
Protokół Nr XLI/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 20 października 2009 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecny: r. Eugeniusz Deberny). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli  Gminy Branice 
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. Informacja dotycząca funkcjonowania szkół, przedszkoli i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na 

terenie Gminy Branice 
11. Udzielenie informacji na temat współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami 
12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w uŜytkowanie wieczyste ( działka nr 920/1 o pow. 0.0400 

ha połoŜona w Branicach). 
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Anny Gawłowskiej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet Gminy Branice. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Opolska e-Szkoła, szkołą ku 
przyszłości” w ramach Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 
Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-
usługi i bazy danych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013 i zabezpieczenia wkładu własnego. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
18. 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. 
Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 15 dot. podjęcia uchwały zmieniającej 
budŜet oraz pkt 16 dot. przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Opolska e-Szkoła, szkołą ku 
przyszłości” 
R. Podkówka poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna wnioskuje o usunięcie z porządku obrad pkt 13 
dot. skargi Pani L. Starzyńskiej z powodu trudności w skontaktowaniu się z Panią L. Starzyńską 
R. Dornfeld zgłosił wniosek o przesunięcie pkt 12 dot. funkcjonowania szkół i przedszkoli, na pkt 10. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad pkt 13. 
Za: 14                         Przeciw: 0                              Wstrz: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 16 
Za: 14                         Przeciw: 0                              Wstrz: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 15 
Za: 14                         Przeciw: 0                              Wstrz: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie pkt 12 dot. funkcjonowania szkół i 
przedszkoli, na pkt 10. 
Za: 14                         Przeciw: 0                              Wstrz: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Ad. 4 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 5 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe słyszeliśmy, iŜ droga Lewice – Zubrzyce jest na ukończeniu. 
Wójt powiedział, Ŝe będąc na budowie z inspektorem nadzoru okazało się, Ŝe grunt nie jest stabilny, w 
związku z czym przerwano wykonywanie prac – być moŜe będzie potrzeba wymiana warstw. Sytuację 
pogorszyły intensywne opady. Po poprawie pogody, na odcinkach gdzie będzie to moŜliwe będzie 
połoŜony juŜ asfalt, w miejscach gdzie będą problemy będzie wymieniana warstwa do 50 cm. 
R. Dornfeld zapytał Wójta odnośnie porozumienia szpitala podpisanego z Urzędem Marszałkowskim, 
na jakim etapie jest program odnowy szpitala.  
Wójt odpowiedział, Ŝe wszyscy wspólnie musimy przygotować program rewitalizacji, Marszałek, 
Dyrektor Szpitala i Gmina Branice i to jest wykonane. Program składania wniosku został przesunięty 
na marzec. Na sesji grudniowej, bądź styczniowej będziemy uchwalać plan zagospodarowania 
przestrzennego szpitala.  
Szpital ma przygotowaną dokumentacje na realizację remontu generalnego budynku „K”, budynku 
Ŝłobka. Musimy jeszcze ustalić co zrobić z budynkiem byłej pralni, młynem i kotłownią, jak to 
zagospodarować. 
R. Chuchla zapytał, o co chodzi w sprawie dotacji 23 tys. euro, jakie otrzymała gmina na promocję 
turystyczną. 



Wójt odpowiedział, Ŝe w ramach współpracy Euroregionu Silesia mamy opracowany program, będą to 
środki dotyczące odpowiedniego opracowania turystycznego (mapki, ksiąŜki itp.) terenu naszej gminy 
oraz terenów przygranicznych. Pieniądze te są juŜ dla nas zabezpieczone, otrzymamy je po podpisaniu 
umowy, zgodnie z nową ustawą będzie to wprowadzone zarządzeniem, a nie uchwałą Rady Gminy. 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
Pan Przewodniczący Rady podkreślił mił ą atmosferę jaka panowała na uroczystości X-lecia 
Gimnazjum Branice im. III Tysiąclecia oraz podziękował radnym, którzy byli obecni podczas 
uroczystości. Zwrócił takŜe uwagę na zasługi młodzieŜy oraz nauczycieli. 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP dokonała wizytacji szkół, 
przedszkoli i OSP, Komisja zajmowała się takŜe zajmowała się porządkiem obrad sesji. 
Komisja Rewizyjna odbyła takŜe posiedzenie na których zajmowano się skargą Pani L. Starzyńskiej i 
skargą Pani A. Gawłowskiej. W sprawie Pani L. Starzyńskiej napisana została opinia (stanowi 
załącznik do protokołu).  Komisja zajmowała się takŜe kontrolą wydatków Gminnych jednorazowych 
powyŜej 4 tys. zł – zastrzeŜeń brak. 
R. Zakowicz poinformował, Ŝe na Komisji BudŜetowo-Finansowej obecny był Pan Wójt i 
Przewodniczący Rady. Komisja zajmowała się porządkiem obrad sesji. Odbyło się jedno spotkanie. 
R. Glapa poinformował, Ŝe Komisja Lok. Przeds. Gosp. odbyła jedno spotkanie. Komisja zajmowała 
się porządkiem obrad sesji. 
R. Kawulok poinformował, Ŝe Komisja Rol. – Ekol. zajmowała się porządkiem obrad sesji 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady 
 
