
Protokół Nr XLVI/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 26 stycznia 2010 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, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Stefan Grefling – 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2010 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy na 2010 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy 

Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania. 

13. Podjęcie chwały w sprawie dzierŜawy nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet Gminy Branice. 

        15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. 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. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Ad. 4. 
R. Dornfeld zwrócił uwagę, aby w protokole było wyraźnie zaznaczone, Ŝe R. Chuchla w 
trakcie sesji zwołał Komisję BudŜetowo - Finansową 
Wszedł na salę Radca Prawny S. Grefling. 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
Poinformował o turnieju samorządowym, który ma się odbyć w najbliŜszy piątek oraz o 
organizowanym turnieju strzeleckim. 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
Poinformował, Ŝe uczestniczył w spotkaniu w sprawie lokalizacji w Gminie Branice, zespołu 
wyjazdowego karetki pogotowia ratunkowego. Dodał, Ŝe z przeprowadzonych analiz wynika, 
Ŝe jest zasadne powstanie tego typu zespołu ratunkowego w gminie. Poinformował o turnieju 
tenisa stołowego, który odbędzie się 7 lutego oraz 13 lutego turniej dla „trampkarzy”. 
 
Ad. 7. 
(Informacje Przewodniczących Komisji zostały przedstawione w dalszej części obrad sesji) 
 
Ad. 8. 
Nie było. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Telega – 1 int.  
 
Ad. 10. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
pozytywnie odniosła się do proponowanego planu pracy Rady Gminy Branice na 2010 r. 
R. Zakowicz przedstawił wnioski Komisji BudŜetowo – Finansowej (stanowi załącznik do 
protokołu). 
Pozostałe Komisje pozytywnie odniosły się do proponowanego planu pracy Rady Gminy 
Branice na 2010r. 



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do planu 
pracy Rady Gminy pkt. dot. udzielenia informacji na temat działalności Szpitala Powiatowego 
w Głubczycach: 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 
  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wykreślenia z planu pracy 
Rady Gminy Branice pkt. dot. uchwalenia budŜetu Gminy Branice na 2011 r. 
Za: 6   Przeciw: 8   Wstrz.:0 
 
R. Dornfeld, zapytał czy Przewodniczący Rady przedstawi sprawozdanie z tego, co zostało 
zrealizowane z planu pracy Rady z zeszłego roku. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wszystkie zamierzenia planu pracy Rady, jakie były na 
2009 rok zostały zrealizowane, pierwsze pkt., jakie są wprowadzane do porządku obrad sesji 
są wprowadzane zgodnie z planem pracy Rady Gminy. 
Wszedł Radny Powiatu Głubczyckiego Pan B. Pospiszyl. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Rady Gminy na 2010 r: 
Za: 14                                              Przeciw: 0                                         Wstrz.: 0 
    

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Branice na 2010 rok 

/ Uchwała Nr XLVI/243/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ad. 11. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
wnioskuje o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej pkt. dot. kontroli wydatków 
ZOOKiS-u oraz jednostek podległych w 2009 r. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowo - Finansowa wnioskuje o wykreślenie z 
planu pracy wykreślić miesiąc grudzień i dopisać w miesiącu styczniu kontrolę spraw 
bieŜących oraz w miesiącu lutym wprowadzić pkt. dot. przepływów finansowych ZOOKiS-u. 
R. Glapa powiedział, Ŝe Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych jest za 
przedstawionym planem pracy. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe Komisja Rolno - Ekologiczna jest za przedstawionym planem 
pracy. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w tej chwili mamy dwa wnioski i przypomniał o 
uwadze, aby Komisja Rewizyjna przeprowadzając kontrolę sporządzała protokół pokontrolny. 
R. Kawulok powiedział, aby Przewodniczący Komisji wypowiedział się na temat złoŜonych 
wniosków. 
R. Podkówka poprosiła, aby R. Dornfeld wypowiedział się na ten temat, poniewaŜ był 
wnioskodawcą pierwszego wniosku. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe poniewaŜ jest skarga na wydatkowanie środków, przez ZOOKiS 
oraz kilkukrotnie ten temat był podejmowany na sesji, w związku z tym przeprowadzenie 
kontroli najlepiej wyjaśni tą sprawę. 
Przewodniczący Rady przypomniał treść dwóch wniosków, które zostały złoŜone przez 
Komisje. 
R. Chuchla zapytał Radcę, czy Rada Gminy uchwalając roczny plan, moŜe „rok szatkować, 
urywając miesiąc grudzień”, przypomniał, Ŝe jest to tylko plan. 
S. Grefling powiedział, Ŝe jest to tylko plan, który stanowi pewne wytyczne, odejście od 
planu nie stwierdza niewaŜności uchwały podjętej poza planem. Są to wytyczne, które moŜna 



