
Protokół Nr XL/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 15 września 2009 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecni: r. Józef Kawulok, r. Eugeniusz 
Deberny). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina - Starosta Głubczycki, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Marek Froelich – Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, 
Marzena Forystek – Radca prawny 
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. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Udzielenie informacji z zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. 
11. Udzielenie informacji na temat funkcjonowania Izb Rolniczych na terenie gminy i 

województwa. 
12. Sprawozdanie Wójta z realizacji budŜetu Gminy Branice za I półrocze 2009 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego 

zadania z zakresu administracji rządowej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę działek w Posucicach. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości we 

Włodzieninie. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w 

jednostkach gminnych. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „ Nauka szansą na 

lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole z pasją 
– wielka szansa małych dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie na rok 
2010 jako wkładu własnego w związku z udziałem  w Programie Wieloletnim pod 
nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011’’ 

20. Rozpatrzenie skargi Pani Ludmiły Starzyńskiej. 
21. Rozpatrzenie skargi Pani Anny Gawłowskiej. 



22. Wolne wnioski i zapytania. 
23. 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 12. 
Przewodniczący powitał radnego Tadeusza Krupe. 
 
Ad. 3. 
Weszli sołtysi: GraŜyna Czepczor i Janusz Sęga. 
Wszedł Pan Józef Kozina – Starosta Głubczycki. 
Przewodniczący powitał Pana Starostę. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 12    Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Ad.4 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad.5.  
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe radni nie otrzymali sprawozdania Wójta w formie pisemnej. 
 
Dostarczono sprawozdanie radnym. 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
 
Weszła radna Bernadetta Bryl. 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe uczestniczył w doŜynkach i zawodach straŜackich w 
Baborowie. Odbyła się jedna Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP. 
R. Zakowicz poinformował, Ŝe na Komisji BudŜetowo-Finansowej obecny był Pan Wójt, 
Przewodniczący Rady i Pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja zajmowała się 
porządkiem obrad sesji. 
R. Glapa poinformował, Ŝe odbyła się Komisja Lok. Przeds. Gosp. oraz Komisja Rol. – Ekol. 
na której zastępował przewodniczącego tej komisji radnego Józefa Kawulok. Komisje 
zajmowały się porządkiem obrad sesji. Na komisjach obecny był Pan Przewodniczący i Wójt. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 



R. Chuchla odniósł się do pisma, które otrzymał w sprawie swojej interpelacji. Powiedział, Ŝe 
nie ma w nim Ŝadnej konkretnej odpowiedzi. Zapytał czy zostaną wyciągnięte na przyszłość 
wnioski i czy Wójt rozmawiał z urzędnikami. Poprosił, aby w przyszłości szybciej reagować. 
  
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Podkówka M. – złoŜył interpelacje skierowaną do Pana Starosty o naprawę drogi z 
Bliszczyc do Branic na której są bardzo duŜe dziury. Powiedział, Ŝe zgłaszał juŜ ten fakt 
radnym powiatowym: radnemu T. Krupie i B. Pospiszylowi. 
R. Zakowicz  J. – 2 int. 
 
Ad.10. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe otrzymaliśmy informacje z zakresu działania Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Branicach na piśmie i Pani kierownik Aneta Kuziora była obecna na 
komisjach. Zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do Pani kierownik. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe jego współpraca z urzędnikami Ośrodka Pomocy Społecznej jest 
wzorem do postępowania urzędnika w relacjach z obywatelami. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe Pani kierownik była na komisji i informacje, które udzieliła były 
wyczerpujące. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe dobrze by było aby inni kierownicy teŜ udzielali tak informacji. 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe nie ma jeszcze Pana Marka Froelich dlatego składa 
wniosek aby przełoŜyć punkt 11 po punkcie 12. 
Przystąpiono do głosowania nad przesunięciem punktu 11. 
Za:13    Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Wszedł Wójt i Pan Marek Froelich. 
 
Przewodniczący powitał Wiceprezesa Izby Rolniczej w Opolu i powiedział, Ŝe w związku z 
tym Ŝe Pan Froelich jest juŜ obecny nie będziemy przesuwać punktu 11. 
 