Ad. 9 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Glapa – 1 int.  
R. Szyhyński – 3 int.  
Przewodniczący Rady – 1 int.  
 
Ad. 10 
Przewodniczący Rady przedstawił kolejno dyrektorów szkół: 

1. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach im. Trzeciego Tysiąclecia, Pani Dyrektor Alina 
Nowak oraz W-ce Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego Pani Krystyna Kędzierska 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie, Pan Dyrektor Krzysztof  
Kinal. 

3. Szkoła Podstawowa w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym, Pani Dyrektor Teresa 
Grabowska. 

4. Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej, 
Pani Dyrektor Marzena Barszczewska. 

5. Publiczne przedszkole we Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi w Lewicach i 
Dzbańcach, Pani Dyrektor Danuta Krupa. 

 
Przewodniczący Rady oddał głos dyrektorom szkół i przedszkoli. 
Pani D. Krupa przedstawiła informacje o działalności przedszkola we Włodzieninie z oddziałami 
zamiejscowymi w Lewicach i Dzbańcach za rok szkolny 2008/2009. 
Przedszkole we Włodzieninie mieści się w tym samym budynku co szkoła podstawowa, organem 
prowadzącym jest Urząd Gminy w Branicach, obsługę finansowo-kadrową prowadzi ZOOKiS w 
Branicach. Przedszkole obejmuje miejscowości: Włodzienin, Kolonia Włodzienin, Dzbańce, Dzbańce 
Osiedle, Posucice, Wódka i Lewice. 
Ponadto zostały przedstawione pozostałe inf. dot. funkcjonowania przedszkola wraz z jego oddziałami 
zamiejscowymi.  



Dalsze informacje dot. m.in. potrzeb związanych z wykonaniem remontów oraz napraw udzielił R. 
Podkówka.  
( załącznik do niniejszego protokołu stanowi protokół z wyjazdowej Komisji Realizacji Zadań 
Społecznych, Oświatowych i OSP z dnia 06.10.2009 r. ). 
R. Podkówka zapytał R. Telegę czy budynek przedszkola w Dzbańcach jest budynkiem agencyjnym. 
R. Telega powiedział, Ŝe budynek naleŜy do agencji, TOP FARMS dzierŜawi budynek, jest umowa 
między Urzędem Gminy a firmą TOP FARMS. W ostatnim czasie 5 tys. zł zostało przekazane na 
remonty sanitarne. NaleŜało by uporządkować plac zabaw i zakupić nowe wyposaŜenie. W tym roku 
przez firmę, został pilnie wymieniony dach, którego koszt wyniósł 60 tys. zł. W przyszłym roku TOP 
FARMS zamierza wymienić okna oraz dokonać renowacji zewnętrznej. 
 
