
Protokół Nr XIV/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 27 listopada 2007 r., godz. 10.00 
 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 11 ( nieobecni r. Lucyna Chciuk – Rasiuk, r. Zdzisław 
Telega, r. Eugeniusz Deberny, r. Józef Kawulok ) 
 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Kierownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Inspektorat w Raciborzu 
- Rafał Łagosz, 
Przedstawiciel WZMiUW w Opolu – Pan Kościański, 
Przedstawiciel WZMiUW w Głubczycach – Jarosław Bencal, 
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 postępu prac w sprawie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego na terenie Gminy Branice. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Zakończenie sesji. 
12. Wyjazd na zalew do Włodzienina. 

 
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 10. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał poprawiony porządek obrad. Powiedział, Ŝe wyjazd na 
zaporę naleŜy przenieść na koniec sesji, zapytał czy są jeszcze inne wnioski o zmianę 
porządku. Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad : 
Za : 10  
 
Ad. 4. 
R. Dornfeld – Po raz kolejny mam te same zastrzeŜenia. Proszę Przewodniczącego by 
wykonał naleŜycie swój obowiązek i dopilnował by protokół był naleŜycie sporządzany. 



Przewodniczący – Zgłaszam wniosek by zastrzeŜenia były zgłaszane na piśmie, poniewaŜ 
trudno się do nich odnieść. 
R. Dornfeld – JuŜ kilka razy mówiłem aby zakupić urządzenie rejestrujące przebieg sesji. 
Przewodniczący – UwaŜam, Ŝe nie stoi nic na przeszkodzie aby przegłosować wniosek  
o pisemne uwagi a nad zakupem dyktafonu zastanowić się głębiej. 
R. Podkówka zaproponował by dalej prowadzić sesję jeŜeli nie ma innych uwag do protokołu. 
A głosowanie przenieść do punktu „wnioski i zapytania”. 
 
Ad. 5 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu ). Oprócz tego Wójt zwrócił się do 
radnych i sołtysów by dać znać mieszkańcom miejscowości aby składali wnioski o zmianę 
dowodów. Mają na to czas do końca roku a jeszcze ok. 700 osób nie zmieniło jeszcze 
dowodu. 
 
Ad. 6. 
Informację przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
( Wszedł r. Zakowicz ) 
 
Ad. 7. 
Przedstawił Wójt Gminy Branice. Powiedział równieŜ, Ŝe przejścia graniczne  
w DzierŜkowicach i Wiechowicach mają tonaŜ 3,5 tony. W Wiechowicach jest moŜliwość 
zwiększenia. Problemem jest przejście w Boboluszkach. 
 
Ad. 8. 
Nie było interpelacji. 
 
Ad. 9. 
Przewodniczący powitał zaproszonych gości. 
Wójt wprowadził do sprawy, mówił o przeprowadzonych juŜ po powodzi w 1997 r. 
naprawach wałów. Akcja napraw skończyła się wraz z pieniędzmi była ona szybka ale Czesi 
remontowali systematycznie i prześcignęli nas w pracach. W Bliszczycach wał przecieka na 
wysokości posesji Pana Pelc, rzeka skręca ostro w tym miejscu a nie jest ono odpowiednio 
zabezpieczone. Fakt komplikuje to, Ŝe rzeka jest graniczna i w jej zabezpieczenie muszą 
wmieszać się organy rządowe. A bałagan wynika z tego, Ŝe rzeka ma kilku gospodarzy.  
W budŜecie na 2008 r. planuje się budowę spięcia wodociągu w Branicach i Wysokiej,  
w przypadku zalania wodociągu w Branicach. JeŜeli jednak powódź będzie tak wielka jak  
w 1997 r. Ŝadne zabezpieczenia nie pomogą. Tylko budowa zbiornika w Herzbinowach  
w Czechach mogłaby uchronić nas przed wodą, ale to duŜy problem finansowy i musi dojść 
do przesiedleń ludności. Nie ma jednak, mimo plotek, jakiegokolwiek zbiornika na Opawie, 
którego wypuszczanie zagraŜałoby naszym miejscowościom. 
Dyr. Łagosz – Chciałbym potwierdzić to, co mówił Wójt. Akcyjność wychodzi nam nieźle. 
Co do zabezpieczenia wału w Boboluszkach, poszło juŜ zlecenie a do końca stycznia powinno 
zostać wykonane. Środki na to ściągnęliśmy z innych zadań i to wszystko, co w tym roku 
moŜemy zrobić. Jesteśmy jednostką budŜetową i finansuje nas Ministerstwo Środowiska. 
Brakuje nam finansów na bieŜące utrzymanie a co roku dostajemy mniej pieniędzy. 
Wójt – Byłem na spotkaniu z kolegium wojewodów, tam nikt nie pamięta, Ŝe podlegamy 
Gliwicom i Raciborzowi. Zapominają zaprosić ich przedstawicieli. 
Przewodniczący – Jak będzie nowy Wojewoda trzeba zaplanować spotkanie z primatorem  
i zacząć współpracę na wyŜszym szczeblu. Ruszy równieŜ INTERREG i pod jego środki 
finansowe moŜna wpisać pewne działania. 



