
Protokół Nr XXXIX/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 11 sierpnia 2009 r., godz. 7.30 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecni: r. Józef Kawulok, r. Bernadetta Bryl). 
 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Marzena Forystek – Radca prawny 
 

 
 
 

Porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej 

sesji. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet Gminy Branice. 
8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Zakończenie sesji. 

 
 
 
 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
Wyjaśnił dlaczego zwołano sesję. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe w protokole z sesji majowej brakuje wypowiedzi, część z nich 
uzupełniono ale nie wszystkie. Zaproponował aby w tej sytuacji nie przyjmować protokołu z 
poprzedniej sesji.  
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe protokół z sesji majowej został juŜ przyjęty, miał być tylko 
uzupełniony. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe protokół ten nie został uzupełniony. Zapytał czy protokół z sesji 
majowej przewodniczący poddawał pod głosowanie. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe tak.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe ma zupełnie inne spojrzenie z przewodniczącym na to co jest 
głosowane. 



Przewodniczący powiedział, Ŝe dziś w porządku obrad jest punkt w sprawie przyjęcia 
protokołu z poprzedniej sesji nie z majowej 
R. Chuchla zapytał o §4 w projekcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy. 
Wójt odpowiedział, Ŝe po kolei omówimy kaŜdy załącznik w punkcie dot. podjęcia uchwały 
w sprawie zmiany budŜetu gminy Branice. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
Za: 9   Przeciw:0    Wstrz.:1 
2 radnych nie uczestniczyło w głosowaniu. 
 
Ad.4 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad.5.  
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 
 
Ad. 6. 
Nie złoŜono interpelacji. 
 
Ad.7. 
Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy Branice. 
Wójt poinformował, Ŝe w ramach programu Odnowy Obszarów Wiejskich wystąpiliśmy z 
wnioskiem  o wykonanie Parkowych miejsc spotkań. Są pewne reguły i jeden wnioskodawca 
nie moŜe przekroczyć kwoty 500.000 zł. Wniosek ten musiał zostać złoŜony przez 
odpowiednie organizacje. 
Poinformował, Ŝe w sumie wpłynęło 118 wniosków o dofinansowanie na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 65 wniosków wpłynęło z gmin Opolszczyzny, 24 złoŜyły parafie i kościoły,18 
gminne ośrodki kultury, 3 wpłynęły z bibliotek oraz 8 organizacje pozarządowe OPP. 
U nas złoŜono dwa wnioski, z biblioteki i gminy. Wpłynęły uwagi do tych wniosków i 
dlatego naleŜy dokonać zmian w budŜecie. Przy składaniu wniosków nie wiadome było 
jeszcze czy VAT będzie kosztem kwalifikowanym czy nie.  
Wójt rozpoczął omawianie kaŜdego załącznika do projektu w sprawie zmiany budŜetu. 
Wszedł r. Telega Zdzisław. 
Załącznik nr 1 zmniejszenie dotacji. Załącznik nr 2 to zmiany paragrafu i działu. Załącznik nr 
3 przedstawia zwiększony nasz udział. Natomiast zał. nr 4 przedstawia Wieloletni Plan 
Inwestycyjny czyli wnioski jakie są przez nas składane, gdzie znajdują się takŜe Parkowe 
miejsca spotkań. Nie ma obaw, Ŝe będzie brakowało środków. W planach jest wykonanie 
jeszcze trzech Parkowych miejsc spotkań w: Uciechowicach, Wysokiej i Branicach. Nie są to 
dla nas proste zadania, ale jakoś podołamy.  
Wracając do tych trzech miejsc, które są dopiero w planie, będziemy próbować podołać albo 
zmniejszymy te zadania. Przy Parkowych miejscach spotkań niestety dofinansowanie jest 
małe. Przeprosił, Ŝe tak nagle wypadły te zmiany ale niestety taką uchwałę naleŜy podjąć aby 
wniosek nie został odrzucony. Sytuacja jest czasowo niekorzystna. Po usunięciu tych 
przeszkód nie będzie juŜ problemów na dalszą realizację tego zadania. 
R. Telega przeprosił za spóźnienie. Zapytał czy z tych siedmiu Parkowych miejsc spotkań 4 
będą robione, a te trzy wycofane. 
Wójt odpowiedział, Ŝe  nie. Teraz będą wykonane cztery place, a następne to zobaczymy. 
R. Glapa powiedział, Ŝe teraz te cztery place, a trzy następne to zaleŜy od budŜetu. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak. 



