
Protokół Nr XXVI/08  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 14 pa
�

dziernika 2008 r., godz. 10.00 
 
  

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14( nieobecny r. Czesław Glapa ). 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wicestarosta – Piotr Soczy�ski, 
Radny Powiatu Głubczyckiego – Benedykt Pospiszyl, 
Sołtysi, 
Ludmiła Starzy�ska. 
 

Porz�dek obrad : 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyj�cie porz�dku obrad. 
4. Przyj�cie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalno�ci w okresie mi�dzy sesjami. 
6. Informacja przewodnicz�cego z działalno� ci w okresie mi�dzy sesjami. 
7. Informacja przewodnicz�cych komisji z działalno� ci w okresie mi�dzy sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej 

sesji. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Podj�cie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice. 
11. Informacja dotycz� ca rezygnacji z funkcji Wiceprzewodnicz�cego Rady Gminy 

Branice. 
12. Podj�cie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz�cego Rady Gminy Branice. 
13. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej Uchwał�  Nr XXV/133/08 Rady Gminy Branice z dnia 

12 sierpnia 2008 w sprawie podwy�szenia kryterium dochodowego. 
14. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej Uchwał�  Nr IX/59/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 

czerwca 2007 r. w sprawie przyst�pienia Gminy Branice do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa działania ,,Płaskowy�  Dobrej Ziemi’’. 

15. Podj�cie uchwały w sprawie zbycia nieruchomo�ci. 
16. Podj�cie uchwały w sprawie dzier�awy nieruchomo�ci. 
17. Podj�cie uchwały zmieniaj�cej uchwał�  Nr XIX/89/08 Rady Gminy Branice  

w sprawie sprzeda� y działki. 
18. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia planu odnowy miejscowo�ci Branice. 
19. Podj�cie stanowiska w sprawie Programu Ochrony Górnego Biegu Rzeki Opawy. 
20. Dyskusja na temat protokołu pokontrolnego z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
21. Dyskusja na temat informacji z wykonania bud�etu Gminy Branice za I półrocze 

2008r. 
22. Udzielenie informacji o zaawansowaniu prac: 

- drogi Lewice – Zubrzyce, 
- kanalizacji w miejscowo�ciach Lewice – Michałkowice, 
- oczyszczalni � cieków w Branicach, 
- drogi i chodniki gminne. 

23. Rozpatrzenie skargi Pani Ludmiły Starzy�skiej. 
24. Wolne wnioski i zapytania. 
25. Zako�czenie sesji. 



Ad. 1. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesj�  Rady Gminy 
Branice. 
  
Ad. 2. 
Przewodnicz�cy obrad stwierdził, �e Rada władna jest podejmowa�  wi��� ce uchwały gdy�  na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14. 
 
Ad. 3. 
Przewodnicz�cy rozpocz� ł od zło�enia �ycze�  okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 
zarz�dzenia minuty ciszy dla uczczenia pami�ci zmarłego sołtysa Jana Humeniuk. Nast�pnie 
Przewodnicz�cy poinformował o zło�eniu rezygnacji z pełnienia funkcji 
Wiceprzewodnicz�cego Rady Gminy Branice przez r. Teleg� . 
R. Telega – Spraw�  t�  powinno si�  wprowadzi�  jako punkt 11- Informacja dotycz�ca mojej 
rezygnacji.  
Przewodnicz�cy – Mamy wnioski do porz�dku obrad. Jeden to wprowadzi�  jako punkt 11 
informacj�  dotycz�c�  rezygnacji z funkcji Wiceprzewodnicz�cego, Drugi, to wprowadzi�  
punkt dot. likwidacji drogi. 
Radca – Mam uwagi do tej uchwały. Trzeba sprawdzi�  jak�  kategori�  ma ta droga i jakie jest 
jej przeznaczenie w Studium. 
Przewodnicz�cy – Czyli nale� y zdj��  te punkty. 
Radca – Je�eli jest to droga gminna, musi by�  opinia Rady Powiatu, a je�eli droga dojazdowa 
do pola, musi by�  przeznaczenie zgodne ze Studium i wtedy nie musi by�  uchwały bo byłaby 
to działka i wystarczy uchwała o przeznaczeniu do sprzeda�y. 
Przewodnicz�cy – Do chwili wyja�nienia sprawy nie wprowadzam tych punktów. 
R. Kawulok – Proponuj�  odło� y�  punkt dot. przej�cia mostu na nast�pn�  sesj� . Starosta 
Powiatowy wyjechał a on wie najwi�cej o tej sprawie. 
R. Podkówka – Komisja O�wiatowa wnioskuje o zdj�cie tego punktu i trzeba podyskutowa�  
dlaczego. 
R. Dornfeld – Co do wyborów Wiceprzewodnicz� cego, trzeba zdj��  te punkty i zwoła�  
nadzwyczajn�  sesj�  dot. pracy Rady. Wtedy podyskutujemy na ten temat. Był wniosek 
Komisji o zwołanie sesji i mój wniosek składam na podstawie wniosku Komisji. 
Przewodnicz�cy – Głosujemy; 
Pierwszy wniosek :Wprowadzenie informacji dot. rezygnacji Wiceprzewodnicz�cego.  
Za : 14 
Drugi wniosek : Zdj��  punkt dot. likwidacji drogi. 
Za : 12       Wstrz. 2 
R. Podkówka – Trzeba wybra�  Zast�pc�  Przewodnicz�cego bo gdyby si�  stało co�  
Przewodnicz�cemu to byłby problem. 
R. Dornfeld – Nie jestem przeciwny wyborom, ale dopiero po dyskusji. Funkcja ta nie istnieje 
faktycznie od pocz� tku miesi�ca i nie było �adnego problemu. 
Radca – Zast�pca zło�ył rezygnacj�  a Rada miała miesi�c aby j�  przyj�� . Decyzji nie było, 
wi�c weszła ona w �ycie. Moj�  sugesti�  jest by powoła�  nast�pnego, poniewa�  wg Statutu 
macie jednego Zast�pc�  a teraz działacie niezgodnie ze Statutem. 
R. Chuchla – Z ustawy wynika, �e miało to by�  poddane pod głosowanie, ale nie mieli�my 
informacji o zło�eniu rezygnacji. Jak to wygl�da w takim razie? 
Radca – Funkcja i tak wygasa z mocy prawa. 
Przewodnicz�cy – Rada niema mo� liwo�ci nieprzyj�cia rezygnacji. Bez wzgl�du na to, czy 
sesja by si�  odbyła czy nie rezygnacja weszłaby w �ycie. 



