
Protokół Nr XXXVI/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 21 kwietnia 2009 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Tomasz Ganczarek – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Marzena Forystek – Radca prawny 
Sołtysi. 

Porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Pzyjęcie 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 funkcjonowania przejść granicznych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice. 

• Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Branice za 2008 r. ( omówi Wójt 
Gminy Branice Pan Józef Małek oraz Skarbnik Gminy Branice ), 
• Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii  
o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budŜetu Gminy za 2008 r. 
(Skarbnik), 
• Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budŜetu oraz wniosek Komisji  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ( przedstawi Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej ), 
• Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  
z wykonania budŜetu za 2008 r. ( Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ), 
• Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
• Przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Branice oraz głosowanie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Gminy Branice. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach                                              
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości nr 247 połoŜonej 
w miejscowości Lewice. 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Branice do 
programu ,, Odnowa wsi’’ w województwie opolskim. 



17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/59/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 
czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania ,, PłaskowyŜ Dobrej Ziemi’’. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: ,, Wiedza oknem na 
świat’’. 
19. Przyznanie medalu ,,ZasłuŜony dla Gminy Branice’’. 
20. Wolne wnioski i zapytania. 
21. 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 14. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji i poddał go pod głosowanie. 
Za: 14                      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). 
Wszedł r. Roman Lenartowicz. 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna na posiedzeniach zajmowała się 
absolutorium. Odbyły się 2 posiedzenia Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP, jedno z nich 
poświęcone było absolutorium, a drugie porządkowi obrad sesji. 
R. Zakowicz poinformował, Ŝe odbyły się dwa posiedzenia Komisji BudŜetowo-Finansowej. 
Na pierwszym posiedzeniu komisja zajmowała się porządkiem obrad do punktu 14, natomiast 
drugie posiedzenie prowadzone było przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice 
Wojciecha Chuchlę i zajmowano się na nim porządkiem obrad od punktu 14. 
R. Glapa poinformował, Ŝe odbyły się dwa posiedzeniach Komisji Lok. Przeds. Gosp. na 
których zajmowano się porządkiem obrad sesji. Na komisje zaproszony został Wójt i 
Przewodniczący Rady Gminy. 
R. Kawulok poinformował, Ŝe odbyły się dwa spotkania Komisji Rol. – Ekol., poświęcone 
porządkowi obrad sesji. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 
  
 



 
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Podkówka – 1 int.(ustnie) 
R. Szyhyński– 1 int. 
R. Telega – 1 int. 
R. Podkówka zaproponował, aby zaprosić na następną sesje Pana Piotra Soczyńskiego. 
Przewodniczący potwierdził, Ŝe na następną sesję zostanie zaproszony Pan Wicestarosta Piotr 
Soczyński. 
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na zamianie punktów 10 i 
11, poniewaŜ nieobecny jest jeszcze Pan Tomasz Ganczarek. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zamianie punktów 10 i 11. 
Za: 15    Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice. 
 
Przewodniczący zaproponował następujący podział punktu ; 

a)   Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Branice za 2008 r., 
b) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii  

o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budŜetu Gminy za 2008 r., 
c) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budŜetu oraz wniosek Komisji  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
d) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  
z wykonania budŜetu za 2008 r., 

e) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
f) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Branice oraz głosowanie. 
 
Ad. a) i b) 
Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Branice oraz opinię RIO o 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2008 r. 
 
Ad. c) 
Opinię odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej r. Marian Podkówka i przedstawił 
wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi. 
 
Wszedł Pan Tomasz Ganczarek. 
 
Ad. d) 
R. Podkówka przedstawił uchwałę RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. 
 
Ad. e) 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Skarbnik poinformował, Ŝe dokumenty przekazywane Komisji Rewizyjnej zawierają tylko 
takie informacje, które są zgodne  z ustawą o finansach publicznych.                                                                            
 
Ad. f) 
W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono 
do głosowania : 



 
Za : 15     Przeciw:0     Wstrz. 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2008. 

/ Uchwała Nr XXXVI/192/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Wójt podziękowała skarbnikowi i pracownikom. 
R. Jan Zakowicz pogratulował Wójtowi wykonania budŜetu i powiedział, Ŝe od kiedy jest 
radnym tak duŜego wykonania budŜetu jeszcze nie było. 
 
