
                                                           Protokół Nr XXII/08 

z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 29 kwietnia 2008 r., godz. 10.00 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecni r. Lucyna Chciuk  Rasiuk, r. Czesław 
Glapa). 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice- Józef Małek 
Skarbnik Gminy Branice - Stanisław Rzeszuciński. 
Radny Powiatu Głubczyckiego - Tadeusz Krupa, 
Pan Wojciech Chuchla 
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. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/82/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice.  
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/93/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie 
korzystania ze stołówek szkolnych i odpłatności za posiłki przygotowane w stołówkach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 
jednego punktu w celu określenia miesięcznych stawek wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych 
Gminy. 
13.Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/104/08 Rady Gminy Branice z dnia 1 
kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- energetyki 
wiatrowej. 
15. Rozpatrzenie skargi Pani Ludmiły Starzyńskiej. 
16. Sprawozdanie przewodniczących komisji. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
18. 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 13. 
  
Ad.3. 



Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad. 
Przewodniczący: Mamy wniosek mieszkańców w imieniu których występuje radny Marian 
Podkówka, czy my mamy obowiązek zająć się tym wnioskiem? 
Radczyni: JeŜeli chodzi o sprawę czysto formalno- prawną to mieszkańcy i Pan radny mają 
prawo wystąpienia z taką inicjatywą. Czyli mamy obowiązek się tym zająć. 
R. Podkówka: Uchwała wniosła wiele kontrowersji wśród mieszkańców. UwaŜam, Ŝe radni 
zostali wprowadzeni w błąd. 
Przewodniczący: Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. 
R. Dornfeld: Mam pytanie do porządku obrad. JeŜeli chodzi o punkt 9, my nie mamy w 
porządku takich podpunktów jakie Pan przewodniczący czytał? 
Przewodniczący: Przedstawiłem ten punkt szczegółowo według procedury uchwalania 
absolutorium. 
R. Dornfeld: Mam wniosek o wprowadzenie punktów do porządku obrad. Czego miałyby 
dotyczyć? Pierwszy punkt to będzie sprawozdanie z działalności komisji statutowej, drugi to 
sprawozdania przewodniczących ze wszystkich komisji. 
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie wniosek Pana radnego. 
R. Podkówka: Za daleko galopujemy. Przy wykonaniu  poszczególnych punktach sesji 
komisja omawia, informuje o tym co robiła. Co komisja robiła w ostatnim czasie? Zajmowała 
się programem sesji. Sprawozdanie z całego roku na pewno przewodniczący przygotują, bo 
nie ma problemu, wszystko jest w protokółach zapisane.  
R. Zakowicz: Ja uwaŜam Panie radny, Ŝe ma Pan prawo zgłosić wniosek ale omówić to 
powinniśmy na komisjach, a później przedstawić na sesji. 
R. Dornfeld; Jest Pan Panie Zakowicz 5 kadencje radnym. Mi tylko chodzi o przestrzeganie 
prawa. 
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie wniosek, aby przewodniczący komisji 
przedstawiali sprawozdania z pracy komisji na sesji Rady Gminy: 
Za: 10                                    Przeciw: 1                                   Wstrzymało się: 2 
  
Przewodniczący: W dzisiejszym porządku obrad będzie to punkt 16. 
Przewodniczący: Poddaje pod głosowanie poprawiony porządek obrad: 
Za: 12                                 Przeciw: 1 
  
Ad. 4 
Przewodniczący: Był juŜ jeden wniosek dotyczący protokołu. Wniosek tu do komisji 
statutowej, aby była moŜliwość nie tylko zgłaszania zmian na następnej sesji jak do tej pory, 
ale takŜe w całym okresie między sesjami.. 
R. Dornfeld: Wszyscy radni dostali ankiety, to proszę tam to zgłosić. 
Przewodniczący: JeŜeli chodzi o dyktafon, bo moŜe nie wszyscy wiedzą, chciałbym 
poinformować, Ŝe od kilku sesji nagrywamy nasze posiedzenia. 
R. Dornfeld: Chciałbym zapytać dlaczego nie ma wszystkich wypowiedzi w protokołach, 
jeŜeli jest urządzenie rejestrujące? 
Przewodniczący: Tu moŜe Pani Kasia powie coś? 
P. Andrejczuk: Nie wszystkie wypowiedzi udaje się odczytać. 
R. Podkówka: Rada Gminy bardzo duŜo zaoszczędziła pieniędzy w tamtym roku z tego co 
wiem. Proponuje kupić coś konkretnego z mikrofonem. Tutaj to bardzo charczy i cięŜko 
zrozumieć to co jest nagrane. Jest to dobra sprawa, bo jeśli radny ma uwagi do protokołu to 
się odsłuchuje i juŜ jest.   
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący proszę zająć się tą sprawą.  
Przewodniczący: Był wniosek Ŝeby był dyktafon i jest. Teraz nie wiem, moŜe za 5 tys. 
chcecie państwo. Cały czas będzie jakaś niezgodność. 



