
Protokół Nr XXXIV/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 17 lutego 2009 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecni: radna Bryl Bernadetta, radny 
Eugeniusz Deberny).  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Piotr Enenkiel – Kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. 
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 przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8.Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej 
sesji. 
9.Interpelacje radnych. 
10.Udzielenie informacji na temat współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Gminą 
Branice. 
11.Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności komisji w 2008 r. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. 
13.Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań 
zawartych w Gminnym Programie za 2008 r. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2009 r. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 
nieruchomości w trybie bez przetargowym. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja 
w Gminie Branice” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
17.Podjęcie stanowiska w sprawie usytuowania na terenie Gminy Branice Wyjazdowego 
zespołu Ratunkowego. 
18.Wolne wnioski i zapytania. 
19.Zakończenie sesji. 

 
 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
 



Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
Przewodniczący zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 10 na punkt 4. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji. 
Porządek obrad sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
Pan Piotr Enenkiel podziękował za zaproszenie. Powiedział, Ŝe współpraca z Gminą Branice 
z rok na rok układa się coraz lepiej. Poinformował o sprawach finansowych i udzielił 
informacji na temat działek, które Gmina Branie chciała nieodpłatnie przejąć od Agencji 
Nieruchomości Rolnych( załącznik do protokołu) 
Przewodniczący zapytał czy są pytania do Pana Piotra Enenkiel. 
P. Enenkiel poprosił, aby sołtysi odnaleźli swoje wioski na mapach, które przywiózł. 
Podziękował Radzie Gminy Branice za spotkanie, poniewaŜ jest to moŜliwość spotkania się  z 
sołtysami. Poinformował, Ŝe Agencja Nieruchomości Rolnych chce uporządkować działki, 
które do niej naleŜą. Poprosił, aby sołtysi dowiedzieli się kto uŜytkuje działki zaznaczone na 
mapkach. 
Sołtys Gospodarczyk powiedział, Ŝe on juŜ zwrócił się do urzędu o wyszczególnienie tych 
działek. 
P. Enenkiel powiedział, ze nie chodzi o numery, ale o te działki zaznaczone na czerwono. 
R. Zakowicz zapytał, czy te działki zaznaczone na czerwono są nie wyjaśnione. 
P. Enenekiel odpowiedział, Ŝe są to działki Agencji Nieruchomości rolnych. 
R. Podkówka powiedział, ze jest w Bliszczycach Pan, który starał się o kupno działki od 
Agencji Nieruchomości Rolnych, ale niestety nie ma Ŝadnej odpowiedzi. Powiedział, Ŝe w 
Agencji Nieruchomości Rolnych jest bałagan. 
P. Enenkiel odpowiedział, Ŝe Pan radny ma rację i zapytał, czy ta osoba złoŜyła podanie? 
R. Podkówka powiedział, Ŝe złoŜyła, a tą osobą jest Pan Brzozowski Kazimierz. 
P. Enenkiel powiedział, Ŝe jeśli jest złoŜone podanie to na pewno będzie sprawa wyjaśniona. 
R. Telega powiedział, Ŝe firma TOP-FARMS likwiduję produkcję zwierzęcą w miejscowości 
Wysoka i Ŝe woda nie jest juŜ w ogóle pobierana z wodociągu, ale jest tam jeszcze sektor 
mieszkalny. Powiedział, Ŝe Gmina musiałaby przejąć ten wodociąg.  
P. Enenkiel odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o przekazanie to Agencja przekaŜe tylko gmina 
musi złoŜyć do agencji wniosek.  
Wójt poinformował, Ŝe budynki mieszkalne są zabezpieczone, a teraz jest tylko sprawa  
odpowiedniego odcięcia. 
R. Telega powiedział, Ŝe Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej rozlicza się z TOP-
FARMS-em, a wodociąg nie jest gminy.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe jest taka procedura, gmina musi wystąpić z wnioskiem do 
Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Wójt skierował prośbę do sołtysów, aby udostępnili mapki swoich wiosek do kserowania.  
P. Enenkiel powiedział, Ŝe nie chodzi o to, aby gmina przejęła te działki, które są zaznaczone 
na mapkach, tylko Ŝeby je zidentyfikować.  
R. Deptuła zapytał o garaŜe w Lewicach. 
P. Enenkiel powiedział, Ŝe są dwie moŜliwości nabycia, kupno albo dzierŜawa. Powiedział, Ŝe 
nie ma innej moŜliwości jak zlecenie wyceny rzeczoznawcy. Czy jest to tanio, czy drogo to 
juŜ sam zainteresowany musi wyrazić opinie. Nie ogłoszono przetargu bo były skargi na cenę. 