Ad.10. 
Przewodniczący powitał Pana Tomasza Ganczarek i poprosił o udzielenie informacji na temat 
przejść granicznych 
P. Ganczarek podziękował za zaproszenie i złoŜył gratulacje Wójtowi za absolutorium.  
Poinformował, Ŝe od momentu kiedy zlikwidowano przejścia graniczne i zniesiono kontrole 
Urząd Wojewódzki w sprawie infrastruktury związaną z przejściami nie jest Ŝadną stroną. 
JeŜeli chodzi o sprawy mostów granicznych stronami są rządy: Polski i Republiki Czeskiej. 
Co do miejsc przecinania granic drogowych są to kwestie zarządców, samorządców z jednej i 
drugiej strony granicy. JeŜeli chodzi o mosty 15 kwietnia utworzono komisje polsko – czeską, 
która oceniała stan mostów pod kontem rekomendowania konkretnych obiektów do umowy 
polsko – czeskiej. Do kaŜdej kontroli, objazdu po mostach zapraszano przedstawicieli 
samorządu, Pan Wójt uczestniczył w części Branickiej, równieŜ obecny był Wicestarosta 
Głubczycki. Efektem tej kontroli jest to, Ŝe w starej umowie polsko – czeskiej obowiązek 
utrzymania mostów w Wiechowicach i DzierŜkowicach spoczywały po stronie czeskiej. W 
projekcie nowej umowy, po tych kontrolach, jest tak samo wraz z mostem w Branicach. Był 
jeden problem związany z mostem w Boboluszkach. Ten most po powodzi w opiniach 
ekspertów powinien być wyłączony z eksploatacji. Pan Wicestarosta, który uczestniczył w 
tych kontrolach rekomendował ten obiekt, Ŝe raczej nie będzie go w stanie utrzymywać, 
doprowadzić go do stanu uŜywalności.  
W ostateczności ten most jest w nowej umowie polsko – czeskiej i obowiązek utrzymania 
tego mostu będzie spoczywać na stronie polskiej, zarządcy czyli starostwie powiatowym. 
Uzgodniono, Ŝe starostwo zleci ponowną ekspertyzę tego mostu, poniewaŜ minęło 12 lat od 
poprzedniej, oraz zleci kosztorys ewentualnych prac i podejmie starania aby ten most 
funkcjonował. Efekty przejazdów komisji czesko – polskiej będą widoczne dopiero w roku 
2010. Umowa polsko – czeska ma szansę obowiązywać od przyszłego roku. Poinformował, 
Ŝe są informacje, Ŝe po stronie czeskiej są przygotowane inwestycje na obiektach w 
Wiechowicach i DzierŜkowicach, zapowiadana jest równieŜ inwestycja na moście Branice – 
Uvalno.  
Wójt powiedział, Ŝe brał udział w dwóch spotkaniach w sprawie mostów: Wiechowice, 
DzierŜkowice, gdzie daleko zaawansowane są plany ich remontów. Nasz udział, jeŜeli chodzi 
o mosty w DzierŜkowicach i Wiechowicach ma polegać na pomocy w uzyskaniu polskiego 
pozwolenia budowlanego. Wójt poinformował, Ŝe rozmawiał na temat mostu w Boboluszkach 
ze Starostą Soczyńskim. Zostanie podjęta decyzja o nie wyłączaniu tego mostu z eksploatacji 
i ewentualnie wykonanie w tym roku prac koniecznych. 
Natomiast w sprawie mostu w Branicach daleko zaawansowane są prace projektowe po 
stronie czeskiej. Wójt poinformował, Ŝe most w Wiechowicach będzie dostosowany do 
stałego obciąŜenia 30 ton, w DzierŜkowicach 3,5 tony, Boboluszkach 3,5 tony, a w Uvalnie 
po remoncie 12, 5 tony. Wójt podkreślił jak waŜną rolę będą spełniały mosty w przyszłości. 
Wójt przedstawił informację na temat przejścia w Wysokiej. 