ustalić według własnego pomysłu. Dodał, Ŝe nie widzi przeszkód wykreślenia z planu 
miesiąca grudnia, jeśli jest przewidziane, Ŝe kadencja będzie krótsza niŜ rok. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z planu pracy Komisji 
Rewizyjnej miesiąc grudzień i dopisać w miesiącu styczniu kontrolę spraw bieŜących:  
Za: 3                                              Przeciw: 9                                         Wstrz.: 2 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o dopisanie w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej w miesiącu lutym, kontroli przepływów finansowych ZOOKiS: 
Za: 12                                              Przeciw: 0                                         Wstrz.: 2 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok: 
Za: 13                                              Przeciw: 0                                         Wstrz.: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2010 rok 

/ Uchwała Nr XLVI/244/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad. 12. 
Wójt powiedział, Ŝe dokładnie wyjaśnił wszystko na Komisjach oraz poinformował, w jakim 
celu podejmowana jest ta uchwała. 
Wszystkie Komisje odniosły się pozytywnie do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za : 14     Prz.:0    Wstrz. 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 
Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich 

pobierania 
/ Uchwała Nr XLVI/245/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13. 
Wójt poinformował, Ŝe został złoŜony wniosek w sprawie dzierŜawy nieruchomości 
gminnych, w związku, z czym został przedstawiony na sesję Rady Gminy. 
R. Podkówka - Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP odrzuciła 
wniosek. 
R. Zakwicz - Komisja BudŜetowo - Finansowa odrzuciła wniosek. 
R. Glapa – Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych odrzuciła wniosek. 
R. Kawulok – Komisja rolno – Ekologiczna odrzuciła wniosek. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody wypracowała 
stanowisko mówiące o tym, iŜ takie obiekty jak elektrownie wiatrowe, szczególnie od szpitali 
powinny być stawiane w bardzo dalekich odległościach, Rada powinna się tym zająć i 
dokładnie temu przyjrzeć. Dla 500-600 osób pracujących w ROPS-ie, DPS-ie i Szpitalu jest to 
jedyne źródło utrzymania i powinno się to szczegółowo zbadać. Następnie zapytał Radcę czy 
projekt uchwały budŜetowej musi być zgodny z uchwałą budŜetową, czy musi być zgodna z 
projektem. 
S. Grefling odpowiedział, Ŝe jeŜeli projekt został przegłosowany to powinien być zgodny z 
uchwałą. 



R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja rewizyjna zajmowała się tą sprawą i proponuje, aby 
Rada Gminy sama się przyjrzała projektowi uchwały w sprawie zagospodarowania 
przestrzennego. 
 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za : 0     Prz.:14    Wstrz. 0 
 
Ad. 14. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, Ŝe w tym punkcie obrad sesji informacji powinien 
udzielić Skarbnik Gminy Branice, którego nie ma na sali. W związku, z czym ogłosił krótką 
przerwę. 
Wszedł Pan Tadeusz Krupa Radny Powiatu Głubczyckiego. 
Skarbnik wyjaśnił, Ŝe gmina zaciąga kredyt na wkład zabezpieczający i przekazuje w formie 
poŜyczki do instytucji kultury. Instytucja kultury realizuje inwestycje, przystępuje z 
wnioskiem o płatność do Sejmiku Wojewódzkiego, otrzymuje pieniądze, spłaca je do gminy a 
gmina spłaca w tym momencie kredyt. 
Wszystkie Komisje odniosły się pozytywnie do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za : 12     Prz.:0    Wstrz. 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budŜecie gminy 
/ Uchwała Nr XLVI/246/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15. 
Przewodniczący Rady poinformował o skardze Pana Malewicza, która wpłynęła do biura 
Rady Gminy. Zaproponował, aby skargę skierować do Komisji Rewizyjnej. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna zajmowała się tym aspektem, sprawą z tym 
związaną w związku, z czym opinia mogłaby być odczytana i moŜna by decyzje w sprawie 
skargi podjąć na dzisiejszej sesji. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe skargę naleŜy skierować do Komisji Rewizyjnej, poniewaŜ są to 
bardzo powaŜne zarzuty. Musi być to wyjaśnione, Komisja moŜe porozmawiać z Panem 
Wójtem, aby wytłumaczył sprawę. 
R. Dornfeld zapytał, czy Komisja rewizyjna zajmowała się juŜ tą sprawą, konkretnie 
wydatkowaniem środków. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Realizacji Zadań społecznych Oświatowych i OSP 
podczas lustracji przedszkoli pytała o występy artystyczne, ich koszta. Komisja zaŜądała 
analityki kont przedstawień we Włodzieninie i Bliszczycach, których koszt wyniósł 5 tys. za 
kaŜdy występ. Podobne przedstawienie w Uciechowicach kosztowało 200 zł, największe 
przedstawienie teatru z Krakowa kosztowało 800 zł. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wnioskuje o skierowanie skargi do Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o skierowanie skargi do Komisji 
Rewizyjnej: 
Za : 11     Prz.:0    Wstrz. 3 
 
