
Protokół Nr XXI/08 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 1 kwietnia 2008 r., godz. 10.00 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 

  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice - Józef Małek, 
Radny Powiatu Głubczyckiego - Tadeusz Krupa, 
Gminny Komendant StraŜy PoŜarnych Józef Orłowski, 
Pracownia Urbanistyczna ,, AGO_PROJEKT’’ - Orzeł BoŜena, 
Dr inŜ. o specjalności inŜynieria ochrony środowiska. - Krzysztof Kaczmarski, 
Prezes Spółki WIPA 2 - Niemczewski Marek, 
Kazimierz Suliga, 
Marian Stec. 
  
  

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 o bezpieczeństwie p. poŜarowym na terenie Gminy Branice. 
10. Sprawozdanie Wójta Gminy Branice z działalności OPS-u w 2007 roku. 
11. Udzielenie informacji dotyczących lokalizacji szatni dla klubu sportowego ,,Orzeł?? 
Branice. 
12. Sprawozdanie Komisji Rozwiąz. Probl. Alkoh. z realizacji zadań zawartych w Gminnym 
Programie za 2007 r. 
13. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok. 
14. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 
urządzeń elektryki wiatrowej. 
16. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów połoŜonych w gminie Branice, sołectwie 
Branice. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Branice. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego uŜywania działki połoŜonej w DzierŜkowicach 
20. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego uŜywania działki połoŜonej w Branicach. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Uciechowicach. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Branicach. 
23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. 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. 
P. Rasiuk: Czy mogę zapytać, czy mogę prosić o głos, jako była radna, jako radna? 
Przewodniczący: Myślę, Ŝe po przegłosowaniu porządku obrad sesji.  
R. Zakowicz: Rozumienie Panie Przewodniczący, Ŝe punkt Pani Doktor Rasiuk będzie w 
pierwszej kolejności ujęty? 
Przewodniczący: Tak, po przegłosowaniu porządku obrad sesji. 
 
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 
Za: 13 
  
W trakcie rozmów weszła Radna Bryl Bernadetta. 
  
Przewodniczący: Ja tylko nadmienię ze swojej strony, powiem tak. Jest to sytuacja i dla Pani i 
dla wszystkich trochę taka nieciekawa. Czyniliśmy starania Ŝebyśmy jakoś funkcjonowali. 
Pojawiła się sytuacja pracy  na mieniu a pracy  jako radnej. Był wniosek poddany pod 
głosowanie związku z tą sytuacją o wygaśnięcie mandatu, rada się do tego nie przychyliła, 
podjęła negatywne stanowisko. Następnie  wojewoda na tą naszą uchwałę wydał  zarządzenie, 
rozstrzygnięcie w trybie nadzorczym, Ŝe rada nie wywiązała się ze swoich podstawowych 
obowiązków. My na sesji nie zgadzaliśmy się z tym bo uwaŜamy, Ŝe rada nie wybierała tą 
naszą Radną Ŝeby rada miała odwoływać. Odwołaliśmy się do  NSA, i tutaj w kolejnym 
punkcie Pani radczyni poinformuje, Ŝe takowe ostateczne rozstrzygnięcie było 
prawdopodobnie 13 marca. My cały czas ze swojej strony uwaŜaliśmy, Ŝe stan Radnych jest 
15. Dziękuję. Proszę bardzo oddaję głos. 
P. Rasiuk: Bardzo się cieszę, Ŝe Pan Przewodniczący przedstawił tak bardzo jasno sytuację, 
niemal, Ŝe wywołał mnie Pan tak jak uczniaka do tablicy. Wolałabym, Ŝeby było to 
powiedziane w radiu, w mediach publicznych. Ripostując Pana wyjaśnienia potwierdzam, Ŝe 
Rada się odwołała, zresztą to wszyscy wiedzą. Natomiast chciałam zapytać Pana 
Przewodniczącego czy jako urzędnik państwowy Pan ma prawo kłamać. Kłamać i mówić 
rzeczy, które są nieprawdziwe. Okłamał Pan media, okłamał Pan moich wyborców, okłamał 
Pan siebie i okłamał Pan mnie. Nie wolno proszę Pana kłamać. KaŜdego człowieka, a Pana w 
szczególności jako urzędnika państwowego obowiązuje takie samo prawo. Skłamał Pan, Ŝe 
nie przychodzę na sesje, Ŝe zostaję zawiadamiana za kaŜdym razem odmawiam i przez to jest 
kłopot. W woli wyjaśnienia, nie! Nie zawiadamia mnie Pan. JeŜeli pan twierdzi, Ŝe 
zawiadamia proszę bardzo o listę. Mój prawnik równieŜ prosił o listę, poniewaŜ 
zawiadomienia wysyłane są pocztą poleconą to kaŜdą przesyłkę muszę swoim podpisem 
potwierdzić, Ŝe otrzymałam. Zobaczymy ile Pan wysłał, ile ja podpisałam. To nie jest 
licytacja. To jest jedna rzecz dla wyjaśnienia dla moich wyborców, poniewaŜ ja muszę 
poinformować dlaczego nie przychodziłam na sesję. Krótka odpowiedz poniewaŜ Pan mi 
zabronił. Pani Radczyni na ostatnie praktycznie dni, kiedy kończyło się wygaśnięcie mojego 
mandatu powiedziała mi wyraźnie, Ŝe nie mogę tutaj przychodzić. Nie jest to wina ani Pana 
ani niczyja, jest taka ustawa, są twarde litery prawa. Rozumie. A więc trzeba było 