Chuchla – Zgłaszam wniosek przeciwny i proponuj�  zostawi�  punkty dot. rezygnacji  
w porz�dku obrad. 
Przewodnicz�cy – Głosujemy nad wnioskiem o wprowadzenie punktu 11: 
Za :7      Prz. 4     Wstrz. 3 
Głosowanie nad wnioskiem o usuni�cie z porz�dku obrad: 
Radca – Przedstawiono projekt i czysto formalnie nie ma co do niego zastrze�e� , ale jeszcze 
nie ma dokładnych wyja�nie�  tej sprawy i s�dz� , �e jest za wcze�nie aby podj��  uchwał� . 
( Wyszedł. r. Dornfeld ) 
Za : 12      Wstrz. 1 
Głosowanie nad poprawionym porz�dkiem obrad : 
Za 13 
Przewodnicz�cy powitał Wicestarost�  i Radnego Powiatu. 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie przedstawił Wójt i stanowi ono zał�cznik do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodnicz�cy Rady ( zał. do protokołu ). 
( Wszedł. r. Dornfeld ) 
 
Ad. 7. 
Przew. Komisji Real. Zad. Społ., O�w. i OSP – Uczestniczyłem w obchodach rozpocz�cia 
roku szkolnego w Wiechowicach. Tworzyłem stanowisko w sprawie Programu Ochrony 
Górnego Biegu Rzeki Opawy. Były dwa posiedzenia Komisji. Pierwsze dot. Studium, 
zaprosili�my na nie pani�  Orzeł. W� tpliwo�ci budzi obszar chronionego krajobrazu Lewice – 
Mokre. Jeden urz�dnik zajmuj� cy si�  ochron�  � rodowiska powiedział, �e obowi�zuje ustawa  
z 88 r. Drugie posiedzenia dot. sesji. 
Przew. Komisji Bud� . – Finans. – Mieli�my dwa posiedzenia, na których pracowali�my nad 
zagadnieniami z sesji. 
Przew. Kom. Rol. – Ekol. – Komisja pracowała nad porz�dkiem obrad. 
Przew. Komisji Rewizyjnej – Kontrolowali�my wykonanie bud�etu za I półrocze. 
Przew. Kom. Statutowej – Przygotowali�my Statut Gminy Branice. 
 
Ad. 8. 
Wójt – Radni otrzymali odpowiedzi, przekazali�my te�  interpelacje odpowiednim organom  
i powiadomili�my o tym radnych. Je�eli jest to niewystarczaj�ce mog�  si�  odnie��  do pyta� . 
R. Telega – Dostałem pozytywn�  odp. w sprawie mojej interpelacji, ale nic si�  nie robi nadal. 
Dotyczy to budowy chodnika. 
Wójt – To zadanie planujemy przy remoncie dróg. Na pewno zostanie to wykonane. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje zło� yli : 
R. Lenartowicz – 2 int. 
R. Zakowicz – 1 int. 
R. Szyhy�ski – 1 int. 
R. Kawulok – 2 int. 
R. Telega – 1 int. 



Wicestarosta poinformował, �e jest ograniczony czasem i ch� tnie odpowie na pytania 
radnych, ale ju�  w tym momencie. 
R. Podkówka pochwalił wykonane prace przy posesji p. Szałas i poprosił o ich zako� czenie. 
R. Dornfeld – Zacz� to malowa�  pasy a czy przy ul. Szpitalnej przy szpitalu te�  b�d�  
malowane? 
Przew. – Przy posesji p. Szaniawskich te�  s�  potrzebne pasy. 
R. Mokrzycki – Co z budow�  chodnika do cmentarza. 
R. Deberny - Czy b�dzie frezowany asfalt we Włodzieninie od mostu? Cały układ drogi na 
górze Włodzienina jest niewła�ciwy. Woda po opadach spływa na posesj�  mojego syna. 
Trzeba co�  z tym zrobi� . 
Sołtys Gospodarczyk – Kto wydał dec. o wyci�ciu topoli przy Wysokiej? Zostały one 
wyci� te, ale pozostawiono gał�zie. 
Sołtys � łobicki – Zrobiono chodnik przy ko�ciele, ale z drugiej strony ko�cioła nie ma pasów.  
R. Chuchla – Dziesi� tego, było posiedzenie Komisji Ruchu Drogowego, czy została podj� ta 
decyzja w sprawie wniosku, który tam wpłyn� ł. Na drodze powiatowej Głubczyce – Branice 
s�  studzienki, w których rosn�  kwiaty. Co z wycink�  topoli? Zagra�aj�  bezpiecze�stwu ruchu 
drogowego.  
R. Zakowicz – Sko�czyły si�  do�ynki i odkrzaczanie te� . Nale� y jednak to dalej 
kontynuowa� . 
R. Telega – Na trasie Dzba�ce – J�drychowice s�  uschni� te topole. 
R. Dornfeld – Planuje si�  przekaza�  drog�  Włodzienin – Wiechowice województwu. Jakie 
b�d�  losy tej drogi? Wymaga ona remontu. 
R. Lenartowicz Roman – Przy Boboluszkach na asfalcie zawracaj�  traktory i nawierzchnia 
jest brudna. 
Sołtys Gajewska – W naszej miejscowo�ci s�  potrzebne lampy. Jest bardzo ciemno a dzieci 
cz�sto chodz�  poboczem na przystanek i jest to bardzo niebezpieczne. 
Sołtys z Wiechowic – Czy s�  plany budowy chodnika w Wiechowicach? Mieli�my tez 
obiecane o�wietlenie na mo�cie ju�  przed wej�ciem do Schengen. 
Wicestarosta – Inwestycja we Włodzieninie nie jest zako�czona bo pozostała obróbka asfaltu 
przy chodniku i słup. Wydział Drogownictwa dostanie zlecenie na malowanie pasów, ale 
musi to przej��  najpierw przez Komisj�  Drogownictwa i tu mog�  by�  problemy, poniewa�  ma 
ona ró�nych członków ( 1 z powiatu, po1 z gmin, 1 ze stra�y po�arnej i 1 z policji ). Ja b�d�  
opiniował. Chodnik w Branicach – długo czekali�my z przetargiem bo liczyli�my na 
współfinansowanie, ale nasz wniosek nie przeszedł w ministerstwie infrastruktury. Jeste�my 
ju�  po przetargu i lada dzie�  wejdzie wykonawca. Jednak przed 1 listopada mo�e si�  nie uda� . 
Mamy pieni�dze, ale jest problem z wykonawc� . W Bliszczycach wykonawca miał wykopa�  
300 m rowu, ale jest dopiero w trakcie robót. W J�drychowicach dali�my zlecenie na 
wykonanie przepustu i lada dzie�  b�dzie to wykonane. Co do budowy chodników nale� y 
składa�  wnioski do Zarz�du Powiatu bo to dec. inwestycyjna i potrzeba tu dokumentacji 
technicznej. We Włodzieninie mogli�my ju�  wyfrezowa�  ale nie wiedzieli�my jak zareaguje 
nawierzchnia. Jest to w planie na przyszły rok, automatycznie nie mo�emy podnie��  
studzienek. 
R. Deberny – Pozostałe studzienki zostały podniesione. 
Wicestar. – Musz�  to sprawdzi� . Porozmawiam z wykonawc�  wycinki drzew w sprawie 
uporz�dkowania gał�zi. Z Komisji Drogownictwa przyjdzie odpowied

