
Protokół Nr XXXV/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 17 marca 2009 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Cygan - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Opolu, 
Jarosław Bancala – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w 
Głubczycach, 

bryg. mgr inŜ. Wiesław Kopecki – Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Głubczycach, 
podinsp. Zbigniew Maciuk – Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu, 
Waldemar Kasprzak – Komisariat Policji w Kietrzu, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Łukasz Nawara – Redaktor ,,Radio Opole’’, 
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 bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Branice. 
11. Udzielenie informacji o bezpieczeństwie przeciwpoŜarowym na terenie Gminy Branice. 
12. Udzielenie informacji o stanie środowiska naturalnego. 
13. Udzielenie informacji na temat planów modernizacyjno – inwestycyjnych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową na terenie Gminy Branice. 
14.Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet Gminy Branice. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Lewice – Zubrzyce. 
16.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont dróg gminnych. 
17.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  na budowę i przebudowę sieci   kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Branice w miejscowościach Branice, Lewice i Michałkowice. 
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Uciechowice. 
19.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Wysoka. 
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice z dnia 29 
kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu ,,Odnowa wsi’’ w 
województwie opolskim. 
21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i 
określenia trybu ich pobierania. 
22.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonych we wsi DzierŜkowice i 
Bliszczyce. 
23.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości połoŜonych w miejscowości Branice. 



24.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/138/08 rady Gminy Branice z dnia 14 
października 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 
25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/222/98 Rady gminy Branice z dnia 9 czerwca 
1998 r. w sprawie sprzedaŜy mienia. 
26.Wolne wnioski i zapytania. 
27.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 15. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe na Komisji Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP radny Paweł 
Dornfeld zgłosił wniosek o usunięcie punktu 24 i 25 z porządku obrad. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe wniosek był radnego, ale przegłosowała go komisja. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe nie było pracownika na komisji by wyjaśnić tę sprawę. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe rozmawiał juŜ z Panem Wójtem o tej sprawie i uzgodnili, Ŝe 
naleŜy wcześniej zgłaszać chęć zaproszenia na komisje pracowników urzędu. 
R. Dornfeld poprosił, aby przewodniczący Komisji Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP dokładnie 
sformułował wniosek. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe komisja przegłosowała ten wniosek. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu 24. 
Za:1                         Przeciw: 9                            Wstrzymało się: 4 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu 25. 
Za: 1                        Przeciw: 9                             Wstrzymało się: 4 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
Za: 15                      Przeciw: 0                            Wstrzymało się: 0 
Porządek obrad sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe uczestniczył wraz z Panią Teresą Jajdelską w Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Głubczyckiego, której tematem był harmonogram 
organizowanych imprez. Wnioskiem było, aby harmonogram ten został opublikowany. 
Poinformował, Ŝe odbyła się Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP, która była poświęcona 
porządkowi obrad dzisiejszej sesji. Powiedział, Ŝe odbyły się dwa posiedzenia Komisji 



Rewizyjnej na których kontrolowano delegacje i bilingi telefoniczne pracowników Urzędu 
Gminy i jednostek oświatowych Gminy Branice. Sprawdzone zostały takŜe wydatki sołeckie 
za 2008 rok. 
R. Zakowicz poinformował, Ŝe na Komisji BudŜetowo-Finansowej obecny był Pan Wójt i Pan 
skarbnik. Komisja zajmowała się porządkiem obrad sesji. 
R. Glapa poinformował, Ŝe Komisji Lok. Przeds. Gosp. odbyła się 11 marca i tematem 
komisji był porządek obrad dzisiejszej sesji. 
R. Kawulok poinformował, Ŝe Komisji Rol. – Ekol., na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad sesji. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 
  
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Szyhyński– 2 int. 
 