ustosunkować się do tego i taką prawdę przekazać w radiu, a nie kłamliwą, Ŝe ja nie 
przychodzę poniewaŜ: to, to, to. To jest nie prawda, proszę to odwołać.  Wnoszę skargę do 
radnych, wnoszę skargę do Wójta i wniosłam równieŜ skargę do sądu. Niestety, nie wolno 
kłamać. Trzeba wiedzieć co się mówi.  Druga sprawa, Pan doskonale wie, Ŝe Pan namawiał 
mnie do tego Ŝebym ja jako Radna złoŜyła osobiście po prostu wniosek, Ŝe rezygnuję  z 
Radnej. Nie mogłam tego zrobić, Pan doskonale o tym wiedział. Odpowiedziałam moŜe Panu 
bardzo enigmatycznie, Ŝe nie mam długopisu, była to moŜe taka nie jasna odpowiedź. Nie 
mogłam tego zrobić, poniewaŜ na mocy prawa ten mandat mi wygasł, o czym tutaj była 
mowa. PoŜegnałam się z Radnymi. Byłam na tej ostatniej sesji. Nie widzę problemów. Nie 
wiem jaki problem jest dla Pana Ŝeby tak kłamać w mediach. To jest jedna sprawa. Po za tym 
wie Pan co, mówi Pan o tym w radiu, Ŝe nie wstawianie się moje na sesje jest nie 
odpowiedzialne. Nikt nie udzielił mi odpowiedzi, zadałam Panu pytanie czy moja obecność 
jako Radnej i moje głosowanie jest waŜne? Bo ja nie wiem, nie znam się na prawie. JeŜeli ja 
będę podnosić rękę do góry, a później Rada będzie miała kłopoty z kaŜdą jedną uchwałą 
przegłosowaną to gdzie tkwi wina? Proszę mi powiedzieć. I Radni doskonale wiedzą, Ŝe przez 
dwie kolejne kadencję był taki sam Radny jak ja. Nikomu to nie przeszkadzało, przychodził 
na sesję, pobierał diety. To teŜ jest bardzo waŜna sprawa na co zwrócił mi uwagę mój 
prawnik : ,, Proszę nie chodzić, poniewaŜ kaŜdy podpis pod kaŜdą złotówką jest przeciwko 
Pani, nikt Pani nie obroni’’. I to jest prawda Panie Przewodniczący. Nie wiem co Pan chce 
ugrać. Myślę, Ŝe uczciwie byłoby gdyby Pan przyszedł i powiedział: ,, Pani Doktor jest taka 
sytuacja chcemy Ŝeby wrócił Pan Chuchla’’ UŜywamy nazwisk, które są od półtora roku 
przewijające się tutaj. Byłby to jakiś sposób na załatwienie tej sprawy, a nie za moimi plecami 
knuć.  Sąd mnie pyta w listopadzie ubiegłego roku czy ja chcę być stroną w sprawie? 
Dzwonię do Sądu Administracyjnego i pytam się w jakiej sprawie, bo Pan zapomniał mnie 
powiadomić przez półtora roku, Ŝe odwołał się Pan do Sądu w mojej sprawie. Ja rozumie, Pan 
mnie broni, walczy o mnie w sądzie, a jednocześnie pomawia mnie w radiu, w mediach. Tak 
nie moŜe być. Ja jestem zbyt powaŜną osobą Ŝeby takie rzeczy rozgrywać w taki 
nieprzyjemny dla mnie sposób. Radni są i Radni słyszeli. Pani radczyni siedząc tu, przy tym 
stole powiedziała wyraźnie: ,,Wygasł Pani mandat, nie jest Pani Radną’’. Zapytałam się: ,, 
Mam nie przychodzić?- Tak’’. Pan teŜ mi mówił, a jednocześnie wysyła mi Pan przez  cztery 
kolejne miesiące zawiadomienia. Następne nie. Wielokrotnie Radni odwiedzali mnie w 
gabinecie, poniewaŜ jestem tu lekarzem, nie jestem jakąś osobą, która się gdzieś ukrywa. 
Zadawali mi pytanie: ,, Pani Doktor dlaczego nie przychodzi Pani na sesje?’’ Odpowiadałam: 
,, Nie mogę, poniewaŜ nie jestem Radną’’. Jeszcze chciałam powiedzieć wnoszę skargę 
formalną do Radnych, którzy wiedzą jaka jest sytuacja, do Wójta i niestety do Sądu juŜ 
wpłynęła i będę oczekiwać na odpowiedź. 
Przewodniczący: Powiem tylko krótko, Ŝeby nie przedłuŜać. A więc tak. JeŜeli chodzi o 
sprawy mandatu czy o wygaśnięcie o tym nie przewodniczący decydował, o tym decydowała 
Rada. Było zaŜalenie, Rada podjęła taką  uchwałę, przewodniczący był tylko wykonawcą.  
Druga sprawa jeŜeli chodzi o zaproszenia, trzeba przyznać, bo później dochodziłem do tego, 
dopiero po tych sprawach. Faktycznie nastąpił jakiś błąd w sztuce tzn. natury organizacyjnej, 
Ŝe na etapie tym nie przychodziły zaproszenia. Później od jakiegoś moment faktycznie nie 
dochodziły. Tu przyznaję się do tego, Ŝe gdzieś tam nastąpił błąd ale zaproszenia były 
podpisywane, ale nie byłem przekonany do końca, Ŝe takowe nie trafiały. Zresztą na kaŜdym 
porządku obrad sesji mówiłem, Ŝe na stan Radnych 15 obecnych jest tylu i tylu. A więc cały 
czas traktuję, Ŝe Radna jest w dalszym ciągu Radną. To co było na spotkaniu u Państwa 
Radców, to Państwo Radcowie wyjaśniali. Nawiązane to było do jeszcze Radnego Chuchli. 
Pani sytuacja była podobna. Było to teŜ w porządku obrad sesji, było głosowani, zresztą 
niektórzy Radni pamiętają. Rada teŜ się do tego nie przychyliła, tylko dziwnym trafem jakoś 
na tamto rozstrzygnięcie, czy na tamtą uchwałę nie było zaŜalenia od Wojewody. Nie wiem. 



Kwestia paru dni i juŜ mieliśmy zaŜalenie ze strony Wojewody na to rozstrzygnięcie w woli 
takiej informacji, Ŝe teŜ takowe były podejmowane. 
 P. Rasiuk: Ja tylko chciałam odpowiedzieć na Pana przyznanie się. Przyznanie się wśród 
Radnych i to dwukrotne, Ŝe Pan kłamał. Panie Przewodniczący to Pan występuję w mediach, 
zaprasza Pan radio, mówi Pan do ludzi, mówi Pan nieprawdę. Mało tego. Sprawa dotycząca 
nie wysyłania zaproszeń to nie sprawa z przed tygodnia czy z przed miesiąca. Naprawdę, 
proszę sobie zobaczyć do tyłu, to sprawa, która się ciągnie od roku. Patrzę na Radnych, którzy 
zadawali mi pytania dlaczego nie przychodzę. Odpowiedź moja była bardzo szczera : 
,,PoniewaŜ nie dostaję zawiadomień’’. Na to niektórzy Radni, którzy przychodzili kolejny raz 
do mnie do gabinetu powiedzieli: ,,Pytaliśmy się pana przewodniczącego odpowiedział, Ŝe to 
nie jest prawda’’. Więc wie Pan, rok cały Pan kłamał. Okłamał Pan równieŜ wszystkich ludzi 
którzy słuchali. Nie słuchałam tej audycji. Pan sobie pozwala na takie kłamliwe określenia 
mojej osoby. Nie zasłuŜyłam sobie. Mówię Panu, wniosłam skargę do Sądu. Trzeba się z tego 
wytłumaczyć, tak nie moŜna. 
 Radczyni: Wszystko zostało powiedziane. Kwestia mandatu w takiej sytuacji w jakiej była 
Pani Doktor to jest kwestią dyskusyjną dlatego, Ŝe moim zdaniem ten mandat wygasa z mocy 
prawa. Sama Uchwała Rady Gminy jest tylko aktem deklaratoryjnym nie konstytucyjnym, nie 
wywołuje skutków prawnych. Natomiast w tej sprawie musi zapaść jakieś rozstrzygnięcie, 
albo w postaci Uchwały Rady Gminy albo tak jak to zostało przekazane do rozstrzygnięcia 
nadzorczego. Jest to dokument, który sankcjonuje ten stan prawny. Pozwala na to aby ten 
mandat rozwiązać po to Ŝeby uzupełnić w artykułach prawnych. Bo dopóki  nie ma 
dokumentu, który sankcjonuje ten stan prawny to cały czas mamy problem. 
W związku z tym, Ŝe Rada nie podjęła takiej uchwały a Ŝeby ten mandat wygasić, ostatecznie 
to w trybie nadzorczym Wojewoda po prostu wydał taką decyzję. Rada się z tą decyzją nie 
zgodziła i została złoŜona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który tą 
skargę oddalił. Wyrok Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny z uwagi na to, Ŝe 
złoŜyliśmy wniosek o uzasadnienie i dopiero 30 dni od momentu otrzymania wyroku z 
uzasadnieniem to jest czas na zaskarŜenie skargi kasacyjnej naszego Biura Wyborczego 
Druga Instancja. ZłoŜenie albo nie złoŜenie skargi kasacyjnej oznacza, Ŝe wyrok w tym 
momencie staje się prawomocny. To tak jak jeszcze raz powtórzę jest tylko czynnością dla 
mnie taką techniczną,, umoŜliwiającą fizyczne wykreślenie Pani Doktor jako Radnej i tutaj 
podjęcie czynności przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Natomiast jest to dyskusyjne, 
czy w tym czasie zanim zostanie wydany akt, który umoŜliwia wykreślenie jest moŜliwość 
Ŝeby Pani sprawowała funkcję Radnej. Zgadzam się z Pani prawnikiem, Ŝe mogłyby być 
problemy jeśli Pani by brała diety. To jest kwestia wyroku Sądu. Czy uznałby, Ŝe ten mandat 
juŜ wygasł, i Pani nie moŜe, nie naleŜą się te środki, czy Ŝe ten mandat wygasa dopiero  z 
chwilą kiedy zostaje wydany wyrok Sądu Administracyjnego. 
 P. Rasiuk: MoŜe nie tak bardzo chodzi tutaj o te środki, bo to są rzeczy, które dla mnie nie są 
waŜne. Natomiast chodziło o waŜność mojego głosowania. Nie chciałam robić Ŝadnych 
problemów dla Radnych, poniewaŜ na kaŜdej sesji, na kaŜdym spotkaniu komisji zapadały 
jakieś decyzje. Nikt nie był w stanie odpowiedzieć jak ja będę głosować, czy to będzie 
prawidłowe czy nie. Natomiast zapytanie do Pani Prawnik jest bardzo waŜne, bo Pani 
wytłumaczyła mi jaka sytuacja zaistniała i dlaczego mnie Pan Przewodniczący wywołał jak 
uczniaka do tablicy. PoniewaŜ nie moŜe być tak, Ŝe Pan Przewodniczący zarzuca mi, Ŝe ja nie 
przychodzę na sesję. Nie moŜemy naginać czegoś co jest w zasadzie ustawą, która nie 
wiadomo jak się ma do tego. To nie jest takie proste.  
Radczyni: Proszę Państwa jeszcze ostatnie zdanie w tej kwestii powiem. Z wielkim 
szacunkiem dla Pani Doktor i dla wszystkich Państwa Ja tutaj jestem tym organem, który to 
ocenia i nie przestane wydawać opinii na ten temat. Dlatego pozostawię to bez komentarza.  



