
Protokół Nr XXXIII/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 20 stycznia 2009 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecny: radny Roman Lenartowicz)  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Piotr Soczyński -Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatowy i Dyr. Zespołu Szkół w Branicach, 
Stanisław Wodyński – Redaktor i wydawca miesięcznika ,,Pytania’’ z Branic 
Łukasz Nawara – Redaktor ,,Radia Opole’’ 
Krzysztof Hajbowicz –  Redaktor gazety ,,Rzecz Powiatowa’’ 
Sołtysi 
 
 

Porządek obrad : 
 

 
1.Otwarcie sesji. 
2.Stwierdzenie quorum. 
3.Przyjęcie porządku obrad. 
4.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 grudnia i 16 grudnia. 
5.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6.Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7.Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8.Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej 
sesji. 
9.Interpelacje radnych. 
10.Uchwalenie budŜetu gminy Branice na 2009 r. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomość Nr 225 o pow. 0.4894 ha 
połoŜoną w Niekazanicach. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości nr 214/1, 215/2 połoŜonych we 
wsi Wysoka. 
13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/154/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w 
sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Branice na 2009 r. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Branice na okres 
od 31.12.2008 r. do 01.01.2009r. 
16.Rozpatrzenie wniosku radnego M. Podkówki dotyczącego uchylenia uchwały  
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Branice. 
17.Wolne wnioski i zapytania. 
18.Zakończenie sesji. 

 
 
 
 



Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice, powitał zaproszonych gości i wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji. 
Wójt wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 13 dot. regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. Przedstawił wniosek radnych o wprowadzenie do porządku obrad 
punktu dotycz. podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/154/08 z dnia 25 listopada 
2008 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z 
organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
Przystąpiono do głosowania nad 1 wnioskiem Wójta; 
Za: 14      
Wniosek przeszedł. 
Przystąpiono do głosowania nad 2 wnioskiem; 
Za : 14 
Wniosek przeszedł. 
 
Głosowanie nad poprawionym porządkiem obrad : 
Za : 14 
 
Ad. 4. 
R. Glapa zgłosił wniosek do protokołu z dnia 2 grudnia, powiedział, Ŝe w punkcie 6 znajduje 
się błędny zapis dotyczący ceny Ŝyta. Zapytał skarbnika o odpowiedź jaką udzielił w tym 
punkcie na sesji 2 grudnia, poniewaŜ była ona nie zrozumiała. 
Do protokołu z dnia 16 grudnia nie było uwag. 
 
Ad. 5 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe na ostatniej sesji został obraŜony przez jednego radnego, ale w 
dowód na to, ze się nie gniewa ma dla radnego Podkówki prezent – ksiąŜka ,,Przygody Don 
Kichota’’. Wręczył go. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe odbyły się dwa posiedzenia Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i 
OSP, które były poświęcone tematyce sesji i budŜetu. 
R. Zakowicz poinformował, Ŝe na komisjach byli obecni: Wójt, Skarbnik i Pani ElŜbieta 
Ciszczonik. Komisja na posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad i budŜetem. 
R. Glapa poinformował o posiedzeniach Komisji Lok. Przeds. Gosp., które były poświęcone 
tematyce sesji i budŜetu. Wnioski komisji zostały przekazane Panu Wójtowi. 
R. Kawulok poinformował o dwóch posiedzeniach Komisji Rol. – Ekol., na których 
zajmowano się porządkiem obrad sesji i budŜetem gminy. 
Ad. 8. 



Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Dornfeld – 2 int. 
R. Zakowicz – 1 int. 
R. Mokrzycki – 2 int. 
Przewodniczący poprosił o zapytania do Pana Starosty. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe na drodze między Bliszczycami a Branicami została 
zniszczona barierka ochraniająca pobocze, która stwarza niebezpieczeństwo. Poprosił, jeŜeli 
będą oszczędności, o zrobienie dalszej części drogi Branice – Bliszczyce. 
Starosta podziękował za informacje o barierce i poinformował, Ŝe oszczędności nie ma, ale 
jeŜeli znajdą się pieniąŜki to droga ta będzie dokończona. 
R. Chuchla zapytał o znak zakazu postoju przed administracją szpitala. 
R. Bryl zapytała czy wiadomo na dzień dzisiejszy, czy droga Wiechowice-Głubczyce będzie 
zrobiona. 
Starosta odpowiedział, Ŝe znak ten jest juŜ zamówiony, gdy będzie zrobiony zostanie 
postawiony. JeŜeli chodzi o drogę Wiechowice-Głubczyce, w tym roku jest przygotowywany 
projekt techniczny całej drogi od Głubczyc do Wiechowic, aby w przyszłym roku złoŜyć 
wniosek do programu, który jest na lata 2009,2010,2011. W latach 2010-2011 będzie robiona 
cała droga od Głubczyc do Wiechowic. Na dzień dzisiejszy tylko doraźnie droga ta będzie 
robiona. 
R. Mokrzycki podziękowała Panu Staroście za chodnik w kierunku cmentarza w Branicach i 
poprosił o zrobienie środka chodnika, który jest krzywy. 
Starosta poinformował, Ŝe Pan Pospiszyl wspominał juŜ o tym chodniku, ale niestety środki 
są ograniczone i ten kawałek chodnika moŜna jedynie wyrównać. Projekt drogi wcześniej 
wspomnianej będzie kosztował kilkadziesiąt tysięcy zł. W przyszłym roku planowana jest 
dalsza część drogi Lewice-Zubrzyce. 
R. Telega podziękował Panu Staroście za przecinkę na drodze Wysoka - Branice, która jest 
zrobiona. Poinformował, Ŝe otrzymał odpowiedź od Pana Starosty na temat drogi 
Wiechowice – Głubczyce, ale chciałby się utwierdzić, czy remont poboczy będzie 
rzeczywiście wykonany. 
Starosta poinformował, Ŝe będą robione te miejsca drogi, które są w najgorszym stanie. 
R. Dornfeld powiedział, ze potrzebny byłby chodnik w Branicach w kierunku Wysokiej. 
Starosta poinformował, ze na dzień dzisiejszy nie ma Ŝadnych planów co do tego chodnika. 
Sołtys śłobicki zapytał o most we Włodzieninie o którym mówiono, Ŝe się zawali. 
Starosta powiedział, Ŝe nie mówiono, Ŝe most się zawali, a tylko osłabi. Poinformował, Ŝe w 
tym roku planowane jest frezowanie i wyłoŜenie nowego dywanika. 
R. Deptuła podziękował za decyzje w sprawie drogi Lewice – Zubrzyce. 
Starosta powiedział, Ŝe nie jest to tylko zasługa starostwa ale, Ŝe jest to wspólna praca . Na 
99% droga ta będzie. Powiedział, Ŝe nie dostał do tej pory protokołu z zebrania, które odbyło 
się na temat tej drogi. 
R. Zakowicz podziękował za odkrzaczanie drogi Wiechowice-Włodzienin. Zapytał kiedy te 
krzaki zostaną sprzątnięte.  
Starosta powiedział, Ŝe kupowana jest maszyna, która będzie mielić te krzaki. Nie wie kiedy 
będzie to robione, ale to kwestia marca, kwietnia. 
Sołtys Szumlewicz podziękował za drogę w Wiechowicach i powiedział, Ŝe chciałby aby 
został jeszcze zrobiony chodnik. Powiedział, Ŝe most w Wiechowicach jest w złym stanie, 
asfalt siada i jest uskok. 