Ad.10. 
Przewodniczący zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 12 na 10 i poddał pod głosowanie. 
Za: 13 
Ad.12. 
Informacje na temat stanu środowiska naturalnego udzielił Wójt Gminy Branice (załącznik do 
protokołu). 
R. Bryl zapytała o dopłaty do pieców ekologicznych. 
Wójt powiedział, Ŝe rozpoczęły się prace nad takim regulaminem i  Ŝe byłyby to dopłaty 
symboliczne. Poinformował, Ŝe w miejscowości Posucice jedna rodzina zakupiła 
przydomową oczyszczalnie ścieków. Chcemy tej rodzinie pomóc przez np. umorzenie 
podatku od nieruchomości. Powiedział, Ŝe taki fundusz chciałby stworzyć od przyszłego roku. 
Sołtys Leszek Szelepa zapytał, czy na okres wiosenny moŜna by było w sołectwach ustawić 
kontenery, aby wyrzucać śmieci, których teraz jest więcej.  
Wójt odpowiedział, Ŝe jest taka moŜliwość, ale nie moŜe być tak, Ŝe będziemy płacić za 
śmieci osób prywatnych. Ten kontener byłby tylko na śmieci sołeckie. 
Wójt wyszedł. 
 
Ad. 10. 
Przewodniczący powitał przybyłych gości. 
Komendant podinsp. Zbigniew Maciuk oraz Waldemar Kasprzak przedstawili się i udzielili 
informacji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Branice ( załącznik do protokołu). 
W trakcie udzielania informacji wszedł Wójt Gminy Branice. 
 
Waldemar Kasprzak skierował prośbę do Gminnej Komisji Alkoholowej aby pouczała i 
uświadamiała osoby, które otrzymują koncesje na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
Poinformował, Ŝe  komisariat policji w Kietrzu chciałby aby ilość patroli zwiększyła się w 
gminie Branice. W  miarę moŜliwości uzupełniany będzie policjantami z Kietrza patrol 
przeprowadzany przez dzielnicowych z Branic. 
Komendant Zbigniew Maciuk poinformował, Ŝe cały czas na względzie jest przestępczość 
narkotykowa. 
 
Wszedł Wiesław Kopecki - Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Głubczycach. 