R. Dornfeld: Mam pytanie do Pani Mecenas. Czy w świetle prawa Pani Rasiuk jest Radną czy 
nie? 
Radczyni: Ja juŜ powiedziałam. Moim zdaniem nie, dlatego, Ŝe mandat wygasł z mocy prawa. 
Natomiast jest to kwestia dyskusyjna.  
R. Dornfeld: To w takim razie ile było sesji od tego momentu na których Pan Przewodniczący 
jak czytał ilość radnych i stwierdzał, Ŝe nie ma Pani Rasiuk, dlaczego Pani nigdy nie zabrała 
głosu, Ŝe powinno być wykreślone, Ŝe powinna być suma 14 a nie 15? Dlaczego Pani głosu 
nie zabierała? 
Radczyni: Panie Radny ja tu nie jestem od tego Ŝeby sprawdzać ile jest radnych obecnych i 
nie obecnych. 
R. Dornfeld: Tu nie chodzi o liczenie, o rzecz techniczną ale o stwierdzenie faktów. 
Radczyni: Nie mam takiego obowiązku Ŝeby sprawdzać treść protokołu.  
R. Dornfeld: Nie chodzi o stwierdzenie treści protokołu, nie chodzi o sprawdzanie, tylko 
chodzi o przesłanki. 
Przewodniczący: Dlatego teŜ kończąc bo dyskusja moŜe się jeszcze toczyć. My jako Rada 
Gminy, moŜe nie tylko my znaleźliśmy się w takiej sytuacji, bo sami widzicie do końca 
według prawa, nie wiem, jest tak albo tak, jest to kwestia interpretacji. 
P. Rasiuk: Jestem bardzo wdzięczna, Ŝe Pan Przewodniczący to mówi tylko wdzięczność 
moja byłaby jeszcze większa gdyby tak Pan właśnie powiedział w radiu. A nie mówił, Ŝe 
Radna jest winna, nie przychodzi.  
Przewodniczący: Nie powiedziałem tak. 
P. Rasiuk: Powiedział Pan. Dzisiaj Pan wytłumaczył. Dlatego proszę, Ŝeby Pan sprostował w 
radio, Ŝeby Pan powiedział, Ŝe Pan prostuje, Ŝe nie przysyłał Pan zawiadomień, Ŝe ja nie 
przychodziłam poniewaŜ takie jest prawo, którego nie moŜna zmienić. Nie moŜe być tak 
Panie Przewodniczący, nas jest tutaj garstka i się słyszymy i kaŜdy wyjdzie i zapomni, a Pan 
robi swoją grę. Nie wiem dlaczego? 
Przewodniczący: Dobrze. śadnej gry nigdy nie było. JeŜeli ktoś uznał się uraŜony to 
przepraszam.   
  
Ad. 4.  
Nie było uwag do protokołu. 
  
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu ). 
R. Podkówka: Panie Wójcie a kto zapłaci za budowę nowej studni głębinowej we 
Włodzieninie? 
Wójt: Gmina. 
R. Podkówka: Pan Chmielewski przecieŜ narobił ten cały ambaras. Dlaczego Gmina ma 
koszta ponosić? 
Wójt: Na pewno będzie częściowe uczestnictwo. My występujemy, jesteśmy całym procesem 
inwestycyjnym, to my będziemy finansować. Natomiast rozliczenia to zupełnie inna kwestia. 
Poinformowałem o fakcie, który miał miejsce. 
R. Telega: Będzie tutaj poszerzony zakres administracyjny ze względu na fakt zajęcia 
pomieszczenia gabinetu rehabilitacyjnego. Czy będzie rozbudowany ten gabinet?  
Wójt: Będzie to pomieszczenie dla urzędników. 
Telega: Czyli chodzi o to by urzędnicy mieli większą przestrzeń. 
Wójt: O to właśnie chodzi. 
   
Ad. 6: 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice -Władysław Lenartowicz  



( załącznik do protokołu ). 
R. Dornfeld: Czy w imieniu Rady Gminy i swoim złoŜył Pan Ŝyczenia imieninowe Panu 
Wójtowi? Bo tego akuratnie w porządku nie ma, skoro jest mowa o sprawach bardziej 
rozrywkowych, dlatego chciałbym zapytać. 
Przewodniczący: Na pewno Ŝyczenia były składane, ale czy od Rady Gminy to nie pamiętam. 
Radczyni: Proszę państwa ja jeszcze raz. Po przemyśleniu chciałam powiedzieć jedną rzecz 
dotyczącą protokołu. Skoro Rada podjęła uchwałę w której nie wygasiła mandatu Pani Radnej 
Rasiuk - Chciuk  i dochodziła w trybie nadzorczym  tej kwestii to postępując konsekwentnie 
w stosunku do tych dwóch zachowań powinna stwierdzać w protokołach stan 15 radnych. 
Dlatego, Ŝe Rada cały czas utrzymuje stanowisko, Ŝe ten mandat nie wygasł. Choć moje 
zdanie w tej materii jest inne.   
R. Dornfeld: Za przyznanie mi racji dziękuje i za przyznanie racji równieŜ Pani Rasiuk. 
Radczyni: To nie było przyznanie Panu racji. Stwierdzam fakty. 
  
Ad. 7. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. 
  
Ad. 8. 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Szyhyński - 2 int. 
  
Ad. 9 
Informacji udzielił Pan Józef Orłowski Gminny Komendant StraŜy PoŜarnych ( załącznik do 
protokołu).  
Przewodniczący: Dziękuje za udzielenie informacji. Czy są pytania? 
R. Podkówka: Gmina podjęła wniosek o transgranicznej współpracy z Czechami. Na 
dofinansowanie straŜy, na zakup sprzętu. Były rozmowy, mam nadzieję z Panem na temat 
tego wniosku. 
P. Orłowski: Pan Wójt informował mnie o tym, Ŝe porozumienie zostało zawarte, Ŝe będzie 
sprzęt kupowany po jednej i drugiej stronie. Mieliśmy róŜne zdania na niektóre tematy. Pan 
Wice Wójt teŜ dzwonił i pytał o standardy. Pytał jak taki samochód powinien być 
wyposaŜony?  
  