Starosta powiedział, Ŝe w latach 2009-2010 trudno mówić o chodnikach, Ŝe teraz naleŜy do 
końca opanować sytuacje na drogach. JeŜeli chodzi o most w Wiechowicach planowane jest 
w najbliŜszym czasie spotkanie wraz z Wójtem Józefem Małkiem,  czechami, na temat tego 
mostu.  
R.Glapa powiedział, Ŝe konieczne by było frezowanie nierówności jaka występuje na drodze 
Bogdanowice-Głubczyce. 
Starosta powiedział, Ŝe przekaŜe to dyrektorowi wydziału drogownictwa i Ŝe teŜ tam 
przewidziane jest frezowanie. 
Sołtys Sęga powiedział, Ŝe potrzebny jest chodnik w miejscowości Uciechowice w stronę 
Szkoły Podstawowej. 
Starosta powiedział, Ŝe wspomniana dokumentacja techniczna  na drogę Wiechowice-
Głubczyce będzie uwzględniała takŜe chodniki. 
Przewodniczący potwierdził, Ŝe sprawa brakującego kawałku chodnika w Branicach jest 
zasadna. Powiedział równieŜ, Ŝe przy ul. Szpitalnej 18 w chodniku jest drzewo, które uschło i 
zagraŜa bezpieczeństwu. Poruszył równieŜ kwestie malowania pasów – koło Pana 
Szaniawskiego i koło szpitala, oraz zapytał czy nie moŜna by było oznakować przejścia dla 
pieszych tak jak jest to w Czechach migającymi słonecznymi bateriami. 
Starosta poinformował, Ŝe juŜ poproszono stronę czeska o wycenę tego zadania, być moŜe 
będzie w prowadzać to u nas. Co do malowania pasów nie ma problemu, starostwo ma swoją 
brygadę, która te pasy maluję. 
Starosta powiedział, Ŝe kwestią drzewa teŜ się zajmie, a na brakujący chodnik moŜe znajdą 
się środki. 
Pan Kleniewski powiedział, Ŝe od krzyŜówki Jędrychowickiej w kierunku Dzbanic drzewa są 
uschłe i zagraŜają bezpieczeństwu. Uschłe gałęzie spadają na jadące samochody.  
Starosta odpowiedział, Ŝe trzeba wyciąć te drzewa. 
Pan Kleniewski podkreślił, Ŝe trzeba to zrobić jak najszybciej. 
Sołtys śłobicki poprosił o namalowanie pasów we Włodzieninie przed kościołem od strony 
Głubczyc. 
Starosta odpowiedział, Ŝe 30 metrów dalej są pasy dla pieszych. Rada bezpieczeństwa nie 
wyda pozytywnej opinii na namalowanie tych pasów, bo kawałek dalej są drugie pasy. 
Starosta bez pozytywnej opinii nie wyda decyzji o namalowaniu tych pasów. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe czuje się obraŜony artykułami, które publikuje gazeta 
powiatowa. 
Starosta odpowiedział, Ŝe nie moŜe cenzurować artykułów redaktorów. Poinformował, Ŝe 
Radny Podkówka ma prawo napisać sprostowanie, które na pewno się ukaŜe w gazecie. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe mieszkańcy Gródczan chcą przystąpić do konkursu ,,Odnowa 
Wsi’’ i chcieliby, aby zrobić 150 m brakującego chodnika i załatać ubytki na drodze 
powiatowej.   

R. Zakowicz zapytał na jakim etapie jest wycinka topoli. 
Starosta odpowiedział, Ŝe cena topoli za m3 została obniŜona, aby nie było tak duŜych 
kosztów dla rolników. W dalszym czasie nie ma interpretacji z urzędu zamówień publicznych 
w sprawie takiej, Ŝeby za wycinkę dać drzewo. Jest problem prawny. 
JeŜeli chodzi o chodnik to zostanie zrobiony w tedy, gdy będą na to środki. 
R. Deberny powiedział, Ŝe są przecieki ze zbiornika we Włodzieninie, które płynom na drogę 
powiatową. Zapytał, czy są robione jakieś badania. 
Starosta odpowiedział, Ŝe badania są robione w Opolu i więcej nic na ten temat nie wie, ale 
jest to waŜna sprawa. 
Wójt poinformował, Ŝe nie ma Ŝadnych przecieków ze zbiornika, Ŝe ta sprawa jest cały czas 
kontrolowana. 
Wójt uspokajał, Ŝe ze strony zbiornika nic nie grozi. 



Przewodniczący potwierdził słowa Wójta. 
R. Deberny powiedział, Ŝe on teŜ o tym wie, ale mieszkańcy nie wiedzą. Zapytał, czy nie 
umieścić informacji na ten temat w ,, Informatorze Branickim’’ 
Sołtys Gospodarczyk zapytał, czy umowa na wycinkę topól moŜe być tak skonstruowana, 
Ŝeby kaŜdy miał obowiązek po sobie posprzątać. 
Starosta powiedział, Ŝe umowa jest tak zawarta. Karać nie będziemy, ale egzekwować umowę 
musimy, ale jest to trudne. Starosta powiedział, Ŝe zgadza się z tym, Ŝe kaŜdy powinien 
pilnować porządku. 
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Po przerwie nie było Wicestarosty Piotra Soczyńskiego. 
 