R. Podkówka – Naprzeciwko straŜnicy w Bliszczycach rzeka zmieniła bieg. Teren ten trzeba 
przejąć. 
Dyr. Łagosz – Jeszcze nie uregulowano tego. 
R. Podkówka – Zakrzaczenia, które się tam znajdują mogą spiętrzyć wodę, ale przy pomocy 
mieszkańców moŜna je wyciąć. 
Pan Kościański – My teŜ jesteśmy jednostką budŜetową i cały czas otrzymujemy pieniądze  
z zewnątrz. Zaniedbania w utrzymaniu rzeki odbijają się na stanie wałów. My w naprawach 
skoncentrowaliśmy się głównie na Odrze i rejonie brzeskim. Głównym planem co do 
Boboluszek jest przedłuŜenie wału o 250 m. Nie mamy jeszcze przydziału pieniędzy na 2008 
r. ale jak tylko poznamy kwoty, postaramy się wykonać dokumentację przedłuŜenia tych 
wałów. Doraźne sprawy realizuje oddział w Głubczycach. 
Pan Bencal – Jako oddział otrzymaliśmy 350 tys. zł. z rezerwy a 140 tys. juŜ przeznaczyliśmy 
na usuwanie szkód popowodziowych. Wał przy Panu Pelc zostanie nadbudowany a przesiąki 
zostaną załatane. W Branicach Zamku na podkowie będzie przeprowadzona naprawa. Wał 
pod drogą jest zajeŜdŜony i musi zostać nadbudowany oraz odpowiednio zabezpieczony. 
Podniesiemy tam przejazd wałowy. W Boboluszkach załatamy przesiąki i wykonamy 
przejazd wałowy. 
Przewodniczący – Te zadania są juŜ realizowane i macie na to środki? 
Pan Bencal – Gdy dostaliśmy fundusze od razu wybraliśmy firmę Pana Bąka. Pod koniec 
roku miał on duŜo zleceń ale od wczoraj jest juŜ to realizowane. 
R. Podkówka – Po polskiej stronie są dobre wały ale w pewnym miejscu, gdzie wały 
przechodzą na stronę czeską są one źle utrzymane. MoŜe naleŜałoby dać znać Czechom, Ŝe 
wy będziecie to kosić albo w inny sposób ich zmobilizować? 
Pan Kościański – Są dwa wyjścia: albo wymusić to utrzymywanie, albo wydłuŜyć nasz wał  
i zostawić ten problem Czechom. Musimy zastanowić się nad rozwiązaniem. 
R. Podkówka – W odpowiedzi na interpelację dostałem wiadomość, Ŝe wszystko będzie 
łatane ale w przyszły roku. NaleŜy tego przypilnować bo jest to pilne i moŜe zalać Branice 
Zamek. 
Pan Bencal – Chcemy na Młynówce wybudować śluzę i pociągnąć wały aby stanowiły jedną 
całość. 
Przewodniczący – W jednym miejscu między Branicami a Bliszczycami jest droga i rów. To 
ponoć teren gminy, tak mówił Pan Ślęk. 
Pan Bencal – Znam tą sprawę, jest tam przerwa między wałami 300 – 400 m. 
Przewodniczący – Trzeba wspólnie rozwiązać tą sprawę, poniewaŜ przez tą groblę moŜe 
wylać rzeka. Wasi fachowcy określą jak to naprawić a my postaramy się to usypać według 
waszych wytycznych. 
Pan Kościański – Musimy trzymać się planu. My wykonujemy prace sugerowane nam przez 
RZGW po konfrontacji z naszymi odczuciami. 
Przewodniczący – Zwracam się z wnioskiem by łącznie wykonać ta diagnozę i wyeliminować 
słabe miejsca w wale. Trzeba teŜ zorganizować spotkanie. Co z drogą przy wałach? Są 
miejsca przy wałach, gdzie rolnicy orzą za blisko wałów a to jest nie do pomyślenia. Wszyscy 
mówią, Ŝe to jest sprawa gminy ale przecieŜ to wy jesteście właścicielami wałów. 
Pan Kościański – Z prawa wodnego wynika, Ŝe 3 m nieruchomości przy wałach mają być 
uŜytkami zielonymi. Trzeba nakładać mandaty. Poprzez gminę moŜna uczulić na to rolników. 
R. Lenartowicz Roman – W Boboluszkach na działce Pana Mańkiewicz przelewa się woda  
z wału w miejscu, gdzie jest przewalone drzewo. 
Pan Bencal – W tamtym miejscu są dwa wały. Jeden przedwojenny i drugi, nowy. Nowy wał 
jest utrzymywany. Woda jednak musi się gdzieś zmieścić a teren międzywałowy jest terenem 
zalewowym. 
R. Lenartowicz Roman – Ale tamte płyty ułoŜone przez WZIR są niszczone przez wodę. 