Ad. 10 
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Branice ( załącznik do protokołu ). 
R. Podkówka: Ja mam pytanie Panie Wójcie czy nie za długo jest brak kierownika w Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Wice wójt Wice Wójtem, ale powinien ktoś uwaŜam być tam 
zatrudniony. Powinien być kierownik, który sprawował by ten nadzór.  Ogrom pieniędzy się  
przewala i wszystkiego. Przydał by się juŜ kierownik na to stanowisko.   
Wójt: Osoba na funkcji kierowniczym ta musi spełniać dość istotne kryteria. 2 razy był 
ogłoszony konkurs i niestety nie udało się doprowadzić do rostrzygnięcia. Będziemy do 
skutku starać się  powołać funkcję kierowniczą. Nie będzie tak, Ŝe Ośrodek Pomocy 
Społecznej będzie celowo działał bez kierownika.  To jest tylko działanie doraźne. 
Pan Stec: Dziękuje za udzielenie głosu. Chciałbym Radnym powiedzieć, Ŝe ubiegam się o 
powrót na to stanowisko kierownika. W tej chwili wypowiedzenia, które zostały mi dane, 
jedno zostało uznane za bezskuteczne, drugie jest tym wadliwym. Ubiegam się drogą 
sądowną o powrót do pracy. Nie czuję się winny z powodu wypowiedzenia. Zamierzam drogą 
sadową  wrócić do pracy. 
Przewodniczący: Ogłaszam 5 minutową przerwę. 
Po przerwie Pani Lucyna Chciuk- Rasiuk opuściła salę. 



Przewodniczący: Poddaję pod głosowanie aby punkt 15 przesunąć jako punkt 11. 
Za: 14 
  
Ad:15 
Przewodniczący: Zaprosiliśmy Państwo, abyście udzielili nam informacji na temat elektrowni 
wiatrowej. 
R. Dornfeld: moŜe przedstawił by Pan nam gości. 
Przewodniczący: Myślę, Ŝe sami goście się przedstawią. 
P. Orzeł: Nazywam się Orzeł BoŜena, Pracownia Urbanistyczna ,, AGO-PROJEKT’’ 
P. Kaczmarski: Nazywam się Krzysztof Kaczmarski mam tytuł doktora inŜyniera o 
specjalności inŜynieria ochrony środowiska. W przypadku tego zagadnienia będę 
opracowywał oddziaływanie na środowisko naturalne tej fermy wiatrowej. 
P. Niemczewski: Nazywam się Marek Niemczewski jestem prezesem spółki WIPA 2, 
przyszłego inwestora budowy parku wiatrowego Bliszczyce - Michałkowice.  
P. Suliga: Nazywam się Kazimierz Suliga. 
R. Podkówka: Ja do Pani Orzeł. Plan Zagospodarowania Przestrzennego został opracowany 
pod elektrownie wiatrowe w naszej miejscowości Bliszczyce. Mam pytanie, dlaczego nie 
wpisano do planu zagospodarowania przestrzennego, Ŝe tereny wsi Bliszczyce stanowią oś 
biokorytarza? Wiadomo, Ŝe biokorytarzami przemieszczają się ptaki, nie tylko ptaki ale 
róŜnego rodzaju nasiona, rośliny. Tutaj nie ma odniesienia w tym planie zagospodarowania 
przestrzennego do tego biokorytarza. Nie dawno się dowiedzieliśmy, Ŝe taki biokorytarz 
istnieje. Jakby to było szybciej to pewne poprawki do planu staralibyśmy się wnieść, Ŝeby po 
prostu uzupełnić. Następnie rozmawiając z Panią konserwator przyrody z Opola, no nie wiem 
czy nie dało by się zapisać do planu zagospodarowania przestrzennego analizę 
orinotologiczną, która powinna być przeprowadzona, ca najmniej, niektórzy mówią na dwa 
lata niektórzy nawet rok czasu pod wpływem przelotu ptaków. Analiza krajobrazowa, czy te 
tereny po prostu są przeznaczone pod takie elektrownie wiatrowe? Następnie tu mam takie 
zapytanie i teŜ badania powinno się tu zrobić na nietoperze pod tym względem. Jest to bardzo 
waŜne proszę Państwa gdyŜ elektrownie wiatrowe naruszałyby równowagę przyrodniczą na 
danym terenie. Nie jest to Ŝadną tajemnicą, Ŝe drgania ziemi, które dla nas nie będą 
odczuwalne spowodują, Ŝe wyniosą się wszelkie szkodniki z tego terenu. Następnie mam 
takie pytania, skoro jest to proszę państwa biokorytarz doliny rzeki Opavy, a osią doliny  jest 
sama rzeka Opava, osią tego biokorytarza. Czy nie naleŜy zapisać w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego wykonanie oddziaływania transgranicznego z Republiką 
Czeską, gdyŜ widzimy, Ŝe plan zagospodarowania przestrzennego podchodzi pod same 
miasto Krnov. Na pewno by to bulwersowało mieszkańców Krnova i Republiki Czeskiej 
skoro by się takiego planu transgranicznego nie uzgodniło.  UwaŜam, Ŝe takie coś powinno 
być zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Ten plan po prostu no nie wiem, 
powinien przedstawić wszystkie strony, wady i plusy, a on tu ma takie problemy, Ŝe po prostu 
wszelkie takie Ŝycie roślinne po za drzewostanem nie istnieje, to co mamy do czytania. Nie 
ma ptactwa, nie Ŝadnych badań, nie ma niczego. UwaŜam, Ŝe po prostu firmie, która 
wykonuje te wiatraki, Ŝeby nie miała w przyszłości problemów naleŜy zlecić te badania, 
dopiero to przejdzie. Następna sprawa proszę Panią jest tutaj, uwaŜam Ŝe dzisiaj kilku te rury 
potrzebne na budowę wiatraków sprowadza się z Holandii ze szrotu. Jest to czysta prawda. 
Niech się Wójt nie śmieje bo mam informacje z ministerstwa., my mamy prawo Ŝądać 
wpisania tego w plan, Ŝe te rury mają być wysokie ponad 100 metrów. Następna sprawa, nie 
wiem skąd się wzięło tutaj 500 metrów od ludzi i 200 metrów od zwierząt. Skoro tu mam 
proszę Państwa prof. Rubik Makarewicz kierownik Zakładu Akustyki Środowiska uwaŜa, Ŝe 
hałas wytwarzany przez wiatraki moŜe być groźny dla człowieka, bo jego źródło znajduje się 
wysoko nad ziemią  i nie ma Ŝadnego naturalnego ekranu akustycznego na przykład lasu, 