  
Przewodniczący zapytał czy będzie jakiś nowy samochód w Branicach. 
Komendant Zbigniew Maciuk powiedział, Ŝe w najbliŜszym czasie będzie bus, jednak nie 
będzie to nowy samochód. 
R. Dornfeld zapytał ile było interwencji w szkołach spowodowanych zachowaniem uczniów 
do lat 18. Zapytał takŜe jak wygląda sprzedaŜ napojów alkoholowych nieletnim i 
poinformował, Ŝe w Gminnej Komisji alkoholowej jest takŜe policjant. 
Waldemar Kasprzak poinformował, Ŝe takich interwencji było w szkołach ok. 8, które 
kończyły się rozmową z uczniami i rodzicami, a 2 przypadki były bardzie powaŜne. 
Powiedział, Ŝe Gminna Komisja Alkoholowa rozpatruje wnioski dot. przemocy w rodzinie w 
wyniku naduŜywania alkoholu. Takie sprawy kończyły się w sądzie, gdzie osoby 
naduŜywające alkohol były kierowane na leczenie. Poinformował, Ŝe komisja ma pewne 
ograniczenia. Dodał, Ŝe choroba alkoholowa jest bardzo powaŜna, a osoba, która ma taki 
problem jest w stanie walczyć gdy zrozumie jaki to problem. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe pytał o sprzedaŜ alkoholu nieletnim. Zapytał czy policja mogłaby 
zacieśnić współpracę  z Komisją Alkoholową. 
Waldemar Kasprzak powiedział, Ŝe były 4 takie postępowania w których nieletni zmieniali 
zeznania i wtedy nie było wniosku do Wójta o cofnięcie koncesji. Nie ma w takiej sytuacji 
podstaw do kończenia postępowania. JeŜeli chodzi o współpracę z Komisją Alkoholową 
jesteśmy otwarci. Powiedział, Ŝe komisja moŜe przeprowadzać kontrole, przez np. 
obserwowanie sprzedawcy w danym lokalu, czy Ŝąda dowodu osobistego od osób nie 
wyglądających na 18 lat.  
R. Podkówka poinformował, Ŝe współpraca Gminnej Komisji Alkoholowej z policją jest 
bardzo dobra . Przy kaŜdorazowym wydaniu koncesji komisja przeszkala sprzedawców. 
Powiedział, Ŝe w gazetach piszą o tym, Ŝe sprzedaŜ między młodzieŜą jest większa i tak jest. 
R. Zakowicz zapytał czy większość z tych 218 wykroczeń o których mówiono było w gminie 
Branice. 
Komendant Zbigniew Maciuk powiedział, Ŝe wymienił te najbardziej uciąŜliwe. 
R. Bryl powiedziała, Ŝe zastanawia ją dlaczego tak duŜo, bo aŜ 50%  z tego na terenie gminy 
Branice. Gminna Komisja Alkoholowa nie moŜe przeprowadzić ,,prowokacji’’. Zapytała czy 
moŜe policja przeprowadzałaby takie prowokacje. 
Wyszedł Wójt. 
Waldemar Kasprzak powiedział, Ŝe są prowadzone obserwacje ale nie jest to prowokacja. 
Takie akurat na terenie gminy Branice nie odbyły się. UwaŜa, Ŝe duŜą rolę odgrywa 
stanowisko osób dorosłych, rodziców. Niejednokrotnie ucieka się od odpowiedzialności. 
Przewodniczący zapytał czy policja moŜe przeprowadzać prowokacje. 
Komendant Zbigniew Maciuk odpowiedział, Ŝe tylko do przestępczości zorganizowanej. 
Sołtys Bartoszewski zapytał czy rolnicy mają obowiązek woŜenia ze sobą dowodów 
rejestracyjnych gdy jadą na pole i czy moŜe jechać kombajn zboŜowy z chederem przy 
odpowiednim oznakowaniu. 
Waldemar Kasprzak powiedział, Ŝe na pewno nie usłyszy od niego i od Komendanta, Ŝe takie 
przyzwolenie jest . NaleŜy przestrzegać przepisów i on nie moŜe powiedzieć czegoś innego. 
Czy chcemy Ŝeby policja była i działała, czy Ŝeby była tolerancyjna? Poprosił, aby sobie 
samemu odpowiedzieć. 
Komendant Zbigniew Maciuk poinformował, Ŝe moŜe być za takie wykroczenie mandat lub 
pouczenie. Powiedział, Ŝe przekaŜe Ŝeby nie od razu karać, a tylko pouczać. 
Sołtys śłobicki skierował prośbę, aby policja częściej kontrolowała teren nad zalewem we 
Włodzieninie. 