R. Dornfeld: Pan przygotowuje, to Pana sprawa. 
  
 
Ad. 5 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu ). 
R. Zakowicz: Na ile zadłuŜona jest Gminna Spółdzielnia? 
Wójt: Prawie 50 tys.zł. bez odsetek. 
R. Deberny: Ma prośbę do Wójta. Sytuacja we Włodzieninie jest krytyczna. Czy osoby 
pracujące przy tym nie mogą pracować dłuŜej. Jest zaniedbanie. Czekamy na analizę, chcemy 
dowiedzieć się kto naruszył te struktury? Prosiłbym aby z tą firmą porozmawiać, bo jak ja  
przyjeŜdŜam o 14 to widmo do wiercenia tam stoi i nikt tam juŜ nic nie robi. Proszę wpłynąć 
na tą firmę. 
Wójt: Jest problem. My ze względu na brak odpowiedzi od Pana Chmielewskiego i brak 
porozumienia skierujemy sprawę do sądu. Ja będę nakłaniał aby wykonać jedną wierconą 
studnie. 
Przewodniczący: Ile to będzie kosztować? 
Wójt:60tys. 
R. Telega: Mam zapytanie Panie Wójcie o przejęcie filii, to są części objęte szpitalem tak? 
My mamy pomysł, zamysł co będzie z tym robione? 
Wójt: Część pomieszczeń juŜ jest zagospodarowana, moŜna powiedzieć Ŝe w większości. W 
tej chwili juŜ są tam prowadzone działalności. Myślę, Ŝe w dalszym ciągu będziemy szukać 
chętnych Ŝeby równieŜ tam jakieś działalności realizowali.  
R. Lenartowicz R: Dlaczego szpital wszystko odrzuca. Jak jeden jest gospodarz to jest 
inaczej, jak zaczną dwóch, trzech gospodarzyć to później wie Pan jak to będzie?   
Wójt: Piwnice są zbyteczne, w związku z tym doszliśmy do wniosku z dyrektorem Ŝeby 
Gmina miała tam moŜliwość zagospodarowania. 
R. Lenartowicz R: Będzie nas stać przejąć i utrzymać? 
Wójt: Nie ma problemu, moŜna podjąć decyzje Ŝeby dzierŜawić. 
R. Lenartowicz R: Nie jeden zainwestował i zaś od nowa? 
Wójt: Ja nic Panu na to nie poradzę. 
R. Podkówka: Ile będzie kosztował remont szatni? Następne pytanie odnośnie tej studni we 
Włodzieninie. Pan Wójt mówił Ŝe Pan Chmielewski będzie uczestniczył w kosztach kopania 
tej studni. Robi się kopalnie odkrywkową Ŝwiru na terenie Gminy Branice a Wójt o tym nic 
nie wie. Dziwne rzeczy się w tej Gminie dzieją.  
Wójt: My wiemy, Ŝe tam jest prowadzona kopalnia tylko udowodnienie, Ŝe w skutek 
działaczy czy wybierania w tej kopalni nastąpiło przerwanie? To jest problem. 
Remont szatni będzie kosztował 52 tys. zł. 
R.Dornfeld: Czyli Panie Wójcie Gmina wie o tym, Ŝe Pan Chmielewski prowadził 
odkrywkową kopalnie nielegalnie? 
Wójt: To jest za daleko powiedziane. Pan Chmielewski ma wszelkiego rodzaju koncesje. 
Tylko nie widziałem projektu działalności tego. Nie wiem w jaki sposób, w jakiej głębokości. 
Tego nie wiem, bo ja po prostu nie zatwierdzam takich planów. 
R. Deberny: Czy pracownik Urzędu Gminy był tam, aby sprawdzić? Bo wie Pan co tam jest? 
Tam jest wysypisko śmieci. Czy tego Pana Chmielewskiego wszyscy się boją? Ludzi boli, Ŝe 
Chmielewski rządzi, a Gmina nic nie robi. Nasza droga gminna, którą my zrobiliśmy z 
pieniędzy wiejskich zniszczona, Chmielewski ją rozsunął. Chmielewski zapanował tu nad 
wszystkim, a Gmina nie ma na tego Pana Ŝadnego wpływu.  
Wójt: Ja tam byłem. Jeśli chodzi o te drogi, nakazano mu budowę nowej drogi. Tu nie ma 
Ŝadnej samo woli. MoŜemy tylko mieć domysły, Ŝe działalność tego Pana mogła to 
spowodować. Jeśli chodzi o te śmieci to był informowany, Ŝe ma to posprzątać.   



R. Deberny: Zniszczył drogę zbudowaną z pieniędzy wiejskich. 
Wójt: Ale wybudował nową drogę. 
P. Chuchla: Mam jedno pytanie do Wójta. 
Przewodniczący: To  w wolnych wnioskach.  
Witam Radnego Powiatowego Tadeusza Krupę. 
  
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice -Władysław Lenartowicz  
( załącznik do protokołu ). 
  
  
Ad. 7. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. 
 R. Deptuła: Co się stało z moją interpelacją w sprawie oświetlenia? 
Wójt: Przepraszam zapomniałem, to była interpelacja między sesjami. 
R. Telega: Ja w sprawie interpelacji w sprawie remontów dróg gminnych. Pan Wójt mi 
odpowiedział, Ŝe udzieli informacji na ten temat na kwietniowej sesji, planowanej na 29 
kwietnia? A więc dzisiaj musiałby Wójt coś powiedzieć. 
Wójt: Tak zgadza się. Taki był zamiar, ale dzisiaj  zbyt wiele nie mógłbym odpowiedzieć 
dlatego, Ŝe nie ma moŜliwości finansowych, ale o tym moŜe przy zmianie w budŜecie. 
  
Ad. 8. 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Zakowicz - 1 int. 
R. Deberny - 1 int. 
R. Telega - 3 int. 
  
Sołtys Pawluś U: Panie Wójcie u nas dziewczynka jechała rowerem, wpadła do tej studzienki 
i się przewróciła, mogła się zabić. Te studzienki są okropne, po prostu coś strasznego. 
  
Ad. 9. 
Skarbnik Gminy Branice omówił sprawozdanie Wójta z wykonania budŜetu Gminy Branice 
za 2007r. 
Przewodniczący: Prosiłbym o odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budŜetu za 2007r. 
Skarbnik Gminy Branice odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie 
opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budŜetu Gminy za 2007 r. 
Przewodniczący: Prosiłbym o odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania 
budŜetu oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
R. Podkówka odczytał opinie Komisji rewizyjnej na temat wykonania budŜetu oraz wniosek 
Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Następnie odczytał Uchwałę 
Składu Orzekającego RIO w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budŜetu za 2007 r. 
  