R. Chuchla zwrócił uwagę, aby Komisja Rewizyjna zajęła się formalnie skargą, by odpowiedź 
konkretnie dotyczyła skargi. 
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe 12 lutego w ZSM Głubczyce odbędzie się druŜynowy 
turniej tenisa stołowego, na który serdecznie zaprosił wszystkich obecnych. Dodał, Ŝe takŜe 
19 lutego odbędzie się turniej o Puchar Starosty na stadionie KS Polonia.  
T. Krupa powiedział, Ŝe dwa tygodnie temu do samorządów gmin zostały rozesłane 
regulaminy. Głównym celem turnieju jest popularyzowanie aktywnego wypoczynku wśród 



samorządowców, wzmocnienie kontaktu pomiędzy gminami oraz powiatem, dobrowolne 
wsparcie organizacji stowarzyszeń oraz jednostek działających na terenie powiatu 
głubczyckiego. Zebrane fundusze są przekazywane na cel w danej gminie. Cały dochód 
turnieju z dnia 12 lutego przeznaczony będzie na pomoc dla Haiti. Pierwszy turniej 
samorządowy odbędzie się 29 stycznia w Branicach, gmina będzie gospodarzem imprezy i 
zadecyduje, na jaki cel zostanie przeznaczony dochód z imprezy. RównieŜ 30 stycznia 
odbędzie się turniej strzelectwa sportowego w gminie Kietrz. W tym roku do regulaminu 
wprowadzono nowe zasady polegające na tym, Ŝe w dwóch konkurencjach piłki noŜnej i piłki 
siatkowej samorządy mogą wybrać dwóch pracowników z Urzędu Gminy. 
R. Dornfeld zapytał Starostę o sprawę remontu drogi Wiechowice – Głubczyce, w jaki sposób 
będzie wyglądał remont, bo prawdopodobnie projekt nie będzie finansowany z tzw. 
„schetynówek”. Czy w jakimś innym projekcie jest brana pod uwagę, poniewaŜ na początku 
były koncepcje przekazania do województwa, jaka jest dalsza wizja powiatu w sprawie drogi. 
Starosta odpowiedział, Ŝe droga jest obecnie na liście rezerwowej i powiat liczy, Ŝe znajdzie 
się na liście podstawowej, poniewaŜ wszystkie przetargi, które się odbywają w ramach 
„schetynówki” są mniejsze o ok. 30-35% od przewidywanej kwoty i przy takiej tendencji, 
jeŜeli się utrzyma to droga będzie realizowana. Do końca lutego będą znane kwoty 
wszystkich przetargów w woj. Opolskim. 
R. Zakowicz zapytał, czy realizacja remontu będzie jeszcze w tym roku.  
Starosta powiedział, Ŝe tak, poniewaŜ program tzw. „schetynówek” jest realizowany 
konkretnie w danym roku. 
R. Podkówka zapytał starostę o pomoc w sprawie udroŜnienia kanału burzowego w 
miejscowości Bliszczyce od strony Branic, który jest zamulony, niedroŜny i przez to dochodzi 
do zalewania piwnic w tej części miejscowości. Zapytał takŜe, czy w budŜecie powiatu na rok 
2010 jest przewidziany remont drogi do Bliszczyc. 
Starosta odpowiedział, Ŝe w sprawie kanału burzowego nie posiada informacji, a z powodu 
zimy nie jest moŜliwe wykonanie udroŜnienia. W sprawie remontu drogi do Bliszczyc 
powiedział, Ŝe w budŜecie jest określona kwota na remonty dróg, konkretne odcinki, które 
będą remontowane zostaną określone po okresie zimy. 
R. Telega zgłosił prośbę, aby piaskarka częściej przejeŜdŜała i posypywała drogi z powodu 
złych warunków w trakcie mrozów i bardzo śliskich dróg. 
Starosta powiedział, Ŝe w dniu wczorajszym drogi miały być posypane piaskiem z solą.  
R. Mokrzycki zapytał czy nie moŜna zaradzić temu problemowi chemicznymi sposobami. 
Starosta powiedział, Ŝe jeŜeli drogi były by traktowane chemicznie to nie było by stać 
powiatu na remonty dróg. Obecna zima juŜ w tej chwili kosztowała powiat prawie 450 tys. 
Zgodnie z wytycznymi ma być zapewniona przejezdność, wykonawcy są róŜni, najgorzej jest 
na terenie Gminy Głubczyce. 
R. Deptuła zapytał Starostę o dalsze prace nad wykonaniem drogi Lewice – Zubrzyce, 
odcinek Zubrzycki. Czy jest zapewnione wykonanie tego odcinka w budŜecie na rok 2010. 
Starosta odpowiedział, Ŝe nie on jest adresatem w tej sprawie. Wspólnie pracuje z Wójtem, 
aby Gmina Głubczyce złoŜyła wniosek, by była dalsza realizacja. Jest wola burmistrza na 
wykonanie tej inwestycji, jednak nie jest do końca wykonany projekt. 
R. Bryl zapytała o zimowe utrzymywanie dróg. Powiedziała, Ŝe w obrębie powiatu są drogi 
utrzymane, po których moŜna jeździć i są drogi, o których trudno powiedzieć, aby były 
utrzymane, konkretnie chodzi o drogę Włodzienin – Wiechowice. Droga do Włodzienina jest 
utrzymana natomiast droga od Włodzienina do Niekazanic jest tragiczna. Jest ślisko, w 
drodze powstały wyboje, co bardzo utrudnia jazdę. Zwróciła uwagę, Ŝe tylko raz w styczniu 
jechał pług, który posypał drogę piaskiem z solą. Roztopiony śnieg nie jest odsuwany na 
pobocze, przez co tworzą się koleiny, uniemoŜliwia to bezpieczne mijanie się z innymi 
samochodami. Dodała, Ŝe w innych powiatach drogi są znacznie lepiej utrzymane. 