P. Froelich powitał wszystkich. Powiedział, Ŝe Izba Rolnicza w Opolu znalazła się w sytuacji 
kiedy musi się przeorganizować. 
Personel, który był zatrudniony miał wykształcenie ekonomiczne. W tej chwili podjęto 
decyzje, Ŝe prace będą się odbywały w Opolu, a pracownicy będą musieli posiadać 
wykształcenie wyŜsze rolnicze. W związku z tym 4 osoby zwolniono i poszukiwani są nowi 
pracownicy. Na pewno godziny otwarcia biur powiatowych będą ograniczone. Izba Rolna 
utrzymywana jest głównie z 2 % podatku rolnego. Nie są to jedyne pieniądze, poniewaŜ izba 
stara się o środki zewnętrzne. Powiedział, Ŝe korzystając z obecności na sesji chciałby 
przekazać to co usłyszał na doŜynkach w Częstochowie, gdzie zjechały się wszystkie zarządy 
izb i minister rolnictwa.  
Propozycje z Agencji Rynku Rolnego są takie: planuje się przyśpieszyć o 1 miesiąc skup 
interwencyjny, głównie jęczmienia, mleka w proszku i masła. Ceny dla rolników są obecnie 
bardzo kiepskie, a dla konsumentów bardzo wysokie. Powiedział, Ŝe pochodzi z okolic 
Grudyni i z wiśniami oraz jabłkami jest podobna sytuacja, niska cena skupu, a wysokie ceny 
w sklepach. 
Kolejna propozycja, która jest skierowana dla osób odchodzących z uprawy buraka 
cukrowego. Otrzymają oni 70 % dofinansowania do przeklasyfikowania się do innych 
produkcji. 



JeŜeli chodzi o renty strukturalne, w programie PROW nie ma pieniędzy, jest propozycja aby 
przekazać pieniądze z przetwórstwa. Będzie jeszcze jeden nabór na renty strukturalne.  
Pozostałe pieniądze w PROW-u są nie wykorzystane m.in. na mikro przedsiębiorstwa.  
Dla mikro przedsiębiorstw było 100 tys. teraz 200 tys. dla jednego pracownika. Nie jest 
konieczne stałość pracownika ale stałość utrzymania miejsca pracy (etatu). 
JeŜeli chodzi o otrzymane informacje z Unii Europejskiej to odbyła się debata nad 
utrzymaniem równowagi między ,,starą’’ a ,,nową unią’’. ,,Stare państwa’’, kraje 12, nie chcą 
się zgodzić. Po roku 2013 nie będziemy mieli tak duŜych środków z Unii ja teraz. 
Poinformował o istniejących dopłatach do materiału siewnego i podkreślił, Ŝe nie warto siać 
swego materiału. Materiał siewny jest waŜny dla jakości zboŜa.  
Działalność Izba Rolnicza zajmuje się głównie opiniowaniem ustaw rolniczych. 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich to nowy twór, pieniądze z Unii Europejskiej to 1.000100 
zł. dla województwa. Pieniądze te biorą się z pomocy technicznej PROW – u. Na rok 
najbliŜszy ta stawka jest podwojona. Projekty moŜna składać w Urzędzie Marszałkowskim. 
Są to środki niezaleŜne od budŜetu gminy. 
R. Zakowicz zapytał czy jeśli zwiększy się skup interwencyjny to czy zwiększy się cena. 
P. Froelich odpowiedział, Ŝe cena w skupie ustalona jest na poziomie 101 euro i więcej nie 
wzrośnie. 
R. Zakowicz zapytał czy w przyszłym roku będą dopłaty do materiału siewnego. 
P. Froelich odpowiedział, Ŝe przeznaczone jest 7 tys. w okresie 3 letnim na zakup materiału 
siewnego. 
Namawiamy, aby kupować materiał siewny. Sianie własnym materiałem jest droŜsze. Trzeba 
mieć własny wkład gdy staramy się o dopłatę do materiału siewnego. Teraz wnioski składane 
będą od 15 stycznia do 15 lipca, a kwota dopłaty wynosi 100 zł. 
R. Glapa powiedział, Ŝe nie jest tak do końca jak mówi Pan Froelich, poniewaŜ w ciągu 2 lat i 
w roku ostatnim w którym składany jest wniosek o dopłatę do materiału siewnego nie moŜna 
przekroczyć kwoty 7 tys. 
P. Froelich powiedział, Ŝe pomoc do materiału siewnego spowodowała wzrost cen tego 
materiału. 
Sołtys Iluk zapytał jakim budŜetem dysponuje Izba Rolnicza i co jako Izba Rolnicza w Opolu 
potrafi samodzielnie zmienić. 
P. Froelich odpowiedział, Ŝe budŜet izby to 2 % z podatku rolnego, który zaleŜy od ceny Ŝyta 
i to jest zróŜnicowane co roku. Powiedział, Ŝe rada tez ustala budŜet i wie jak cięŜko coś z 
niego ,,wyciąć’’. W województwie jest 80 gmin i cięŜko jest dofinansować kaŜda gminę. 
Powiedział, Ŝe izba jest zapisana w prawie jako organ doradczy. 
R. Glapa powiedział, Ŝe  P. Froelich zaznacza, Ŝe tylko 2 % z podatku rolnego, który jest 
zaleŜny od ceny Ŝyta, izba otrzymuje na swą działalność. Tak samo jak gmina. Powiedział, Ŝe 
teraz ministerstwo powinno być w takiej sytuacji jak my. 
P. Froelich powiedział, Ŝe zgadza się z tym. Izba rolnicza jest w takiej sytuacji jak gmina. 
Przewodniczący zaproponował, Ŝeby spotykać się w takim gronie przynajmniej dwa razy do 
roku, a nie jak to jest teraz w planie rady -  tylko raz. 
P. Froelich powiedział, Ŝe w innych gminach jest spotkanie raz, dwa razy do roku z sołtysami 
i rolnikami.  
Wszedł r. Pospiszyl. 
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje i ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
Ad.12. 
Wójt omówił sprawozdanie, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu. 
Wójt poinformował, Ŝe odbywają się zebrania wiejskie poświęcone funduszowi sołeckiemu w 
których uczestniczy. Poinformował, Ŝe juŜ wpłynęły pierwsze wnioski. 