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo-Finansowa zwraca się do przewodniczącego o rzetelne 
przygotowywanie materiałów dla radnych. Proszę wpisywać słowo ,,projekt’’ na projektach 
uchwał i nie powinno być wpisane słowo ,,udziela’’ na projekcie uchwały tylko powinno być 
wykropkowane. Absolutorium-za. 
Przewodniczący: JeŜeli chodzi o słowo ,,projekt’’ dobrze, a jeŜeli chodzi o słowo ,,udziela’’ 
to zapytajmy Panią radczyni.  



Radczyni: MoŜe być słowo ,,udziela’’ 
R. Dornfeld: Chodzi o intencję. Powinno być wykropkowane, tak jak w przypadku skargi 
gdzie moŜe być ona zasadna lub niezasadna. Rada moŜe się nie zgodzić. 
Radczyni: To jest propozycja. Ja zgadzam się, Ŝe Rada nie musi się zgodzić. 
R. Kawulok: Komisja Rolno-Ekologiczna opiniuje pozytywnie. 
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP omawiała 
wykonanie budŜetu i opiniuje pozytywnie. 
Przewodniczący: JeŜeli nie ma uwag odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. 
Za: 13 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Branice 
absolutorium. 

(Uchwała Nr XXII/112/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
  

Przewodniczący: Ogłaszam 5 minutową przerwę. 
Wójt: Dziękuje za udzielenie absolutorium. 
 
Przewodniczący: Prosimy Pana Radnego Powiatowego Tadeusz Krupe o udzielenie 
informacji na temat remontów dróg powiatowych. 
P. Krupa: Panie przewodniczący, szanowni radni, sołtysi. Chciałbym udzielić kilka informacji 
odnośnie inwestycji planowanych przez powiat głubczycki. Zostały ogłoszone dwa przetargi. 
Pierwszy przetarg na łatanie dziur, drugi przetarg na inwestycje czyli dywaniki itp. Jeśli 
chodzi o pierwszy przetarg wszystko odbywa się sprawnie, łatanie dziur juŜ się odbywa. W 
ubiegłym tygodniu członkowie komisji bezpieczeństwa objechali cały powiat, kaŜdą gminę i 
rozmawiając z sołtysami, radnymi zwracali uwagę gdzie są najwaŜniejsze do załatania dziury. 
JeŜeli gdzieś pojawi się firma, tu mobilizacja sołtysów, radnych Ŝeby zwrócić uwagę bo nie 
wszystko moŜe zostało zgłoszone. To co Pani radna z Niekazanic, czy inni, sołtys z Koloni 
Włodzienin, Włodzienina , Lewic przekazali do mnie to ja przekazałem. Chciałbym jeszcze 
powiedzieć jeśli chodzi o dziury, sprawa się juŜ odbywa, jest w trakcie. Druga sprawa 
drugiego przetargu na inwestycje większe. Tu chodzi o drogę Bliszczyce-Branice  
3 km., Lewice-Jędrychowice 300m., i z tego co pamiętam jeszcze w jednym miejscu. I tutaj 
jest problem. W tym przetargu startowało 5 firm. Firma, która przegrała odwołała się. Powiat 
musi teraz czekać 7 dni na rozpatrzenie tej sprawy. Na dzień dzisiejszy, rozmawialiśmy ze 
starostą jesteśmy sami w szoku, poniewaŜ firma, która wygrała nie jest z Głubczyc a cena 
kolosalnie nas zszokowała, była niŜsza niŜ w ubiegłym roku. Cena jest dla powiatu dobra, bo 
zaoszczędzimy. I teraz firma jakaś odwołała się krótko mówiąc z pomówieniem o zaniŜenie 
ceny. Trwa procedura 7 dni, jeŜeli sprawa zostanie rozstrzygnięta to firma wchodzi i robi. 
JeŜeli zaś nie to wiemy o co chodzi, znów będziemy musieli robić przetarg. Takie mamy 
prawo. My na komisji rewizyjnej postanowiliśmy, Ŝe będziemy sprawdzać wykonanie tej 
firmy. W pierwszej kolejności chcielibyśmy zrobić odcinek, jeŜeli chodzi o te większe 
inwestycje Lewice-Jędrychowice. Taka jest nasza wola i myślę Ŝe Pana Wójta teŜ. PoniewaŜ 
tam jest juŜ tragedia straszna. JeŜeli chodzi o łatanie dziur, wiadomo, Ŝe kaŜdy by chciał Ŝeby 
w naszej gminie zaczęli, w tej, tamtej. Prosimy o cierpliwość. Do 30 czerwca sprawa ma być 
zakończona. I to tyle odnośnie przetargów i odnośnie dróg. 
Trzecia sprawa, to jest to co mówiła Pani sołtys, chodzi o te kraty. Ktoś za to odpowiada, ktoś 
odbierał wykonanie tych kratek. W niektórych miejscach kratki te mają 30, 40 cm w bok. Co 
gorsze, to teŜ zwróciłem na komisji rewizyjnej uwagę, te kratki ze względu technologii, stanu 
technicznego nie powinny być tak wykonane. One się znajdują od krawęŜnika pół metra, na 
osi jezdni i jadąc samochodem koło siłą rzeczy najeŜdŜa na kratkę. W pierwszej kolejności, 
najwięcej takich wykroczeń zauwaŜyliśmy we Włodzieninie. W tym roku 5 takich kratek 
zostanie we Włodzieninie wymienionych i w innych miejscowościach takŜe. Chciałbym teŜ 