 
Ad.10. 
Skarbnik wyjaśnił budŜet po uwzględnieniu autopoprawek. Poinformował, Ŝe projekt budŜetu 
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skarbnik odniósł się 
do wniosków komisji. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP, miała zastrzeŜenia co do 
dróg, ale zostało to juŜ uwzględnione. Powiedział, Ŝe kaŜdy głosuje indywidualnie. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe zostały złoŜone wnioski komisji do których Wójt się przychylił i 
on osobiście jest za budŜetem. 
R. Glapa powiedział, ze złoŜone były wnioski do Wójta i kaŜdy głosuje indywidualnie. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe jeden głos się wstrzymał, a 4 były za budŜetem. 
R. Chuchla powiedział Wójtowi, Ŝe jest to inicjatywa rady, a Wójt tylko się zgodził. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14     Prz. 0    Wstrz. 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie budŜetu gminy 
/ Uchwała Nr XXXIII/169/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.11. 
Wójt poinformował, Ŝe jest zgoda rady sołeckiej i Ŝe jest juŜ chętna osoba do kupna, która ma 
pomysł na zagospodarowanie tego terenu. Przeprosił za to, Ŝe tak długo to trwało, ale było to 
spowodowane chorobą pracownika. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14     Prz. 0    Wstrz. 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr XXXIII/170/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.12. 
Wójt powiedział, ze jest to sytuacja podobna jak w poprzednim punkcie. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr XXXIII/171/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 



Ad.13. 
R. Dornfeld powiedział Przewodniczącemu, Ŝe był to wniosek radnych i powinien wnieść do 
budŜetu jako wniosek radnych. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca Uchwałę Nr XXX/154/08 z dnia 25 
listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego. 
/ Uchwała Nr XXXIII/172/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 

Ad.14. 
Przewodniczący poinformował o punktach Planu Pracy Rady Gminy Branice, które nie były 
zrealizowane w 2008r.  
R. Dornfeld zapytał Przewodniczącego, czy planuje coś w związku z rocznicami załoŜenia 
Komitetów Obywatelskich. ZłoŜył wniosek, aby coś zaplanować. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe na Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP 5 radnych głosowało za, a 
2 się wstrzymało. 
Pozostałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz. 0    Wstrz. 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2009 r. 
/ Uchwała Nr XXXIII/173/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.15 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP zgadza się na 40 %, ale co do 
okresu to wnioskuje o przyznanie dodatku specjalnego na okres od 1.01 do 31.03.2009 r. Był 
to wniosek na komisji R. Dornfelda. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe na komisji BudŜetowo – Finansowej była Pani ElŜbieta 
Ciszczonik, 5 radnych głosowało za, 1 wstrzymał się i 1 był przeciw. 
Dwie pozostałe Komisje przedstawiły pozytywne opinie. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe bardzo się cieszy, Ŝe radny Podkówka zgłosił wniosek. Jest on 
spowodowany tym, Ŝe tabela zaszeregowania w ciągu roku zmieni się. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe po dyskusji z Panią ElŜbietą Ciszczonik padł wniosek, aby 
podjąć uchwałę tylko z procentem, bez wskazania w uchwale kwoty. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe mamy dwa wnioski: 

1. dodatek specjalny w wysokości 40% na okres od 01.01 do 31.12 2009 r., 
2. dodatek specjalny w wysokości 40 % na okres od 01.01. do 31.03.2009r.  

Radczyni przychyliła się do tego co powiedziała Pani Ciszczonik, czyli, Ŝe wystarczy 
uchwalić dodatek specjalny tylko w %, bez wskazania kwoty w treści uchwały. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek, czyli 40% dodatek specjalny, bez 
określenia kwoty na okres od 01.01. do 31.12.2009 r. 
 
Za:11                                               Przeciw:0                                              Wstrz.3 
Przegłosowane 
  



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy 
Branice na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