Starosta powiedział, Ŝe jechał drogą przez Jędrychowice i uwaŜa, Ŝe droga jest poprawna do 
jazdy, wracając pojedzie odcinkiem drogi, o którym wspomina Radna i sprawdzi sytuację. 
R. Bryl zwróciła uwagę, aby dopilnować oczyszczenie dróg z lodu, gdy temperatura 
wzrośnie, aby pługi usunęły rozluźniony lód. 
Starosta powiedział, Ŝe zgadza się z tym, Ŝe niektóre odcinki dróg są fatalne, wykonawcy są 
róŜni, są starania, w miarę moŜliwości wykonane usługi są kontrolowane, w przyszłości pługi 
będą wyposaŜone w system GPS dla lepszej kontroli.  
R. Podkówka powiedział, Ŝe jego zdaniem drogi w czasie zimy są dobrze utrzymane i lepiej, 
aby wykonać więcej remontów dróg latem niŜ w zimie stracić zbyt wiele pieniędzy na 
posypywanie dróg. Droga z Bliszczyc do Michałkowic jest dobrze utrzymana, natomiast 
droga z Bliszczyc do Branic jest cała pokryta lodem i nie jest utrzymywana. 
T. Krupa powiedział, Ŝe rozumie niezadowolenie z panującej sytuacji, jednak nie rozumie, 
dlaczego od sesji do sesji gromadzi się wiele argumentów, które są przedstawiane w trakcie 
sesji, natomiast nikt z Radnych i Sołtysów nie interweniuje i nie zgłasza problemy Radnym 
Powiatowym. W tej kadencji nie zdarzyło się, aby lekcje były odwołane. Poinformował, Ŝe po 
otrzymaniu inf. o zagroŜeniu w miejscowości Włodzienin, poprosił o pomoc pana kierownika, 
który natychmiast zajął się tą sprawą i poszerzono pobocza, które utrudniały jazdę. Dodał, Ŝe 
jadąc drogami Powiatu Raciborskiego uszkodził, koło, które uniemoŜliwiło dalszą jazdę, 
dlatego teŜ nie rozumie argumentów Radnych, iŜ w innych powiatach drogi są lepiej 
utrzymywane. Powiedział, Ŝe często ludzie narzekają na istniejące warunki, ale nikt osobiście 
nie zgłasza tego organom samorządu terytorialnego. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wszystkim powinno zaleŜeć na dobru mieszkańców i 
aby nie traktować uwagi i sugestie jako atak na kogoś.  
Starosta powiedział, Ŝe trudno jest przewidzieć, jaka będzie pogoda za kilka dni. 
Wójt dodał, Ŝe obecna zima jest zimą trudną, nieporównywalną z ubiegłoroczną. Nie naleŜy 
popadać w histerię. W trakcie tej zimy jest niewiele przypadków spóźnień w dojazdach 
autobusów do szkół, bądź odwołania zajęć. 
R. Telega powiedział, Ŝe nie zgadza się z tym, Ŝe nikt nie zgłasza problemu, często dzwoni do 
Urzędu Gminy i załatwia tego typy sprawy poprzez Pana Kukuczkę. Zapytał Wójta czy 
powinna być odśnieŜana droga relacji Lewic- Zubrzyce oraz Dzbańce – RogoŜany. 
Wójt odpowiedział, Ŝe Ŝadna z wymienionych dróg nie jest objęta utrzymaniem zimowym. 
Pierwsza droga nie jest dopuszczona do uŜytkowania i moŜe być uŜytkowana jedynie do 
mostu lub jako dojazd do pól. Na odcinku Dzbańce – RogoŜany widnieje znak inf. o tym, iŜ 
droga nie jest objęta utrzymaniem zimowym, do RogoŜan istnieje alternatywny dojazd 
poprzez drogi powiatowe.  
R. Podkówka zwrócił uwagę na problem nad rzeką Opawą. PowaŜne zakrzaczenia groŜą 
przerwaniem wału. Czesi dobrze wycinają zakrzaczenia wzdłuŜ brzegu rzeki, w starych 
korytach rzeki tworzą się duŜa zakrzaczenia. 
Wójt powiedział, Ŝe na prośbę gminy RZGW rozpoczyna prace od Wiechowic, są to plany 
długo falowe ze względu na ograniczone środki.  
R. Telega  zapytał Wójta o sprawę złoŜonego wniosku do POKL w sprawie przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, niektórych osób z terenu naszej gminy, co to oznacza. 
Wójt powiedział, Ŝe jest to Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dotyczy to osób, które juŜ 
wiele lat są osobami bezrobotnymi bądź nigdy nie pracowały. Jest to forma zachęcania do 
aktywności zawodowej, w tej chwili było 8 pań, które uczyły się, brały udział w 
prowadzonych kursach. Program ten jest w 100% opłacony przez budŜet państwa. Chodzi o 
to, aby kobiety, które nie pracowały, podjęły pracę. Są na to przeznaczone równieŜ pieniądze 
z Unii Europejskiej. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Pani Dyrektor Głubczyckiego Biura Pracy przedstawiając inf. o 
bezrobociu wspomniała, Ŝe wśród 12% bezrobotnych 8-9% stanowią ludzie wykluczeni, 



