
                                                        Protokół Nr XVIII/08 

z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 29 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, 
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.Zmiany w budŜecie na rok 2008r 

10.Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

11.Powołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

12.Ustalenie ryczałtu za przejazd samochodem dla Wójta Gminy Branice. 

13.Przyjęcie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Branice. 

14.Uchwalenie Planu Pracy Rady Gminy Branice na 2008 r. 

15.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. 

16.Wolne wnioski i zapytania. 

17.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. 



R. Dornfeld: Panie Przewodniczący chciałbym abyśmy pominęli 4 punkt porządku obrad, 
poniewaŜ dostaliśmy protokół z poprzedniej sesji dzisiaj i nie mieliśmy kiedy go przeczytać. 
Przenieśmy ten punkt na następną sesje. 
Przewodniczący: Zapytajmy radcę czy moŜna tak zrobić. 
Radca: Tak, moŜna. 
Przewodniczący: Podaje do glosowania wniosek Radnego Dornfelda 
Za 11 
Wszczymało się:1  
 
Przewodniczący rady Gminy odczytał poprawiony porządek obrad, z pominięciem punktu 4 i 
przystąpiono do głosowania. 
Za. 14. 
 
Ad.4.— 
--------------------------------- 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu ). 
Ad. 6. 
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy: Byłem inicjatorem i uczestniczyłem w 
planowaniu harmonogramu imprez. Rozmawialiśmy o przekazie informacji. Następnie 
chciałem przeprosić, Ŝe tak częściowo uczestniczyłem w komisjach. Przyjmowałem w 
poniedziałek interesantów w biurze Rady Gminy. Uczestniczyłem w spotkaniu z 
wicemarszałkiem. Korygowaliśmy pismo do Agencji dotyczące naszego sprzeciwu w sprawie 
działek. 
 
Ad. 7. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. 
 
Ad. 8. 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Dornfeld - 1 int., 
R. Zakowicz - 2 int., 
R. Lenartowicz R. - 1 int., 
R. Telega - 2 int. 
P. Bartoszewski: Co do topol. Ja złoŜyłem pismo do starostwa. Co roku składam. śyczą sobie, 
Ŝeby za m3 zapłacić 100 złoty i na to miejsce posadzić 3 drzewa. Ja nie potrzebuje pieniędzy 
za te drzewa i tych drzew. Napisałem o zezwolenie na ścięcie drzew ale co ja mam zrobić z 
tymi drzewami. 
R. Deberny: Za ścięcie jednego drzewo wychodzi 320 złoty, to który rolnik się na to zgodzi. 
Mi teŜ się to nie opłaca. Sytuacja jest nie ciekawa. 
R. Glapa: Ja uwaŜam, Ŝe te drzewa naleŜą się rolnikom.  
Wójt: Ja w Gminie wystawiłem 1600 pozwoleń na ścięcie drzew. KaŜdy odpowiada za swoją 
funkcję. Ja przekaŜe interpelację dotyczące dróg, ale nie powiem kiedy, gdzie i jak.  
R. Telega: Pan moŜe w zły sposób odebrał moje interpelacje. Ja proszę aby było to 
przeanalizowane. Nie Ŝądam aby było to zrobione w 100%, ale by było to przeanalizowane. 
Przewodniczący: Powitajmy Pana Tadeusza Krupe i spytajmy o te topole. 
Wójt: Trzeba ogłosić przetarg. Trudno mieć do Pana Krupy pytania bo to sprawa zarządu. 
Trudno jest mi teŜ odpowiadać w imieniu innych. Ja mogę odpowiadać za drogi gminne a za 
powiatowe nie mogę nic mówić, bo kaŜdy odpowiada w ramach swych kompetencji. 