który bo go tłumił, tłumi go las czeski dopiero. Zanim więc elektrownie powstaną trzeba 
zbadać jaki hałas będą wytwarzały turbiny. UwaŜam, Ŝe w planie zagospodarowania 
przestrzennego powinno być to podane. Mieszkańcy obawiają się równieŜ, Ŝe takie duŜe 
wiatraki będą hałasowały, a generatory prądu elektrowni będą wytwarzały pole 
elektromagnetyczne. Małe elektrownie wiatrowe z dala od ludzkich siedzib nie są groźne, ale 
nikt w Polsce nie zbadał jeszcze jak na człowieka wpływają potęŜne elektrownie wiatrowe. 
Dlatego teŜ nie moŜna jednoznacznie twierdzić, Ŝe nie są szkodliwe. Dzisiaj rozmawiałem z 
Panem z ministerstwa środowiska w Warszawie i  powiedział, Ŝe na północy Polski juŜ są 
robione badania i wykazują, Ŝe są szkodliwe. Bo na północy Polski juŜ się tych elektrowni 
najedli, Ŝe mają dosyć. Ptaki będą się rozbijać o skrzydła wiatraków, to będzie sieczkarnia. 
śeby z czystym sumieniem postawić elektrownię wiatrową trzeba najpierw przez dwa, trzy 
sezony obserwować trasy lotu ptaków proszę Państwa. To nie jest tak, Ŝe my sobie zrobimy 
ten plan. Ten plan porostu jest robiony typowo pod inwestora, pod Pana, który buduje 
elektrownie wiatrowe. Ten plan nie zapewnia, nie zabezpiecza interesów mieszkańców wsi 
Bliszczyce i Branice, gdzie będzie budowane. GdyŜ proszę Państwa te wszystkie badania, to 
wszystko powinno uwaŜam być zapisane w planie i powinno być przeprowadzone zanim taki 
plan zostanie uŜytkowany. Elektrownie wiatrowe wejdą tu na 30 ? 40 lat, nikt ich nie wygoni 
później bo to są powaŜne odszkodowania. Dlatego budzi to pewien niepokój społeczny 
mieszkańców wsi Bliszczyce i dlatego będziemy się domagać tutaj tego oddziaływania 
transgranicznego przeprowadzenia z Republiką Czeską, gdyŜ jest to w biokorytarzu. 
Następnie będziemy się domagać przeprowadzenia tych wszystkich badań zanim powstaną te 
wiatraki. Dziękuje. Na razie tyle. 
P. Orzeł: Projekt dokumentów, który został Państwu przedstawiony ma stanowić prawo 
lokalne. To prawo lokalne w momencie kiedy zostanie uchwalone obowiązuje obok 
przepisów odrębnych, które nadal obowiązują. To znaczy nie jest tak, Ŝe prawo lokalne planu 
miejscowego, Ŝe tak powiem eliminuje przepisy odrębne. Przepisami odrębnymi jest cały 
pakiet przepisów dotyczących ochrony środowiska, między innymi ustawa ochrony 
środowiska, która reguluje postępowania i działania kolejne w momencie kiedy juŜ prawo, 
jako prawo lokalne funkcjonuje. JeŜeli chodzi o tak zwaną analizę orinotologiczną i analizę 
krajobrazu. W momencie kiedy dojdzie do realizacji, do działań takich projektowych zgodnie 
z ustawą prawo ochrony środowiska sporządza się, znaczy przeprowadza się postępowanie w 
sprawie oddziaływania na środowisko sporządza się ocenę oddziaływania na środowisko 
danej inwestycji. W ramach tej oceny, między innymi taka analizy jak analiza orinotologiczna 
i analiza krajobrazowa będą przeprowadzane. Na potrzeby tego planu równieŜ w momencie 
tworzenia tego dokumentu został sporządzony suplement dotyczący energetyki wiatrowej. 
Oczywiście w tym momencie zostały pewne aspekty poruszone, między innymi 
oddziaływanie energetyki wiatrowej na komponenty środowiska naturalnego. Zdarza się, Ŝe 
ptaki rozbijają się o te skrzydła, ale bardzo waŜne w tym opracowaniu ma termin 
doświadczenia i  zadania dokonane w krajach w których były takie parki energetyki 
wiatrowej, była mowa rzeczywiście o pojedynczych sztukach, które  zdarza się, Ŝe się 
rozbijają. Nie jest to problem, który w jakiś sposób został pominięty w tych opracowaniach. 
Te wszystkie elementy stanowiące powiedzmy tą zieleń w róŜnych piętrach jest chroniona.  
P: Kaczmarski: Pan proszę Państwa poruszył bardzo szerokie spektrum zagadnień na które 
moglibyśmy tutaj dyskutować do wieczora. Ja postaram się to wszystko skomentować, 
wyjaśniając pewne rzeczy.  Mianowicie zostały pomieszane dwie procedury, plan 
zagospodarowania przestrzennego oraz procedura realizacji inwestycji.  Fakt, Ŝe w planie 
zagospodarowania przestrzennego zapiszemy, Ŝe coś na danym terenie ma powstać nie 
oznacza, Ŝe to coś tam powstanie, nie ma obowiązku. Władze lokalne mogą zabronić 
powstania. PosłuŜmy się przypadkiem naszej fermy wiatrowej. W przypadku kiedy ona nie 



spełnia przepisów prawa Polskiego o wolności, jeŜeli tak mogę powiedzieć. Fakt, Ŝe jest tam 
zapisane, Ŝe moŜe tam powstać nie znaczy, Ŝe musi. Zgodnie z procedurą realizacji inwestycji 
pierwszym etapem inwestora jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji planowanego przedsięwzięcia. Ta inwestycja jest zapisana w rozporządzeniu. 
Wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę są podzielone na dwie kategorie. 
Na kategorie na które raport oddziaływania na środowisko musi być wykonany obowiązkowo 
i kategorie w której inwestycja jej projekt musi mieć opracowany raport oddziaływania na 
środowisko nie obligatoryjnie. To władze lokalne, czyli Wójt Gminy decyduje czy jeŜeli 
inwestycja jest skomplikowana w tej drugiej kategorii ma być opracowany raport 
oddziaływania na środowisko lub nie. Muszę Państwu powiedzieć dwie rzeczy. Rzecz 
pierwsza, elektrownia tzw. wiatrowa została opracowana i znajduje co raz powszechniejsze 
zastosowanie z tego tytułu, Ŝe okazało się iŜ dotychczasowe sposoby wytwarzania energii 
właśnie szkodzą środowisku. Jest odpowiedzią m.in. na potrzebę poszukiwania takich 
sposobów wytwarzania energii Ŝeby nie szkodziły środowisku. W związku z powyŜszym 
opracowano metodę wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystując do tego siłę wiatru. 
Zarzucanie teraz, Ŝe jest to urządzenie, które szkodzi środowisku doprowadza nas do 
sprzeczności. Bo z jednej strony stara się opracować taką metodę Ŝeby nie była szkodliwa 
środowisku, a z drugie strony zarzuca się, Ŝe takie wytwarzanie szkodzi środowisku. Proszę 
Państwa kaŜde działanie cywilizacyjne człowieka moŜemy przeanalizować pod kontem 
oddziaływania na mrówkę, nietoperza, źdźbło trawy i jakikolwiek jeszcze inny element 
środowiska naturalnego. Trudno mi się odnieść do argumentu który tutaj padł, Ŝe wieŜa 
wiatrowa powoduje wibracje, które powodują, Ŝe jakieś tam drobne zwierzęta uciekają. Drogi 
nasze po których się poruszamy pełne są wibracji. JeŜeli będziemy analizowali pod tym 
kontem to doprowadzimy się do sprzeczności. W związku z powyŜszym, Ŝeby w jakiś sposób 
uspokoić Pana fakt, Ŝe powstanie wiatraków mamy w planie nie decyduje o tym, Ŝe tam coś 
powstanie, o tym decyduje właśnie raport o ocenie oddziaływania na środowisko danego 
obiektu. Te wszystkie elementy, które przedmówca nasz i Pan zadawał pytania, one w tym 
raporcie mają obowiązek być poruszone. Odpowiedzi na te pytania muszą znaleść się właśnie 
w tym raporcie oddziaływania na środowisko. PoniewaŜ gdyby Pan znał, moŜe Pan zna 
przepisy ustawy prawo ochrony środowiska w art. 52 jest dokładnie zapisany spis treści 
raportu oddziaływania na środowisko. Taki raport musi uwzględnić te wszystkie elementy o 
których Pan powiedział. I on uwzględni, zarówno oddziaływanie akustyczne, oddziaływanie 
elektromagnetyczne, jak równieŜ uwzględni oddziaływania danego obiektu na obiekty 
przyrody oŜywionej i nie oŜywionej. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć o dwóch 
sprawach. Sprawa pierwsza te szlaki wędrowne i tak dalej. W Polsce istnieje prawo ochrony 
środowiska i prawo ochrony przyrody, w związku z powyŜszym to nie jest tak, Ŝe kaŜdy sobie 
wyznacza obszar chroniony jak chce. Obszar chroniony w Polsce przepisami prawa jest 
określony i w przepisach prawa umieszczony. JeŜeli na danym terenie nie ma danego 
rezerwatu, obszaru chronionego, parku narodowego czy coś takiego, to z tytułu przepisów 
ustawy praw ochrony środowiska inwestor ma obowiązek realizując inwestycje zachować 
teren jak najbardziej zbliŜony do terenu kiedy jeszcze do inwestycji nie dochodzili. Autorzy 
raportu oddziaływania na środowisko mają obowiązek sprawdzić czy te teren inwestycji oraz 
okolica nie znajduje się właśnie na liście obszarów chronionych. Raport oddziaływania na 
środowisko będzie posiadał uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora ochrony przyrody. 
Raport oddziaływania na środowisko ląduje w Gminie u Państwa, wszyscy mieszkańcy gminy 
mają prawo zapoznać się z jego treścią, jest to dokument dostępny publicznie. Wszyscy 
Państwo, równieŜ Pan będziecie mogli z tym raportem się zapoznać. Co więcej ten raport 
będzie konsultowany w tym przypadku z organami administracji powiatowych, z 
powiatowym inspektorem sanitarnym i z powiatowym wydziałem ochrony środowiska  
urzędu powiatowego waszego. Więc wiele organów będzie brało udział przy uwzględnianiu 