W związku z przebudową wałów planowana jest budowa drogi Bliszczyce – Krnow w 
technologii tłuczniowej z moŜliwością połoŜenia następnie nawierzchni asfaltowej. 
Poinformował, Ŝe czesi przygotowują się do duŜej inwestycji, przebudowy drogi I 57. 
Przewodniczący odniósł się do słów Wójta i P. Ganczarka, Ŝe w końcu jakieś pozytywne 
informację na ten temat usłyszał. 
R. Kawulok odniósł się do nośności mostu w DzierŜkowicach, który ma nośność 26 ton. 
Przedstawił swoje obawy w sprawie stanu drogi w DzierŜkowicach. 
Wójt przedstawił informacje dot. wykonania projektu drogi do Wiechowic, która ewentualnie 
będzie sfinansowana ze ,,schetynówek’’. Ciekawostką moŜe być fakt, Ŝe po polskiej stronie 
most jest robiony na pozwolenie budowlane, po czeskiej tylko na zgłoszenie.  
P. Ganczarek podziękował za zaproszenie. 
 
Ad.12. 
Skarbnik omówił projekt uchwały dot. zmian w budŜecie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie ( nieobecni r. Paweł 
Dornfeld i Bernadetta Bryl). 
Za : 13      Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą budŜet Gminy Branice. 
/ Uchwała Nr XXXVI/193/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.13. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i jednocześnie poinformował o zmianach, które 
dotyczą zmiany miejsc siedzib obwodowych komisji . Zarządził głosowanie ( nieobecni: r. 
Paweł Dornfeld i Bernadetta Bryl). 
 
Za : 13      Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenie odrębnych obwodów 
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

/ Uchwała Nr XXXVI/194/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad.14. 
Przewodniczący poinformował o dyskusjach, które odbywały się na komisjach odnośnie tego 
punktu porządku obrad. 
R. Podkówka przedstawił wniosek w sprawie wynagrodzenia opiekuna staŜu. 
P. Forystek poinformowała, Ŝe w związku ze zmianą przepisów regulamin jest uchwalany na 
czas nieokreślony. Nie moŜna więc wprowadzić stałej kwoty. Zaproponowała, aby zostawić 
stawki procentowe. 
R. Podkówka zaproponował aby zostawić stały procent. 
Weszli r. Bernadetta Bryl i Paweł Dornfeld. 
R. Dornfeld zwrócił uwagę, Ŝe wtedy procent liczy się takŜe ze stopniem awansu, a tak samo 
pracuje mianowany jak dyplomowany. 
Wójt przedstawił swoją opinię nt. proponowanych zmian do regulaminu. Poinformował, Ŝe 
stawki przedstawione w projekcie uchwały zostały omówione ze związkami zawodowymi. 
R. Chuchla przedstawił opinię komisji, oraz odniósł się do przedstawionej przez r. Zdzisława 
Telegi propozycji dot. ustalenia stawek kwotowo, a nie procentowo. 
R. Telega zapytał jak skończył się temat opiekuna staŜu. 
Wójt odpowiedział, Ŝe sam ma teŜ przygotowany inny projekt załącznika do projektu 
uchwały, ale czeka na propozycje radnych. 