Głos zabrała Dyrektor Publicznego Przedszkola w Branicach z oddziałami zamiejscowymi w 
Bliszczycach i Wysokiej Pani Marzena Barszczewska. 
( załącznik do niniejszego protokołu stanowi informacja o działalności oświatowej Publicznego 
Przedszkola w Branicach i Oddziałów zamiejscowych w Bliszczycach i Wysokiej ). 
R. Podkówka udzielił dalszych inf. oraz przedstawił protokół dot. funkcjonowania oraz potrzeb 
placówki. Zasugerował takŜe, aby rozwaŜyć zatrudnienie jednego woźnego na wszystkie przedszkola. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi protokół z wyjazdowej Komisji Realizacji Zadań 
Społecznych, Oświatowych i OSP z dnia 06.10.2009 r.) 
R. Chuchla zwrócił uwagę, iŜ nie istnieje dofinansowanie z „A.A.”, ale z Gminnego Funduszu 
Profilaktyki Przeciwalkoholowej  
Głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym, Pani 
Teresa Grabowska. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi sprawozdanie o stanie szkoły za okres 2008/2009). 
R. Podkówka udzielił dalszych inf. oraz przedstawił protokół dot. funkcjonowania oraz potrzeb 
placówki. Zwrócił takŜe szczególną uwagę na wysoki poziom wód gruntowych, oraz na niesprawne 
zabezpieczenia przed opadami deszczu, które bardzo źle wpływają na budynek szkoły – zaatakowany 
przez „grzyb”. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi protokół z wyjazdowej Komisji Realizacji Zadań 
Społecznych, Oświatowych i OSP z dnia 06.10.2009 r.). 
Głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie, Pan 
Krzysztof Kinal. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Szkole 
Podstawowej we Włodzieninie w roku szkolnym 2008/2009). 
Przewodniczący Rady zapytał jak wygląda sytuacja z piecem w szkole. 
K. Kinal powiedział, Ŝe w zimie zepsuł się pierwszy piec, podczas wakacji przeciekał drugi piec, 
dokonano naprawy pieca co nie dało efektu i piec ponownie uległ awarii. Jest rozstrzygnięty inwestor, 
został nim Pan Kądzioła z Włodzienina, który zaproponował najniŜszą cenę. Na przełomie 
października/listopada będzie wymieniany piec oraz wkład kominowy, który ma 60 lat i jest 
popękany. 
R. Podkówka udzielił dalszych inf. oraz przedstawił protokół dot. funkcjonowania oraz potrzeb 
placówki. Zwrócił uwagę, iŜ budynek wymaga generalnego remontu, którego gmina nie jest w stanie 
sfinansować i naleŜało by wejść w jakiś program, który pozwoli na wykonanie remontu. Problemem 
jest takŜe wysoki poziom wód gruntowych, woda podcieka w kotłowni. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi protokół z wyjazdowej Komisji Realizacji Zadań 
Społecznych, Oświatowych i OSP z dnia 06.10.2009 r.). 
Głos zabrała Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach im. Trzeciego Tysiąclecia Pani 
Alina Nowak oraz W-ce Dyrektor Zespołu-Gimnazjalno Szkolnego Pani Krystyna Kędzierska. 
A. Nowak zwróciła uwagę, Ŝe w niewielkiej stołówce stołuje się blisko 200 uczniów oraz pracownicy, 
co odbywa się na trzy zmiany.  
K. Kędzierska zwróciła uwagę, aby został wykonany łącznik między szkołą podstawową a 
gimnazjum, zakup maszyny do sprzątania hali sportowej oraz korytarzy w szkołach, wykonanie krat 
zabezpieczających oraz wymiana kostki na tarasie placu apelowego w Szkole Podstawowej. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi informacja dot. funkcjonowania Zespołu Gimnazjalno-
Szkolnego w Branicach) 



