
Protokół Nr XVII/08 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 15 stycznia 2008 r., godz. 10.00 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecni r. Lucyna Chciuk – Rasiuk,r) 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Skarbnik Gminy Branice – Stanisław Rzeszuciński. 
Radny Powiatu Głubczyckiego - Tadeusz Krupa 
 

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. Uchwalenie budŜetu na 2008 r. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. 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 porządek obrad i wobec braku wniosków przystąpiono 
do głosowania : 
Za : 12 
 
Ad. 4.  
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 6. 
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy: Współpracowałem z komisjami i 
uczestniczyłem w pracach komisji. Byłem w Opolu i poruszyłem kwestie pieniędzy na 
kanalizacje  Lewic i Michałkowic.  
 
Ad. 7. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice.  



 
 
 
Ad.8. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Szyhyński – 2 int., 
R. Lenartowicz R – 2 int., 
R. Zakowicz – 1 int. 
R. Podkówka – 2 int. 
 
Ad. 9. 
Skarbnik ; JeŜeli chodzi o Autopoprawkę Nr. 1 to nie potrzeba wyjaśniać. Autopoprawka Nr.2  
dostarczona Radnym w dniu dzisiejszym, Wójt Gminy, zmienia kwotę 21.300 zł. na kwotę 
27.500 zł. Kwota 6.200 dotyczy rozdziału 92605 i są to środki na wypłatę dla trenerów. 
Środki te przeniesione zostają do rezerwy celowej na podwyŜki wynagrodzeń. .Mogę 
powiedzieć, Ŝe Gmina dostała pozytywną opinie z Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu 
budŜetu Gminy na 2008 rok. 
R Podkówka: Komisja Zadań Społecznych, Oświatowych, i OSP pracowała nad budŜetem. 
Dyskutowaliśmy o podwyŜkach w Oświacie, czyli o podwyŜkach dla nauczycieli i obsługi. 
Pewne propozycje wypracowaliśmy. Co do budŜetu szkół jest dobrze. ZastrzeŜenia były do 
sprawy basenu i do sprawy rozgruzowania ruin. NadwyŜka zostanie przekazana na 
wyrównanie ruin. Dziękuje. 
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo - Finansowa pracowała wraz z Komisją. Zadań 
Społecznych, Oświatowych, i OSP. Komisja BudŜetowo - Finansowa przyjęła pozytywnie 
autopoprawkę nr.1.Były wątpliwości do działu kultura i sport. 
R. Glapa: Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych pracowała z Komisją Rolno – 
Ekologiczną. Mieliśmy uwagi co do rozgruzowania ruin, remontu dachu na basenie, i do 
ZOKiS-u. Uwagi te zostały wyjaśnione wraz z finansowaniem trenerów. 
R. Kawulok: Komisja Rolno – Ekologiczna wystąpiła z propozycją by część podatku była 
przeznaczona na remont dróg polnych, trzeba zabrać się za te drogi Chcemy spotkać się z 
podatnikami i zwiększyć dofinansowanie na sadzenie drzewek. Czy jest moŜliwość by Urząd 
zmniejszył podatek? Jest, ale szansa była do końca 2007 roku . Następnie komisja zwracała 
się o pieniądze dla Spółki Wodnej. MoŜna się o nie starać jednak musi się zwrócić o to sama 
Spółka.  
R. Dornfeld: Panie Podkówka były jeszcze zastrzeŜenia na Komisji co do Oświaty dotyczące 
telefonów. 
R.Podkówka: Do tego nie było zgłaszanych zastrzeŜeń. 
R. Dornfeld: Były zastrzeŜenia do wydatków na telefony, delegacje. 
 Panie Przewodniczący został przesłany plan Gminy Branice dotyczący planowanych 
inwestycji na lata 2006 – 2013, kilka zostało wykonanych w ubiegłych latach ale nie 
wszystkie .  
P Przewodniczący: My sami go uchwaliliśmy.  
R.Dornfeld: JeŜeli chodzi o wieloletni plan finansowy to są niespójności dotyczące budŜetu 
na ten rok. 
P. Wójt: BudŜet jest bardzo konkretną sprawą, obiecuje Ŝe na następnej sesji będziemy 
rozmawiać bardzo dokładnie na ten temat. Dwa lata temu nie mogliśmy wiedzieć, 
przewidzieć wszystkiego. Pewne zadania są zapisane na kilka lat, ale to się wszystko zmienia. 
R. Podkówka: Komisja. Zadań Społecznych, Oświatowych, i OSP jeździła po szkołach. Jest 
duŜo wykonywanych remontów. zaleŜy to wszystko od spręŜenia środków. Co mogą 