/ Uchwała Nr XXXIII/174/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Ad.16. 
R.Podkówka wprowadził do tematu. 
R. Chuchla powiedział, ze otrzymaliśmy projekt uchwały dot. wniosku Pana Podkówki. 
RównieŜ dostaliśmy pismo z nadzoru w tej sprawie. Zapytał Pani radczyni czy ustawa o 
ochronie środowiska jest ustawą szczególną? 
Radczyni poinformowała, Ŝe kluczową ustawą w tej sprawie jest ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, więc wszystkie ustawy, które dot. kwestii związanej z 
planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym będą przepisami szczególnymi. 
Powiedziała, Ŝe jeŜeli nadzór piszę, Ŝe nie jest sprzeczne, to znaczy, ze nie jest. 
R. Podkówaka powiedział, Ŝe wcześniej  Pani radczyni mówiła, Ŝe nie moŜna podjąć tej 
uchwały bez strategicznego oddziaływania na środowisko. 
Radczyni powiedziała, Ŝe w związku z tym, Ŝe w tej sprawie zabiera po raz kolejny głos 
odsyła Pana Radnego do swojego pisma z dnia 16.12.2008 r. w którym wyjaśniła tą kwestie.  
R. Chuchla zapytał, czy moŜna głosować nad wnioskiem Radnego Podkówki, jeŜeli mamy 
opinie z nadzoru, ze uchwała ta została podjęta zgodnie z prawem. 
Radczyni powiedziała, Ŝe jest wniosek złoŜony do Rady, czyli trzeba zająć się tą sprawą. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 1   Prz. 9    Wstrz. 4 
 
Ad.17. 
R. Podkówka podziękował radnemu Dornfeldowi za ksiąŜkę i powiedział, Ŝe ma prawo 
walczyć i walczy. Powiedział, Ŝe Pan redaktor robi sobie kpiny i wycina niektóre rzeczy z 
sesji. 
Radczyni powiedziała, Ŝe sesje są publiczne i otwarte dla mediów. JeŜeli czujemy się uraŜeni 
to moŜna pisać sprostowanie. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe grunt to spokój i poprosił o poruszanie spraw gminy, a nie dot. 
spraw osobistych. R. Dornfeld skierował zapytanie do Wójta w sprawie wycinki drzew na 
cmentarzu 
Wójt poinformował, Ŝe topole będą usunięte do 15 marca, a dalej będą nasadzane nowe 
drzewa. 
R. Zakowicz zgłosił potrzebę usunięcia zakrzaczeń i poinformował, Ŝe w tej kwestii była 
zgłaszana interpelacja. 
R. Chuchla zapytał o nieobecności radnego Romana Lenartowicza i powiedział, Ŝe radny 
powinien się usprawiedliwić ze swojej nieobecności. 
Zapytał czy jest juŜ przygotowane sprawozdanie komisji rewizyjnej i Ŝe powinno ono być 
przygotowane do 30 stycznia. Powiedział, Ŝe są bardzo niedobre relacje w komisji rewizyjnej 
i naleŜy coś z tym zrobić. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe rozmawiał z Radnym Lenartowiczem, który ma Ŝal, Ŝe nie 
dotrzymuje się słowa i zastanawia się nad złoŜeniem rezygnacji. Powiedział, ze komisja 
rewizyjna ma złoŜyć sprawozdanie do 30 stycznia. 
R. Telega powiedział, Ŝe postawa radnego Lenartowicza to forma pewnego protestu, 
związana ze sprawą mostu i stodoły.  
Powiedział, Ŝe gdy jest sesja nie ma gdzie zaparkować koło budynku urzędu. 
Wójt powiedział, Ŝe jest to problem, bo nie mamy gdzie zrobić parkingu, najbliŜej to teren w 
okolicach targowiskach. Ten dotychczasowy parking moŜemy tylko troszeczkę wydłuŜyć.  