R. Podkówka udzielił dalszych inf. oraz przedstawił protokół dot. funkcjonowania oraz potrzeb 
placówki. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, Ŝe jest juŜ opracowany projekt budowy łącznika. R. 
Podkówka poinformował, Ŝe wymagane jest rozwiązanie problemu odprowadzenia wód gruntowych 
oraz remont starej części szkoły podstawowej. 
Wszedł Pan T. Krupa, Radny Powiatu Głubczyckiego. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe wymagany jest zakup maszyny samojezdnej do konserwacji powierzchni 
płaskich i w tej sprawie Komisja BudŜetowo-Finansowa wraz z Komisją Realizacji Zadań 
Społecznych, Oświatowych i OSP ustaliła, Ŝe w Radzie Gminy powinny zostać poczynione zmiany 
budŜetowe w celu zakupu maszyny. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi protokół z wyjazdowej Komisji Realizacji Zadań 
Społecznych, Oświatowych i OSP z dnia 06.10.2009 r.). 
Na zakończenie R. Podkówka podkreślił wysiłek dyrektorów szkół i przedszkoli jaki wkładają w 
prowadzenie, i zarządzanie swoimi placówkami.  
Przewodniczący Rady przywitał Radnego Powiatu Głubczyckiego Pana T. Krupę i oddał głos Panu 
Wójtowi. 
Wójt powiedział, Ŝe sfera nauczania, wychowania w naszej gminie funkcjonuje bardzo dobrze w 
stosunku do naszych sąsiadów m.in. z Istebnej. Staramy się rozwiązywać potrzeby placówek 
szkolnych. Przedszkola powinny być otwarte dłuŜej, musimy o tym rozmawiać i pracować nad tym w 
oparciu o dzieci, samorząd, nauczycieli i rodziców. Gmina stoi przed powaŜnym problemem jakim 
jest konieczność rozpoczęcia nauki dzieci 6 letnich w szkołach podstawowych. Po 2011 r. gmina musi 
podjąć decyzję o istnieniu przedszkoli, w których liczba dzieci ulegnie powaŜnemu zmniejszeniu. 
Przede wszystkim, musimy się kierować dobrem rodziców i dzieci.  W przyszłym roku będziemy 
podejmować program modernizacji szkoły we Włodzieninie. Nadchodzący rok będzie cięŜkim 
rokiem, zmniejszone subwencje, powodują Ŝe mamy do nadrobienia blisko 1 milion zł, aby 
zbilansować budŜet gminy. Sprawy duŜych remontów być moŜe będą musiały być odkładane, 
wykonywane będą remonty niezbędne i konieczne.  
Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom szkół i przedszkoli za udział i przybycie. 
R. Podkówka przedstawił protokół dot. OSP. Zwrócił uwagę m.in. na OSP Branice, która jest najlepiej 
wyposaŜona oraz na OSP Wiechowice, która jest słabo wyposaŜona i czuje się zaniedbana. (załącznik 
do niniejszego protokołu stanowi protokół z wyjazdowej Komisji Realizacji Zadań Społecznych, 
Oświatowych i OSP z dnia 01.10.2009 r.). 
Wójt powiedział, Ŝe składy osobowe straŜy są róŜne, jest to wykładnią tego jak straŜ działa. Brakuje 
nam młodzieŜy w OSP, jest to problem który musimy rozwiązać, być moŜe będziemy musieli straŜe 
połączyć. W przyszłym roku będzie ogłoszony przetarg, zakupimy trzy samochody z napędem 4x4, 
które otrzymają jednostki OSP w Bliszczycach, Branicach i Lewicach. Co roku będziemy pozyskiwać 
fundusze na samochody. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe obecnie poŜarów jest nieco mniej, straŜ teraz to w 
duŜej mierze ratownictwo medyczne, drogowe, przeciw powodziowe. Samochody będą wyposaŜone. 
Zakupione będą, takŜe 3 łodzie motorowe, płaskodenne, jedna trafi do Włodzienina. Landrover, który 
otrzymała straŜ w Branicach został zaadoptowany do celów OSP, w przyszłości będziemy starać się o 
zakup samochodów mniejszych bardziej dyspozycyjnych. Przyszły rok, będzie rokiem lepszego 
wyposaŜenia dla straŜaków. Będziemy jako straŜ bardziej promować straŜ w szkołach, wśród 
młodzieŜy, aby zwiększyć obsadę OSP. 
  
Ad. 11. 
Wójt powiedział, Ŝe współpraca zmienia się w tej chwili z branŜowej, na współpracę prywatną, 
wkracza to na inny właściwy poziom, realizowanych jest wiele projektów wspólnych, spotkań 
indywidualnych. Względem naszych sąsiadów mamy słabą bazę gastronomiczną. Współpracujemy z 
Gminą Eschenhausen z Niemiec. Staramy się nawiązać kontakt z gminą na wschodzie, gminą 
Ukraińską. Nasze projekty kierujemy na pokazanie ciekawych miejsc i okolic Gminy Branice, a takŜe 
Czech. Liczymy na coraz większą współpracę w kaŜdej dziedzinie. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi informacja dot. współpracy Gminy Branice z sąsiednimi 
państwami.) 
 
 
 



Ad. 12. 
Przewodniczący Rady udzieli informacji dot. podejmowanej uchwały. Poinformował o wniosku 
Komisji BudŜetowo-Finansowej, aby działkę sprzedać w drodze przetargu. 
KaŜda z Komisji zadecydowała aby przeznaczyć działkę do sprzedaŜy. 
Wójt powiedział, Ŝe korzystniejsza dla gminy jak i dla zainteresowanej Pani, będzie sprzedaŜ działki 
aniŜeli umowa dzierŜawy. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe rozmawiał z Panią, która chce nabyć działkę, zainteresowana ma 
wątpliwości czy w przypadku sprzedaŜy musi być wznowiona granica geodezyjnie. 
R. Zakowicz powiedział, aby głosować nad sprzedaŜą działki 
R. Chuchla zwrócił uwagę, czy nie będzie potrzebna zmiana tytułu uchwały. 
Przewodniczący Rady skierował to pytanie do Pani Radczyni 
M. Forystek odpowiedziała, Ŝe tak, będzie wymagana zmiana w treści uchwały. 
R. Dornfeld zapytał czy nie zmieni się podstawa prawna 
M. Forystek odpowiedziała, Ŝe być moŜe tak - sprawdzi to. 
R. Dornfeld zaproponował przesunięcie punktu 12 na punkt 16. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie punktu 12. 
Za: 14                                              Przeciw: 0                                         Wstrz.: 0 
 