Przewodniczący powiedział, Ŝe jak planowano i mówiono o siedmiu to uwaŜa, Ŝe naleŜy się 
tego trzymać. 
R. Glapa powiedział, Ŝe jeśli w przyszłości sytuacja będzie inna to zrezygnujemy. Zapytał 
Pana Wójta czy było to konsultowane ze skarbnikiem, czy inwestycja ta stwarza zagroŜenie 
dla budŜetu. 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie ma zagroŜenia. Jedyne zagroŜenie to spadek wpływów z podatków.  
Powiedział, Ŝe nie przewiduje on większych problemów w budŜecie 2009 r. MoŜe być gorzej 
w przyszłych latach, poniewaŜ naleŜy zwrócić uwagę kiedy te Parkowe miejsca spotkań mają 
zostać wykonane. 
Powiedział, Ŝe te cztery Parkowe miejsca spotkań zrealizuje się z wielkim wysiłkiem i bólem 
poniewaŜ nasz wkład razem z biblioteką do tej inwestycji wynosi 389.828,18 zł. Powiedział, 
Ŝe zainteresowanie tym programem jego zdaniem będzie spadać. 
Poinformował, Ŝe są duŜe problemy z wykonawcami dróg, nie u nas ale są. JuŜ tera firmy te 
w trakcie realizacji zatrudniają podwykonawców. 
Poinformował, Ŝe wieŜa we Włodzieninie to zadanie ok. 1.000.000 zł.,  natomiast straŜ 
150.000 zł. 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania. 
R. Chuchla zadał pytanie do załącznika nr 2, gdzie są zwiększenia na Parkowe miejsca 
spotkań. Dlaczego są tam inne działy i rozdziały niŜ w Wieloletnim Planie inwestycyjnym. 
Przewodniczący zwrócił się do Pani radczyni. 
P. Forystek powiedziała, Ŝe to pytanie do skarbnika. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe Pan Wójt ma inny załącznik. 
(Dostarczono radnym poprawiony zał. nr 4 do projektu uchwały). 
Wójt powiedział, Ŝe cała inwestycja wyniesie 1.003.131,18 zł., dofinansowanie 613.303,00zł., 
natomiast nasz wkład własny 389.828,18 zł. 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś wnioski. 
R. Glapa powiedział, Ŝe trzeba się zastanowić nad tą inwestycją. 
R. Dornfeld zapytał nad czym tu się zastanawiać. Zdeklarowaliśmy się na to juŜ wcześniej  i 
wyłoŜono juŜ jakieś środki na te Parkowe miejsca spotkań. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe za duŜo pieniędzy wydano na Parkowe miejsca spotkań by teraz 
się wycofać. 
R. Podkówka powiedział, Ŝeby wykonać tą inwestycję jak juŜ się zdeklarowaliśmy. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 12   Prz. 1    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą budŜet gminy Branice 
/ Uchwała Nr XXXIX/221/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 8. 
R. Podkówka zapytał Pana Wójta o drogę na temat której rozmawiano z czechami. 
Wójt odpowiedział, Ŝe był na spotkaniu w okolicach 7 czerwca. Poinformował, Ŝe zadania te 
były juŜ wpisane i padały pytania o te zwęŜenie. JeŜeli zostanie to zatwierdzone, wtedy  w 
2010 r. zostanie zrealizowane. Czekamy do września aby Czechy przedstawiły nam projekt i 
wyniki hydrologiczne. Powiedział, Ŝe jest umówiony z WZIR-em na lustracje tych terenów. 
Zadanie to nie jest przesądzone wszystko zaleŜy od środków, czy się znajdą. Te zadanie to ok. 
1.000.000 zł. Jeśli będą juŜ konkretne informacje będziemy rozmawiać z WZIR-em  na ten 
temat. Wyliczenia czeskie są ładne czekamy na polskie. 
Przewodniczący zapytał na jakim etapie jest remont dróg i droga Lewice-Zubrzyce. 