tego raportu. Wreszcie na koniec jeŜeli chodzi o bardzo waŜną sprawę oddziaływania 
transgranicznego. Proszę zajrzeć do ustawy praw ochrony środowiska, art. 51, o którym juŜ 
wspominałem. Jest wyraźnie napisane, Ŝe raport oddziaływania na środowisko ma uwzględnić 
transgraniczne oddziaływania. Istnieje Europejska procedura uwzględniania inwestycji   w 
aspekcie jej ewentualnego szkodliwego oddziaływania na środowisko.  JeŜeli chodzi o rury. 
Nie wiem skąd Pan ma informacje, Ŝe to są rury ze szrotu. Ja nigdy nie spotkałem się z taką 
informacją. Na świecie działa wiele ferm wiatrowych, o jakieś masakrze zwierząt która 
wynikała by z tego, Ŝe te skrzydła się obracają Ŝadne powaŜne doniesienie do mnie nie 
dotarło. PosłuŜę się tym przykładem, Ŝe czasem jadąc samochodem znajdujemy na poboczach 
jakieś zwierzęta zabite. To nie znaczy, Ŝe likwidujemy samochody. Szuka się rozwiązań. I 
wreszcie ostatnia rzecz. Musimy sobie zdać sprawę, Ŝe istnieją w Polsce przepisy prawa, 
które określają jakie muszą być parametry środowiska spełnione po to Ŝeby wydać decyzję o 
pozwoleniu na budowę. Czyli inwestor jak równieŜ władza lokalna, administracyjna, władza 
budowlana posiada ściśle określone parametry, dopuszczalny poziom hałasu w dzień, 
dopuszczalny poziom hałasu w nocy, dopuszczalne zanieczyszczenie wody, dopuszczalne 
natęŜenie pola elektromagnetycznego. Posiadają ścisłe kryteria dzięki którym moŜna 
dokładnie określić czy dana inwestycja będzie szkodliwa czy nie będzie. I tylko w oparciu o 
takie kryteria określone przez przepisy polskiego prawa moŜemy decydować o inwestycji. 
P.Orzeł: O Procedurze porozumienia planu decyduje Ustawa o planowaniu zagospodarowania 
przestrzennego określa z jakimi organami plan się uzgadnia. I zgodnie przepisami ustawy ta 
procedura została przeprowadzona. Cała procedura formalno-prawna jest sprawdzana przez 
organ nadzorczy Urzędu Wojewódzkiego i nie dopełnienie któregoś z warunku przepisów 
ustawy o planowaniu zagospodarowaniu powoduje, Ŝe plan nie zostanie opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przepisy ustawy o planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym nie wymusza konieczność zawarcia w planie porozumienia 
transgranicznego. Te zagadnienia znajdują się właśnie w tym raporcie oddziaływania na 
środowisko. Ten raport oddziaływania na środowisko jest dokumentem uspołecznionym, czyli 
wszyscy Państwo i mieszkańcy Gminy będą mieli do niego wgląd. Nie wiem czy 
odpowiedzieliśmy na wszystkie Pana pytania? 
R. Podkówka: Proszę Panią. Czy dach z rury powyŜej 100 metrów będzie Panu przeszkadzał? 
Proszę Pana zwoŜą ze szrotu i to wiem z wiarygodnych źródeł. Jeśli zwoŜą to zwoŜą i Pan 
wie o tym doskonale.  Jeśli mówię Ŝeby zrobić dach powyŜej 100 metrów z rurek, która 
będzie powyŜej 100 metrów, bo wiadomo są to wiatraki nowej technologii, te wyŜsze to 
proponuje nie opierać się. Albo macie coś juŜ tam naskładane i przywieziecie.  
P. Kaczmarski: Jest  program komputerowy, który sugeruje rozprzestrzenianie się hałasu. W 
tym przypadku robi się rzecz następującą. Mianowicie do komputera wprowadza się dane 
dotyczące miejsca lokalizacji poszczególnych masztów, wysokości generatora prądu nad 
poziomem terenu oraz mocy akustycznej danego generatora. I komputer drukuje na poziomie 
terenu mapę linii o jednakowym natęŜeniu hałasu. JeŜeli my mamy do dyspozycji mapę tego 
terenu z naniesioną lokalizacją tych wieŜ plus naniesioną lokalizacją obiektów chronionych 
przed hałasem, a więc budynków mieszkalnych, budynków szkoły, budynków ośrodka 
zdrowia, budynków uŜyteczności publicznej itd. to bezpośrednio komputer nam rysuje jaka 
izoona zachodzi na obiekty chronione. Zgodnie z przepisami prawa polskiego dopuszczalny 
poziom natęŜenia dźwięku wynosi 55 decybeli A dla pory dziennej i 40 decybeli A w porze 
nocnej. Jest to racjonalna, jednoznaczna i wymierna procedura określenia oddziaływania 
danego obiektu w aspekcie oddziaływania akustycznego.  
Przewodniczący: Spotkałem się w literaturze  z tak zwanymi infradźwiękami. Czy coś takiego 
jest wytwarzane przez elektrownie? 
P. Kaczmarski: Pierwsze słyszę.  