Ad. 13 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna, po rozmowie z Panią A. Gawłowską uznała skargę 
za bezzasadną. Pani A. Gawłowska uznała, Ŝe rów jest dobrze wykonany, jednak zmieniając często 
swe wypowiedzi uznała, Ŝe P. Kukuczka kłamie. 
(załącznik do niniejszego protokołu stanowi opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 15.10.2009 r.) 
R. Dornfeld zapytał czy komisja bardziej starała się pogodzić dwie racje czy analizowała treść skargi i 
jej zasadność. Odniósł wraŜenie, Ŝe Komisja starała się pogodzić tylko dwie racje, aby sprawa została 
załatwiona. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Pan Zapotoczny był na miejscu z Komisją, nachylenie terenu powoduje, 
Ŝe podczas duŜych opadów deszczu straty są nieuniknione, naleŜy wówczas A. Gawłowskiej wypłacić 
odszkodowanie, poczynione prace w celu zabezpieczenia mienia nie przyniosły oczekiwanego skutku. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie o uznanie skargi A. Gawłowskiej za bezzasadną 
Za: 12                                         Przeciw: 0                           Wstrz: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice 
/ Uchwała Nr XLI/229/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
Ad. 14 
Przewodniczący Rady rozpoczął punkt 14 porządku obrad i oddał głos kaŜdej z komisji. 
Wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały, w związku z czym  
 
Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. 
Za: 14                                          Przeciw: 0                           Wstrz: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i 

zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 
/ Uchwała Nr XLI/230/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
Ad. 15 
Wójt powiedział, Ŝe uchwała zmieniła nieco swój kształt. Zmienił się § 2. Nie zmieniły się zasady 
przyznawania środków dla straŜy poŜarnych, dołączony został projekt pn.: „Opolska e-Szkoła, szkołą 
ku przyszłości”. Wartość projektu to ok. 17 milionów zł. Muszą być w tym celu dostosowane przepisy 
w systemie oświaty. Zgłaszając się do projektu, naleŜy jednocześnie połączyć sprawę darowizny dla 



straŜy poŜarnej, jednocześnie ze zmianą załącznika, jeŜeli nie to będzie wyłącznie przekazanie 
środków dla straŜy poŜarnej bez zmiany załącznika, jeŜeli nie będziemy chcieli podjąć się projektu.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe program funkcjonuje od marca, jest to dobre rozwiązanie, szkoły mogą 
bardzo wiele zyskać dzięki temu programowi, zapytał czy w ramach projektu szkoła otrzyma 
oprogramowanie do prowadzenia części kadrowej, części księgowej, czy wtedy będzie to prowadzone 
przez ZOOKiS czy przez szkoły. NaleŜy wziąć pod uwagę czy funkcjonowanie ZOOKiS-u będzie 
zasadne. 
Wójt odpowiedział, Ŝe doświadczenia z programu „e-urząd” pokazują, Ŝe wyniki tego typu programu 
są niewielkie. Okres wprowadzenia projektu jest 2-3 letni. NaleŜy zakładać, Ŝe w przyszłości szkoły 
będą funkcjonować same. Minusem będzie kwestia nadzoru nad wykonaniem budŜetu, natomiast, 
jeŜeli wszystko będzie funkcjonować dobrze nadzór będzie mógł prowadzić Skarbnik Gminy. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe autorytetem w tej sprawie jest R. Dornfeld 
R. Podkówka zapytał czy jest sens topienia pieniędzy, zasugerował, Ŝe słabe funkcjonowanie projektu 
„e-urząd”, jest „ze szczęściem” dla Wójta, poniewaŜ projekt ten nie ułatwia przepływu informacji 
pomiędzy petentem a urzędem. 
R. Dornfeld przypomniał, Ŝe kaŜdy mieszkaniec, który chciałby skorzystać z systemu „e-urząd” 
musiałby posiadać podpis kwalifikowany, którego koszt wynosi 300zł/rok. 
Gmina ponosi wkład w wysokości 15% tj. wkład w projekt + 1% kosztów kwalifikowanych.  
Czy warto wprowadzać projekt „e-szkoła” R. Dornfeld zasugerował, aby zapytać dyrekcję i 
nauczycieli, którzy będą bezpośrednio działać w ramach projektu, poniewaŜ to będą kwestie 
kluczowe. 
R. Telega zapytał ile pieniędzy będziemy musieli wyłoŜyć na projekt a ile uzyskamy. 
Wójt odpowiedział, Ŝe uzyskamy 500 tys. a 80 tys. wykładamy sami. Przystąpienie szkół do projektu 
jest dobrowolne. 
R. Mokrzycki powiedział, Ŝe koszt jednej tablicy interaktywnej to ok. 7-8 tys. 
Wójt powiedział, Ŝe w ramach innego projektu powstanie 8 pracowni interaktywnych, w kaŜdej szkole 
dwie pracownie – w Szkole Podstawowej w Branicach i w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w 
Uciechowicach i we Włodzieninie. Są to pracownie do nauki przedmiotów ścisłych. Są to dwa róŜne 
projekty, które warto by połączyć i skorzystać z moŜliwości. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14                                   Przeciw: 0                              Wstrz: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca budŜet Gminy Branice 
/ Uchwała Nr XLI/231/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
Ad. 16 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14                                   Przeciw: 0                              Wstrz: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: 

„Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości” w   ramach Priorytetu II. Społeczeństwo 
informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz 
Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-
2013 i zabezpieczenia wkładu własnego 

/ Uchwała Nr XLI/232/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Przewodniczący Rady powrócił do głosowania w sprawie punktu 12, poinformował takŜe, Ŝe 
podstawa prawna uchwały nie ulegnie zmianie, zmieni się natomiast tytuł uchwały i treść. 
 
 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 14                                    Przeciw: 0                              Wstrz: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy działki 
/ Uchwała Nr XLI/228/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 17 
Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich obecnych na sesję uroczystą, która odbędzie się 10 
listopada o godz. 13.00, następnie przedstawił porządek obrad przyszłej sesji. Poinformował 
wszystkich obecnych o szkoleniu, które odbędzie się dnia 21.10.2009 r. 
Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ PłaskowyŜ Dobrej 
Ziemi”, dotyczy moŜliwości realizacji lokalnych inicjatyw i ich sfinansowania, a takŜe wypełniania 
wniosków i spełniania wymogów.  
Radni zwrócili uwagę, Ŝe za późno są informowani o szkoleniu.  
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w tej sprawie zwróci uwagę Pani Z. Humeniuk. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe ogłoszenie jest wywieszone od dwóch tygodni. Zwrócił równieŜ uwagę 
Przewodniczącemu Rady, Ŝe Radni nie zostali zaproszeni na uroczystość otwarcia tzw. „Izby pamięci 
biskupa J. Nathana”. Powiedział, Ŝe współorganizatorem była Gmina Branice. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe w pewnej części gmina była współorganizatorem uroczystości 
w Głubczycach, w Branicach organizatorem uroczystości był Dyrektor K. Nazimek, który zapraszał 
osoby. 
R. Dornfeld zwrócił uwagę, Ŝe zaistniała sytuacja nie zdarza się pierwszy raz. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe odpowiedzialnym za tą sytuację jest gospodarz uroczystości, 
który podejmował decyzję i jako Przewodniczący Rady nie ponosi za to odpowiedzialności.  
R. Podkówka poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna znalazła dwa rachunki za programy artystyczne w 
kwocie po 5 tys. zł. Rachunki z ZOOKiS-u, z imprez we Włodzieninie i w Branicach, grupa „Music 
Box” - Pan G. Humeniuk.  
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP jadąc po 
przedszkolach, pytała się m.in. Panią Dyrektor D. Krupa we Włodzieninie, co to był za występ, jak był 
przeprowadzony występ. Następnie R. Podkówka powiedział, Ŝe imprezę przygotował Pan Humeniuk 
razem ze swoją mamą Panią Humeniuk, „mamusia przebrana za Zozola”. Następnie zwrócił uwagę, Ŝe 
takie koncerty, występy są warte 200-300 zł, nie 5 tys. zł. Zwrócił uwagę, Ŝe podobny występ odbył 
się w szkole w Uciechowicach i był wart 200zł. Powiedział, Ŝe nie wie, jakie układy w gminie ma Pan 
Humeniuk. Zapytał czy jest moralnie wystawiać tak wysokie rachunki, gdy jest brak pieniędzy i czyni 
się wiele oszczędności w gminie. 
R. Zakowicz zwrócił uwagę na problem, jaki mają rolnicy ze stanem dróg dojazdowych do pól 
podczas wywoŜenia buraków z pól. Powiedział, Ŝe kamień do utwardzania dróg rozwiązałby ten 
problem. Zaproponował, aby sprowadzić kamień, tłuczeń z Czech, którego koszt transportu wyniósłby 
1 tys. zł za transport, następnie rolnicy we własnym zakresie wykonaliby pozostałą część prac. Bardzo 
zły stan dróg powoduje, Ŝe poruszanie się nawet ciągnikiem nie jest łatwe. 
R. Lenartowicz zwrócił uwagę, Ŝe na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w gminie, naleŜało 
wykorzystać płyty betonowe, gdy było to moŜliwe. 
R. Deptuła zapytał Wójta o interpelację, która była złoŜona w sprawie zadaszenia przystanku 
autobusowego w Jędrychowicach, oraz o interpelację w sprawie wykonania oświetlenia w Lewicach. 
Następnie zwrócił uwagę dotyczącą znaku obowiązującego na drodze Lewice - Włodzienin, znak ten 
ogranicza poruszanie się pojazdów do 20t, co jest w rzeczywistości fikcją. 
R. Dornfeld zwrócił uwagę, aby dopilnować wykonywania nawierzchni dróg w Branicach, firma 
wykonuje prace w czasie złych warunków atmosferycznych, co moŜe znacznie pogorszyć jakość 
nawierzchni i jej okres uŜytkowania. 
R. Lenartowicz podziękował osobom ze spółki wodnej, którzy wykonali wykop rowu w 
Boboluszkach. Prace wykonali bardzo dobrze mimo cięŜkich warunków atmosferycznych. 
Pan Wójt powiedział, Ŝe w sprawie dróg dojazdowych do pól, nie wiele moŜna zrobić, jest to problem, 
który istnieje juŜ od wielu lat, jednak przeanalizuje ten problem i sprawdzi jak moŜna go rozwiązać. 
R. Zakowicz zapytał o moŜliwość dostarczenia kamienia przez gminę, resztę prac wykonaliby rolnicy. 