�
 je�eli wpłyn� ł 

wniosek. Co do studzienek zgłosz�  spraw� . Mamy dobr�  pogod�  i mo�emy teraz wyci��  
krzewy ale je�eli pogoda si�  pogorszy ekipa b�dzie potrzebna gdzie indziej. Drog�  do 
Wiechowic chcieli�my przekaza�  województwu, ale dostali�my negatywn�  odpowied

�
, 

poniewa�  w paru miejscowo�ciach jest ona za w�ska. Dla nas problemem jest zrobienie 
odpływów ma drogach powiatowych. W tym roku poszli�my w asfalty i nie zajmowali�my si�  



rowami. W przyszłym roku to naprawimy. Poszerzymy te�  drog�  do Wiechowic, ale to kwota 
ok. 3mln. przy optymistycznym wariancie i mo�e przekroczy�  bud�et. Zrobimy na razie 
dokumentacj�  techniczn� , ale 1,5 mln. mo�e zabrakn��  do dofinansowania, które otrzymamy. 
Powiat ma długi i je�eli dojdziemy do kwoty 60% b�dziemy musieli zastopowa�  wszystkie 
inwestycje. 
R. Lenartowicz Roman – Trzeba kara�  ludzi zawracaj�cych na drodze ci�gnikami. 
Wicestarosta – Ka�dy mówi o zwróceniu uwagi, ale czy ktokolwiek zło� ył wniosek  
o ukaranie jakiego�  rolnika? Nie! A co do drogowskazów, sprawdz�  czy mo�na je obni� y� . 
Przewodnicz�cy – Na tym skrzy�owaniu jest za w�sko. 
Wicestarosta – Nawet likwidacja studzienki wymaga dokumentacji techn. Chciałem tylko 
poinformowa� , �e sprawa budowy drogi Lewice – Zubrzyce jest na dobrej drodze. Nie chc�  
jeszcze rozpala�  nadziei. 
( Wyszła r. Bryl ) 
R. Deptuła zapytał czy Starosta zwracał si�  do ministra Schetyny w sprawie drogi. 
R. Telega zwrócił si�  z zapytaniem co do dalszych losów drogi Włodzienin – Wiechowice. 
Pobocza s�  tam bardzo wykruszone i jest ona w ogólnie złym stanie technicznym. 
Wicestarosta przypomniał, �e ju�  odpowiedział na to pytanie. A schetynówki to na razie faza 
naboru wniosków do ko�ca grudnia i nic wi� cej na ten temat nie wiadomo. Wniosek taki 
zło�ymy z drog�  w Baborowie. Branice miały du�o inwestycji jako gmina. 
R. Chuchla – Co z drzewami? 
Sołtys � łobicki – Województwo nie chce drogi bo za w� ska. A nasz nowy chodnik ma ró�n�  
szeroko��  i zaw��a drog� . 
Wicestarosta – Ka�dy chodnik ma okre� lone parametry. 
( Weszła r. Bryl ) 
Sołtys Gospodarczyk zapytał ile kosztuje jeden znak ograniczaj�cy pr�dko�� . Ulica Branicka 
w Wysokiej chce ograniczenia do 40 km. 
Przewodnicz�cy podzi�kował za dyskusj�  i zamkn� ł ten punkt obrad. 
 
Ad. 10. 
Głos zabrał Przewodnicz�cy Komisji Statutowej radny Paweł Dornfeld. Poinformował 
zebranych, ze Komisja dokonała ponad stu zmian w Statucie i ka�dy mógł si�  co do 
wprowadzania nowych wypowiedzie�  na ka�dym etapie. Nast�pnie podał sugestie dotycz�ce 
zmian : 
§ 16 ust. 9 – wykre� li� , bo si�  pokrywa z ust. 3, 
§ 19 ust. 3 – dopisa�  „dostarcza radnym równie�  materiałów wskazanych w ust. 2 pkt 3, 
§ 40 ust. 3 pkt 7 – wykre� li�  „oraz”, 
§ 50 ust. 2 – dopisa�  „w tym liczb�  głosów oddanych „za”, „przeciw” i wstrzymuj�ce si� , 
§ 62 ust. 1 – wykre� li�  „ komisji Rady”. 
Radca – W § 55 ust. 2 kwestia współpracy Rady z innymi komisjami. Proponuj�  zostawi�  
tylko „komisje innych gmin”. Spraw�  dyskusyjn�  jest czy mo�na współpracowa�  z komisjami 
wy szych szczebli. Ogl�dałam inne statuty i s�  w nich jeden taki zapis, ale ogólny. 
Przewodnicz�cy zaproponował, aby w takim razie zapisa�  „samorz�dów terytorialnych”. 
Radca – Trzeba podda�  to pod głosowanie, ale mo�e to by�  zakwestionowane przez nadzór. 
Przewodnicz�cy – Zostawmy „inne jednostki”. 
Radca – Ja mam w� tpliwo�ci bo w ogólnym zapisie mieszcz�  si�  i powiaty i województwa. 
R. Dornfeld poinformował, �e były rozmowy w sprawie współpracy m.in. z radnym Krup�   
i jest to po��dane działanie a wykładnia prawa nie mówi jednoznacznie, �e jest zabronione 
umieszczanie takiego zapisu. 
R. Chuchla podsumował, �e � ycie nauczyło by nie zamyka�  sobie drogi współpracy z innymi 
jednostkami, poniewa�  było nieraz bardzo potrzebne, głównie podczas walki o szpital. 