 
Ad. 13. 
Wójt poinformował, Ŝe zadanie które mamy przejąć dot. sytuacji w stanach zagroŜenia, klęsk. 
Cieszy się, Ŝe właśnie w ten sposób zostało to potraktowane. Powiedział, Ŝe nie słyszał aby 
jakaś gmina odmówiła. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
R. Dornfeld zapytał jakie środki otrzyma gmina z tego tytułu i czy aneks teŜ będziemy 
głosować. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tu rozmawiamy tylko o przejęciu tego zadania i nie potrafi w tym 
momencie odpowiedzieć na to pytanie. 
To praca jednorazowa. Jest to tak samo jak z dopłatami do paliwa, tylko te drugie jest 
większym zadaniem. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 12   Prz. 0    Wstrz. 1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie od 
Wojewody Opolskiego zadania z zakresu administracji rządowej 
/ Uchwała Nr XL/222/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 14 
Wójt powiedział, Ŝe jest to związane z uchwałą, którą podjęliśmy wcześniej. Nadzór zarzucił 
nam błąd, który polega na pominięciu w uchwale słów ,,wyraŜa się zgodę’’. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę działek 
/ Uchwała Nr XL/223/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15 
Wójt powiedział, Ŝe została podjęta przez radnych uchwała w której tytuł róŜnił się od treści 
dlatego podejmujemy nową uchwałę aby było wszystko zgodne. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości 

/ Uchwała Nr XL/224/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 16 
Wójt poinformował, Ŝe uchwała ta dot. szkół i przedszkoli w których działają stołówki. 
Przychody z działalności stołówek są dochodami tych placówek. Dla kaŜdej z tych placówek 
musi zostać otworzony osobny rachunek. Przedszkola we Włodzieninie nie ma, poniewaŜ tam 
i w placówkach tego przedszkola nie ma stołówek. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz. 0    Wstrz. 0 
  



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie utworzenia rachunków 
dochodów własnych w jednostkach gminnych. 