Waldemar Kasprzak powiedział, Ŝe przyjęli tę prośbę i będą realizować. Powiedział, Ŝe była 
taka propozycja, aby nad zalewem były słuŜby płatne. Funkcjonariusze w ramach czasu 
wolnego pełniliby słuŜbę nad zalewem.  
Sołtys Gospodarczyk powiedział, Ŝe wysłał terminarz rozgrywek w Wysokiej, a za całe 
rozgrywki była raz patrol. Powiedział, Ŝe wyśle nowy terminarz i mile widziane byłyby 
patrole. 
Komendant Zbigniew Maciuk powiedział, Ŝe patrole były na pewno więcej niŜ tylko raz i 
podziękował za informację. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe wystawanie młodzieŜy pod blokami zmniejszyło się. Zapytał, czy 
są w naszej gminie rodziny patologiczne. Zapytał jak realizowana jest ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powiedział, Ŝe koło budynku administracji 
został postawiony znak zakazu postoju, a samochody dalej stoją. Zapytał, czy ten znak 
obowiązuje jezdnie i chodnik. 
Wszedł Wójt. 
Waldemar Kasprzak powiedział, Ŝe jest prowadzony monitoring takich rodzin na zasadzie 
zgłoszeń. Jest procedura zakładania niebieskich kart i wyciągane są konsekwencje: rozmowy, 
kierowanie do punktów pomocy rodzinie, pomocy społecznej w gminach, psycholodzy. Ten 
temat jest monitorowany, oczywiście wtedy gdy są realne przesłanki.  
R. Chuchla zapytał, czy dzielnicowy ma obowiązek od czasu do czasu zajrzeć pod te bloki. 
Waldemar Kasprzak odpowiedział, Ŝe ma obowiązek. 
R.R. Lenartowicz powiedział, Ŝe pojawił się wraz z pracą w polu problem nawracania 
rolników na drogach. Zapytał gdzie jest samochód, który był w Branicach. 
Waldemar Kasprzak powiedział, ze jeŜeli pojawią się takie sytuacje to naleŜy zgłaszać. 
Poinformował, Ŝe samochód został uszkodzony. 
R. Deberny zapytał dlaczego nie ma tu policjanta z Branic.  
Komendant Zbigniew Maciuk powiedział, Ŝe policjant z Branic takŜe moŜe uczestniczyć w 
sesji, ale zaproszenie zostało wysłane do Komendy w Głubczycach, która przekazała je do 
Kietrza. 
R. Telega skierował prośbę o większą liczbę patroli na terenie gminy Branice. 
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje i powitał Komendanta Powiatowego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej Wiesława Kopeckiego i zarządził 10 minutową przerwę. 
 
Ad. 11. 
Po przerwie w sesji uczestniczy Radny Powiatu Głubczyckiego Tadeusz Krupa. Nieobecny 
Wójt Gminy Branice. 
Przewodniczący udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Głubczycach. 
Komendant Wiesław Kopecki udzielił informacji na temat bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego na terenie Gminy Branice ( załącznik do protokołu). 
W trakcie udzielania informacji wszedł Wójt Gminy Branice. 
Komendant skierował prośbę o pomoc przy remoncie zaplecza przy budynku straŜy w 
Głubczycach. Podziękował za zaproszenie i zapytał czy są pytania. 
R. Chuchla zapytał, czy zachowanie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego w budynkach 
mieszkalnych naleŜy do straŜy. 
Komendant powiedział, Ŝe nie ma czegoś takiego jak przeglądanie budynków mieszkalnych 
przez straŜ, to naleŜy do administratora budynku. JeŜeli są ewidentne przykłady postępowań, 
które zagraŜają bezpieczeństwu to naleŜy zgłaszać do straŜy, a będzie to skontrolowane.  
R. Zakowicz zapytał czy moŜna wypoŜyczyć dźwig od straŜy. 



Komendant odpowiedział, Ŝe nie ma moŜliwości świadczenia usług przez Państwową StraŜ 
PoŜarną, jednakŜe straŜ stara się pomóc  jednocześni przy tym przeprowadzając ćwiczenia. 
Jednak nie moŜe być to nagminne. 
R. Chuchla zapytał co w sytuacji gdy, rośnie drzewo na posesji prywatnej, które zagraŜa 
bezpieczeństwu, czy straŜ usuwa takie drzewo i jaka jest odpłatność. 
Komendant odpowiedział, Ŝe jeŜeli drzewo to stwarza zagroŜenie to straŜ usuwa bez opłaty. 
JeŜeli nastąpi sytuacja, Ŝe straŜak nie moŜe ocenić stanu zagroŜenia to wtedy naleŜy zwrócić 
się do innych instytucji i w tej sytuacji usunięcie drzewa nastąpi na koszt zainteresowanego. 
Przewodniczący zapytał czy to prawda, Ŝe wielu straŜaków chce odejść ze straŜy. 
Komendant odpowiedział, Ŝe 52% straŜaków odeszłoby gdyby nastąpiła zmiana w systemie 
emerytalnym straŜaków. Poinformował, Ŝe na tą chwilę nie obawia się problemów. 
Przewodniczący podziękował Panu Komendantowi Powiatowemu Państwowej StraŜy 
PoŜarnej za udzielone informacje. 
 