którzy nigdy nie pracowali i chodzi o to, aby wykorzystać środki z Unii Europejskiej i 
przywrócić tych ludzi do społeczeństwa. 
R. Zakowicz zapytał, czy wykonawca, który odśnieŜa drogę powiatową, czy odśnieŜa w 
chwili, gdy uwaŜa, Ŝe zaistniałą taka potrzeba czy czeka na sygnał w tej sprawie. 
Starosta powiedział, Ŝe Kierownik Wydziału Drogownictwa ma dyŜury i w ramach dyŜuru w 
chwili, gdy jest wiatr, opady to informuje odpowiednie osoby o tym, aby wyjechać. W 
wyniku obserwacji prognoz pogodowych przewidywane są potrzeby wyjazdów i odśnieŜania 
dróg. 
Sołtys wsi Dzbańce Osiedle zapytała, kto powinien odśnieŜać i zadbać o drogi osiedlowe. 
Wójt powiedział, Ŝe jeŜeli jest to droga gminna to naleŜy ten obowiązek do gminy, 
odpowiedzialny za to jest Pan Z. Lichtorowicz i naleŜy mu to zgłaszać, a pod jego 
nieobecność Pani M. Pączko lub Pan A. Murzyn. MoŜna takŜe ostatecznie zgłaszać to Panu P. 
Kukuczce. 
 
Ad. 16 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
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M. Zakowicz 
 