Wójt odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o drogę Lewice – Zubrzyce to zadania nam się zmieniły 
poniewaŜ naleŜy utwardzić grunty. Były problemy z projektantem. Zakończyło się tak, Ŝe 
musieliśmy zmienić inspektora i zatrudnić projektanta. Powiedział, Ŝe ok. 50 tys. zł. brutto 
będziemy musieli dołoŜyć aby wykonać stabilizacje tej drogi. 
Jest projekt techniczny na Jabłonkę i w tej chwili wykonywany jest na DzierŜkowice. 
Powiedział, Ŝe jak na razie jest problem z firmą z Głubczyc, której zadania róŜnią się od 
harmonogramu. Powiedział, Ŝe ma nadzieje, Ŝe końcowy termin będzie się zgadzał.  
Kanalizacja to 4.400.000 zł. Wygrała firma z Głubczyc: Pan Cieciura. Materiał jest złoŜony. 
W przyszłym tygodniu we wtorek i środę są spotkania z mieszkańcami. Od jednej rodziny 
będzie opłata 850 zł. brutto. Cena wody jeszcze nie wiadomo jaka będzie. Te zadanie 
powinno być zrealizowane do końca lipca przyszłego roku. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe droga, która była robiona w Uciechowicach sypie się. 
R. Zakowicz zapytał czy droga w Jabłonce będzie wykonywana ze schetynówek w roku 2010. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak. W tym roku będzie ta droga łatana. 
R. Lenartowicz zapytał o drogę koło Pana skarbnika i oświetlenie koło przejścia. 
Wójt odpowiedział, Ŝe do końca sierpnia powinno być wykonane, a z oświetleniem jeszcze 
czekamy, jest juŜ projekt i wszystko jest przygotowane. Czekamy na zmiany budŜetu. 
R. Telega powiedział, Ŝe wykonanie drogi Lewice – Zubrzyce przeciągło się w czasie bo 
projekt został zepsuty. Zapytał czy gmina wystąpi do projektanta o zwrot kosztów. 
Wójt odpowiedział, Ŝe dopłata do tej drogi jest dlatego poniewaŜ trzeba zrobić stabilizację. 
Wina jest w tym, Ŝe nie były robione badania. Czyja jest wina nasza czy projektanta? 
Przewodniczący powiedział, Ŝe my musimy tę drogę wykonać w tym roku, a sprawa w sądzie 
będzie się ciągła. 
R. Dornfeld zapytał o drogę przy ul. Ogrodowej, która miała zostać wykonana w całości, a w 
rezultacie specyfikacja mówi o remoncie części tej drogi. Co z pozostałą częścią tej drogi na 
której są ubytki. Zapytał, czy nie warto zrobić całej drogi. 
Zapytał czy firma, która kosi pobocza nie mogłaby głębiej kosić koło słupków. 
Zadał pytanie odnośnie dróg powiatowych, czy rowy obok nich nie mogą być raz do roku całe 
koszone. 
Wójt odpowiedział, Ŝe wielokrotnie zastanawiano się nad ustaleniem planu. Ul. Ogrodowa w 
2011 r. mamy nadzieję, Ŝe cała będzie wykonana. Powiedział, Ŝe najgorsza jest ul. Szkolna i 
teraz jeszcze doszedł parking. JeŜeli chodzi o koszenie to trudno się wypowiadać o drogach 
powiatowych. Powiedział, Ŝe nasze drogi do zimy muszą być dobrze przygotowane. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe drogi powiatowe nie zostały w całości załatane. 
Zwrócił uwagę na boisko w Bliszczycach, na którym pobocze nie jest koszone, są tam 
kleszcze i jest to niebezpieczne dla dzieci. 
Powiedział, Ŝe jeśli chodzi o drogę Lewice – Zubrzyce to jakby wcześniej się dołoŜyło to 
teraz nie trzeba by było. Na to samo wychodzi. 
R. Lenartowicz R. powiedział, Ŝe koło Pana Paligi miało zostać postawione do końca lipca  
lustro. Nie ma do dziś. Zapytał równieŜ o wały przeciwpowodziowe. 
R. Podkówka zwrócił uwagę na zakrzaczenia koło rzeki i aby na budowę obwodnicy. śeby 
budowa wałów i obwodnicy nie odbyła się w jednym czasie, poniewaŜ wały mogą nie 
wytrzymać. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe mieszkańcy zamku zgłaszali aby oczyszczać koryto i brzeg 
rzeki Młynówki. 
R. Chuchla zapytał kto w gminie odpowiada za drogi. 
Wójt odpowiedział, Ŝe Pana Adam Murzyn 
R. Chuchla zapytał czy parking przy szpitalu będzie robiony. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak. 
 



 
Ad. 9. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała : 
 
K. Herbut 
 
 
 