Zapytał te� , gdzie w ustawi o samorz�dzie gminnym jest zapis ograniczaj�cy współprac�   
z innymi jednostkami. 
Radca – W starym Statucie był zapis o współpracy jedynie z gminami. 
R. Dornfeld – Dlatego nale�ałoby to rozszerzy� . 
Radca – Nie ma takiego zakazu. Odpowiednie artykuły mówi� , �e komisje mog�  działa�   
w sprawach okre� lonych przez rad�  przy powołaniu składu komisji. w przedmiocie jej działa�  
Rada mo�e okre� li�  współprac�  z innymi jednostkami. A w Statucie teraz chcecie to umie� ci�  
bez umocowania. Jest � cisłe powi�zanie komisji z rad� , wi�c nie mog�  one działa�  odr�bnie. 
R. Podkówka – Rada zatwierdza Statut i od razu daje umocowanie do współpracy. Nale�y to 
utrzyma� . 
Radca – Ja si�  nie upieram, ale wskazuj� , �e nadzór mo�e to zakwestionowa� . Rada uchwala 
Statut, ale nie powołuje od razu komisji. Robi to oddzieln�  uchwał� . 
R. Dornfeld zaproponował by utrzyma�  zapis „jednostek samorz�du terytorialnego” by nie 
było potrzeby zwoływania nadzwyczajnych sesji by da�  delegacj�  do działania. 
Radca – Ja si�  zgadzam co do zasady z tym, ale wskazuj� , �e to mo�e by�  problem. 
Przewodnicz�cy zdecydował, �e zostanie zapis „innych jednostek samorz�du terytorialnego”. 
Radca poinformowała, �e w projekcie, który otrzymali radni został ju�  skorygowany § 73 ust. 
2. chodzi tu o kwesti�  odczytania protokołu kontroli, co nie powinno by�  obligatoryjne. Mo�e 
by�  to zale�ne od rady. Skorygowana jest równie�  nazwa rozdz. 8, wykre� liłam organy 
zarz�dzaj�ce, poniewa�  nie ma zarz�du. w § 78 wykre� liłam pierwsze 3 ust�py, poniewa�  
powielaj�  si�  z ustaw� . 
R. Dornfeld – W kwestii odczytania cało�ci protokołu pokontrolnego, proponuj�  utrzyma�  
cało�� . Chodzi tu o przedyskutowanie całego problemu by nie wykluczy�  innych spraw  
i pozna�  cało�� . To umo� liwiałoby poznanie cało�ci problemu by nic nie zostało pomini� te. 
Przewodnicz�cy stwierdził, �e mamy dwie interpretacje przepisu. 
R. Dornfeld zapytał radczyni�  jaka była przyczyna zmiany tego zapisu. 
Radczyni – Dotychczasowy zapis obligował do czytania cało�ci i dyskusji, ja chc�  
wprowadzi�  cz��ciowe czytanie i dyskusj�  a cało��  mo�e by�  decyzj�  rady. Je�eli protokół 
b�dzie obszerny to mo�e by�  czasochłonne. Zawsze protokół w cało�ci jest do wgl�du, s�  te�  
przedstawione wnioski i streszczenia. Nie ma potrzeby słuchania cało�ci. 
R. Chuchla – Przewodnicz�cy przygotowuje materiały, czy nie mo�na do nich doł�czy�  
równie�  protokół pokontrolny. 
R. Podkówka skwitował, �e nie ma �adnych tajemnic a wszystko jest do wgl�du. 
R. Dornfeld zaproponował by doda�  „lub streszczenie”. 
Przewodnicz�cy zadecydował, �e interpretacja radczyni zawiera w sobie wszystko i rada  
w ka�dym momencie mo�e zadecydowa�  w kwestii czytania cało�ci protokołu 
R. Dornfeld – Proponuj�  podda�  to pod głosowanie. 
Przewodnicz�cy - Przegłosujemy wniosek Komisji Statutowej o odczytaniu cało�ci protokołu. 
Je�eli przejdzie nie b�dziemy głosowa�  nad nast�pnym bo wyklucza si�  z wnioskiem radcy. 
Za : 13       Wstrz. 1 
R. Dornfeld – W § 78 zmiany zaproponowała Sekretarz, ale je�eli powielaj�  si�  z ustaw� , to 
nie powinny by�  wniesione. 
R. Chuchla – Kto decyduje o utrwaleniu na no�niku elektronicznym sesji rady i dlaczego nie 
wszystkie? 
R. Dornfeld – Zapisali�my tak, poniewa�  s�  ró�ne wypadki losowe i np. dyktafon mo�e si�  
zepsu�  wtedy sesja nie podlega utrwaleniu. 
Przewodnicz�cy odczytał cały Statut po poprawkach: 
Za : 14 
 
Rada Gminy podj� ła uchwał� w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice 



/ Uchwała Nr XXVI/134/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/ 
 
Przewodnicz�cy poinformował zebranych, ze 21 pa

�
dziernika o godz. 8. b�dzie posiedzenie 

Komisji Rolno – Ekologicznej w sprawie dyskusji dot. dróg � ródpolnych, zaprosił na nie 
równie�  sołtysów. 
R. Dornfeld podzi�kował tym, którzy pomagali w konstrukcji Statutu. 
 
Ad. 11. 
R. Telega – Zło�yłem rezygnacj�  bo w tych okoliczno� ciach moje mo� liwo�ci si�  wyczerpały. 
Przewodnicz�cy odczytał rezygnacj�  i powiedział, �e otrzymał j�  podczas sesji dot. budowy 
zbiornika w Domu Kultury i my� lał, �e jest to interpelacja. Pó

�
niej był telefon od r. Telegi co 

z t�  spraw� , wtedy dopiero dowiedział si� , �e chodzi o rezygnacj� , która próbował odradza� . 
Liczył przez cały czas, �e uda si�  przekona�  r. Teleg�  do wycofania rezygnacji. Była 
informacja, �e do ko�ca wrze�nia wchodzi to w � ycie z mocy prawa. wertowałem ustaw�  i 
sprawa r. Telegi miała by�  rozpatrzona na tej sesji, ale był telefon z biura rady, �e informacja 
o wej�ciu w � ycie z mocy prawa z ko�cem wrze�nia jest prawdziwa. Nie byłe tu �adnej ch� ci 
ukrycia fakty ani dywersji. 
R. Telega – Ja przedstawiłem w tre�ci rezygnacji o co chodzi. 
R. Dornfeld – Jest mowa o okoliczno�ciach a co z powodami. Mo�e to dotyczy�  
Przewodnicz�cego Rady. 
Przewodnicz�cy – Ta rezygnacja mnie nie dotyczy, to osobista sprawa. 
R. Dornfeld – Nie wiedziałem o tej sprawie i dowiedziałem si�  dopiero na posiedzeniu 
komisji. 
Przewodnicz�cy – Ka�dy mo�e do tej sprawy co�  doło�y� . To moje przemy� lenia. 
R. Chuchla – Tu trzeba zastanowi�  si�  nad całokształtem pracy rady. Tu s�  bardzo powa�ne 
zarzuty a wg mojej oceny maj�  swoje uzasadnienie. Na ostatnim posiedzeniu komisji, gdy 
Wójt powiedział, �e nieznajomo��  prawa szkodzi wzi� łem do r�ki ustaw�  o finansach 
publicznych i przeanalizowałem terminy i procedur�  i dzi�  mówi� , �e to, co jest w rezygnacji 
ma swoje uzasadnienie. Je�eli te relacje si�  nie uło��  z Wójtem, to tak b�dzie do ko�ca. 
Jeste�my tu by wzajemnie realizowa�  strategi�  i nie powinno by�  �adnych animozji. 
Przewodnicz�cy – Czy dzi�ki temu pismu wyci�gnie si�  odpowiednie wnioski i skoryguje je? 
 