Ad. 13. 
Przewodniczący powitał Pana Tadeusza Cygana Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Jarosław Bancala oddziału terenowy w 
Głubczycach. 
Dyrektor Tadeusz Cygan poinformował o planach do roku 2013. Powiedział, Ŝe działania 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu koncentrują się jeszcze na 
usuwaniu skutków powodzi z przed 12 lat. Poinformował, Ŝe w planach do roku 2013 nie ma 
nic na temat gminy Branice. Powiedział, Ŝe jeśli są to niewielkie rzeczy do zrobienia w 
gminie Branice to w przyszłym roku moŜna by było starać się o środki z takiego programu jak 
,, Odra 2006’’. Poinformował, Ŝe jeśli zostanie wyraŜona taka wola to musiałby przygotować 
się juŜ teraz dokumentacyjnie do rozpoczęcia prac w 2010 r. Powiedział, Ŝe musielibyśmy się 
przygotować do zrobienia tego odcinka 250 m., który jest konieczny ze względu na to co 
robią czesi. Czesi budują zbiornik i z pewnymi wałami będą wychodzić na nasz teren. 
Musimy się dostosować z inwestycjami do nich. Powiedział, Ŝe jest moŜliwość zdobycia 
funduszy na te niewielkie inwestycje jakie są do zrobienia w gminie Branice, ale potrzebne 
jest tu takŜe wsparcie gminy. Poprosił o wystosowanie wniosków, stanowiska gminy do 
Marszałka Województwa Opolskiego, a wówczas zostaną rozpoczęte z nim rozmowy. 
Największym problemem są pieniądze na dokumentację. Poprosił o pomoc Pana Wójta w tej 
sprawie, co będzie takŜe pewnym argumentem dla Pana Marszałka, Ŝe gmina stara się o 
wykonanie tych zadań. Poinformował takŜe, Ŝe nastąpi opuszczenie wody ze zbiornika we 
Włodzieninie, który nie jest szczelny co jest przyczyną tego, Ŝe nie moŜna go napełnić. 
Problemem są warunki geologiczne. Jest przypuszczenie, Ŝe wykonawca nie przygotował 
naleŜycie podłoŜa. Będą robione badania, jeśli potwierdzi się przypuszczenie wykonawca 
będzie musiał  to poprawić. Nie ma niebezpieczeństwa  dla mieszkańców Włodzienina. 

Dyrektor skierował prośbę do mieszkańców, aby nie wylewać nieczystości do rowów, bo to 
dalej płynie do zalewu. Dodał, Ŝe takie przypadki juŜ były. 

R. Podkówka powiedział, Ŝe władze gminy Branice wystosowały stanowisko odnośnie tego 
co będą robili czesi dla miejscowości Bliszczyce, Branice. Powiedział, Ŝe chcielibyśmy aby 
czesi wybudowali drogę. Poinformował, Ŝe zabronione zostało wybudowanie mostu. 
Chciałby, aby wstawić się za ta drogą . 
R. Szyhyński zapytał o prace osuszające w budynkach  we Włodzieninie.  
P. Cygan odpowiedział, Ŝe wydawało się, Ŝe jest to niemoŜliwe Ŝeby zbiornik miał wpływ na 
te kilka zabudowań. Odbyła się wizja lokalna i stwierdzono, Ŝe ich podejrzenia są 
uzasadnione, Ŝe są  prawie na 100% pewni, Ŝe zbiornik nie ma wpływu na te budynki. 



Powiedział, Ŝe nie jest to ich zadanie własne, ale takŜe Spółki Wodnej, jeśli taka istnieje we 
Włodzieninie. Do niej właśnie powinni zgłosić się właściciele tych nieruchomości. 
 