Pan Bencal – To są tereny zalewowe i woda musi się tam przelewać. 
Wójt – To jest międzywale. Drugi, nowy wał ma chronić przede wszystkim wieś a nie pola. 
Rozumiem rolników ale musi być coś za coś. 
Pan Bencal – Tamte tereny widnieją jako uŜytki zielona i jako takie muszą zostać. Trawa 
utrzymuje ten teren a rolnicy porobili tam sobie pola uprawne. 
R. Podkówka – W Bliszczycach są teŜ ludzie, którzy zaorywują wały. NaleŜy zgłosić się  
z wnioskiem do Sejmu by uchwalili ostre przepisy. 
Wójt – Są juz przepisy prawa wodnego ale nikt ich nie przestrzega. Paru opornych rolników 
juŜ bym ukarał. Ich zachowanie nie wynika nawet z pazerności, tylko z niechlujstwa  
i głupoty. 
Dyr. Łagosz – W prawie wodnym podlega to karze grzywny lub ograniczenia wolności do pół 
roku. Policja moŜe nakładać mandaty ale my moŜemy niewiele. MoŜe na dzień dzisiejszy 
gmina powinna wystosować apel a później go egzekwować. 
Przewodniczący – Do Wójta zwracam się o sporządzenie wykazu i dopilnowanie tych 
rolników. 
R. Deptuła – Teren przyzalewowy musi istnieć. Czy nie byłoby lepiej aby temu, kto zaorał 
nieswoje narzucić wykup pola od Top FARMSU? Jest „głód ziemi” i nie byłoby problemów  
z zakupem a skorzystaliby wszyscy. MoŜna taki zakup rozłoŜyć na raty. 
R. Szyhyński – Na drodze przy moście we Włodzieninie wyrosła wierzba, ma ona ok.3,5 m. 
Kto ma się tym zająć? 
Pan Bencal – Byliśmy tam i nie stwierdziliśmy zagroŜenia zalaniem. Niedługo będzie zalew i 
nie będzie tam Ŝadnego problemu zalewowego. Nie mamy pieniędzy na usuwanie krzaków. 
R. Szyhyński – Wierzba ta zasłania widoczność. 
Wójt – Tam tylko trzeba dać zezwolenie. 
Pan Bencal – Wystąpimy o wydanie zezwolenia. 
Pan Kościański – Na kaŜde wycięcie trzeba zgody Wójta. JeŜeli jest to na naszym terenie 
wystąpimy o takie zezwolenie. 
Pan Bencal – Chciałem jeszcze zwrócić uwagę za zaorywanie dróg śródpolnych. Drogi te 
podtrzymują pola i zapobiegają zamuleniu cieków wodnych. 
Przewodniczący podziękował gościom za przybycie i wyraził nadzieję na dalsza współpracę. 
 
Ad. 10 
Przewodniczący – Rozdajemy projekt budŜetu. Proponuję by komisje zebrały się na początku 
tygodnia i ustaliły jakie załączniki jeszcze potrzebują. To czy uchwalimy budŜet w grudniu 
zaleŜy od nas, moŜna równie dobrze zrobić to w styczniu. Następną sesję planuję na 18 
grudnia. Dyktafon będzie zakupiony. Co do wystroju sali konferencyjnej, w budŜecie 
planowane są środki na zakup okien. Teraz poddam pod głosowanie by zastrzeŜenia do 
protokołu były na piśmie.  
R. Dornfeld – Wniosek najdalej idący ja proponuję, naleŜy wprowadzić te zmiany do Statutu i 
Regulaminu a są one bardzo niespójne. To wniosek formalny. 
R. Zakowicz – Wolę nie zaczynać ze zmianami tych dokumentów, poniewaŜ uchwalenie 
dobrego Statutu to bardzo trudna sprawa. Są później róŜne zatargi z Wojewodą, nadzorem itp. 
R. Dornfeld – Ale nasze najwaŜniejsze akty są niespójne. 
R. Zakowicz – Proponuję by tamte poprawki wnieść z marszu a nie zmieniać całej uchwały. 
Przewodniczący – Takie zmiany mogą zakłócić inne paragrafy. 
R. Dornfeld – Zgłosiłem wniosek najdalej idący i proszę go przegłosować. 
Przewodniczący – O tym czy wniosek jest najdalej idący decyduje przewodniczący bo z tym 
zawsze były problemy głosujemy wniosek o zastrzeŜeniach na piśmie: 
Za : 11 



Przewodniczący – Planuję by jednym z punktów przyszłej sesji było powołanie Komisji 
Statutowej. Teraz przystąpmy do głosowania nad wprowadzeniem pojedynczych zmian do 
Statutu. 
R. Dornfeld – JeŜeli planuje się całkowitą zmianę Statutu to te zmiany są bezprzedmiotowe. 
Trzeba dokonać lustracji oświetlenia w Branicach i innych miejscowościach. Wiele lamp nie 
świeci, a tam, gdzie powinny być nie są zamontowane mimo obietnic. 
 
Ad. 11. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
M. Marchel 
 