P. Niemczewski: Reprezentuje inwestora. JeŜeli chodzi proszę Państwa o sprawę 
konieczności stworzenia raportu o oddziaływanie na środowisko to między innymi inwestor 
wystąpił do Rady, aŜeby Rada bardzo rygorystycznie podchodziła do wszystkich wniosków. 
W zapisie ustawy o ochrony środowiska są przewidziane inwestycje w dwóch kategoriach. 
Jedna na które się nie tworzy raportu oddziaływanie na środowisko, druga kategoria dla 
których moŜna wymagać złoŜenie raportu oddziaływania na środowisko. Firma wystąpiła do 
Pana Wójta z taką sugestią, a Ŝeby Gmina w sposób bardzo rygorystyczny podchodziła do 
właśnie aspektu konieczności stworzenie takiego właśnie raportu. Inwestor mając przykre 
doświadczenia na terenie Niemiec po prostu nie chce popełniać błędów.  W związku z czym 
wyszliśmy z załoŜenia, Ŝe raport znacząco drogi musi być koniecznie stworzony. Raport ten 
wyraźnie określi, tutaj moŜna postawić wiatrownie,  w innym miejscu nie moŜna. Natomiast 
jeden zarzut z którym ja się nie mogę zgodzić, mianowicie wiatrownie, które będą, jeŜeli się 
uda wybudowane w miejscowości Bliszczyce - Michałkowice, będą wybudowane na 30 lat. 
Inwestor nie moŜe sobie pozwolić na to, a Ŝeby ze szrotu przywieść jakiś złom. To po prostu 
jest zbyt drogie. Jedna wiatrownia kosztuje 2 miliony Euro. Jest to inwestycja naprawdę za 
duŜe pieniądze. W związku z czym tutaj nie moŜna sobie pozwolić na jakąś partyzantkę. To 
musi być idealnie od początku do końca stworzone, w sposób bliski ideałowi. RównieŜ 
inwestor ma juŜ wstępnie umowy podpisane z firmą Norgis w Niemczech. Padło zapytanie 
dotyczące migotanie światła. Jedyna firma ,,Norgis’’ po prostu produkuje takie skrzydła, 
które eliminują ten efekt migotania. Jest to po prostu pokryte odpowiednią farbą. 
P. Kaczmarski: Jak Państwo kupujecie lodówkę, mikrofalówkę w sklepie zwróćcie uwagę, Ŝe 
ta lodówka ma przyklejoną naklejkę, jest to certyfikat mówiący, Ŝe jest to urządzenie 
bezpieczne w eksploatacji. Te generatory, wiatrownie mają równieŜ certyfikat, określający 
parametry danego urządzenia. Druga rzecz, znowu co do Pana, bo jestem trochę 
zaszokowany. Mianowicie w Polsce istnieje coś takiego jak Urząd Dozoru Technicznego. 
PokaŜcie mi wieŜe o wysokości od 80 do 100 metrów, która nie będzie miała certyfikatu 
Urzędu Dozoru Technicznego. PokaŜcie mi taki Urząd Dozoru Technicznego, który ze szrotu 
z Holandii dopuści sprowadzenia takich rzeczy.  
R. Podkówka: Nie wspomniał Pan o Branicach. W Branicach mają przecieŜ powstać 
wiatraki? 
P. Niemczewski: JeŜeli zostanie zatwierdzony Plan Zagospodarowania Przestrzennego i 
raport o oddziaływaniu na środowisko dopuści dany typ urządzeń a Ŝeby były postawione w 
Branicach to takowe powstaną, jeŜeli będzie tylko przyzwolenie Gminy, w odległości co 
najmniej 500 metrów od granicy zabudowy, a projektowane są w odległości 800 metrów w 
Branicach. Punktem wyjścia jest dzisiaj podjęcie uchwały, Ŝe Rada przystępuje do realizacji 
planu zagospodarowania przestrzennego, to wywołuje następny efekt złoŜenia odpowiednich 
dokumentów do Gminy. Gmina wymusza na inwestorze przyszłym, a Ŝeby został złoŜony 
raport o oddziaływaniu na środowisko, do tego raportu ma Pan wgląd.  
Tu nie jest powiedziane, Ŝe dzisiaj jeśli państwo podejmiecie decyzje o uchwaleniu planu i 
wszystkie złoŜoności  pozwolą na wybudowanie parku wiatrowego to rzecz jasna za dwa lata 
czy za półtora roku takowy park powstanie. Natomiast jeŜeli wyniknie z raportu 
oddziaływania na środowisko, to czy te wiatrownie będą zabijały ptaki, czy będą płoszyły 
nietoperze, czy będą powodowały jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na środowisko to 
taki park wiatrowy po prostu nie powstanie.  
R. Dornfeld: Jak długo będzie Pan przyjmował raport o oddziaływaniu na środowisko? 
P. Niemczewski: Od pół roku do półtora roku. 
R. Dornfeld: Ile będzie wiatraków będzie na terenie Gminy na tych dwóch działkach? 
P. Niemczewski: JeŜeli chodzi o Bliszczyce - Michałkowice, będą tam teoretycznie dwa parki 
wiatrowe. Łącznie zaprojektowanych jest tam 20, natomiast ja wiem o tym, Ŝe realnie będzie 
tam 16.  



R. Dornfeld: O jakiej wysokości i mocy będą? 
P. Niemczewski: Od 80 do 100 metrów wysokość wieŜy, generatory o mocy 1; 2,5 MW i rozpiętość 
skrzydeł 37 metrów.  
Proszę Państwa przyznam, Ŝe w tym momencie przemawia prze zemnie optymizm, Ŝe uda nam się 
wybudować te 20. Inwestor naprawdę bije się o kaŜdy wiatrak. Zakład energetyczny, odbiorca energii 
elektrycznej narzucił inwestorowi bardzo rygorystyczne warunki odprowadzenia energii elektrycznej. 
Inwestor będzie musiał wybudować linie energetyczną do Głubczyc, ewentualnie do Kietrza. Kilometr 
linii energetycznej według zeszłorocznych cen to 750 tys. Bardzo zaleŜy mi na tym aby takowa 
inwestycja powstała, pierwsza powaŜna inwestycja na terenie województwa Opolskiego. Budowa dróg 
do poszczególnych elektrowni wiatrowych z których nie tylko będzie korzystał inwestor ale będą 
korzystać okoliczni rolnicy, mając bardzo dobry dojazd do swoich pól. Bardzo waŜna sprawa to 
moŜliwość zatrudnienia  lokalnej społeczności. Mając świadomość, proszę się nie urazić, Ŝe Gmina 
nie jest Gminą bogatą, dlatego budowa tego typu inwestycji spowoduje, Ŝe moŜe będzie łatwiej z tego 
względu, Ŝe proszę Państwa, proszę nie zapominać o podatku. Jest jeszcze jedna rzecz, ja chcę wymóc 
na inwestorze, aby jedna z wiatrowni była przeznaczona na wiatrownie edukacyjną.  
R. Dornfeld: Ile wiatraków ma być w Branicach? 
P. Niemczewski: 4 wiatrownie. 
R. Zakowicz: Ja mam pytanie takie ogólne. Czy będzie jakiś ujemny wpływ na zdrowie ludzkie? I jak 
to wpłynie na cenę energii elektrycznej na naszym terenie? 
P. Niemczewski: W raporcie oddziaływania na środowisko aspekt wpływu na zdrowie ludzkie musi 
być uwzględniony. JeŜeli chodzi o cenę energii elektrycznej, niestety proszę Państwa na to nie mamy 
Ŝadnego wpływu. 
R. Glapa: Czy ta firma równieŜ w sąsiedniej Gminie Kietrz stawia wiatraki? 
P. Niemczewski: Nie. 
R. Dornfeld: Wykonanie raportu jest juŜ zlecone? 
P. Niemczewski: Jest podpisana umowa, dopiero zatwierdzenie planu spowoduje to, Ŝe procedura 
rozpoczęcia raportu zostanie uruchomiona. 
P. Sołtys z Bliszczyc Czepczor GraŜyna : JeŜeli chodzi mieszkańców, nie mamy nic przeciwko temu. 
Było zebranie sołeckie, rozmawialiśmy. Wiadomo, Ŝe mają powstać około kilometra od budynków 
mieszkalnych, nikomu to nie przeszkadzało. Mają powstać na polach spółdzielni w Bliszczycach. 
Ogólnie popieramy i jesteśmy za.  
R. Podkówka: Głupoty gadasz. Skąd takie rzeczy opowiadasz. Ja teŜ rozmawiałem. Ja chcę 
zaprotestować.  
Wójt: Ja rozmawiałem z mieszkańcami i słuchając,, będziemy Ŝądać ” to chyba Pan Radny z rodziną. 
Dlatego, ze ja rozmawiałem z mieszkańcami. Ludzie z chęcią słuchają. Starajmy się rozmawiać. 
Jesteśmy niezdecydowani, bo nie wiemy. Nasze wątpliwości dotyczące oddziaływania na zdrowie są 
w zasadzie rozwiane. Jedyne wątpliwości jakie moŜemy mieć to, Ŝe nam krajobraz zepsuje. 
Zastanówmy się proszę Państwa czy taką debata nie robimy szkody innym. Czy działamy w interesie 
Gminy? Po pierwsze odstraszamy inwestora. Po drugie pozbywamy się części podatku. To jest teŜ 
bardzo istotna sprawa. Musimy dbać o interesy Gminy.  
R. Telega: Ja chciałbym zapytać jaka gotówka będzie wpływała do Urzędu Gminy? 
P. Niemczewski: 2%. Będzie to kwota nie mniejsza niŜ 300 tys. zł. Rocznie. Ja szacuje, Ŝe to będzie 
więcej. 
R.Dornfeld: Zgłaszam wniosek formalny o 10 minut przerwy.  
R. Kawulok: Zgłaszam wniosek przeciwny. 
Przewodniczący: Poddaję pod głosowanie wniosek, aby teraz ogłosić 10 minutową przerwę. 
Za:5                         Przeciw:8 
 
Przewodniczący: A więc poddajemy pod głosowanie teraz uchwałę. 
 