R. Szyhyński powiedział, Ŝe jeden mieszkaniec twierdzi, Ŝe wody nigdy u niego nie było. 
P. Cygan odpowiedział, Ŝe będzie moŜna to sprawdzić działaniami, które będą 
przeprowadzone w najbliŜszych miesiącach. 
R. Lenartowicz zapytał na jakim etapie jest naprawa wału w Boboluszkach. 
P. Cygan odpowiedział, Ŝe nie ma teraz tego zadania w planach.  
R. Lenartowicz zapytał o wał w Boboluszkach, który jest przerwany. 
P. Bancala  powiedział, Ŝe ten teren jest traktowany jako teren zalewowy. Pewne rzeczy 
powstają poniewaŜ są nieprawidłowo uŜytkowane. Poinformował, Ŝe był to stary wał, a 
obrona została przesunięta. To, Ŝe kiedyś funkcjonował to nie znaczy, Ŝe teraz ma spełniać 
takie funkcję. Ochrona na tamtej linii została przesunięta i ten wał nie jest juŜ utrzymywany. 
Przewodniczący skierował prośbę, aby Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
zadbał o interesy gminy Branice.  
Poinformował, Ŝe w Bliszczycach wał został przerwany. 
P. Bancala powiedział, ze tamten wał został naprawiony. Ta korona, która została zajechana 
przez ludzi takŜe została odbudowana.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe tam jest kwestia podniesienia w niektórych miejscach. 
P. Bancala powiedział, Ŝe wały te mają chronić tereny na określoną wodę. JeŜeli ta woda jest 
większa to wiadomo, Ŝe się przeleje. JeŜeli byśmy mieli cokolwiek tutaj robić to trzeba by 
było  zrobić konkretną analizę, Ŝeby uchronić ten teren przed zalaniem. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe obawiamy się spiętrzenia wody w Bliszczycach, a następnie 
równieŜ w Boboluszkach. 
P. Bancala powiedział, ze jeŜeli chodzi o analizę budowli to jest uzgodnione, Ŝe strona czeska 
zapewni przeanalizowanie tego co planują przez kogoś kto ma  odpowiednie polskie 
uprawnienia. Czesi planują przebudowę dwóch odcinków, na Bliszczycach i Boboluszkach. 
Przewodniczący powiedział, ze tutaj jest właśnie sprawa taka, Ŝe jeŜeli my udowodnimy 
stronie czeskiej, ze to co robią ma wpływ na nasza stronę to oni to zrobią. Tutaj jest kwestia, 
Ŝeby tego przypilnować. 
R. Glapa powiedział, ze jest to dla nas waŜna sprawa. 
P. Bancala powiedział, Ŝe jeŜeli czesi sporządzają analizę z wiązaną z wpływem tych 
inwestycji na bezpieczeństwo powodziowe w dolinie Opawy, to tam jest wzięty pod uwagę 
cały odcinek. 
R. Glapa powiedział, Ŝe są tu pewne obawy, poniewaŜ jeŜeli czesi zrobią ten zalew, 
wyrównają, wyprostują to ta woda nabierze pewnej prędkości. Czy zwęŜenie i obwałowanie 
w okolicach Boboluszek ich miejscowości nie spowoduje spiętrzenia tej wody. 
P. Bancala powiedział, ze jeŜeli chodzi o same Bliszczyce to cały ten wał od Bliszczyc aŜ do 
Krnova jest tam w planowanych inwestycjach.  
P. Cygan powiedział, Ŝe czesi nie mogą niczego zrobić bez zgody RZGW Gliwice. JeŜeli 
będzie jakieś niebezpieczeństwo spowodowane inwestycjami to nasza strona nie zgodzi się na 
ich wykonanie. 
Wójt powiedział, Ŝe na spotkaniu w Krnovie Povodi Odry zaproponowało, Ŝe zwrócą się do 
WZIR-u Ŝeby był ich inwestorem zastępczym całej tej inwestycji po stronie polskiej. Zapytał 
czy takie pismo juŜ wpłynęło. 
P. Cygan odpowiedział, Ŝe nie. 
R. Szyhyński zapytał na jakim etapie jest wycinka drzew na rzece Troi. 
P. Bancala odpowiedział, Ŝe zostało to przesunięte, poniewaŜ wycinkę moŜna robić do 28 
lutego. 
R. Zakowicz zapytał czy tereny zalewowe są wyłączone z podatku. 