Pan Wójt odpowiedział, Ŝe będzie się starał rozmawiać z firmą w sprawie kamienia. W sprawie 
wykonania oświetlenia, prace zostały zawieszone, poniewaŜ odbędą się rozmowy z firmą montującą 
urządzenia elektryczne, moŜliwy jest wzrost kosztów. Są środki zabezpieczone w budŜecie na 
oświetlenie miejscowości, jednak w przypadku wzrostu kosztów oświetlenia i eksploatacji, naleŜy się 
zastanowić czy warto stawiać kolejne lampy, gdy braknie środków na zapłacenie oświetlenia. W 
sprawie przystanku w Jędrychowicach gmina stara się o pozyskanie działki z Agencji Nieruchomości 
Rolnych, jednak wszelkie uzgodnienia, procedury są bardzo długie. Docelowo naleŜało by ustawić 
prowizorycznie przystanek na tym gruncie, ze względu na warunki atmosferyczne. Istnieje pełna 
dokumentacja rozmów jakie są prowadzone z agencją. Spółka TOP FARMS zwróciła się z prośbą, o 
moŜliwość wywoŜenia buraków przy drodze powiatowej, gdzie będą składowane. Znaki będą 
prawdopodobnie zdjęte na okres wywoŜenia buraków, teren jest rolniczy, trzeba być wyrozumiałym  
T. Telega poinformował, Ŝe kaŜdy kierowca otrzymał do ręki informację, aby przez mostek poruszać 
się z prędkością 20 km/h.  
R. Deptuła powiedział, naleŜy zdjąć znaki ograniczające ładowność pojazdów, tak aby kierowcy nie 
obawiali się mandatów za wykroczenie jadąc ta drogą w sezonie buraczanym. Zapytał takŜe, co dalej 
za zaporą na zalewie. 
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe zostaną wykonane dodatkowe prace, zapora nie przecieka, zbiornik będzie 
napełniony, termin zaleŜy to od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnej. 
Sołtys z Lewic zapytał Pana Wójta i Pana Radnego Powiatowego o mostek pomiędzy wsią 
Jędrychowice i Lewice. Mostek obsuwa się i obrywa z obu stron, w zakresie jego remontu nie 
poczyniono Ŝadnych kroków, w okresie buraczanym ulegnie większym uszkodzeniom. Mostek ten w 
tej chwili, łączy jedyną drogę wyjazdową z Lewic do Głubczyc.  
Sołtys z Jakubowic zwrócił uwagę, Ŝe droga dojazdowa do pól w miejscowości Jakubowice, jest 
rozjeŜdŜona, powstały koleiny. Zapytał kto w takim przypadku powinien wykonać naprawę drogi, 
następnie dodał, Ŝe nowa nawierzchnia asfaltowa w miejscowości jest popękana. 
Sołtys z Włodzienina Kolonii zapytała, kiedy będzie wykonane zaplecze gospodarcze dla mieszkań 
socjalnych, następnie zapytała kiedy będzie wykonana naprawa przystanku autobusowego. 
Sołtys z Włodzienina powiedział, Ŝe na ostatniej sesji dowiedział się, Ŝe sprawa umów dotyczących 
wywózki śmieci nie naleŜy do sołtysa, następnie zapytał o zanieczyszczanie środowiska na Ŝwirowni, 
poprosił o określenie co naleŜy do obowiązków sołtysa. Powiedział, Ŝe są kłopoty z zebraniami 
wiejskim, określaniem ich terminów, godzin. Dodał, ze wśród dwóch Wójtów jest trzeci Wójt, którym 
jest R. Szyhyński z Włodzienina, który sam ustala terminy zebrań wiejskich. 
Sołtys Włodzienina Kolonii zwróciła uwagę, Ŝe R. Szyhyński był obecny na zebraniu wiejskim we 
Włodzieninie Kolonii i był bardzo pomocny w zebraniu. 
Sołtys Włodzienina poprosił, aby wójt ustalał terminy zebrań, poniewaŜ ludzie są wprowadzani w 
błąd. 
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe jako Wójt zwołuje zebrania, na których widnieje podpis Wójta Gminy 
Branice. Zebrania w sprawie podziału środków zwołuje sołtys, jest to w zakresie obowiązków sołtysa. 
Do 30 września naleŜało złoŜyć odpowiedni wniosek dot. podziału środków. Nadrzędnym celem tego 
typu zebrania jest podział środków funduszu sołeckiego, nie Wójt o tym decyduje. Wójt zaproponował 
debatę z projektantem zagospodarowania przestrzennego, tego typu debata ma się odbyć w przyszłości 
po opinii Ministra Rolnictwa w sprawie odrolnienia terenów rolniczych. 
Sołtys Włodzienina odpowiedział, Ŝe za późno dostał wiadomość, powinien być wcześniej 
informowany. 
Sołtys Gródczan zapytał Wójta czy kierowcy samochodów cięŜarowych, wywoŜących buraki z pól, 
płacą jakikolwiek podatek za to, Ŝe niszczą drogi. Powiedział, Ŝe lekcewaŜą sobie przepisy, nawracają 
na drodze gminnej na trzy razy w miejscach gdzie nie powinno się tego robić. Czy jest moŜliwość 
płacenia przez kierowców dodatkowego podatku za niszczenie dróg. 
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe podatek płacą kierowcy pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy. 
NaleŜałoby się przyjrzeć przepisom czy, ktoś rzeczywiście nie powinien ponosić kosztów z tytułu 
odszkodowania za spowodowane szkody na terenie naszej gminy. 
R. Podkówka zaproponował, aby na kolejną sesję zaprosić kogoś z ZGW z Raciborza, w sprawie 
drzew na rzece, które spiętrzają wodę co w przyszłości moŜe grozić powodzią. 
Zwrócił uwagę, aby podczas prac remontowych drogi z Bliszczyc do Branic, powiat zapłacił firmie 
wykonującej prace tak, by droga została dobrze wykonana. Na dzień dzisiejszy zły stan drogi bardzo 



