XIII/74/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 12. 
Wójt omówił sprawę i powiedział, Ŝe w przyszłości będzie przeciwnikiem sprzedaŜy tej 
nieruchomości, poniewaŜ we Włodzieninie potrzebny jest ośrodek zdrowia. A sprzedaŜy 



dokonuje się bezwarunkowo i kupujący mógłby inaczej zaplanować sobie urządzenie 
nieruchomości. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe w Ośrodku Zdrowia w Branicach nie będzie ogłoszonego 
przetargu, dyr. szpitala przeprowadzi tylko negocjacje. 
Komisje udzieliły pozytywnych opinii i przystąpiono do głosowania. 
Sołtys śłobicki – Gdy będzie nowa umowa, trzeba zaznaczyć, Ŝeby do Włodzienina dodano 
jeszcze jednego lekarza tak, jak we Włodzieninie. Teraz jak nie ma zastępstwa nikt u nas nie 
przejmuje. 
Za : 10      Wstrz. 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierŜawy nieruchomości  
/ Uchwała Nr XIII/75/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko Komisji w sprawie skargi Państwa 
Bach, która stanowi załącznik do protokołu. 
R. Dornfeld – Skarga jest niezasadna, znaczy to, Ŝe Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie 
miało racji uchylając decyzję? 
R. Podkówka – Kolegium zauwaŜyło brak pewnych dokumentów a Urząd Gminy wystąpił  
o dokompletowanie ich do Pana Zapotocznego. Zrezygnował on jednak i nie doniósł 
dokumentów a rozpoczął całkiem nową inwestycję i potrzebna mu była nowa decyzja. 
Państwo Bach mieli teraz odpowiedni termin na odwołanie się od nowej decyzji, minął on 
całkiem niedawno. JeŜeli tego nie zrobili, decyzja ta weszła w Ŝycie. 
Przewodniczący – Po to jest instancyjność by petent mógł się odwoływać od kaŜdej decyzji. 
JeŜeli zostanie decyzja zakwestionowana, nie znaczy, Ŝe była źle wydana przez urząd. 
R. Podkówka – Jedynym błędem było zwrócenie się bezpośrednio do Zapotocznych  
o usunięcie beczki z odpadami na wniosek Bachów i niepowiadomienie o tym drugiej strony. 
jest ot jednak nikłe przewinienie. 
Przewodniczący zaproponował by stanowisko Komisji Rewizyjnej było jednocześnie 
traktowane jako uzasadnienie do uznania skargi jako niezasadnej. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem : 
Za : 10      Wstrz. 2 
 

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

/ Uchwała Nr XIII/76/07  stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 14. 
R. Dornfeld – Uwag do protokołu jest wiele, szczególnie co do wypowiedzi w punkcie 9, 
dlatego chcę by sesje były nagrywane. Poza tym Wicestarosta wziął odpowiedzialność za 
ewentualny brak dojazdu na siebie i teŜ nie zostało to odnotowane. Na sesji nie odczytano 
równieŜ projektu uchwały w sprawie skargi. Wyniki głosowania były źle zanotowane za były 
4 osoby a nie 5. Jest wiele innych błędów i składam wniosek o odrzucenie protokołu. 
Przewodniczący – Nie ma procedury odrzucenia protokołu, tylko wniesienia poprawek. A co 
do nagrywania, moŜna się nad tym zastanowić. 
R. Podkówka – Trudno uchwycić sens wypowiedzi, zwłaszcza gdy przyjeŜdŜa ktoś bez 
doświadczenia albo dyskusja jest zaŜarta i wiele osób naraz mówi. trzeba kupić dyktafon. 
Przewodniczący zapytał czy są inne uwagi i wobec ich braku przystąpiono do głosowania : 
Za : 10       Wstrz. : 1   Prz. : 1 



Radca – Proponuję, Ŝe jeŜeli są zastrzeŜenia do protokołu, powinny być zgłaszane pisemnie 
aby nie było w przyszłości zastrzeŜeń co do rzetelności ich zapisywania. 
Przewodniczący zgodził się z radczynią. 
R. Dornfeld zapytał o Statut. 
Przewodniczący – KaŜdy radny ma prawo składać zastrzeŜenia.  
R. Dornfeld zaproponował by zmienić Statut. 
Przewodniczący – Wcześniej informowałem radnych o konieczności zmiany Statutu  
i Regulaminu, planujemy w przyszłości powołać Komisję Statutową. 
R. Podkówka – Po dyskusji doszliśmy do wniosku, Ŝe udostępnianie protokołu tylko do 
wglądu nie jest dobre. JeŜeli moŜna go ściągnąć sobie z internetu, to wydrukowanie jego dla 
radnych nie jest duŜym problemem. 
 