/ Uchwała Nr XL/225/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 17. 
Wójt powiedział, Ŝe jutro będzie ostateczna decyzja jakie środki otrzymalibyśmy. Jest duŜo 
wniosków. Naszego wkładu  w tym projekcie niema, a jeŜeli chodzi o następny punktu dot. 
podjęcia uchwały nasz wkład wyniósłby 3 tys. zł.  
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.: 
„Nauka szansą na lepszą przyszłość” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

/ Uchwała Nr XL/226/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 18. 
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.: 
„Przedszkole z pasją – wielka szansa małych dzieci” w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
zabezpieczenie wkładu własnego 

/ Uchwała Nr XL/227/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 19. 
Wójt powiedział, Ŝe zostało wystosowane zgłoszenie, a wniosek końcem września zostanie 
złoŜony. Projekt przewiduje przebudowę chodnika w Jabłonce, budowę zatoczki dla 
autobusów i drogę do Jabłonki (w kierunku Ludmierzyce), która zostanie wykonana w 
całości. Poprosił aby traktować tą uchwałę jako forma deklaracji, która jest potrzebna do 
złoŜenia wniosku. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
R. Telega zapytał czy ten projekt robiła ta sama firma co przygotowała projekt na drogę 
Lewice – Zubrzyce. 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie. Ten projekt został wykonany przez firmę z Koźla, a koszt to 15 
tys. zł netto. 
Przewodniczący przypomniał, ze zmieniła się kwota w projekcie uchwały z 200 tys. zł. na 
330 tys. zł. 



 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz.:0    Wstrz. 0 
  
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
w budŜecie na rok 2010 jako wkładu własnego w związku z udziałem w Programie 
Wieloletnim pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH 2008-2011” 

/ Uchwała Nr XL/228/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
R. Telega zapytał czy Pan sołtys z Jabłonki zna ten projekt. 
Sołtys Iluk odpowiedział, Ŝe tak. 
 
Ad. 20. 
Przewodniczący poinformował o skardze Pani Ludmiły Starzyńskiej, która wpłynęła do biura 
Rady. 
Zgodnie z propozycją, którą ustaliły komisje, poddał pod głosowanie wniosek o skierowanie 
tej skargi do Komisji Rewizyjnej. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrz.:0 
 
Ad. 21. 
Przewodniczący poinformował o skardze Pani Anny Gawłowskiej, która wpłynęła do biura 
Rady. 
Zgodnie z propozycją, którą ustaliły komisje, poddał pod głosowanie wniosek o skierowanie 
tej skargi do Komisji Rewizyjnej. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrz.:0 
 
Ad.22. 
Przewodniczący poinformował o piśmie, które wpłynęło od Wicemarszałka województwa 
kujawsko – pomorskiego. 
Starosta powiedział, Ŝe placówka ta, której dot. te pismo, ma w statucie zapisane, Ŝe obszar 
działania obejmuje cały kraj i dlatego gmina Branice równieŜ otrzymała takie pismo. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe wpłynęło takŜe pismo z policji. 
R. Lenartowicz zwrócił uwagę na pobocza na drodze z Branic do Niekazanic, które są bardzo 
wąsko koszone. 
R. Zakowicz zwrócił uwagę na wycinkę topoli i drzewa, które pozostają przy polach 
chłopskich. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe pojedynczo pozostawione drzewa będą stwarzały 
niebezpieczeństwo. Poinformował, Ŝe słyszał juŜ o przypadkach, kiedy gałęzie spadły na 
samochód. 
R. Iluk powiedział, Ŝe jest posiadaczem ziemi we Włodzieninie gdzie na polu zawsze były 
trzy drogi dojazdowe, a teraz nie ma ani jednej. 
Zwrócił uwagę na zatkany otwór, który jest własnością kombinatu w Kietrzu. Po ulewach w 
sierpniu woda zalała pola, a droga takŜe zostanie zalana podczas opadów. 
Zapytał kto jest właścicielem urządzeń melioracyjnych w Jabłonce. 
Wójt powiedział, Ŝe trzeba się zorientować kto zaorał drogi. 
Sołtys powiedział, Ŝeby przynajmniej zrobili jedną drogę. 
Wójt powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o zatkany otwór to będzie trzeba być moŜe porozmawiać z 
kombinatem w Kietrzu. 