Ad. 12. 
Przewodnicz�cy zaproponował najpierw wybór Komisji Skrutacyjnej by czuwała nad 
odpowiednia procedur�  wyborów. 
R. Podkówka – Najpierw wybierzmy kandydatów. 
Przewodnicz�cy – Prosz�  zgłasza�  kandydatów. 
R. Podkówka zaproponował r. Chuchl� , poniewa� - jak powiedział – miał z nim przyjemno��  
pracowa�  przy obronie szpitala w poprzedniej kadencji i wie, �e r. Chuchla wiele działa, oraz 
czyta ustawy i zna si�  na nich. 
R. Chuchla zgodził si� . 
R. Mokrzycki zaproponował r. Zakowicza, ale ten si�  nie zgodził. 
R. Kawulok zaproponował r. Dornfelda, ale on równie�  nie wyraził zgody. 
R. Podkówka zaproponował zamkn��  list�  kandydatów i przyst�piono do głosowania nad tym 
wnioskiem. 
Za : 12        Wstrz. 2 
Przewodnicz�cy zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej. 
Z sali padły nazwiska radnych Podkówki, Bryl i Zakowicza, na co wyrazili zgod� . 
Przewodnicz�cy zawnioskował by zamkn��  list� , na co jednogło�nie zgodzili si�  radni  
w głosowaniu. 



Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, nast�pnie Przewodnicz�cy tej Komisji 
r. Podkówka odczytał protokół, który stanowi zał�cznik do protokołu. Stwierdzono, �e na 
Wiceprzewodnicz�cego Rady Gminy wybrano r. Wojciecha Chuchl� . 
Przewodnicz�cy odczytał projekt uchwały i przyst�piono do głosowania : 
Za : 13        Wstrz. 1 
 
Rada Gminy Branice podj� ła uchwał� w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz�cego Rady 

Gminy Branice 
/ Uchwała Nr XXVI/135/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/ 

 
Ad. 13. 
Komisje udzieliły pozytywnej opinii i po odczytaniu projektu przyst�piono do głosowania : 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podj� ła uchwał� zmieniaj�c� Uchwał� Nr XXV/133/08 Rady 
Gminy Branice z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie podwy�szeniu kryterium 

dochodowego o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania” dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. 

Nr 267, poz. 2259) oraz odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pó�n. zm.) 

/ Uchwała Nr XXVI/136/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/ 
 
Ad. 14. 
R. Podkówka poinformował, �e była dyskusja na posiedzeniu Kom. Real. Zad. Społ., O�w.  
i OSP w sprawie reprezentanta. 
Kom. Bud�etowa – nie było głosowania nad tym projektem, decyzja nale� y do radnych, 
Kom. Rol. Bud�  udzieliła pozytywnej odpowiedzi i uzasadniła to tym, �e Wójt jest 
reprezentantem gminy. 
R. Chuchla – W rozporz�dzeniu tym nie było wymogu wyznaczenia reprezentanta. 
Wójt – Nie było tego wymogu przy uchwalaniu tej uchwały, ale teraz jest. Jest to uchwała – 
potwierdzenie, poniewa�  z mocy prawa wójt reprezentuje gmin� . 
Po odczytaniu projektu przystapiono do głosowania: 
Za : 11      Wstrz. 3 
 

Rada Gminy Branice podj�ła uchwał�  zmieniaj�c� uchwał� Nr IX/59/07 Rady Gminy 
Branice z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyst�pienia Gminy Branice do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowy�  Dobrej Ziemi” 
/ Uchwała Nr XXVI/137/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/ 

 
Ad. 15. 
Komisje udzieliły pozytywnej opinii. 
Przewodnicz�cy – Czy klub jest wył�czony? 
Wójt – Tak. 
R. Chuchla – S�  tu dwa wnioski: Abdurachamanowej o D�bickiej. Czy to w tej samej 
sprawie? Ile jest tam lokali? 
Wójt – Tam jest du�o lokali. W tej uchwale przeznaczamy do sprzeda� y lokale, ale nie jest to 
równoznaczne z tym, �e b�d�  one sprzedane wnioskodawczyniom i od razu. Trzeba najpierw 
przeprowadzi�  ich wycen�  i dopiero z biegiem czasu przeprowadzi�  sprzeda�  niekoniecznie 
panie Abdurachamnowei i D�bickiej. 
Po odczytaniu projektu przyst�piono do głosowania : 



Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podj�ła uchwał� w sprawie przej�cia nieruchomo�ci 
/ Uchwała Nr XXVI/138/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/ 

 
Ad. 16. 
R. Podkówka – Była dyskusja by zaopiniowa�  negatywnie i przeprowadzi�  przetargi, ale 
doszli�my do wniosku, �e mo�e by�  ta działka teraz obsiana i jest wniosek by przeznaczy�  do 
dzier�awy na 1 rok a od pocz� tku nast�pnego roku przeprowadzi�  przetarg na dzier�aw�  
gruntu. 
Wójt – Maksymalny okres dzier�awy min� ł, wi�c na przedłu�enie mo�e wyda�  zezwolenie 
tylko rada. Ja nie chc�  by te działki le�ały zachwaszczone, wi�c mog�  wyda�  zezwolenie na 
bezumowne dzier�awienie. Nie chciałem przeznacza�  ich na dłu�sz�  dzier�aw�  ni�  1 rok. 
R. Telega zapytał czy była ju�  przeprowadzona rozmowa w sprawie zamiany działek w 
Wysokiej. 
Wójt odpowiedział, �e pan Milim�ka dokonuje tam zasiewu bez umowy i w ka�dej chwili 
mo�e by�  mu ta działka zabrana. 
Przewodnicz�cy zaproponował by zmieni�  okres przeznaczenia do dzier�awy w uchwale na 1 
rok. Przyst�piono do głosowania : 
Za : 14 
 
Rada Gminy Branice podj� ła uchwał� w sprawie dzier�awy nieruchomo�ci. 

/ Uchwała Nr XXVI/139/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/ 
 
Ad. 17. 
Komisje udzieliły pozytywnych opinii a Komisja Bud�etowo – Finansowa poprosiła 
dodatkowo o informacj�  o cenie sprzeda� y po jej dokonaniu. 
R. Dornfeld zapytał czy s�  ju�  ch� tni na zakup tej nieruchomo�ci. 
Wójt odpowiedział, �e były dwie osoby, które pytały o ni� , ale na razie nie mo�na 
powiedzie� , �e chc�  kupi� . Przygotowuj�c j�  do sprzeda�y okazało si� , �e jest wi�ksza. 
Za : 13        Prz. 1 
 
Rada Gminy Branice podj�ła uchwał� zmieniaj�c� uchwał� Nr XIX/ 89/08 Rady Gminy 

Branice z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie sprzeda�y działki  
/ Uchwała Nr XXVI/140/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu/ 

 
Ad. 18. 
Przewodnicz�cy – Jest to inicjatywa oddolna i nie ma co si�  jej wypiera� . 
Komisje udzieliły pozytywnych opinii i przyst�piono do głosowania : 
Za : 14 
 
Rada Gminy Branice podj� ła uchwał� w sprawie przyj�cia planu odnowy miejscowo�ci 

Branice 
/ Uchwała Nr XXVI/141/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu 

 
Ad. 19. 
Przewodnicz�cy poinformował, �e stanowisko to jest pogłosem spotkania z 12 sierpnia i po 
przyj�ciu jego zostanie ono rozesłane do odpowiednich instytucji. 
R. Chuchla – Wójt ju�  wysłał stanowisko. 