P. Forystek odpowiedziała, Ŝe proponowane przez radnych zmiany spowodują konieczność 
ponownego przeliczenia tego załącznika. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe nie podobają mu się te ,, widełki’’, powinna być stała kwota. Nie 
powinno to zaleŜeć od słuŜalczości itp. 
Wójt powiedział, Ŝe nie zgadza się z opinią r. Mariana Podkówki. Rada nie powinna 
decydować za dyrektorów. 
R. Dornfeld zapytał dlaczego radni są pod presją czasu i regulamin został na ostatnią chwilę 
przekazany radnym. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe on nie miał na to wpływu. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem dyskusji na temat regulaminu. 
Za: 13     Prz.:0    Wstrz.:2  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 10      Prz. 0    Wstrz. 5 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli 
/ Uchwała Nr XXXVI/195/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.15 
R. Chuchla poprosił Przewodniczącego o zwolnienie z uczestnictwa w głosowaniu nad tym 
punktem, a następnie wyszedł. 
Wójt poinformował, Ŝe wprowadzono zwyczajowy zapis, Ŝe rada zasięga opinii Rady 
Sołeckiej. Wójt  rekomendował radnym projekt sprzedaŜy nieruchomości nr 247. Powiedział, 
Ŝe utrzymanie nieruchomości jest kosztowne, a ta nieruchomość nie znajduje się w Ŝadnym 
strategicznym punkcie dla tej miejscowości. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe popiera stanowisko Wójta. JeŜeli Sołtys, Rada Sołecka są za, to 
nie ma sensu dalej dyskutować nad ta sprawą. 
R. Glapa poinformował, Ŝe Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych zagłosowała 
za sprzedaŜą.  
R. Deptuła powiedział, Ŝe nie rozumie dyskusji nad sprzedaŜą tej nieruchomości skoro takich 
gruntów w Lewicach jest duŜo, a 6 domów jest do rozbiórki. Wszystkich, którzy będą 
przeciw sprzedaŜy r. Deptuła uzna za przekupnych. 
R. Dornfeld złoŜył wniosek aby zamknąć dyskusję na temat tego punktu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji nad tym punktem. 
Za:15      Przeciw: 0   Wstrz.:0 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za: 13      Przeciw:0   Wstrz..:1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr XXXVI/196/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Wszedł r. Wojciech Chuchla. 
 
Ad.16. 
Przewodniczący przedstawił zmianę polegającą na wprowadzeniu do §1 dodatkowo 
miejscowości Posucice.  
Nie było uwag do zmiany przedstawionej przez przewodniczącego. 
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 i uchwały nr XXXV/186/09 
Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 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 XXXVI/197/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.17. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15      Prz. 0    Wstrz. 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr IX/59/07 Rady Gminy 
Branice z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PłaskowyŜ Dobrej Ziemi” 
 

/ Uchwała Nr XXXVI/198/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 18. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15      Prz. 0    Wstrz. 0 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: 
„Wiedza oknem na świat” w ramach Priorytetu IX Działania 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
/ Uchwała Nr XXXVI/199/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 19. 
Przewodniczący przedstawił kandydatów do przyznania Medalu dla zasłuŜonego dla Gminy 
Branice. 
R. Deberny powiedział, Ŝe naleŜy zmienić regulamin, poniewaŜ jedna osoba z tych czterech 
poczuje się uraŜona. 
R. Dornfeld poparł wniosek r. Debernego. 
R. Bryl powiedziała, Ŝe radni są winni, poniewaŜ mogli się dogadać wiedząc, Ŝe moŜna 
przyznać tylko trzy medale. 
Przewodniczący złoŜył wniosek o przesunięcie tego punktu na następną sesję i poddał go pod 
głosowanie: 
Za: 15     Przeciw:0    Wstrz.:0 
 
Ad. 20. 
Przewodniczący przypomniał radnym o oświadczeniach majątkowych, które naleŜy złoŜyć do 
końca kwietnia. Przypomniał takŜe, Ŝe na sesji majowej naleŜy podjąć decyzję odnośnie 
skierowaniu jednej osoby z Klubu Radnych do Komisji Rewizyjnej. 
R. Dornfeld wnioskował, aby projekty uchwał były zatwierdzane przez radców pod 
względem formalno – prawnym ( pieczątka). 
Sołtys śłobicki poruszył sprawę malowania i utrzymania porządku na przystankach. 
Powiedział, aby PKS dołoŜył się do remontów przystanków. Zapytał o frezowanie 