przypomnieć i moŜe teŜ uspokoić radnych, bo juŜ poszła taka fala, Ŝe tam gdzie są farbą 
zaznaczone znaki to będą wymieniane, a tam gdzie nie ma to nie będą. Nie, to jest sprawa 
tylko techniczna do obliczeń. Niektóre rzeczy są zaznaczone farbą. Natomiast tam gdzie nie 
ma teŜ będą wymieniane, to znaczy łatane dziury. To wszystko odnośnie waŜniejszych 
inwestycji. JeŜeli Państwo macie pytania to proszę. 
Przewodniczący: UwaŜam, Ŝebyśmy wspólnie powiat i gmina postarali się Ŝeby nasze drogi 
były lepsze, nawet jeśli mielibyśmy się zadłuŜyć. Drogi to jest podstawa. 
R. Bryl: Chciałabym zapytać o inną sprawę. Mówił Pan, Ŝe drogi będą łatane, a co z 
poboczami? Czy coś będzie robione? Chodzi konkretnie o drogę Wiechowice-Głubczyce. 
Tam nie tyle dziur jest jak właśnie te pobocza. 
R. Kawulok: Czy przyszła odpowiedź z województwa dotycząca drogi Wiechowice-
Głubczyce? 
Sołtys Pawluś U.: Dostałam pismo w tamtym roku z rejonu dróg publicznych, Ŝe pasy w 
Dzbańcach będą do końca 2007 roku wykonane. Do tej pory nic się nie odzywają. 
R. Deberny: We Włodzieninie na samej górze tam u Pana Małka czy droga będzie robiona? 
R. Mokrzycki: Odcinek drogi Dzbańce Wieś a Włodzienin, tam jest ten poprzeczny garb na 
zakręcie. Nie ma Ŝadnego oznakowania. Prosiłbym o frezowanie tego. 
P. Krupa: Dziękuje za to pytanie. Tutaj chciałbym uspokoić Pana Sołtysa, Pana Radnego bo 
ten trzeci odcinek to właśnie Dzbańce. 300 metrów zaplanowane jest w tym roku.  
JeŜeli chodzi o tę drogę to marzeniem naszym jest, Ŝeby ta droga przeszła pod województwo. 
Dzisiaj Pan Wicestarosta był w tej sprawie w Opolu. 
R Telega: Mam pytanie odnośnie drogi Wysoka – Pilszcz. Tu było zapewnienia na sesji Pana 
Starosty. Tam są takie dwa duŜe otwory, dziury i Pan Starosta zapewniał, Ŝe to się zrobi. Jak 
to wygląda? 
P. Krupa: To jest ten temat o którym rozmawialiśmy. Dziury powinny być załatane i muszą 
być załatane. Ja tutaj pisze karteczkę i zaraz przekaŜe dla kierownika wydziału drogownictwa. 
Według kolejności. Pobocze drogi. Było juŜ to zgłaszane i ja teŜ to zgłaszałem w powiecie i 
mówiliśmy o tym. Tu jest problem, my zrobimy, wydamy pieniądze, zainwestujemy a za 
miesiąc przyjdzie decyzja, Ŝe województwo przejmuje. Powiat złoŜył projekty, bardzo 
powaŜne, na drogi i chodniki. Teraz kwestia chodników, jeśli chodzi o Włodzienin, 
Gródczany i inne rzeczy. JeŜeli dostaniemy pieniądze na chodniki to zaoszczędzimy i jeŜeli 
nie będziemy musieli dołoŜyć z własnego budŜetu na chodniki , dostaniemy z zewnątrz, to 
wtedy budŜet będzie zmieniony i będzie przeznaczone środki na drogi i być moŜe na pobocza. 
Gdybyśmy rozpoczęli budowę chodnika we Włodzienina, a za miesiąc okazałoby się Ŝe 
dostaniemy środki z zewnątrz na chodniki? A więc teraz czekamy. Gdybyśmy nie dostali tych 
środków z zewnątrz to środki w budŜecie mamy i chodnik będzie gotowy.. 
Odnośnie pytania Pani sołtys z Dzbanic muszę powiedzieć, Ŝe jest to logiczne, Ŝe pasy są w 
kierunku przestanku, a 30m, 40m dalej są pasy do kościoła. Ja zadałem to same pytanie. 
Według procedury to znowu trzeba pisać. śeby namalować pasy, postawić znaki trzeba mieć 
znowu nowe pozwolenie z zewnątrz. Kierownik powiedział wprost do mnie:,, MoŜe się mylę, 
ale jeŜeli na odcinku 30 m nie mogą być malowane drugie pasy to na to nikt pozwolenia nie 
da’’. Ja nie wiem. Na pewno się tą sprawą zainteresuje. 
Sołtys Pawluś U: JeŜeli ktoś się podjął i takie pismo napisał to niech teraz to wykona. 
R. Deberny: Czy powiat przerosło ten przetarg na te topole? Pieniądze zaplanowano w 
budŜecie w tym roku, przetarg miał być zrobiony do marca. Jak się okazuje nie jest zrobiony. 
Daje się dalej decyzje indywidualnie rolnikom, obciąŜa się ich duŜymi pieniędzmi.  
P. Krupa: Członkiem zarządu jest Pan Pospiszyl. Ja przekazałem, a później gdy rozmawiałem 
z Panem Pospiszyl powiedział, Ŝe ta sprawa jest rozwiązana. 



