
Protokół Nr XV/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 18 grudnia 2007 r., godz. 10.00 
 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecny r. Lucyna Chciuk – Rasiuk) 
 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Starosta Głubczycki – Józef Kozina, 
Radny Powiatu – Benedykt Pospiszyl, 
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. Informacja dotycząca przekazania usług w zakresie ratownictwa medycznego firmie 
„Falc” Medycyna i usług w zakresie dializoterapii firmie „GAMBRO” Heath Care 
Poland. 
10. Wprowadzenie zmian w budŜecie na 2007 r. 
11. Wybór ławników. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. 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 Rady Gminy odczytał poprawiony porządek obrad i wobec braku wniosków 
przystąpiono do głosowania : 
Za : 14 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 5 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu ). 



 
Ad. 6. 
Informację przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 7. 
Na ostatniej sesji nie było interpelacji. 
 
Ad. 8. 
R. Telega zgłosił dwie interpelacje. 
 
Ad. 9. 
Zaproszony dla udzielenia informacji Starosta Głubczycki jeszcze nie przybył wobec tego 
ilością 14 głosów przesunięto punkt do czasu przybycia gości. 
 
Ad. 10 
Zmiany w budŜecie przedstawił Skarbnik Gminy – Stanisław Rzeszuciński. 
Przedstawiciel Kom. Ośw. – Nie przegłosowano wszystkiego i wobec tego Komisja nie 
wyrobiła sobie opinii. 
Przedstawiciel Kom. BudŜ. – Część projektu Komisja zaakceptowała ale część dotycząca 
kultury i sportu budziła wątpliwości, wobec tego głosowanie będzie sprawą indywidualną 
kaŜdego radnego. 
Kom. Lok. i Rol. – pozytywne opinie. 
R. Dornfeld – Panie Przewodniczący, w związku z niezakończeniem dyskusji nad projektem 
uchwały proponuję nie przegłosowywać uchwały.  
R. Podkówka – Dyskusja została zakończona ale były wątpliwości co do ostatecznej opinii. 
Teraz kaŜdy radny musi głosować indywidualnie, jak uwaŜa. 
R. Dornfeld – Prosiłem Przewodniczącego by zwrócił się do radcy o opinię ale nie dotarła. 
Przewodniczący – Mówiłem by komisje same zwracały się o opinie a nie za moim czy 
czymkolwiek pośrednictwem. 
R. Dornfeld – Mam pytanie do radcy. Czy zmiany w budŜecie robi się po zawarciu danej 
umowy. Umowa była we wrześnie a w grudniu zmiana w budŜecie. 
Radczyni – ZaleŜy jaka to umowa i jakiego rodzaju zmiany. 
R, Dornfeld – Tu chodzi o zabezpieczenie środków na tą umowę. 
Radczyni – Czy przeniesienie było między działami czy rozdziałami? 
R. Dornfeld – Między rozdziałami. Ale jeŜeli ktoś najpierw zawiera umowę a nie ma na to 
zabezpieczonych środków, to jest to chyba niewłaściwe. 
Skarbnik – Tu chodzi o zaciągnięcie zobowiązania i zmianę w budŜecie. Zmian w budŜecie 
dokonuje się do końca roku. 
R. Dornfeld – Powinniśmy być prędzej informowani o zmianach, które mają być robione. 
Wójt – W Agencji Nieruchomości Rolnych na skutek niekorzystnych zapisów straciliśmy 70 
tys. zł. Odchodzili tez nauczyciele na emeryturę, nie otrzymaliśmy obiecanych na emerytury 
dla nich pieniędzy. Po tych wszystkich „przejściach” musieliśmy postąpić w ten sposób. Jako 
Wójt powinienem mieć teŜ jakąś swobodę w wykonaniu budŜetu. 
Przewodniczący – Mówimy o sytuacji by, jeŜeli jest konieczność zaciągnięcia zobowiązania 
Wójt poinformował radnych zaraz na następnej sesji. Druga sprawa to nauczyciele wf – ktoś 
powinien się zaopiekować trampkarzami. 
Wójt – Co do trampkarzy, było to juŜ podnoszone. Mamy 5 osób zatrudnionych do opieki nad 
młodzieŜą. KaŜdy klub ma to zabezpieczone. W Branicach jest dwóch opiekunów, poniewaŜ 
jest tu młodzieŜ z Bliszczyc i Michałkowic. Wywalczyliśmy dobre wyniki dzięki naszym 