Wójt powiedział, �e były ju�  dwa spotkania w tej sprawie i stanowisko to było ustalone 
wspólnie. Podkre� lił, �e nie jest ono rozbie�ne ze stanowiskiem radnych a z powodu 
terminów, które si�  ko�czyły wysłał je wcze�niej. 
R. Podkówka powiedział, �e rozmawiał z panem Majchrem i ten nie robi �adnej ekspertyzy 
hydrologicznej a drugi pan te�  tego nie wykonuje. A sprawa ta wa�na jest dla bezpiecze�stwa 
mieszka�ców Bliszczyc. To du� y zakres i potrzeba firmy specjalistycznej. Radny zaznaczył, �e jest to powa�na sprawa i nie ma nic przeciwko Czechom, ale to oni powinni obliczy�  
stopie�  zagro�enia powodziowego albo opłaci�  to przedsi�wzi�cie. 
Wójt – Nie mo�e by�  przypadku aby nie wykonano tej ekspertyzy. S�  do tego odpowiednie 
organy i nie trzeba robi�  zamieszania bo wszyscy idziemy w tym samym kierunku. 
R. Chuchla – Stanowisko Rady jest bardziej uszczegółowione ni�  Wójta. 
Wójt – Jest takie samo, tylko inaczej napisane. 
Przewodnicz�cy poddał pod głosowanie projekt stanowiska : 
Za 13       Wstrz. 1 
 
Rada Gminy Branice przyj�ła stanowisko w sprawie Programu Ochrony Górnego Biegu 

Rzeki Opawy 
/ Stanowisko Nr 1/08 stanowi zał�cznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 20. 
Wójt – Wyst�pienie pokontrolne macie przed sob�  i mo�emy si�  odnie��  do ka�dego 
przypadku. 
R. Dornfeld – Na str. 7 pkt 16 przy wpisie dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
my� lnik 3 i 4. Do Kom. Rewizyjnej mam pytanie, która badała te zagadnienia w 2006 r. i 
niczego si�  nie dopatrzyła z RIO co�  znalazło. Nie chodzi mi by ��da�  zwrotu ale dlaczego 
były tu takie rozbie�no� ci. 
Przewodnicz�cy – Radni nie s�  ekspertami w tej sprawie. 
R. Podkówka – Prawdziwa kontrola wykonania bud�etu zaj� łaby wiele czasu a my mamy 
pewien zakres działania i czasem polegamy na wiadomo�ciach uzyskanych od urz�dników. 
wszystko jest w protokole KOmisji Rewizyjnej. 
R. Telega – Proponuj�  by zawiesi�  protokół pokontrolny na tablicy ogłosze� . 
R. Dornfeld – Zgadzam si�  z r. Teleg� . Cze��  tych zarzutów to błahostki. Trzeba wyci�gn��  
konsekwencje w zwi�zku z pkt 16 na stronie 9. Trzeba poinformowa�  co do kogo te 
konsekwencje wyci�gni� to i jak to wygl�da. 
Wójt – Upomnienie, nagana. W paru przypadkach przeprowadziłem rozmow�  i wyci�gn�  tu 
konsekwencje. 
R. Telega – W mediach jest nagło�nione, �e nie wiadomo co si�  dzieje w gminach ale wida� , �e s�  to drobne uchybienia. 
R. Mokrzycki – Trzeba tu doda�  od razu wyja�nienia by nie rozbi�  z „igły widły”. 
R. Podkówka – Czasem wymuszali�my na Wójcie niektóre działania, trzeba to przyzna� . Ale 
te uchybienia nie mog�  si�  powtórzy� . 
R. Bryl – Warto udost�pni�  te protokoły, ale te przewinienia s�  opisane w sposób bardzo 
gro

�
ny. Je�eli zamie�cimy je bez wyja�nie�  mog�  przynie��  szkod� . 

R. Kawulok – W protokole s�  czysto prawnicze zapisy. Po przeczytaniu tego protokołu przez 
zwykł�  osob�  bez wyja�nie�  zrobi si�  chaos. J�zyk kontroli jest ostry i skomplikowany. Je�eli 
nie zrobimy wyja�nie� , nie wieszajmy tego. 
R. Chuchla odczytał ostatni akapit protokołu pokontrolnego i skwitował, �e je�eli robimy 
bł�dy jest to ludzk�  rzecz� , ale je�eli si�  to cz�sto powtarza, to ju�  powa�na sprawa. 
Wójt – Wyst�pienie ma kilka stron a nasza tablica nie jest tak wielka by zmie�ciła 
wyst�pienie i inne wa�ne materiały. 



Przewodnicz�cy – Musieli�cie si�  odnie��  do zarzutów, wi�c mo�e to zamie�ci� . 
Wójt – Odniesienie tez ma kilka stron. 
R. Chuchla – Je�eli mamy ufa�  Wójtowi, to powinien napisa� , �e przeanalizował te 
uchybienia i wyci�gn� ł konsekwencje. 
R. Deptuła – Ja nie wyja�niałbym nic. Ludzie nie wiedz�  co si�  do nich mówi. Je�eli co�  
napiszemy b�dzie si�  to za nami wlokło. 
R. Podkówka – Trzeba to umie� ci�  na stronie internetowej gminy, tak mówi prawo. 
Skarbnik poinformował, �e RIO ogłasza wyst�pienia pokontrolne na swojej stronie 
internetowej, ale je�eli Rada zadecyduje, to umie�cimy. 
R. Telega – Skoro tak, to proponuj�  by znalazło si�  to na stronie internetowej gminy. 
Za : 13       Wstrz. 1 
 
Ad. 21. 
Skarbnik zabrał głos w sprawie wykonania bud�etu, poinformował mi.in, �e wska

�
niki 

dochodów nie s�  zagro�one i b�d�  one wykonane zgodnie z uchwał�  Rady. 
Kom. Bud�  – Finans. – Zapytali�my czy nie ma zagro�enia, uzyskali�my odpowied

�
, �e nie. 

Kom. Real. Zad. Społ. O�w. i OSP – Na II półrocze przeło�ono wykonanie wodoci�gu  
w Niekazanicach i to było jedyne znalezione uchybienie. 
 