R. Deberny: Mało tego teraz napisali jakie kryteria rolnik ma spełnić aby ściąć te drzewa. 
Specjalnie kładą płody rolnikowi pod nogi. Chciałbym się dowiedzieć czy rzeczywiście te 
pola są powiatu? 
P. Krupa: Dobrze, dowiem się.  
R. Dornfeld: Mówi Pan o łataniu dziur o chodnikach, a czy planowana jest wycinka poboczy 
oraz wycinanie zakrzaczenia? 
JeŜeli chodzi o malowanie pasów, dwa lata temu przy szpitalu pasy miały być malowane do 
dzisiaj tych pasów niema. Był tutaj u nas Pan starosta pytałem o te pasy, powiedział, Ŝe będą 
namalowane. Do dzisiaj tych pasów niema. 
R. Zakowicz: Panie radny w dalszym ciągu nie ma tego znaku informacyjnego jadąc od 
strony Wiechowic zbliŜając się do skrzyŜowania Branice- Niekazanice, ani na Kietrz ani na 
Branice. Rozumie, Ŝe na wszystkich drogach powiatowych będzie wykonywane łatanie dziur? 
Wspomniał tu Pan, Ŝe w kaŜdej miejscowości byli przedstawiciele komisji porządku 
publicznego. U nas z nikim nie rozmawiali, ani z sołtysa ani ze mnie. MoŜe członkowie tej 
komisji porządku publicznego jeździliby i sprawdzali tych co będą wykonywać te prace na 
drogach, bo to są drogi powiatowe. 
I jeszcze to odkrzaczanie drogi Wiechowice- Włodzienin, tam jest zakrzaczenie straszne. 
Będą doŜynki powiatowe w Jakubowicach trzeba to zrobić Ŝeby jakoś wyglądało. 
R. Mokrzycki: Jeszcze odnośnie tej drogi, krzyŜówki Niekazanice. Tam odwodnienie jakieś 
było. Czy jest zamulone, czy załamane? Warto by było to sprawdzić i wykonać, coś z tym 
zrobić. Teraz mamy pogodę, ale za niedługo przyjdą słoty, opady deszczu. 
P. Krupa: Trzeba naciskać aby tą drogę przekazać dla województwa. Odnośnie malowania. 
Jest jakaś kwota przeznaczona. Teraz jest to nowa technologia i droga.  
Jeśli chodzi o te znaki dwa razy w tej sprawie interweniowałem. Po krótkim czasie 
otrzymałem odpowiedź, Ŝe znaki były wymienione  i w krótkim czasie zostały zniszczone. Ja 
o tym nie wiedziałem. Sam byłem świadkiem prawie wypadku z powodu braku znaku. 
Sprawa odkrzaczania. To jest bardzo waŜna sprawa. Planujemy kupić urządzenie, które 
kosztuje ponad dwadzieścia tysięcy.  
R. Mokrzycki: Odnośnie znaku zakazu w Lewicach. Chodzi o udostępnienie dojazdu do 
zbiornika we Włodzieninie. 
R. Deberny: Chodzi o przesunięcie tego znaku zakazu do zbiornika. 
P. Krupa: Słuszna uwaga. 
R. Lenartowicz R: Nie ma policji, która by pilnowała aby tych znaków nie niszczono? To my 
mamy pilnować i robić sobie wrogów. 
Sołtys Humeniuk J: Trzeba teŜ sprawdzić jak głęboko kopią te znaki? One same się teŜ 
pochylają. 
Sołtys Szelepa L: Ja mam pytanie czy w ramach tego łatania jest ujęte u nas te skrzyŜowanie. 
Drugie pytanie jest takie, czy jest ujęte pobocze, w sumie odwodnienie drogi polnej. Czy jest 
to ujęte, czy nie? 
P Krupa: Wszystkie odpowiedzi na pytania zobowiązuje się przesłać w ciągu dwóch tygodni 
przewodniczącemu rady. JeŜeli chodzi o ten odcinek to rolnicy jeszcze trochę i będą drogę 
orać. 
Sołtys Szelepa L: Tam jest rów ale jest juŜ zamulony . Chciałbym się dowiedzieć czy naleŜy 
on do powiatu, czy do gminy i czy będzie robiony? 
P. Krupa: W sprawie odwodnienia. Kiedy jest powiatu a kiedy gminy? Kiedy spływają wody 
z drogi do kratki, do rowu to powiatu, a kiedy spływają z prywatnej posesji to gminy. To 
wspólny interes, dogadajmy się. 
Jeśli chodzi o doŜynki powiat przeznaczył 20 tys. na oprawę artystyczną. 
R. Lenartowicz R: Chciałbym aby Pana koledzy radni powiatowi Panu pomogli. 
Wójt: Przyszła dzisiaj decyzja, pozwolenie  na budowę chodnika we Włodzieninie. 



P. Krupa: Dziękuje. 
Przewodniczący: Dziękujemy. 
 
  
Ad. 10 
Komisje wyraziły pozytywne opinie 
Przed głosowanie wyszedł z sali radny Dornfeld Paweł. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 12 
  

Rada Gminy podjęła uchwalę zmieniająca Uchwałę nr  XVIII/82/08 Rady Gminy 
Branice z dnia 29 stycznia  2008r.w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli 

szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego nauczycieli 

  
(Uchwała Nr XXII/113/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

  
  
Ad. 11 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 12 
  
Rada Gminy podjęła uchwalę zmieniająca Uchwałę nr  XIX/93/08 Rady Gminy Branice 

z dnia 26 lutego 2008r.w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz 
odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach 

  
(Uchwała Nr XXII/114/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

  
Przewodniczący: Ogłaszam 10 minutową przerwę.  
Po przerwie nie było Radnego Zdzisława Telega. 
  
Ad.12. 
Wójt: Dyskusje były burzliwe. Podstawą prawną jest rozporządzenie ministrów. Jest tutaj 
wyraźnie powiedziane jak to się dzieje: najniŜsze wynagradzanie, suma punktów do 
wynagrodzenia, punkty. Wyjaśniliśmy sobie parę kwestii. Jest propozycja zwiększenia o 100 
złoty najniŜszego wynagrodzenia. Na podwyŜki przeznaczamy pół miliona złotych. Musimy 
zwaŜyć jedną rzecz. Na ile nas stać? Wystąpię, Ŝeby kaŜda jednostka została potraktowana 
inaczej. 
Wy gdybyście państwo napisali inną wartość punktu, większą to my nie mamy takich 
środków, mamy ograniczenia. 
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP negatywnie 
opiniuje. 
R. Deberny: Siedzi członek i mówi, Ŝe pozytywnie? 
R. Podkówka: Piszę, Ŝe negatywnie. 
R. Deberny: Pan narzuca swoje zdanie. Było głosowanie? 
R. Podkówka: Było. 
R. Dornfeld: Była propozycja aby zmodyfikować system podwyŜek, aby dostali więcej ci co 
najmniej zarabiają. 
R. Deberny: To co innego. 
R. Podkówka: To jest to samo. 