Ad. 15. 
Przewodniczący poinformował o przejściu do następnego punktu obrad i odczytał odpowiedź 
Wójta Gminy Branice w sprawie skargi Pana Kuczyńskiego. 
R. Dornfeld zapytał w jaki sposób zwiększono nadzór prawny nad wydawaniem decyzji. 
Wójt –Bardzo waŜne decyzje są opiniowane przez radców, nie sposób to jednak robić z kaŜdą 
decyzją. ja podpisuję teraz sprawy najbardziej kontrowersyjne mimo, Ŝe urzędnicy mają do 
tego upowaŜnienie. Poza tym prawo jest bardzo niejednoznaczne nie moŜna nigdy pogodzić 
obydwu stron i dlatego mają prawo odwołania się od decyzji. Prawo wyraźne rozwiązałoby 
problemy z interpretacją przepisów. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe najbliŜsza sesja odbędzie się 27 listopada, ale nie będzie 
materiałów, poniewaŜ w porządku będzie tylko informacja o wałach przeciwpowodziowych  
i wyjazd na zalew. Powiedział równieŜ, Ŝe planuje przesłać podziękowanie dla Pana 
Tomaszka za współpracę. 
R. Podkówka – Jak byłem na rozmowie z nim, to obiecał, Ŝe nie wyrejestruje Szpitala  
w Branicach i dotrzymał tego. 
R. Dornfeld – Odnośnie ZGM, są pytania mieszkańców o dalsze jego istnienie. 
Wójt – Mamy rok na działanie. MoŜna powołać jednostkę budŜetową lub jakieś referaty. 
Pracownicy ZGM wybierają się na emeryturę i w ten sposób rozwiąŜe się sprawę a wszystko 
przejęłaby komunalka. Będziemy w tej sprawie rozmawiać z mieszkańcami tym. PrzekaŜemy 
to zarządcy lub wspólnotom. 
R. Deptuła zwrócił się z zapytaniem do Wójta czy wobec braku burmistrza Krupy sprawa 
drogi Lewice – Zubrzyce zaczyna się rozmywać. Zwrócił się równieŜ do sołtysów 
zamieszkujących przy zalewie by złoŜyli pisma informujące o utrudnieniach w ruchu. 
Zabrano nam drogę powiatową a dano „trasę rowerową”. To przykre, Ŝe obiecano wiele i nie 
robi się nic. Prośba do radnego powiatowego by dał znać o tym do Powiatu. 
Wójt – Miasto Głubczyce podtrzymuje chęć budowy drogi, ale jako zadanie długofalowe. 
Gdyby jednak udało się złoŜyć projekt w połączeniu z obwodnicą mogliby to poprzeć jako 
priorytet. Planujemy podpisanie porozumienia w tej sprawie z Głubczycami oraz 
wykorzystanie róŜnych środków z odpowiednich funduszy. My jesteśmy inicjatorami tej 
budowy, więc zajęliśmy się projektem ale głównym inwestorem jest powiat, poniewaŜ to 
droga powiatowa ma być zalana. Otwarcie granic teŜ będzie miało wpływ na zwiększenie 
ruchu. Trzeba zrozumieć Starostwo, mają problemy ze szpitalem, wydali obligacje  
a w styczniu są wybory nowego burmistrza. Jestem dobrej myśli. 
R. Krupa – Jako mieszkańcowi tej gminy są mi bliskie jej sprawy. Nie blokujemy tego ale 
duŜe zadłuŜenie powiatu i sprawy odziedziczone po poprzedniej władzy są przeszkodą. 
Odbyłem spotkania z Panem Krupą i obiecał mi, Ŝe sprawy które zaczął będzie specjalnie 
pilotował. Do tej pory mieliśmy dobrą współpracę i mam nadzieję, Ŝe nadal tak zostanie. 



R. Deptuła – Przed domem sołtysa są buraki od Pana Madery a w całej wsi są ograniczenia 
tonaŜu poruszających się pojazdów do 20 ton. Jak to będzie wywiezione? 
R. Bryl – Co wiadomo o przejęciu działki z Agencji Rolnictwa pod boisko? 
Wójt – Dziś dostałem informację, Ŝe odmówiono nam przekazania działki. Nie mamy tam 
studium. My w jakiś sposób dostaniemy tą działkę i wybudujemy boisko. 
R. Glapa zapytał czy była juŜ rozmowa w sprawie cen przyłącza. Czy finansują to 
korzystający z niego czy Gmina? 
Wójt – Mamy szansę uzyskać środki a wszystko juŜ jest wyliczone. Będziemy minimalizować 
te koszty dla mieszkańców. 
R. Glapa – W Branicach cena była uśredniana. Czy będzie to dla mieszkańców rozłoŜone na 
raty? 
Wójt – W początku maja będzie weryfikacja wniosków. W październiku ogłosimy przetargi  
a harmonogram zakończenia prac to pół roku. Koszt przyłącza będzie rozłoŜony na raty  
a najbardziej prawdopodobne koszty przekaŜę po ogłoszeniu przetargów. 
R. Mokrzycki – Na ul. 1 Maja przy przedszkolu miało być zrobione odwodnienie, jeŜeli tego 
nie zrobimy asfalt zostanie zniszczony. Miały być teŜ wykonane dodatkowe prace przy Panu 
Pospiszylu i Państwu Bańkowskim, nic nie wykonano. 
Wójt – Trzeba zrobić odwodnienie ale nie mamy na to środków, poniewaŜ musimy je 
zgromadzić na zimę. Słyszałem o planach przy Panu Pospiszyl ale przy Bańkowskich nie. 
R. Mokrzycki – Miały tam być frezowiny. 
R. Dornfeld – Po ostatnich przymrozkach i opadach śniegu na drogach był lód, szczególnie na 
powiatówkach. Jak nie będą ustawione płotki będzie tragicznie. 
R. Glapa poinformował, Ŝe na obradach Komisji Lokalnej był Pan Chuchla i mówił  
o problemach Grupy AA Amicis z lokum. MoŜe uda się znaleźć lokum w nieruchomościach 
gminnych. 
Sołtys Czepczor – Czy będzie przejęta Szkoła na mienie gminy? 
Wójt – Mamy protokół tylko do podpisania przez Pana Wojaczka. Będziemy ją przejmować 
jak tylko zostanie protokół podpisany. 
R. Lenartowicz – Na drodze przy cegielni jest wręcz źródełko, trzeba coś z tym zrobić. przy 
wyjazdach z pól nikt nie sprząta a zgromadzone tam błoto zagraŜa ruchowi drogowemu. 
 
Ad. 16. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
M. Marchel 
 