nierówności na moście i o pasy. ZłoŜył propozycję, aby zrobić we wsi zebranie w sprawie 
zagospodarowania przestrzennego. Zapytał co z budynkami, które groŜą zawaleniem lub 
szpecą wsie. Zapytał takŜe jaki jest wynik kontroli w sprawie kontenerów. 
Wójt odpowiedział, Ŝe zebranie w sprawie zagospodarowania przestrzennego na pewno 
będzie. JeŜeli chodzi o kontenery, ci którzy nie mieli umów zostali wezwani do uzupełnienia 
lub potwierdzenia wywozu śmieci na wysypisko. 
R. Lenartowicz powiedział, Ŝe dwa razy do roku sprząta się rowy, gdzie zbiera się po 10 
worków śmieci. Zapytał, czy nie da się tego zmienić. 
Poinformował o zagroŜeniu pomiędzy DPS - mi w Boboluszkach, jest to droga powiatowa. 
TakŜe poinformował o drodze Boboluszki – Branice na której naleŜałoby załatać dziury. 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie ma chętnych do zbierania tych odpadów z rowów, a trudno jest 
złapać tych, którzy to wywoŜą. 
Przewodniczący zwrócił się do r. Tadeusza Krupy z informacją o moście w Boboluszkach. 
Poinformował takŜe o katastrofalnym stanie dróg powiatowych. 
R. T. Krupa zapytał, czy ktoś ze starostwa uczestniczył dziś w sesji. Udzielił odpowiedzi w 
sprawie pasów, mostu i łatania dziur w kierunku ruin kościoła św. Mikołaja we Włodzieninie. 
Poinformował, o planowanej inwestycji drogi Głubczyce – Wiechowice. 
Potwierdził, Ŝe najgorszy jest stan drogi Lewice – Jędrychowice, w przypadku której nie 
pomoŜe łatanie dziur, a konieczne będzie połoŜenie kilku dywaników na co trzeba chwilę 
poczekać. Odniósł się do sytuacji mostu w Boboluszkach. 
Przypomniał o budowie sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach. 
R. Telega powiedział, Ŝe mimo tego, Ŝe przygotowuje się  dokumentację odnośnie drogi 
Włodzienin – Wiechowice to juŜ powinien zacząć się remont najgorszych odcinków.  
Przewodniczący poprosił, aby nie rozwijać całkowicie tematu dróg poniewaŜ na sesję majową 
zostanie zaproszony Wicestarosta Piotr Soczyński. 
Poinformował, Ŝe kolejna sesja planowana jest na 26 maja. 
R. Deptuła zwrócił się do Wójta o zapewnienie budowy drogi w nowej technologii i 
wybudowanie przystanku we Włodzieninie.  
Sołtys Semanyszyn zapytał, czy będzie moŜliwość połoŜenia asfaltu w miejscowości Wódka. 
Przypomniał, Ŝe w tym roku odbędą się tam gminne doŜynki. Poinformował, Ŝe na drodze, 
która prowadzi do Nowego Dworu drzewo jest nisko pochylone nad drogą. 
R. Mokrzycki zapytał o prace remontowe przy kaplicy i czy będą zmienione bariery 
architektoniczne. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe jest w fazie wstępnej wydanie ksiąŜki promującej gminę , powiat i 
województwo. Chodzi  o promowanie naszej młodzieŜy. Poinformował, Ŝe Urząd 
Marszałkowski jest w stanie teŜ dofinansować. 
R.T. Krupa powiedział, Ŝe jest dobry klimat do współpracy. Radny jest zbudowany 
pomysłami, postawą i osiągnięciami młodzieŜy z Gminy Branice. Radny zaproponował, aby 
na Dniach Głubczyc występowały nasze zespoły i szkoły oraz otrzymały za to gratyfikacje 
pienięŜne. 
Przewodniczący podziękował r. Krupie za przybycie, który musiał juŜ wyjść poniewaŜ miał 
Komisję Oświatową. 
Sołtys Saduniowski poinformował o rowie koło P. Sioraka i zapytał, kto powinien usunąć 
szkody. 
Sołtys śłobicki zapytał, czy nie moŜna właścicieli zmusić do zgruzowania posesji i czy gmina 
mogłaby się do tego dołoŜyć jeśli właściciela nie stać. 
R. Podkówka powiedział aby poczekać na opinię w sprawie wałów, poniewaŜ nie mamy 
planów. Powiedział, Ŝe czesi coś nam przedstawili, ale nie do końca. 



Wójt powiedział, Ŝe są takie organy jak RZGW czy WZIR, które muszą tego pilnować, my 
moŜemy tylko uczestniczyć w rozmowach. W chwili obecnej czekamy na raport 
hydrologiczny, w maju moŜemy tylko podjąć decyzję o pozytywnej opinii.  
R. Chuchla skierował prośbę do sołtysów o dołoŜenie się do budowy drewnianej podłogi do 
organizacji imprez. 
 
Ad. 21. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

 
 
Na tym protokół zakończono. 
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K. Herbut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