Powiedział, Ŝe moŜna było nie interweniując dopuścić do przetargu i jeśli nie byłoby 
chętnych to agencja podjęłaby wniosek o obniŜenie ceny.  
Powiedział, Ŝe cała sprawa zatrzymała się na wniosek zainteresowanych. 
R. Deptuła zapytał, czy nie moŜna przekazać gminie. 
P. Enenkiel odpowiedział, Ŝe nie. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania do Pana Piotra Enenkiel. 
Sołtys Gospodarczyk zapytał na jakim etapie jest przejęcie drogi i działki z pod szatni w 
Wysokiej. 
Wójt powiedział, Ŝe jest prowadzona procedura i myśli, Ŝe będzie ona trwała miesiąc, dwa. 
R. Zakowicz zapytała, czy Agencja Nieruchomości Rolnych ma pieniąŜki tylko na swoje 
działki. 
P. Enenkiel odpowiedział, Ŝe tak. Powiedział, Ŝe duŜo kwestii moŜna wyjaśnić, nawet moŜe 
to być na spotkaniach w sołectwach. 
Przewodniczący podziękował Panu Piotrowi Enenkiel za przybycie i udzielone informacje. 
 
Ad. 5. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
 
Ad. 7. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 8. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe odbyła się Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP, która była 
poświęcona porządkowi obrad dzisiejszej sesji. Na komisji obecny był Pan Przewodniczący 
Rady Gminy. 
R. Zakowicz Poinformował, Ŝe na Komisji BudŜetowo-Finansowej obecny był Pan Wójt, 
Kierownik ZBGK Anna Kruczek oraz Przewodniczący Rady Gminy. Komisja zajmowała się 
porządkiem obrad sesji. 
R. Glapa poinformował, Ŝe Komisji Lok. Przeds. Gosp. odbyła się 11 lutego i tematem 
komisji był porządek obrad dzisiejszej sesji. 
R. Kawulok poinformował, Ŝe Komisji Rol. – Ekol., odbyła się 11 lutego, a tematem był 
porządek obrad sesji. 
 
Ad. 9. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 
R. Zakowicz zapytał, czy Rada moŜe na swoim terenie uchwalić coś takiego, aby zmuszać 
mieszkańców gminy do usuwania zakrzaczeń i ruin. 
Wójt odpowiedział, Ŝe jako gmina mamy uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy.  
 
Ad. 10. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Deptuła– 2 int.( 1 int. została złoŜona po sesji) 
 
Ad.11. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione w wersji papierowej (załącznik do 
protokołu) 



  
Ad.12. 
R. Podkówka omówił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowo – Finansowa takŜe jest za wprowadzeniem 
do planu pracy Komisji Rewizyjnej sprawę likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
R. Dornfeld wnioskował o szybsze składanie planu pracy Komisji Rewizyjnej, aby 
obejmował takŜe miesiąc styczeń. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej. 

/ Uchwała Nr XXXIV/175/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Ad.13. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe Pan przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych nie mógł przybyć na sesję. 
R. Podkówka potwierdził słowa Pana Przewodniczącego. Poinformował, Ŝe Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 4 osób. Powiedział, ze sprawozdanie 
komisji zostało złoŜone na piśmie. Zachęcił do zgłaszania występujących w społeczeństwie 
problemów. Poinformował, ze Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
komisją opiniującą, natomiast wnioski zatwierdza Pan Wójt. 

 
Ad.14. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na 2009 rok. 
/ Uchwała Nr XXXIV/176/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.15 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 12     Prz. 0    Wstrz. 1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia wyraŜenia zgody na 
wydzierŜawienie nieruchomości w trybie bez przetargowym. 

