
Protokół Nr XLII/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 28 października 2009 r., godz. 14.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 10 ( nieobecni: r. Paweł Dornfeld, r. Roman 
Lenartowicz, r. Władysław Lenartowicz, r. Janusz Mokrzycki, r. Zdzisław Telega). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Piotr Kukuczka – Zastępca Wójta Gminy Branice, 
Iwona Kopaniecka – Podinsp. ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych 
 

Porządek obrad : 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4.   Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej 
5.   Wolne wnioski i zapytania. 
6.    Zakończenie sesji. 
 
 
Ad. 1. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Branice Wojciech Chuchla otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Wiceprzewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały 
gdyŜ na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 9. 
 
Ad. 3. 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
Za: 9    Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Ad.4 
Wiceprzewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy Branice. 
Weszła radna Bernadetta Bryl. 
Wójt przeprosił za zaistniałą sytuację. Poinformował, Ŝe droga której dotyczy uchwała, 
została w 2002 r. wykreślona z zasobów dróg gminnych. Wyjaśnił, Ŝe do 29 października 
2009 r. wymagane jest dostarczenie do Urzędu Wojewódzkiego pełnej dokumentacji w celu 
pozyskania środków na budowę drogi do Jabłonki, w związku z czym niezbędna jest zmiana 
drogi do kategorii dróg gminnych.  
R. Glapa powiedział, Ŝe musimy odwrócić bieg wydarzeń 
Wójt powiedział, Ŝe podobna sytuacja była z drogą relacji Lewice-Zubrzyce, która takŜe 
została zdjęta z kategorii dróg gminnych w celu pozyskania środków z wojewódzkiego 
funduszu ochrony gruntów rolnych, a następnie podjęto uchwałę w sprawie ponownej zmiany 
kategorii drogi.  
R. Zakowicz powiedział, Ŝe był przekonany, Ŝe droga do Jabłonki jest drogą gminną. 
Wójt powiedział, Ŝe rozmawiał z Wojewodą w sprawie podejmowanej dziś uchwały, który 
wyraził zgodę na dostarczenie uchwały do dnia jutrzejszego. 



Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 10                                              Przeciw: 0                                    Wstrz: 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

drogi wewnętrznej 
/ Uchwała Nr XLII/233/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.5.  
R. Kawulok zapytał Wójta, czy droga z Wiechowic do DzierŜkowic będzie w tym roku 
remontowana. 
Wójt odpowiedział, Ŝe powinno to juŜ być zrobione, po rozstaniu się z Panem z Wrocławia, 
który chciał za projekt techniczny drogi z Wiechowic do DzierŜkowic 53 tys. zł. Nowa firma 
wykona projekt znacznie taniej. W przyszłym roku gmina będzie się starać zgłosić projekt do 
RPO lub w 2011 r. w ostatnim naborze, zgłosi projekt do tzw. „schetynówek”. 
R. Zakowicz przypomniał o zaistniałej sytuacji w Jakubowicach. 
R. Podkówka zaproponował, aby drogę Bliszczyce – Lewice zgłosić do programu 
operacyjnego. 
Wójt powiedział, Ŝe jest to rozmowa na późniejszy termin. Po rozmowie ze skarbnikiem, 
stwierdził, Ŝe przyszłym roku budŜet gminy będzie mniejszy o 1 milion zł z powodu 
zmniejszonych subwencji. Wraz ze skarbnikiem będzie to dokładnie wyjaśnione i 
przedstawione z czego wynikają zaistniałe straty 
Zastępca Wójta poprosił Wójta, aby wyjaśnił sprawę drogi do oczyszczalni. 
Wójt powiedział, Ŝe droga nie jest elementem oczyszczalni, została odrzucona z projektu i 
będzie musiała być wykonana przez gminę na własny koszt. Wykonywany jest projekt 
techniczny drogi i do końca grudnia będzie zgłoszona do FOGR-u. 
R. Deptuła zwrócił uwagę na wykonanie drogi z Lewic do Bliszczyc oraz drogi od świetlicy 
do cmentarza, boiska sportowego. 
Wójt odpowiedział, Ŝe w przyszłym roku będzie przeznaczone 850 tys. zł na odtworzenie 
dróg po pracach kanalizacyjnych. Będzie wykonana droga tzw. „Jędrychowicka”.  
R. Deptuła powiedział, Ŝe droga miała być wykonana w tamtym roku 
Wice Wójt powiedział, Ŝe nie obiecał wykonania drogi do cmentarza, nie pamięta takiej 
rozmowy. 
R. Glapa zapytał R. Deptułę komu będzie słuŜyła ta droga. 
R. Deptuła odpowiedział, Ŝe wszystkim będzie słuŜyła, posłuŜy jako dojazd do boiska i do 
cmentarza oraz, Ŝe naprawi ona problem napływu wody na posesję Pani Anny Gawłowskiej. 
R. Podkówka poinformował o rozmowie z Panią Halicką, która powiedziała, Ŝe Wice Wójt 
obiecał, iŜ gmina pokryje 100% kosztów za wymianę okna. 
Wice Wójt odpowiedział, Ŝe nie rozmawiał z zainteresowaną o wysokości pokrycia kosztów 
przez gminę. Gmina wymienia okna w lokalach naleŜących do gminy pokrywając 50% 
kosztów. Pani Halicka nie przeprowadziła rozmowy dotyczącej wysokości pokrycia kosztów. 
 
Ad. 6. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech 
Chuchla zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołował : 
M. Zakowicz 



 