R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo-Finansowa chciała aby najniŜsze wynagrodzenie wynosiło 
800 złoty. Po rozmowach z Wójtem dowiedzieliśmy się, Ŝe jest to nie moŜliwe. Nie 
głosowaliśmy. KaŜdy sam podjął decyzje. Wójt poinformował nas, Ŝe podwyŜki będą 
skierowane do osób najmniej zarabiających.  
R. Dornfeld: Panie przewodniczący na komisji  Wójt nie przedstawił konkretnych informacji.                             
R. Kawulok: Ja uwaŜam, Ŝe tym nie powinna się rada.                      
 Ja jestem za. 
Wójt: Średnio byłoby to 428 złoty przy najniŜszym wynagrodzeniu. Dla nauczycieli łącznie  
byłoby to 430 tys. zł., a mu mamy 500 tys. 
R. Podkówka: To ile w obsłudze zatrudniamy? 
Wójt: 17 osób w gimnazjum, we Włodzieninie 5, w Uciechowicach 5, Przedszkole w 
Branicach 11 i we Włodzieninie 11 osób. 
Przewodniczący: Mamy wniosek Wójta, Ŝe najniŜsze wynagrodzenie w kwocie 600 zł. i 
wartość punktu 5 zł. i wniosek Komisji BudŜetowo - Finansowej, Ŝe najniŜsze wynagrodzenie 
800zł. 
R. Dornfeld: Wartość punktu miała zostać na tym samym poziomie, tylko najniŜsze 
wynagrodzenie 800 zł. 
R. Deberny:. Planowaliśmy budŜet, przyjęliśmy te10%  . Trzymajcie się tego.             
R. Dornfeld: Intencja była taka aby podwyŜka skierowana została do osób najmniej 
zarabiających.                                                        
Przewodniczący: O tym kto ile dostanie decyduje przełoŜony.  
R. Podkówka: Jak chcę powiedzieć jak w Klisinie zostało zrobione. Tam powiat narzucił 
dyrektorom, Ŝe tak i tak mają przeprowadzić. I tak zostało to zrobione. Zostały wyrównane na 
pewnych poziomach płace zasadnicze. Jedni dostali 10 zł a niektórzy 400 zł. A tutaj mówi się, 
Ŝe jest to komunistyczne działanie. 
R. Deberny: Padły dwa wnioski proponuje przegłosowanie. 
Przewodniczący: Mamy dwa wnioski.  
Pierwszy jest taki, Ŝe najniŜsze wynagrodzenie 600 zł. i wartość punktu 5 zł. 
Drugi wniosek, najniŜsze wynagrodzenie 800 zł. i wartość punktu  4 zł. 
Poddaje pod głosowanie pierwszy wniosek: 
Za: 8                                         Przeciw: 4 
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały. 
R. Dornfeld: Składam wniosek formalny. Powinien Pan poddać pod głosowanie wniosek 
najdalej idący. Złamał Pan procedurę. 
Przewodniczący: Jest Pan na sesji było zgłosić.  
R. Dornfeld: Właśnie zgłaszam. 
Radczyni: Proponuję, jeśli ma Pan wątpliwości przegłosować jeszcze raz. 
R. Dornfeld: Nie o to chodziło. 
Przewodniczący: Poddaje pod głosowanie cały tekst jednolity z takimi zmianami. 
Za: 8                                Przeciw: 4 
  

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu określenia miesięcznych stawek 

wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy 
  

(Uchwała Nr XXII/115/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
  

R. Dornfeld: Nie tego Panie Przewodniczący dotyczył wniosek formalny. 
  
Ad. 13 



Skarbnik wyjaśnił na czym polegają zmiany w budŜecie. 
Wójt Gminy Branice wyjaśnił na czym polega autopoprawka. 
R. Podkówka: Komisja Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP nie ma 
opinii. 
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo-Finansowa pozytywnie opiniuje w części pierwszej. 
R. Kawulok: R. Kawulok: Komisja Rolno - Ekologiczna pozytywnie opiniuje w części 
pierwszej. 
R. Podkówka: Czy nie moŜna na te zadania ogłosić przetarg? Czy nie moŜna tych zadań 
skupić? 
Wójt: Na wiercenie studni i na remont świetlicy nie wiem czy znajdzie się firma która to i to 
zrobi. 
R. Podkówka: Wiercenie rozumie, ale na remonty trzeba ogłaszać przetarg. Tu się wszystko z 
wolnej ręki daje. Trochę trzeba oszczędzać. Wszyscy cicho siedzą, tylko Pan Deberny 
ostatnio szum za te przetargi robi. 
R. Deberny: Pan niech się zajmie sobą i swoją rodziną. Niech się Pan mną nie zajmuje, bo jak 
ja się Panem zajmę? 
R. Dornfeld: Pytałem czy część z tych środków będzie dołoŜone na chodnik, bo część daje 
powiat a część gmina? 
Wójt: Tak, ale wystąpił fakt studni, było to juŜ po spotkaniu z Państwem i ja musiałem podjąć 
decyzje.  
Przewodniczący: Myślę, Ŝe te procedury odnośnie przetargów muszą być kontrolowane i 
przeprowadzane. Rozumiem, Ŝe są sytuacje pilne. 
R. Kawulok: Mam uwagę w imieniu swoim jako radny. Było wiadomo, Ŝe doŜynki są i 
remont dachu na basenie. Ja bardzo proszę abyśmy to dyskutowali na komisjach. 
R. Podkówka: My tego nie mieliśmy na komisjach. to było celowo rzucone na dzisiejszą 
sesje. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 10                           Przeciw: 0                                             wstrzymało się: 2 

 Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie zmiany budŜetu na 2008 rok. 
  