 
 
 
 



 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

 

Za:11                               Przeciw: 2 (R.Podkówka, R.Telega)          Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

(Uchwała Nr XXI/104/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
  

 
Ad:11 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. 
R.Dornfeld: Walne Zgromadzenie Działkowiczów było, chciało przekazać, to moŜe było to 
doprowadzić do końca? MoŜe dzierŜawić i załatwiać prawnie? 
Wójt: Nas czas nagli i uwaŜam, Ŝe naleŜy zrezygnować. Nas gonią terminy. NaleŜy próbować 
adaptować budynek na basenie. Od tych ogródków nie pobieramy Ŝadnych opłat i nie 
uregulowany jest stan prawny. Jest to obiekt zbyt odległy i wymagający znacznej 
przebudowy. 
R. Dornfeld: Kiedy ten obiekt docelowy szatni będzie wybudowany, kiedy jest realna szansa 
na wybudowanie. I jaki to będzie koszt? 
Wójt: Razem z boiskiem to koszt  330 tys zł., na dzień dzisiejszy.  Termin to nie wcześniej 
niŜ 2009-2010 albo nawet 2010-2011. 
R.Dornfeld: Będzie w tym czasie inwestycja oczyszczalni. Czy będzie nas stać na to? 
Wójt: Miejmy nadzieję, Ŝe będzie nas stać. 
 
Ad. 12. 
Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił 
członek tej komisji Radny Marian Podkówka. 
Do Komisji zgłasza się co raz więcej osób. Bariera została przełamana. Komisja ma duŜo 
pracy, aby miała jej mniej. 
 
Ad. 13. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14 
Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. 
(Uchwała Nr XXI/102/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
 

 
Ad. 14 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. Komisja BudŜetowa miała zarzuty co do liczby 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
R. Dornfeld: Czy uchwała dotycząca Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii teŜ 
jest na 2008 r. Proszę wpisać bo nie ma. 



R.Podkówka: Co do składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych chciałbym 
powiedzieć, Ŝe niekiedy jest tak, Ŝe ktoś nie przyjdzie i jest nas juŜ mniej. Na szkoleniach 
raczej mówią, ze powinny być jeszcze liczniejsze komisje. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu 
przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008 rok. 

(Uchwała Nr XXI/103/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 

Ad.16 
Pani Orzeł BoŜena wytłumaczyła na czym polegają zmiany dotyczące uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszarów połoŜonych w gminie Branice, sołectwie Branice. 
R. Mokrzycki: Dlaczego ukrojono część cmentarza? 
Wójt: Ten obszar jaki jest wystarczy na 35 lat, jest on wystarczający. 
R. Dornfeld: Ten załącznik jest właściwy. 
P. Orzeł: Tak 
R. Dornfeld: Czyli zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Poinformowano nas, Ŝe moŜemy w tej 
uchwale zmieniającej nanieś zmiany. 
P.Orzeł: Tak moŜecie Państwo, ale musielibyście zmienić wszystko w studium. 
Wójt: Nic nie stoi na przeszkodzie, ja nie wiedziałem, moŜe wprowadziłem w błąd, ale 
musielibyśmy zmienić całe studium. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14 
 
 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr IX/52/07 Rady Gminy Branice z 
dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów połoŜonych w gminie Branice, sołectwie 
Branice. . 

(Uchwała Nr XXI/105/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 

 
Ad.17 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w 
tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Branice 

(Uchwała Nr XXI/106/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 

Ad. 18. 
Przewodniczący: Proponuje aby komisja składała się z trzech członków. Proponuje Radnych: 
Dornfeld Paweł, Mokrzycki Janusz i Deptuła Zbigniew.  
Poddaje pod głosowanie skład Komisji Statutowej: 
Za: 11                         Wstrzymało się: 3 



R. Kawulok: Chciałbym aby wybrana Komisja Statutowa przedstawiła Przewodniczącemu 
jakie rzeczy. punkty będzie zmieniać. 
Przewodniczący: Po przegłosowaniu uchwały niech komisja wybierze przewodniczącego. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 11 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej 
(Uchwała Nr XXI/107/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

Przewodniczący: Zgłaszam wniosek, aby radny Dornfeld Paweł był przewodniczącym 
Komisji Statutowe. Poddaje wniosek ten pod głosowanie. 
Za: 13 
R. Dornfeld: Czy Rada moŜe określić zakres prac Komisji Statutowej? 
Przewodniczący: Nie. 
R. Dornfeld: To proszę państwa Radnych o zgłaszanie wszelkich uwag. 
Przewodniczący: Na następną sesje Komisja Statutowa przeanalizuje statut i zgłosi 
rozbieŜności, zmiany. 
 
Ad. 19. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
R. Glapa: Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych pod warunkiem, Ŝe na okres 1 
roku rolniczego, czyli do 31 sierpnia. 
R. Kawulok: Komisja Rolno – Ekologiczna takŜe na okres 1 roku rolniczego. 

Przewodniczący: W §1 wpisujemy do końca sierpnia 2008r. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego uŜyczenia 
(Uchwała Nr XXI/108/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad. 20 
R. Podkówka: Była dyskusja na Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych o OSP, 
działka została obsiana czyli zgadza się do zbioru. 
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo-Finansowa zapytuje jakie koszty poniósł ten Pan? 
R. Glapa: Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych do końca sierpnia 2008 r. 
R. Kawulok: Komisja Rolno – Ekologiczna takŜe do końca sierpnia 2008 r. 
Przewodniczący: W §1 wpisujemy do końca sierpnia 2008r. 
R. Dornfeld: Czy są chętni do dzierŜawy? 
Wójt: Tak byli, ale juŜ za późno. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego uŜyczenia 
(Uchwała Nr XXI/109/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad. 21. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
(Uchwała Nr XXI/110/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 



 
Ad. 22 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
(Uchwała Nr XXI/111/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad. 23 
Sołtys Szelepa: Kiedy będzie robiona droga z Jędrychowic do Lewic? 
Sołtys Humeniuk: Świetlica? Nie mamy teraz świetlicy, kiedy będzie robiona? 
R. Glapa: Były robione przetargi na nasze drogi Gminne? Trzeba połatać drogę do cmentarza. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący mam pismo, które podpisał Pan Zastępca Wójta i wysłał 
do pewnego mieszkańca ( odczytał pismo ). Chodzi tu o ulicę Spadzistą. Słowo rynsztok, to 
słowo negatywne. Proszę przynajmniej sprawdzać co się podpisuje. 
Sołtys śłobicki: Czy Gmina ma wpływ na działania Ośrodka zdrowia we Włodzieninie? 
R. Deptuła: Będę wracał do znaku zakazu ruchu do zalewu. Woda jest atrakcją. Zwracam się 
o wydanie pozwolenie i sam go przekopie. 
 
Ad. 24. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : 
K. Andrejczuk 
 