P. Krupa: Dzień Dobry. Jestem troszeczkę lepiej przygotowany niŜ ostatnio. Interpelacje 
sołectwa Dzbańce w sprawie pasów i znaków. Pasy będą ale nie teraz bo nie pozwalają na to 
warunki atmosferyczne. 
JeŜeli chodzi o topole na drogach powiatowych dostałem od wice starosty odpowiedź, Ŝe jest 
juŜ przygotowywany przetarg. Odnośnie dróg chciałem przedstawić ile powiat przekazał na 
gminy: Kietrz 11400km2, Branice 13522 km2, Baborów 7000 km2, Głupcze najwięcej. 
To jest za rok 2007, zostawię tą informację u Pana Wójta. Sprawa pojawiła się odnośnie DPS 
- ów. Jest sprawa cięŜka. Dane, które otrzymałem: w roku 2006 zwiększono na DPS-y 
965000zł., w roku 2007 167200 zł. 
Proszę zgłaszać interpelacje, ja będę przekazywał, zgłaszał je. 
R. Podkówka: Muszę się odezwać. Wynagrodzenia w DPS-ach są bardzo niskie. Pracownicy 
DPS-ów w powiecie Głubczyckim zarabiają mało. Są podwyŜki dla nauczycieli a dla 
pracowników DPS-ów nie ma. PodwyŜki mają tylko ci co wychodzą na ulice, a ci co nie 
wychodzą to nie mają.  
P. Krupa: Uwaga słuszna, ale wszyscy wiedzą,Ŝe propozycje podwyŜek nie są od razu.  
R. Deberny: na temat dróg to chciałem powiedzieć, Ŝe te wielkości o którychto pan mówił to 
wyszło jedynie 2 km. 
P. Krupa: Pan mówi Ze tylko 2 km., ale ja mam dane ile w pozostałych latach zostało 
zrobione 
Przewodniczący: Ogłaszam 5 minutową przerwę. 
 
Ad. 9. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budŜecie i przystąpiono do 
glosowania. 
Za:13 
 
  Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą budŜet Gminy Branice na 2008 rok 
              ( Uchwała Nr XVIII/81/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
Ad. 10. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli i 
przystąpiono do głosowania. 
Za:13 
 
   Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół  
i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania 
dodatku   mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli. 
               ( Uchwała Nr XVIII/82/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego i przystąpiono do glosowania. 
Za:13 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawię powołania Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w     
                                                         Branicach            
                   ( Uchwała Nr XVIII/83/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 



Ad. 12. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenie ryczałtu za przejazd 
samochodem dla Wójta Gminy Branice. 
Za: 13 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Branice 
miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne własnym samochodem 
osobowym do celów słuŜbowych. 
             (Uchwała Nr XVIII/84/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
Ad.13. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący dodatku specjalnego dla Wójta Gminy 
Branice. 
Za: 13. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Branice 

na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
             (Uchwała Nr XVIII/85/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
Ad. 14. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały Planu Pracy Rady Gminy Branice na 2008 r. 
Za: 13  
 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Branice na 2008r 
              (Uchwała Nr XVIII/86/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
 
Ad. 15. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej 
Za: 13 
 
           Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
              (Uchwała Nr XVIII/87/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
Ad. 16. 
R. Deptuła: Jak daleko jest zaawansowana sprawa przejęcia działek w Lewicach przez 
Agencję? NaleŜałoby rozwiązać ten problem bo tamuje się sprzedaŜ garaŜy. Chodzi o to by to 
prawnie przeprowadziła Gmina. 
Wójt: My mamy wstępnie określone nasze potrzeby. JeŜeli chodzi o garaŜe ja juŜpodpisałem 
potrzebne dokumenty. Ze strony Gminy jest to wszystko załatwione, teraz tylko powinien być 
ogłoszony przetarg. Z Agencją się porozumiemy a garaŜe sa juŜ załatwione. 
R. Mokrzycki: Odnośnie grafiti. UwaŜam Ŝe naleŜałoby stworzyć ośrodki,domy kultury, by 
młodzieŜ tam mogła się wykazać. Kary nic nie dają. Jedni są karani a drudzy nie.  
Wójt: Zgadzam się i jestem otwarty aby coś w tym kierunku zrobić. Jest prowadzone 
postępowanie policji w tej sprawie.  
R. Bryll: Chciałam Panu Krupie podziękować za to, Ŝe przychodzi Pan do nas i nas 
wysłuchuje. Chciałabym aby Pan przekazał w powiecie, Ŝe droga biegnąca przez Posucice 
jest zła. Jest tam co raz więcej dziur. Zwiększył się tam ruch. Proszę Ŝeby to było poruszone 
w powiecie. Jak będzie trzeba to napisze interpelacje. 