Jeśli mowa o urządzeniach melioracyjnych to z tym jest róŜnie. Trzeba będzie porozmawiać z 
Panem Zapotocznym i usunąć tę wadę. Zapytał czy tu chodzi o rów. 
Sołtys Iluk odpowiedział, Ŝe rów jest droŜny, a chodzi o urządzenia melioracyjne. 
Sołtys Szelepa powiedział, Ŝe rów, który kończy się koło posesji Pana śywiny w Lewicach 
jest zamulony. 
Poinformował o drodze wyjazdowej z pola naprzeciw swojej posesji w Lewicach, gdzie 
podczas opadów błoto wypływa na drogę powiatową. 
Zapytał Pana starostę czy będzie robiona przycinka drzew na drodze powiatowej z Lewic do 
Michałkowic. 
Zapytał o skrzyŜowanie w miejscowości Lewice. Czy będzie coś z nim robione gdy zakończy 
się budowa drogi Lewice – Zubrzyce. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe otrzymał od Pana Wójta odpowiedź na swoją interpelację, ale jeśli 
Wójt wydaje pieniądze to ma jakieś wymagania. Powiedział, Ŝe słyszy co ludzie mówią o 
remontach dróg w naszej gminie, a dziś mija termin wykonania tych remontów. 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie moŜe być odpowiedzialny za Pana radnego, poniewaŜ musiał on 
naopowiadać jakiś rzeczy ludziom, poniewaŜ do wójta nikt nie przychodzi. Potwierdził, Ŝe 
minął termin i będą naliczane odsetki. Na przyszłość trzeba będzie skracać termin wykonania 
prac. Dodał, Ŝe nie moŜna precyzyjnie co do dnia określić terminu wykonania określonego 
zadania. 
Gdy ogłasza się przetarg wygrywa firma, która najmniej Ŝąda. Jest problem z terminami 
wykonania prac. Jeśli chodzi o drogę Lewice – Zubrzyce to z końcem roku będzie składany 
projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego po stronie Głubczyc. 
R. Telega zapytał Pana Starostę czy powiat korzysta tylko z usług Pana Tokarza. 
Zapytał o drogę w Lewicach, gdzie na drodze pojawia się błoto w czasie opadów. Czy nie 
moŜna by było począwszy od posesji Pana Madery wykopać rowu z jednej i drugiej strony 
drogi? UwaŜa, Ŝe problem pojawiania się błota wtedy by znikł. 
Sołtys Szelepa zapytał jeszcze raz o skrzyŜowanie w Lewicach. 
Starosta odpowiedział, Ŝe jak będzie zrobiona droga to będzie zmiana organizacji ruchu. 
Sołtys Szelepa zwrócił jeszcze raz uwagę na przygotowanie tego skrzyŜowania. 
Sołtys Sęga zwrócił uwagę na topole w Uciechowicach, które stwarzają niebezpieczeństwo 
dla dzieci. Zapytał czy powiat nie zajął by się tą sprawą. 
Sołtys śłobicki zapytał czy zakończona jest kontrola jeśli chodzi o kontenery na śmieci. 
Powiedział, Ŝe we Włodzieninie w kranach pojawił się jakiś olej, brud. Zwrócił się do 
przewodniczącego aby przy ustalaniu terminu sesji brał pod uwagę inne terminy jak np. 
termin opłacenia podatku. 
Sołtys Gajewska powiedział, Ŝe moŜe zamiast remontu starego przestanku, który ma zostać 
wykonany postawić nowy. Zapytała równieŜ o pomieszczenia gospodarcze we Włodzieninie 
Kolonii. 
Sołtys Pawluś powiedziała, Ŝe w Dzbańcach Osiedlu są chore drzewa kasztanowe i moŜe 
teraz jak jest wycinka drzew coś z nimi zrobić. 
R. Chuchla zapytał Pan radnego Krupy o drzewa przy ulicy szpitalnej. 
Starosta odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o drogę z Branic do Bliszczyc to dziury będą łatane, a 
w przyszłym rok dalsze prace zaczniemy od tej drogi. 
JeŜeli chodzi o 150 m chodnika w Gródczanach to będzie się starał aby w przyszłym roku 
zrobiony został projekt, a w 2011 realizacja zadania. 
Powiedział, Ŝe Zarząd Powiatu obniŜył cenę za wycinkę drzew o 1/3. Poinformował, Ŝe 
spotkał się nawet z zarzutem o działanie na niekorzyść powiatu z powodu obniŜenia ceny za 
m3 topól. Firma Top-Farms zwróciła się o pozwolenie na wycinkę. Firma, która to robi jest 
bardzo dobra. Powiedział, Ŝe nie moŜna powiedzieć aby firma zostawiła 4 drzewa i przeszła 
na drugą stronę – są to koszty. 