zawodnikom, nikogo nie kupowaliśmy. Włodzienin grał nawet w II lidze. Piłka noŜna to 
najpopularniejszy sport uprawia go tutaj 200 osób.  
R. Deberny – Popieram tą inicjatywę. 
R. Dornfeld – Branice w tamtym roku teŜ grały w II lidze. Ale przez cały czas mówimy  
o momencie przekazani informacji o zawarciu umowy dla radnych. 
Skarbnik – Ja chcę tu przekazać stan faktyczny. Umowę zawarto ale nie zrealizowano. 
Zrealizujemy ją po zmianach w budŜecie. tak więc nic nie jest nieprawne. 
Przystąpiono do głosowania nad zmianami w budŜecie : 
Za : 14 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą budŜet Gminy Branice na 2007 r. 

( Uchwała Nr XV/77/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 

Ad. 11. 
Przewodniczący wprowadził zebranych do sprawy. 
R. Podkówka jako przedstawiciel Zespołu opiniującego kandydatów na ławników opisał dwie 
kandydatury. 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe głosuje się na jedną osobę. Do komisji skrutacyjnej 
zaproponował : r. Podkówkę, r. Zakowicza i r. Lenartowicza Romana. Wyrazili zgodę.  
Po przeprowadzonym głosowaniu protokół Komisji Skrutacyjnej odczytał r. Podkówka ( zał. 
do protokołu ). Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 
Za : 14 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego  

w Kędzierzynie – Koźlu 
( Uchwała Nr XV/78/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

Ad. 9. 
Przewodniczący powitał Starostę Kozinę i radnego Pospiszyl. 
Starosta – Wystąpiliśmy do rad naszego powiatu o wydanie opinii, poniewaŜ tak kaŜe 
prawodawstwo. Wcześniejszy zarząd podjął odpowiednie kroki inicjujące w lutym i marcu 
2006 r. i my teraz je wykonujemy i kończymy. Dal firmy FALC jest dzierŜawa na 10 lat i oni 
realizują zadania ratownictwa. Byłe laboratorium zostało przekształcone w nowoczesne biuro. 
Firma GAMBRO po dostosowaniu swojego lokalu do norm europejskich świadczy usługi  
w zakresie dializy. Z obydwiema firmami mieliśmy wcześniej zawarte kontrakty. Procedura 
została na dwa miesiące zatrzymana co do firmy Falc, poniewaŜ okazało się, Ŝe naliczali nam 
za duŜe opłaty za świadczenie usług. Co do GAMBRO moŜe dojść spokojnie do cesji płacili 
dzierŜawę na rok do przodu była to kwota powyŜej miliona. 
Przewodniczący – Czy zasadna w takim razie jest opinia co do FALCU? 
Starosta – Tu nie chodzi o FALCA tylko o wydanie opinii by później nie wracać do tej 
sprawy. 
R. Dornfeld – Czy w trakcie realizacji kontaktu z s. p. z o.z.-em i FALCEM jest moŜliwość 
kontroli przepływu środków. 
Starosta – Właśnie mamy teraz taką sytuację. Jest juŜ kontrakt z tymi firmami i teraz musimy 
go zrealizować. Sprawdzenia formy realizacji dokonuje NFZ. 
Przewodniczący – Przygotowując się do sesji zaciągnąłem opinii radcy czy moŜe być 
wskazanie na określoną firmę. 
Radczyni – Umowa ta wynika z wcześniejszych kontraktów, więc moŜe być określone 
konkretnie. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zainicjował starania o przydzielenie karetki dla Gminy 
Branice i zapytał kto z radnych jest za cesją części kontraktu dla FALCA ? 



Za : 14 
Kto jest za cesją części kontraktu dla firmy GAMBRO? 
Za : 14. 
Przewodniczący podziękował za wizytę i w imieniu Rady Gminy i społeczności złoŜył 
Ŝyczenia świąteczne Staroście . 
( Wyszedł r. Telega ) 
 
Ad. 12. 
Przewodniczący odczytał podziękowania dla Wójta od społeczności Lewic za pomoc  
w staraniach o budowę drogi Lewice – Zubrzyce. 
Wójt zaprosił zebranych na imprezę z okazji otwarcia granic na 20 grudnia.  
Starosta podziękował za współpracę, trudne pytania i cenne wskazówki i Ŝyczył dalszej 
dobrej współpracy gminy z powiatem. 
 
Ad. 13. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
M. Marchel 
 

 