Ad. 22. 
Przewodnicz�cy przypomniał, �e ruszyła si�  sprawa drogi Lewice – Zubrzyce. 
Wójt – W czwartek b�dziemy mówi�  ze Starostwem w sprawie schetynówki. Ma by�  to 
dofinansowanie 50/50 a gminy ubogie maj�  dosta�  wi�cej. Gmina Głubczyce nie ma 
zainteresowania w budowie drogi, daj�  tylko odpowiednie zezwolenia i ok. 10 tys.. Powiat 
interesuje si�  t�  budow�  i du�o robi w tym kierunku. Mamy w� tpliwo�ci czy nie składa�  
wniosku o dofinansowanie jako drogi transportu rolnego. To dylemat, ale chyba zło�ymy  
a pó

�
niej zrezygnujemy z dofinansowania. Co do mostu, jest mo� liwo��  stu procentowego 

sfinansowania remontu przez bud�et pa�stwa. 
Przewodnicz�cy – Mamy planowan�  sesj�  na 28 pa

�
dziernika, proponuj�  zaprosi�  Starost� . 

R. Podkówka – Je�eli Powiat mo�e otrzyma�  pieni�dze na remont mostu, to dlaczego  
w Boboluszkach nie chce tego? 
Wójt – Nie jest to jeszcze pewne i dopiero jest w projekcie. 
R. Lenartowicz Roman – My czekali�my na remont dwie kadencje. 
Wójt – Co do kanalizacji Lewice – Michałkowice mamy opracowane oddziaływanie na � rodowisko a od listopada jest ogłoszony nabór na wnioski. Mamy zamiar zło� y�  wniosek  
i mamy szans�  na uzyskanie dofinansowania. Firma, która zrobiła projekt ma wnie��  kilka 
poprawek do ko�ca pa

�
dziernika i wyst�pimy z dalsza procedur� . Sanepid i nadzór 

budowlany ju�  jest załatwiony. Mo�na zło�y�  wniosek do programu rozwoju obszarów 
wiejskich ale to kwota ok. 6 mln. a udział 60/40 czyli 2 mln. musimy mie�  własne. Co do 
dróg, macie materiały do przemy� le�  do planu bud�etu. 
R. Dornfeld – Kto wybiera drogi do bud�etu? 
Wójt – My mo�emy wspólnie decydowa� , ale ja jestem wykonawc� . Je�eli wybierzecie 
rozs�dne propozycje, b�d�  si�  cieszył. 
R. Dornfeld – Zapytałem by nie było nieporozumie�  i aby wskaza�  konkretne zadania. 
Wójt – Ja czekam na propozycje w Waszej strony. Dot�d ja proponowałem i jeszcze byłem z 
tego rozliczany i kontrolowany, tu chodzi o współprac� . Mo�emy ze Skarbnikiem 
skonstruowa�  bud�et zadaniowy. 
 
Ad. 23. 



Przewodnicz�cy poinformował, �e wpłyn� ły do niego wnioski o skierowanie do Komisji 
Rewizyjnej zada� . 
R. Dornfeld – Jest tu pani, której sprawa dotyczy i trzeba jej wysłucha� . 
Pani Starzy�ska – To jest proste. Przyjechali�my tu jako repatrianci na zaproszenie Wójta  
i Rady Gminy do Lewic. Otrzymali�my lokal komunalny na czas nieokre� lony. Mamy 
regulamin porz�dku domowego. nie mamy długów za lokal. A Kierownik Zakładu mówi, �e 
mamy długi i nie spełniamy porz�dku. Otrzymali�my wypowiedzenie umowy najmu przez 
plotki i kłamstwa s�siadów. Byłam u prawnika w tej sprawie a ona si�  �miał i mówił, �e nie 
ma podstaw. Napisałam do Wójta w tej sprawie a on skierował pismo do Rady. Przyszłam tu 
by powiedzie� , �e przez chcenie urz�dnika moja rodzina mo�e znale

��  si�  na ulicy. Chc�  by 
było konkretne rozstrzygni�cie sprawy. Dzi�kuj�  za pomoc Wójta i Rady Gminy oraz za 
lokal. Zapytałam Kierownika dlaczego na podstawie plotek moja rodzina ma mie�  kar�  a nie 
s�siedzi. 
R. Podkówka – Dostali�my za�wiadczenie, �e zalegacie w opłacie czynszu. 
P. Starzy�ska – Tu mam za�wiadczenie, �e nie mam długów. 
Przewodnicz�cy – Pani pomniejszała opłaty bo doszła do wniosku, �e jest niedogrzana. 
R. Dornfeld – Pani przedstawił okre� lone zarzuty z pani punktu widzenia. Trzeba to zleci�  
Komisji Rewizyjnej i pozna�  spraw�  z ka�dej strony. 
R. Podkówka – Je� li pani Starzy�ska nie zalega z czynszem nale�y uchyli�  cał�  spraw� . 
R. Chuchla – Mam w� tpliwo�ci co do za�wiadcze� . Pan Bielecki podaje ró�ne fakty. Je�eli 
umowa ko� czy si�  z dniem 31 pa

�
dziernika co si�  stanie je� li nie wyja�nimy sprawy. 

Przewodnicz�cy – Mamy sesj�  28. 
Wójt – Je�eli zostanie przeprowadzona eksmisja mo�na zwróci�  si�  do s�du. 
Pani Starzy�ska – Z czym mam si�  do s�du zwróci�  je�eli prawnik si�  �mieje na t�  spraw� . 
Przyst�piono do głosowania nad wnioskiem o skierowanie skargi do Komisji Rewizyjnej. 
Za : 9       Wstrz. 4 
Przewodnicz�cy – My mo�emy wypowiedzie�  si�  co do zasadno�ci skargi na Kierownika 
ZGM a nie co do zasadno�ci eksmisji. 
 
Ad. 24.  
Przewodnicz�cy poinformował o wpłyni�ciu wniosku r. Podkówki ( zał�cznik do protokołu ). 
Wójt – Komisja rady nie mo�e bada�  aktów wy�szego rz�du. Co do procedury była opinia 
prawna. 
R. Podkówka – W Planie Zagospodarowania Przestrzennego na budow�  parku wiatrowego. 
jest napisane, �e granice te zostały umieszczone na podstawie studium z 96 r. a obszar 
chronionego krajobrazu był w 88r. Firma, która to wykonuje ma przepisy z 88r. Tu s�  
powa�ne przewinienia tu jest czysta manipulacja. Trzeba wyst�pi�  do s�du o wstrzymanie 
procedury ze wzgl�du na szkodliwo��  turbin wiatrowych. Radczyni mówiła, �e studium mo�e 
by�  w ka�dej chwili uchylone bo jest niezgodne z prawem. Kombinat Kietrz nie zgadza si�  na 
budow�  parku wiatrowego na swoim terenie ze wzgl�du na szkodliwo�� . Musimy wyci��  
cze��  obszaru chronionego by wybudowa�  co�  szkodliwego. Obszar chronionego krajobrazu 
jest brany jako obszar NATURA 2000. Wójt zachowuje si�  jak przedstawiciel firmy 
wiatrakowej. 
Wójt – My musimy działa�  wg prawa. Nie jestem przedstawicielem �adnej firmy. Zwróciłem 
si�  do Sanepidu i do województwa w tej sprawie. Ka�dy ma prawo prowadzi�  działalno��  
gosp. Je�eli s�d uchyli, to si�  zastosujemy. Jestem przedstawicielem społeczno�ci i działam na 
jej rzecz. 
R. Podkówka – 19 lutego Rada Gminy nie podj� ła uchwały w spr. wiatraków, tylko 
zmobilizowała do zwołania zebrania wiejskiego w Bliszczycach i poinformowania 
mieszka�ców o szkodliwych skutkach budowy parku wiatrowego. Nie było tego zebrania. 