(Uchwała Nr XXII/116/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
  

  
Ad: 14 
Przewodniczący: Prosiłbym wnioskodawcę o wprowadzenie. 
R. Podkówka: Na ostatniej sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wywołało to kontrowersje, mieszkańcy nie byli dokładnie 
wprowadzeni. UwaŜam, Ŝe radni zostali wprowadzeni w błąd. Pani sołtys powiedziała, Ŝe 
mają powstać w odległości ok.1 km. Pani skłamała. Mieszkańcy nie zostali poinformowani. 
Następnie, to co napisałem do Rady Gminy, Ŝe procedury nie zostały zachowane. Na 
zapytanie pana Lenartowicza, Ŝe spotkał się w literaturze z infradźwiękami Pan Kaczmarski 
odpowiedział: ,, Pierwszy raz słyszę’’. Następnie, łopaty będą powodować, Ŝe światło 
zostanie załamane. Ja teŜ jestem za wiatrakami, ale w odległości kilku kilometrów a nie w 
odległości 500 m. UwaŜam, Ŝe powinniśmy to uchylić. Nie moŜe Wójt z 11 radnymi narzucać 
tego mieszkańcom. Nie jest to tak, jak się komu wydaje. Nikt nie chce tak aby coś komuś 
narzucić. Nie ma na terenie gminy miejsca aby postawić wiatraki. Gmina, wioski są zbyt 
ściśnięte. To jest bardzo powaŜna sprawa. Do tego trzeba podejść powaŜnie. Pani Pelc niech 
się Pani głupio nie uśmiecha. 150 osób się pod tym podpisało. 



Sołtys Czepczor G: Ja juŜ wypowiadałam się na ostatniej sesji. Proszę powiedzieć jak Pan 
zdobył te podpisy. Podpisy były wymuszane. Pan pierwszy wystąpił z inicjatywą aby 
powstały wiatraki. 
R. Podkówka:  Gdyby Pani sołtys przeprowadziła debatę to na listę by mi się nikt nie wpisał. 
Wójt: Co do spraw zasadniczych, Krnova i tak dalej. Ja się odniosłem do źródeł realnych, 
odniosłem się szczegółowo do infradźwięków. Pamiętajcie, jest podjęta uchwała ale będą 
badania, które określą w jakiej odległości i czy będą szkodziły. Będzie wykonany raport 
oddziaływania na środowisko. JeŜeli będą szkodziły wiatraki ja teŜ nie będę chciał aby tu 
stały. Nie zamierzam się z Gminy wyprowadzać. Mam nadzieję, Ŝe Pan zbierał te podpisy 
zgodnie z prawem. Mieszkańców Bliszczyc jest 497, a podpisało 133 mieszkańców.   
R. Podkówka: JeŜeli Pan ma 540 mieszkańców to proponuje aby rada uchyliła uchwałę i Ŝeby 
przeprowadzić referendum w Bliszczycach. JeŜeli Pan jest takim demokratą to zróbmy 
referendum. 
Wójt: Rada Gminy podejmuje takie uchwały nie referendum. 
 R. Podkówka: Mam do Pana pytanie czy plan zagospodarowania przestrzennego jest spójny 
ze studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego? 
Wójt: Tak, jest. 
R. Kawulok: W swoim imieniu powiem, Ŝe musimy szanować te 200 podpisów. JeŜeli nie 
mówiło się o tym na sesji i zebraniach  to czy ja jako radny mam prawo  wpłynąć na kogoś 
zyski. Cała filozofia to umowa cywilno-prawna. Wszyscy którzy mają wiatraki zabezpieczają 
się. My powinniśmy pomóc tym rolnikom, aby ich ta firma nie wykiwała. Otworzyliśmy 
tylko małą furtkę. Pan Marian ma rację, Ŝe czesi róŜnie się wypowiadają. JeŜeli dojdzie do 
wiatraków my powinniśmy pomagać w podpisywaniu tych umów cywilno-prawnych. 
R.Podkówka: Jeśli odbyłyby się odpowiednie konsultacje to moŜe nie byłoby problemu z 
mieszkańcami Bliszczyc, ale to wszystko robi się po cichu. Tu do radnych mówię aby zrobić 
referendum, aby ludzie zagłosowali. To będzie bardzo oddziaływać na mieszkańców 
Bliszczyc. 
R. Deberny: Pan Podkówka mówi, Ŝe Pan Wójt narzucił. My mamy własny rozum i sami 
decydujemy. Ja decyduje i głosuje tak jak chcę. Proszę nas nie obraŜać, proszę mi nie mówić, 
Ŝe mi Wójt narzucił. 
R. Dornfeld: Dostaliśmy materiały za i przeciw. Bardzo szanuje Pana Podkówkę, Ŝe jeśli 
mieszkańcy nie chcą to on występuje w ich imieniu. 
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie uchwałę. 
R. Dornfeld: Czy nie powinno być w uchwale, Ŝe na wniosek mieszkańców? 
Radczyni: Nie ma konieczności, ale moŜe być to uwzględnione. Dlaczego w §3 jest z dniem 
podjęcia? Z informacji wynika, Ŝe 8 maja będzie opublikowana uchwała w sprawie 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dzisiaj zostanie podjęta uchwała 
uchylająca tamtą, to wstrzymało by się jej publikacje. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 1                              Przeciw: 10                                    Wstrzymało się:1 
Nie podjęto uchwały. 
  
Ad.15: 
Przewodniczący: UwaŜam, Ŝeby skargę uznać za niezasadną.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 12 
  

 Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Branice. 
  