utrudnia poruszanie się, niszczy zawieszenia samochodów. Następnie poinformował o dziurach w 
nawierzchni przy posesji Pana Lisiaka z Bliszczyc. PrzejeŜdŜające samochody wpadają w dziury przy 
posesji i woda chlapie na dom Pana Lisiaka, co w znacznym stopniu uszkadza budynek. 
Sołtys Włodzienina powiedział, Ŝe nie mówi złośliwie w sprawie śmieci. Pan Lichtorowicz spisał 
protokół w sprawie wysypiska. 
Pan Wójt powiedział, Ŝe nie wszyscy we Włodzieninie podpisali umowy dotyczące wywozu śmieci, 
podziękował sołtysowi za zainteresowanie w tej sprawie. Wysypisko jest przeznaczone dla wywozu 
ziemi i gruzu, trudno jest dopilnować co ludzie wywoŜą. Szlaban zabezpieczający wysypisko został 
zniszczony. 
Sołtys Włodzienina powiedział, Ŝe Pan Lichtorowicz był na kontroli wysypiska Pana Chmielewskiego 
i o to wysypisko pyta sołtys. 
R. Telega wyszedł z sali obrad. 
Wójt odpowiedział, Ŝe zwrócił się w tej sprawie do Pana Chmielewskiego, który odpowiedział, Ŝe są 
to śmieci mieszkańców Włodzienina. Wysypisko będzie zasypane, wyrównane. 
R. Podkówka zapytał czy wysypisko w Bliszczycach, przy byłej strzelnicy jest legalnym, 
wysypiskiem, zaproponował, aby umieścić tam znak zakazu wysypywania śmieci . 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie jest to legalnym wysypiskiem. 
R. Zakowicz zapytał czy uda się sprawa transportu kamienia z Czech. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe radził, by nie sprowadzać kamienia z Czech. 
 
Ad. 18 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław Lenartowicz 
zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
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