Nale� y na przyszło��  pami� ta� , �e gdy zwraca si�  firma z wnioskiem i mówi, �e nie ma 
obszarów NATURA 2000, to nie powinno si�  od razu podbija�  decyzji, tylko zwraca�  do 
ministerstwa ochrony � rodowiska z zapytaniem. 
Wójt – Sprawa ta poszła do odpowiednich organów i czekamy na odpowied

�
. 

Przewodnicz�cy – Tu s�  rozbie�no�ci co do NATURY 2000. Co do drugiej cz��ci nie ma 
racji r. Podkówka, mówi�c o bezprawnej procedurze. Wójt wykonuje uchwały, ma okre� lone 
kompetencje i opiera si�  na przepisach. Do sprawy NATURA 2000 s�  zapytania, ale jest to do 
sprawdzenia. 
R. Podkówka – Mam opracowanie od Wojewody, �e park wiatrowy powinien by�  izolowany 
15 km od terenu zamieszkałego. A zbyt bliska lokalizacja grozi szumami i innymi gro

�
nymi 

efektami ubocznymi. 
( Wyszedł r. Zakowicz ) 
Przewodnicz�cy jeszcze raz odczytał wniosek r. Podkówki i powiedział, �e w drugiej jego 
cz��ci nie zgadza si�  z radnym. 
R. Dornfeld zaproponował przegłosowa�  wniosek. 
R. Chuchla powiedział, �e przed przegłosowaniem radca powianiem wniosek zaopiniowa�  
czy jest ona zasadny. 
R. Podkówka – Powołamy odpowiednich ekspertów a Rada zapłaci. 
R. Chuchla poddał w w� tpliwo��  fakt, �e r. Podkówka w efekcie kieruje wniosek do siebie 
jako przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej. 
R. Dornfeld – Nie ma tu rozbie�no�ci. Komisj�  Rewizyjn�  tworz�  trzy osoby. A w sprawie tej 
nie ma interesu prywatnego. 
Przyst�piono do głosowania nad wnioskiem czy skierowa�  wniosek do Komisji Rewizyjnej : 
Za :        Wstrz. 1 
R. Dornfeld – W Wysokiej jest dojazd do przedszkola, który wymaga pilnego remontu. Po 
opadach deszczu powstaje kału�a. 
( Wszedł. r. Zakowicz ) 
R. Chuchla – Jest niedoci�gni�cie pracowników komunalnych na ul. Szkolnej doszłoby do 
po�aru. Ludzie zgarniaj�  li�cie i zostawiaj� . Kto�  tak�  kupk�  li� ci podpalił i byłaby tragedia. 
Jest potrzeba zorganizowania transportu. Na ul. Ogrodowej, gdzie robi�  chodnik zwisaj�  
konary i to stwarza zagro�enie. 
Sołtys Gospodarczyk – Poruszono kwesti�  przedszkola, tam naprawd�  wstyd podjecha� . 
Rozmawiałem z pani�  Sekretarz, która skierowała spraw�  do komunalki. Stwierdzono, �e 
mieszka�cy nie płac�  czynszu i nie b�dzie tam koszone. Cz���  tego terenu przy przedszkolu 
jest wykoszona, ale pozostała jest nadal zaro�ni� ta. Krzaki s�  wy�sze ode mnie i dzieci łatwo 
mog�  zrobi�  sobie tam krzywd� . 

�
wietlica w Wysokiej wymagałaby te�  remontu kapitalnego, 

nie mamy tam �adnego sprz� tu dla młodzie� y. Jestem przedstawicielem klubu i przyje�d�aj�  
do nas ró�ne delegacje. Prosz�  by uj��  w przyszłym bud�ecie ten remont. 
R. Bryl zapytała dlaczego nadal jest problem z wywozem �mieci. Pojemniki ze �mieciami 
stoj�  par�  dni niewywiezione. 
R. Deptuła – Co ze znakami dla Lewic, o które si�  zwracali�my? Jak przebiega sprawa 
remontu drogi od Agencji Rolnej? Trzeba tez załata�  dziur�  na przedszkolu. 
R. Telega poinformował, �e w obr�bie posesji p. Czarneckiego jest nadłamany słup. 
R. Dornfeld – Na ul. Ogrodowej trzeba przyci��  drzewa a głównie przy latarni bo zasłaniaj�  
tam �wiatło. Czy chodnik tam budowany b�dzie miał nadal dwie odnogi? 
Wójt – Tak. 
R. � łobicki – W sprawie kubłów na �mieci radni z Włodzienina powinni zło� y�  interpelacj�  
na pi�mie. 
Sołtys Gajewska – Co z drzwiami na �wietlic� . Idzie zima a jest tam du�a szpara przy 
podłodze. Wykonawca powinien to zrobi� . 



R. Dornfeld zwrócił si�  z pytaniem do radnego powiatowego Pospiszyla co z chodnikiem na 
Cegielni� . 
R. Pospiszyl – Chodnik b�dzie do cmentarza. Postaramy si�  o wpisanie jego do bud�etu, ale 
na przyszły rok jest to niepewne. Na razie wykonanie jest nierealne. 
Przewodnicz�cy zauwa�ył, �e na drodze Michałkowice – Lewice s�  zakrzaczenia, które trzeba 
usun�� . 
R. � łobicki – Powiat obiecał doko�czenie chodnika. 
R. Pospiszyl – B�dzie doko�czony. 
R. Podkówka – Kto robił remont �wietlicy we Włodzieninie – Kolonii? 
Sołtys Gajewska - Pan Wdowikowski. 
R. Podkówka – To on powinien w ramach gwarancji naprawi�  drzwi. 
 
Ad. 25. 
Wobec wyczerpania punktów porz�dku obrad Przewodnicz�cy Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamkn� ł sesj�  Rady Gminy Branice. 
  
  
 
Na tym protokół zako� czono. 
  
 
 
Protokołowała : 
 
M. Marchel 
 
 