dyrektorzy to robią. jakie mają środki to inwestują. Nie jest to równe w poszczególnych 
szkołach, ale cóŜ. 
R. Dornfeld: Nie sam dyrektor decyduje o remontach. 
R. Mokrzycki: Czy odpis dla nauczycieli jest obligatoryjnie naliczany?. 
P. Skarbnik: Nie 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad budŜetem na 
2008 rok. 
Za : 12 
Wstrzymało się 2 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie budŜetu Gminy Branice na 2008 r. 

( Uchwała Nr XVII/80/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 

Ad.10 
Przewodniczący powitał Radnego Powiatu Głubczyckiego Tadeusza Krupe  
Przewodniczący: Skorzystajmy z obecności Pana Krupy i zapytajmy o nasze drogi. 
P. Krupa: Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie i Panowie radni, Panie i Panowie 
sołtysi. Nasza współpraca jest dobra, jesteśmy na bieŜąco informowani o sprawach Gminy. 
Aby dalej była taka współpraca. 
Droga Lewice – Zubrzyce jest to priorytet najwaŜniejszy. Jest to realne. Moim działem jest 
Kultura, Oświata i Sport oraz Komisja rewizyjna. Co mogę zaproponować, to przede 
wszystkim środki, które zostały juŜ uruchomione. To jest kapitał ludzki. Zorganizowano takie 
projekty w 5-6 szkołach. W takich projektach startowali nauczyciele w celu pozyskania 
środków. Trzeba teŜ zwrócić uwagę na projekty miękkie – boiska, place zabaw. Chciałem 
zapytać czy przygotowano projekt interrego dla Gminy Branice? JeŜeli przedszkole, straŜ 
przygotują taki projekt osobno to jest to bezsensu. Lepiej razem przygotować 2 – 3 duŜe 
projekty. 
Interpelacje kierowane do mnie proszę składać na piśmie, będę doprowadzał je do końca. 
Zajmę się kaŜdą sprawą, która będzie do mnie skierowana. 
R. Zakowicz: Ile trzeba mieć udziału w projektach? 
P. Krupa: Wkład wlasny to 0%, tylko własna praca. Chciałbym zapytać kto z Państwa powie 
ile pieniędzy oświata, nauczyciele pozyskali dla Gminy?    
P. Wójt: Jest program tak zwany transgraniczny. Związku z otwarciem granic zostały otwarte 
dla nas moŜliwości korzystania przez nas z obiektów sąsiada takich jak: baseny, lodowiska. 
Widoki mamy dość ciekawe. Jeśli pojawią się projekty lekkie będziemy prowadzić je z 
partnerami czeskimi. 
R. Podkówka: Panie Tadeuszu Panu się dziękuje, Ŝe przyjedzie Pan i nas wysłucha. JeŜeli 
będziecie robić drogę w Bliszczycach to nie tylko ją połatać, ale zrobić to porządnie, bo po 
ostatnim łataniu wszystko się rozlatuje. Chciałbym abyśmy spotkali się z radnymi powiatu. 
P. Krupa: w Głubczycach są radni i Komisja porządku publicznego. 
P. Przewodniczący: Powiat stara się o przekazanie drogi do Wiechowic przez Włodzienin dla 
Samorządu Województwa? 
P. Krupa: W interesie powiatu byłoby to dobre, gdybyśmy przekazali. Mieliśmy mały dylemat 
by to zostawić i przekazać dla województwa, ale co jak oni nie wezmą., to co wtedy? 
Rozmowy są, ale nic jeszcze nie jest ustalone. 
Sołtys Humeniuk: Trzeba coś zrobić z transportem rolnym, bo drogi które są robione zaraz są 
niszczone. 
P. Krupa: Były juŜ rozmowy z policjantami, ale drogi te są niszczone przez cięŜki sprzęt 
nocą. Dlatego jest to dobry argument rozmów na temat drogi Lewice – Zubrzyce. 