R. Glapa: Do Pana Krupy. W Boboluszkach na drodze nie ma studzienki, rów jest wyrównany 
z jezdnią i nie ma gdzie odpływać woda. Gdy jest mróz to na tej drodze jest ślizgawica. 
P.Krupa: dziękuje za uznanie. Tak proszę pisać interpelacje. Lepiej jak jest to na piśmie, 
nawet e-meil-em proszę pisać. Proszę pisać interpelacje i dać przewodniczącemu on przekaŜe. 
Zostawie takŜe swego e-meila. Odbędzie się spotkanie radnych powiatu z radnymi gmin. 
JeŜeli chodzi o ferie, mamy juŜ plan. Nam podlegają szkoły średnie. 
Dochodzą słuchy o zalewie, aby zorganizować tam lodowisko. Absolutnie nie. 
P. Przewodniczący: Ja mam wraŜenie Ŝe jak zgłaszamy do powiatu informację to tam 
odbierane jest to jak nalot. 
Wójt: jest pomysł z miastem Opava i Krnov o wynajęcie basenów, lodowisk.  MłodzieŜ 
będzie korzystała z tych obiektów. Pokryje to w pewnym stopniu Gmina. 
R.Podkówka: Odnośnie grafiti. śona przekazała mi, Ŝe były na murze obraźliwe słowa na 
temat Jana Pawła II. Trzeba coś z tym zrobić.  
Sprawa granic. Po wejściu do szengen mówiono, Ŝe moŜna przekraczać granice w dowolnym 
miejscu. Mnie zatrzymali wojskowi i powiedzieli, Ŝe są wytyczone granice do przekraczania 
granic. Proszę Wójta aby dowiedzieć się jak to naprawdę jest. 
Wójt: JeŜeli chodzi o grafiti to te osoby są juŜ znane, policja czeka na złapanie ich na 
gorącym uczynku. 
Granice moŜna wszędzie przekraczać. 
R. Deptuła: Kiedy zostanie zaczęte sadzenie drzewek w Lewicach na terenie przy 
zalewowym. Zamiast mają tam siać na dziko, to gmina powinna juŜ tam ciś robić.  
P.Przewodniczący: jest pomysł aby zorganizować jakąś komisje, sztab do spraw 
zagospodarowania terenu.  
R. Zakowicz: Trzeba wystąpić do powiatu aby przekazali nam informacje gdzie i kiedy będą 
robione drogi powiatowe. śeby dali jakiś wykaz.Druga sprawa o wandalach. W jedną noc 
chyba wszędzie byli bo u nas teŜ. 
Wójt: JeŜeli chodzi o zbiornik we Włodzieninie to na następnej sesji chciałbym abyśmy 
popracowali nad planem zagospodarowania. MoŜemy nad tym planem popracować. JeŜeli 
chodzi o zalesienie to wie, Ŝe coś jest robione, ale plan zagospodarowania terenu jest jak 
najbardziej właściwy. 
P.Kleniewski: Chodzi mi o pasy. W piśmie, które dostałem jest określony termin kiedy 
zostaną one wykonane,(w IV kwartale). Chodzi teŜ o to Ŝeby postawić znak Ŝe są tam takie 
pasy. Pasy są juŜ zatarte. 
P.Przewodniczący: JeŜeli chodzi o znaki w Dzbańcach, są tam jeszcze stare znaki, niezgodne 
z prawem. Tłumaczyli się tym, Ŝe nie mają pieniedzy. 
P.Kleniewski: W Dzbańcach Wsi od strony Jędrychowic jest straszny znak, tak zniszczony. 
P.Bartoszewski: U nas teŜ miał miejsce wandalizm, w kaplicy. 
P. Kiszczyk: w Wysokiej, w jednym miejscu na tzw. ulicy Górnej nie ma oświetlenia i jest 
tam bardzo ciemno. Proszę mieć to na uwadze.  
P.Przewodniczący: Jest to uwzględnione w budŜecie na ten rok. 
P. Sęga: W Uciechowicach ruch się zwiększył a dzieci nie mają jak dochodzić do szkoły. 
Trzeba coś z tym zrobić.  
R. deberny: To trzeba o tym rozmawiać w powiecie. 
Odnośnie wandali. My to nie mamy policji, trzeba zgłosić się do pana komendanta, bo 
policjanci są wysyłani do Kietrza i pełnią tam funkcję. 
P.Przewodniczący: Zaprośmy na następną sesje Pana komendanta, ................................ 
R.deberny: Chodzi o most we Włodzieninie. Środkowy filar jest podmyty do połowy. 
 
Ad. 17 
 



Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : 
K. Andrejczuk 

 