(Uchwała Nr XXII/117/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 



  
  
Ad.16: 
Przewodniczący: Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między 
sesjami. 
R. Dornfeld: Komisja Statutowa dwukrotnie się spotkała i w tym czasie zapoznała się z 
ustawą o Samorządzie gminnym oraz ze statutem gminy. Komisja zleciła przygotowanie 
nowego załącznika do statutu. Pracowaliśmy nad statutem. W czasie posiedzeń komisja 
opracowała ankietę, którą skierowała do Radnych, Wójta i Pani sekretarz. Prosiłbym o zwrot 
ankiet i zaproponowanie zmian. Zostało równieŜ zlecone pani radczyni, aby zbadać jakie 
rzeczy naleŜy jeszcze w statucie wyszczególnić. 
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP zajmowała się 
zagadnieniami na sesję. Chciałem powiedzieć, Ŝe uczestniczyłem z Panem przewodniczącym 
w turnieju tenisa stołowego. 
Komisja rewizyjna zajmowała się absolutorium. 
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo-Finansowa jak zawsze omawiała porządek obrad. 
R. Kawulok: Nie przygotowałem na piśmie bo nie jest określone czy na piśmie czy ustnie. 
Komisja rolna zajmowała się porządkiem obrad. 
R. Zakowicz: JeŜeli chodzi o porządek obrad sesji to takie sprawozdania są przy kolejnych 
punktach tego porządku. 
R. Dornfeld: Tak w zapisie jest takie coś, ale chodzi oto Ŝeby takie informacje udzielać bo 
niekiedy na komisjach inne sprawy są omawiane. 
R. Zakowicz: Czyli chodzi o dodatkowe rzeczy? 
R. Dornfeld: Tak. 
Wójt: Cieszę się, Ŝe rada pracuje na komisjach, a na sesjach głosuje. 
  
Ad.17: 
Przewodniczący: Pragnę wnieść jeden wniosek Ŝeby skierować sprawę zbadania tego ujęcia 
we Włodzieninie do komisji rewizyjnej. 
R. Podkówka: Komisja rewizyjna będzie musiała zbadać. My tego sami nie zbadamy i będzie 
trzeba zlecić. Łączy to się z kosztami. 
R. Dornfeld: Mam wniosek formalny. JeŜeli Pan jest wnioskodawcą to proszę powiedzieć co 
komisja będzie musiała zbadać. Proszę sprecyzować i określić co komisja miałaby zbadać. 
Przewodniczący: Mamy zbadać dlaczego wioska nie ma wody. 
R. Podkówka: Zostawmy to. 
Przewodniczący : JeŜeli tak uwaŜacie to ja wycofuje. 
R. Podkówka:  Jeszcze nigdy nikt nie poruszył tematu mojej rodziny, a teraz zrobiono to juŜ 
dwa razy, raz wójt potem radny Deberny. Nie Ŝyczę sobie. 
Druga sprawa to proszę przygotować co jest do sprzedania na terenie gminy Branice. 
R. Zakowicz: Jest wniosek Pani sołtys z Turkowa. Jest Pan, który ma dwóch bliźniaków. 
Chciał posłać ich do przedszkola, które przyjęło tylko jednego a drugiego juŜ nie bo nie ma 
miejsca. 
Sołtys Lubczyk K: Powiedziała Pani dyrektor, Ŝe jedno przyjmie, a drugie nie bo nie ma 
miejsca. Odwołała tą Panią do dyrektorki do Branic. Ta z kolei miała gdzieś dzwonić. Dzieci 
mają 5 lat. Jedno przyjmą drugie nie. 
R. Mokrzycki: Mam zapytania dotyczące zbiornika we Włodzieninie. Czy są robione badania 
pod względem zanieczyszczenia chemicznego? 
Wójt: Woda jest 5 klasy czyli jest bardzo nie czysta.  
R. Dornfeld: Panie Wójcie zgłaszałem juŜ Panu, aby zrobić pobocze na drodze między 
Jędrychowicami a krzyŜówką przy Włodzieninie.  Tam zaczyna się załamywać. 



Druga sprawa, wykonanie pobocza na odcinku drogi na ulicy 1 Maja. 
R. Zakowicz: Czy sprawozdanie przewodniczących komisji ma być na kaŜdej sesji? 
R. Dornfeld: Tak. 
R. Szyhyński: Czy będzie komisja porządku publicznego? 
Wójt: Z urzędników nie jest to moŜliwe. MoŜecie Państwo sami powołać taką komisję. 
Przewodniczący: JeŜeli chodzi o drogę Lewice-Zubrzyce to moŜe postarać się o środki i 
wykonać ten swój odcinek? 
R. Mokrzycki: A co dalej? 
R. Deptuła: Dziękuje, Ŝe Pan podjął temat tej drogi. Ja mam zamiar zgłosić wniosek do 
sekretariatu. Gazeta Głubczycka pisze, Ŝe ich odcinek drogi jest utwardzony. Proszę aby tą 
sprawę podjąć. Chciałbym aby to przeszło i Ŝeby podjąć decyzję. Mam 500 podpisów. 
R. Podkówka: To nie sztuka wywalić pieniądze. Musimy się dogadać z Głubczycami. 
R. Dornfeld: Panie Wójcie zostało 2 miesiące do wakacji. Czy moŜemy otrzymać informacje 
jakie imprezy będą się odbywały? Chciałbym teŜ Ŝeby zostało to podane do publicznej 
wiadomości. A nie 2 dni przed. Prosilibyśmy aby to przygotować. 
Sołtys Kiszczyk E: W Wysokiej jest juŜ duŜo dziur, prosiłbym aby je jak najszybciej usunąć. 
R. Deptuła: Mam jeszcze prośbę aby nie podejmować decyzji o remoncie drogi Branice-
Lewice. 
R. Dornfeld: Mam wniosek aby zakończyć sesje. 
  
Ad.18. 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
  
  
Na tym protokół zakończono. 
  
Protokołowała : 
K. Andrejczuk 
  
 