P. Cygan odpowiedział, Ŝe jest to pytanie do władz gminy. 
R. Deberny zapytał o koryto rzeki Troi od Włodzienina do Cerekiew. 
P. Bancala odpowiedział, Ŝe w tym roku będzie robiony aŜ do zbiornika. 
 
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.  
 
 
Ad. 14. 
Wyszli radni Jan Zakowicz i Wojciech Chuchla. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą budŜet Gminy Branice. 
/ Uchwała Nr XXXV/180/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15. 
Wszedł radny Wojciech Chuchla. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
/ Uchwała Nr XXXV/181/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 16. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP wyraziła pozytywną opinię, 
ale na zadania te ma się odbyć przetarg. 
Pozostałe komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
/ Uchwała Nr XXXV/182/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.17 
Wszedł radny Jan Zakowicz. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki. 
/ Uchwała Nr XXXV/183/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.18. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15     Prz. 0    Wstrz. 0 



  
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości 

Uciechowice. 
/ Uchwała Nr XXXV/184/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
 
Ad.19. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
R. Telega powiedział, Ŝe w planie jest błąd, poniewaŜ w Wysokiej jest oczyszczalnia ścieków. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15     Prz. 0    Wstrz. 0 
  
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości 

Wysoka. 
/ Uchwała Nr XXXV/185/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.20. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 
Rady Gminy Branice z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice 

do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim. 
/ Uchwała Nr XXXV/186/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 21. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania 

/ Uchwała Nr XXXV/187/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 22. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
/ Uchwała Nr XXXV/188/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 23. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 12    Prz. 2    Wstrz. 1 
  



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości. 
/ Uchwała Nr XXXV/189/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
 
 
 
Ad. 24 
R. Podkówka powiedział, Ŝe członkowie Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP indywidualnie 
głosują. 
Pozostałe komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14    Prz. 0    Wstrz. 1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXVI/138/08 Rady 
Gminy Branice z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości. 

/ Uchwała Nr XXXV/190/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad.25. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe członkowie Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP indywidualnie 
głosują. 
Pozostałe komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14    Prz. 0    Wstrz. 1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XLVII/222/98 Rady 
Gminy Branice z dnia 9 czerwca 1998 roku w sprawie sprzedaŜy mienia 
/ Uchwała Nr XXXV/191/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 26. 
Przewodniczący przekazał zaproszenie dot. V Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki 
NoŜnej Dziewcząt, który odbędzie się 28 marca br. 
Poinformował o wniosku radnego Wojciecha Chuchli w sprawie kontroli w zakresie 
formalno-prawnym udostępnionego pomieszczenia w piwnicy budynku ,,C’’ firmie 
,,GLADIATOR’’ Pana Romana Rosowskiego przez Gminę Branice.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe moŜna ten wniosek przekazać do Wójta – nie jest to skarga. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wniosek radnego Wojciecha Chuchli zostanie przekazany 
do Wójta Gminy Branice. 
Poinformował o piśmie Pana Jacka Jakubczyńskiego dot. gminnej drogi nr 82 w 
miejscowości Posucice. 
Wójt poinformował, Ŝe w dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości 
Posucice i mieszkańcy zdecydowali o remoncie drogi prowadzącej na osiedle (były PGR). 
R. Glapa powiedział, Ŝe ta droga miała być zrobiona ze środków pozyskanych z funduszu 
ochrony gruntów rolnych. 
Wójt odpowiedział, Ŝe próbowano tak zrobić, ale nie udało się.  
R. Dornfeld  zapytał czy Pan przewodniczący wie coś o karetce w sprawie której rada podjęła 
stanowisko.   
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe nie wie. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe było juŜ posiedzenie komisji zdrowia na której zajmowano się tą 
sprawą i Ŝe w następnym roku ma powstać taki Zespół Ratunkowy w Branicach. 