Powiedział, Ŝe powiat daje pozwolenia na wycinkę, a kwota 55 zł. za kubik to nie jest tak 
duŜo. Na wycinkę drzew musi być przetarg. 
JeŜeli chodzi o drogi wyjazdowe z pól na drogi powiatowe będziemy się starać aby wspólnie 
z daną gminą 2,3 zjazdy zostały zrobione. 
Droga Lewice – Michałkowice -  przycinka zakrzaczeń zostanie zgłoszona wydziałowi 
drogownictwa i prace te powinny odbyć się jesienią. 
Powiedział, Ŝe pas drogowy musi pozostać, a rolnicy orają do samej drogi. Nikt się na tym nie 
wzbogaci, a kłopoty sobie i sąsiadom moŜna tym narobić. 
Sołtys Szelepa powiedział, Ŝe na drodze z Lewic w kierunku Jędrychowic granicznik między 
polem a asfaltem jest niewielki. 
Starosta powiedział, Ŝe nasilenie ruchu na tej drodze zmaleje wraz z powstaniem drogi do 
Zubrzyc.  
Czy korzystamy z innych firm? Powiedział, Ŝe jest firma startująca w przetargu, która spełnia 
wszystkie wymagania i Ŝąda najmniej – trzeba ją wybrać. Powiat ma przykład na ul. 
śymierskiego, gdzie firma ma opóźnienie i chyba zostanie wygoniona. Dla nas jest to 
nauczka, aby dawać krótsze terminy na wykonanie prac. Podał równieŜ przykład warsztatów 
przy ZSM w Głubczycach. 
Wójt odniósł się do skrzyŜowania w Lewicach. Poinformował, Ŝe w tej chwili jest 
projektowana droga od  Włodzienina do Niekazanic i będzie zgłaszana do ,,schetynówki’’. 
Skierował się do sołtysa śłobickiego i powiedział, Ŝe interesuje się on wszystkimi a nie swoją 
wsią. We Włodzieninie zostali powiadomieni wszyscy o kontenerach. Zapytał co sołtysa 
interesują inne wioski. Powiedział, Ŝe wprowadził on mieszkańców w błąd jeśli chodzi o 
wodę bo był we Włodzieninie i nic takiego w kranach nie widział. 
Poinformował o spotkaniu z WZIR-em na którym, rozmawiano o wypływającej wodzie we 
Włodzieninie. Powiedział, Ŝe sołtys podaje fakt nie prawdziwe, Ŝe studnia została 
zlikwidowana. Zapytał czy sołtys był świadkiem jak ta woda się przelewała. 
Sołtys śłobicki odpowiedział, Ŝe tak i zapytał po co ta studnia została zabetonowana. 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie jest zabetonowana, a dokumentacja jest do wglądu. 
Sołtys śłobicki zapytał czy nie dba o swoją wieś. Zapytał dlaczego nie ma w zbiorniku wody 
a w piwnicach jest. Jest w kranach brud i dlatego to zgłasza. Zapytał jak moŜna mówić, Ŝe nie 
było wycieku. Ludzie widzieli. 
  
Ad. 23. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
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