Sołtys Gospodarczyk zapytał o teren koło przedszkola, który jest zarośnięty krzewami. 
Poruszył kwestie przedszkolanek w przedszkolu w Wysokiej. 
Wójt powiedział, Ŝe teren koło przedszkola jest gminy, a praca przedszkola jest tak 
ustawiona, Ŝe przedszkolanek wystarczy. 
Sołtys Gospodarczyk powiedział, Ŝe jeden z mieszkańców tego terenu prosił o lampę. 
R. Podkówka wyraził potrzebę powołania komisji, która zajmować się będzie kontrolą 
porozumienia z Czechami. 
Starosta podziękował za pytania, Ŝyczył realizacji budŜetu, udanego roku i  dobrej w 
współpracy z powiatem. 
R. Bryl zapytała o kwestie odpowiedzialności w razie wypadku podczas wycinki drzew przez  
rolników, którzy otrzymują zezwolenie na samodzielną wycinkę. 
Starosta odpowiedział, Ŝe kwestia ta jest w decyzji uwzględniona. 
R. Deptuła zapytał o oświetlenie w Lewicach, które było obiecane w 2007 r., dwa znaki i na 
jakim etapie jest sprawa przejęcia garaŜy. Zapytał, czy przystanek w Jędrychowicach nabiera 
rumieńców? Zwrócił się z prośbą o naprawę kawałka asfaltu w Jędrychowicach. 
Wójt odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o wykonanie oświetlenia to czekamy na pozwolenie z 
zakładu energetycznego, po uzyskaniu którego będzie realizować te działanie. GaraŜe nie 
zostaną nam przekazane. JeŜeli chodzi o przystanek to następuje wydział gruntu i następnie 
przekazanie nam.  
R. Glapa zapytał, czy mamy gwarancje na nasze oświetlenie. 
Wójt odpowiedział, Ŝe mamy podpisana umowę z zakładem energetycznym, który 
eksploatuje to oświetlenie. Powiedział, Ŝe zrobiliśmy wykaz lamp, które nie świecą i 
będziemy chcieli tego dopilnować. 
R.Glapa powiedział, Ŝeby sypać chodniki jak śnieg spadnie. 
R.Kawulok powiedział, Ŝe chcieliśmy mieć tanie oświetlenie, a teraz te Ŝarówki nie 
wytrzymują. 
R. Telega powiedział, ze chciałby usłyszeć odpowiedź dotyczącą mostu w Boboluszkach i 
stodoły w Branicach. 
Wójt odpowiedział, Ŝe rozmawiał dzisiaj na temat stodoły i jej rozbiórka kosztowałaby 15 tys. 
zł. Powinniśmy wyrazić własne zdanie na ten temat po zobaczeniu  tej stodoły. JeŜeli chodzi 
o most Wójt powiedział, ze jest za przejęciem. 
R. Mokrzycki powiedział, Ŝe stan stodoły jest znany i zapytał, czy moŜe zrobić jeszcze jedno 
zebrania wiejskiego na ten temat. 
R. Podkówka powiedział, ze trzeba podjąć decyzje w sprawie stodoły i podjąć się budynku na 
szpitalu. Trzeba uwaŜać z mostem w Boboluszkach bo nie wiadomo, czy uzyskamy środki na 
ten most. Powiedział, Ŝe naleŜałoby opracować strategie dla tego mostu. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe jest szansa na to, Ŝe powiat z marszałkiem będą robić ten 
most. 

Sołtys śłobicki zapytał jak daleko jest sprawa parkingu we Włodzieninie koło Ośrodka 
Zdrowia. 

Wójt odpowiedział, Ŝe Agencja Nieruchomości Rolnych podpisała z Panem Wojtusiem 
umowę wieloletnią na dzierŜawę tego terenu i nie ma moŜliwości wypowiedzenia tej umowy. 
Sołtys Szelepa powiedział, Ŝe jest niebezpieczna wyrwa na drodze w Jędrychowicach. 
Sołtys Semanyszyn powiedział, Ŝe od szkoły do kościoła w Wódce jest błoto na drodze, Ŝe 
potrzebny byłby tam chodnik. 
R. Deberny zapytał Radnego Chuchle o jego komentarz na temat Komisji Rewizyjnej. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe osobiście widzi współpracę radnych. JeŜeli dochodzą go słuchy od 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Ŝe na posiedzeniach źle się pracuje to on sygnalizuje 
tylko po to by lepiej się pracowało, bo tak nie moŜe być. 



R. Deberny powiedział, Ŝe członkowie Komisji Rewizyjnej podchodzą powaŜnie do swojej 
pracy, a Radny Chuchla nie widzi, a tylko słyszy. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe dobrze jak są zgrzyty. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Rada nie będzie juŜ więcej głosowała nad studium, a on odwoła 
się do Kolegium Odwoławczego. 
R. Deberny powiedział, Ŝe Pan Wiceprzewodniczący podjął się tematu, którego nie poznał. 
R. Chuchla podziękował, poniewaŜ poznał juŜ dwa stanowiska w tej sprawie. 
Pan Kleniewski powiedział, Ŝeby radni nie ośmieszali się.  
Powiedział, Ŝe nie rozumie głosowania za dodatkiem specjalnym dla Wójta - jak moŜna się 
wstrzymać? 
 
Ad. 18. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
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