/ Uchwała Nr XXXIV/177/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad.16. 
Wójt wprowadził do tematu. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: 
„Aktywna integracja w Gminie Branice” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Roz wój 



i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

/ Uchwała Nr XXXIV/178/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad.17. 
R. Dornfeld poinformował, Ŝe spotkał się z sytuacją kiedy Komisja Zdrowia w Opolu 
opiniowała miejsca w których miały znajdować się Wyjazdowe Zespoły Ratunkowe, ale o 
Branicach nie było mowy. Dlatego wnioskuje, aby coś takiego jeszcze raz podjąć i przesłać 
do odpowiednich instytucji. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 

Rada Gminy Branice podjęła stanowisko w sprawie  usytuowania na terenie Gminy 
Branice  Wyjazdowego Zespołu Ratunkowego 

/ Stanowisko NR 1/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu/ 
 

  
Ad.18. 
Przewodniczący poinformował o skardze Pani Ludmiły Starzyńskiej. 
R. Dornfeld zapytał na kogo jest skarga. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe na Wójta. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna juŜ się tym zajmowała. Poinformował, Ŝe 
Komisja nie wie jak się ma do tego ustosunkować, nie moŜe nakazać Wójtowi przyznania 
Pani Starzyńskiej tego pomieszczenia. Wójt moŜe, a nie musi. Jest to decyzja Wójta. 
Przewodniczący powiedział, Ŝeby odpisać, Ŝe w tej sprawie kompetentny jest Wójt. 
R. Deptuła powiedział, Ŝeby odpisać Pani Starzyńskiej, Ŝe strych jest dostępny dla 
wszystkich. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe skarga jest na Wójta i jeŜeli Komisja Rewizyjna zajmowała się juŜ 
tą sprawą to niech się określi czy skarga jest zasadna czy nie i podjąć uchwałę. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna była w tym mieszkaniu i napisała pismo do 
Wójta  sprawie udostępnienia tego strychu dla wszystkich.  Powiedział, Ŝe Wójt decyduje o 
tym czy przyznać. 
R. Podkówka powiedział, ze Pani Starzyńska nie ma dostępu do tego strychu. Stwierdził, Ŝe 
skarga jest bezzasadna. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe jeŜeli Komisja Rewizyjna stwierdza, ze skarga jest bezzasadna to 
naleŜy podjąć uchwałę. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani 
Ludmiły Starzyńskiej na Wójta Gminy Branice i uznanie jej za bezzasadną. 
Za : 12    Prz. 0    Wstrz. 1 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice 
/ Uchwała Nr XXXIV/179/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
R. Mokrzycki poinformował o dziurach w chodniku na wysokości policji. 
Przewodniczący poruszył sprawę odśnieŜania dróg. 
R. Podkówka zgłosił, Ŝe w protokole z ostatnie sesji jest błąd, ma być między Bliszczycami a 
Branicami. 



R. Dornfeld powiedział, Ŝe w zamian za to, Ŝe nie ma płotków miało być więcej pługów. 
Powiedział, ze drogi były tragiczne i poprosił o zwrócenie się do powiatu o poprawę tej 
sytuacji. 
R. Telega powiedział, Ŝe wyjątkowo trudnym odcinkiem jest Włodzienin. Poprosił, aby urząd 
zwrócił się do powiatu o zwrócenie szczególnej uwagi na ten odcinek. 
Przewodniczący zgodził się z tym.  
Sołtys Semanyszyn powiedział, ze naleŜałoby zdyscyplinować kierowców. 
R. Deptuła powiedział, ze jeŜeli jedzie kierowca z podniesionym pługiem to on jedzie na 
swoje drogi odśnieŜać. 
R. Dornfeld powiedział, ze ta sam firma odśnieŜa drogi powiatowe i gminne. Poinformował, 
Ŝe on sam juŜ to zgłaszał. 
R. Podkówka powiedział, ze w innych województwach jest gorzej. 
R. Chuchla zwrócił uwagę na drogi gminne, na której kobieta w drodze do pracy złamała 
nogę. Zapytał, czy są jakieś kontrolę naszych dróg. 
Wójt powiedział, Ŝe nie ogłoszono na czas dyŜuru w sprawie odśnieŜania dróg powiatowych i 
dlatego było to opóźnione. Powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o ten wypadek to jeśli zdarzyło to się 
na chodniku, to przepis mówi, Ŝe obowiązkiem właściciela nieruchomości, posesji jest 
utrzymanie jej w stanie naleŜytym, czyli n p. posypanie.  
R. Chuchla powiedział, Ŝeby Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej zwrócił uwagę na 
schody koło bloków w kierunku Ośrodka Zdrowia w Branicach.  
 
Ad. 19. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

 
 
 

 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała : 
 
K. Herbut 
 
 
 
 
 
 