P. Kleniewski: Sprawa dróg musi być jakoś inaczej uwaŜana. Dwa lata ma droga od 
przestanku do Jędrychowic a jest juŜ popękana, skutkuje to tym Ŝe są wyrwy, ktore nie są 
zasypywane. Śmierć osiemnastolatka, który zginął na drodze Włodzienin – Dzbańce wieś jest 
takŜe w pewnym stopniu winą właściciela drogi bo ten chłopak wpadł w wyrwę. 
R. Lenartowicz R.: DuŜo winy jest w tym, Ŝe nie ma kolei. DuŜo droga by była odciąŜona 
gdyby były koleje. 
P. śłobicki: Na zebraniu we Włodzieninie Wójt powiedział, Ŝe kaŜdy ma mieć kubeł na 
śmieci. A śmieci są wszędzie, po rowach i  nikt tego nie rozlicza. 
Jeszcze most na rzece Troi, nic się nie robi w tej sprawie. 
R. Zakowicz: Na jakim etapie jest wycinka topoli na drodze Włodzienin – Jędrychowice? 
R. Mokrzycki: Dotyczy rozpiski  śmieci. Jak to jest z tym raz w tygodniu, dwa razy? 
P. Krupa: Mam prośbę do radnych, by jak jest jakiś problem to przyjść powiedzieć. Z 
sołtysami współpracuję.  JeŜeli chodzi o drogi. Byłem juŜ w wielu krajach i gdy zjeŜdŜam z 
autostrady w tych państwach to jestem dumny, Ŝe jestem polakiem. Byłem teraz na Mazurach. 
Kiedyś była tam bieda z drogami a teraz jest dobrze. 
P. Przewodniczący: podziękował Panu Krupie za przybycie 
    Proponuje przegłosowa: 
 ,,Stanowisko Rady Gminy z dnia 15.01.2008 r. w sprawie sprzedaŜy przez                               
Agencję Nieruchomości Rolnych dzialek nr 7/7, 188,10/3, 10/4, 10/6, 10/7, 10/24, 
443/5,443/6 połoŜonych w Boboluszkach oraz działek o nr.1125/1, 1125/2 połoŜonych w 
Branicach”   
które dostaliście państwo na kartkach i dopisać w nim ,, sprzeciwiamy się sprzedaŜy” 
Za: 14 
R. Deptuła: Mam pytanie. Od strony Lewic jest postawiony znak zakaz ruchu trzeba coś 
zrobić by rolnicy mogli wjeŜdŜać na pola z tej drogi. Postawić moŜe na drodze dalej jakiś 
szlaban by nie mogły jeździć auta. 
R. Podkówka. Taki ładny zalew a nie moŜemy rekreacyjnie pojechać i zobaczyć. Ściągnąć 
zakaz, przecieŜ wszyscy wiedzą, Ŝe jest tam zalewie. 
R. Dornfeld: Zgłaszałem kilka razy, Ŝe latarnie w Branicach nie świecą i nic nadal nie jest 
robione w ej sprawie. 
R. Bryl: Dzieci chodzące do Gimnazjum muszą przejść przez podwórko gdy idą na sale i z 
niej wracają. Po wychowaniu fizycznym są zgrzane i bez kurtek wychodzą na podwórko, 
czego skutkiem są choroby. Prosiłabym by uwzględnić budowę jakiegoś przejścia między 
szkołą a salą gimnastyczną. 
R. Dornfeld: Chciałbym by sala gimnastyczna w Branicach była takŜe dostępna w sobotę i 
niedzielę. 
 
Ad.11 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : 
K. Andrejczuk 

 