Poprosił Przewodniczącego, aby interesował się takimi sprawami. 
Przewodniczący przeprosił, Ŝe nie powitał Radnego Powiatu Głubczyckiego Tadeusza Krupe. 
R. Chuchla zapytał o oczyszczanie studzienek przy drogach powiatowych. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe gdy będzie jeździła Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego po danych miejscowościach to dobrze by było jakby zaprosiła do współpracy 
sołtysa z danej miejscowości 
Przewodniczący powiedział, ze po konsultacji odpiszę na pismo Pana Jacka Jakubczyńskiego. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP to wniosek był 
radnego, ale komisja wnioskuje bo komisja głosowała.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe ta sprawa została juŜ wyjaśniona. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe on przyjmował wnioski radnych, poniewaŜ zostałem wybrany na 
wiceprzewodniczącego. Były zarzuty do porządku obrad. Pan przewodniczący miał 
obowiązek przygotować materiały. Powiedział, Ŝe pracownik nie mógł przyjść na posiedzenie 
wyjaśnić i komisja nie mogła dalej pracować. Na następnych komisjach Pan Wójt juŜ 
wyjaśnił.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe rozmawiał z przewodniczącymi komisji, aby zgłaszać 
wcześniej chęć udziału pracowników w komisjach. A jeŜeli chodzi o materiały to juŜ 
rozmawiałem z Panią Kasią. 
R. Dornfeld zaproponował, aby porządek obrad przygotował przewodniczący wraz z 
wiceprzewodniczącym. 
R. Lenartowicz podziękował Panu Radnemu Krupie za szybką reakcję. 
R Krupa powiedział, Ŝe przyjmuję podziękowanie, ale traktował to jako swój obowiązek.  
Poinformował, Ŝe jeŜeli radni mają jakieś zapytania to niech zgłaszają. 
Powiedział, Ŝe sprawa dot. przejęcia kuchni przez catering mogła doprowadzić do zwolnień. 
Pomysł cateringu odpadł. R. Krupa podziękował za zgłoszenie tego faktu. 
Skierował się do R. Chuchli i powiedział, Ŝe sprawa przestawienia znaku została załatwiona 
w 24 godz. JeŜeli chodzi o studzienki to zostało juŜ zgłoszone.  
Powiedział, ze ubolewa stan drogi Jędrychowice – Lewice, ale ma zapewnienie, ze ta droga w 
pierwszej kolejności zostanie zrobiona. Powiedział, ze zostanie wybudowana sala 
gimnastyczna przy liceum w Głubczycach. Podziękował za zaproszenie. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Pan Starosta obiecał naprawienie barierki na drodze Bliszczyce – 
Branice jednak nie zostało to jeszcze wykonane. Poprosił o dokończenie drogi z Bliszczyc do 
Branic w miarę moŜliwości. Poprosił aby radny Krupa zapytał na jakich podstawach dyrektor 
podpisał umowy z pielęgniarkami. 
R. Deberny zapytał gdzie są związki zawodowe. 
R. Podkówka powiedział, ze wystąpią o sprawdzenie umów zawartych z pielęgniarkami. 
R. Krupa powiedział, Ŝe jest to waŜna sprawa i poprosił o napisanie interpelacji. 
R. Telega zapytał o remont drogi na krzyŜówce Niekazanice. 
Wójt odpowiedział, Ŝe ten odcinek będzie wykonany około połowy tego roku. W tej sprawie 
jest juŜ pisany projekt techniczny. 
Pani radczyni poinformowała, Ŝe Sąd Administracyjny oddalił skargę radnego Mariana 
Podkówka.  
R. Dornfeld podziękował Panu Wójtowi za wycinkę drzew. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe sąd nie oddalił jego skargi. Pani sędzina poinformowała go, Ŝe 
ma on rację ale nie moŜe skarŜyć tej uchwały. 
  
 Ad. 27. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

 



 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
 
K. Herbut 
 


