
Protokół Nr XLIX/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 27 kwietnia 2010 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni: E. Deberny i J. 
Zakowicz.). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Barbara Piekarska – była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uciechowicach, 
Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, 
Henryk Dylong – Dyrektor firmy REMONDIS, 
Marzena Forystek – Radca prawny, 
Sołtysi. 
 
 

Porządek obrad 
Rady Gminy Branice 

w dniu 27 kwietnia 2010 r. 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wręczenie odznaczenia dla Pani Barbary Piekarskiej 

5. Udzielenie informacji nt. usuwania nieczystości na terenie gminy Branice. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

8. Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 

9. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 

10. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 

11. Interpelacje radnych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice. 

• Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Branice za 2009 r. ( omówi 
Wójt Gminy Branice Pan Józef Małek oraz Skarbnik Gminy Branice ), 

• Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii  
o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 
2009 r. (Skarbnik), 

• Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ( przedstawi 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ), 

• Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy  
z wykonania budżetu za 2009 r. ( Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ), 

• Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 



• Przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Branice oraz głosowanie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu „na zakup nowoczesnego 

sprzętu do szkół”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat 

cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w 

gminie Branice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na ochronę zabytków. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu „na remont świetlic wiejskich w 

Gródczanach i Uciechowicach” 

17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na 

obszarze gminy Branice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 

2010 r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont drogi do m. Jabłonka 

20. Dyskusja nt. informatora gminy Branice. 

 21.  Wolne wnioski i zapytania. 

22.  Zakończenie sesji. 

 

 
 

 
 
 
 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał nowy proponowany porządek obrad sesji, który zawierałby 5 pkt 
dodatkowych.  
R. Podkówka powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o przygotowanie projektu uchwały dot. 
zdjęcia środków finansowych z Informatora Branickiego i o przekazanie tych środków na 
funkcjonowanie basenu (stanowi załącznik do protokołu). Dodał, że informator powinien być 
informatorem, a po ostatnim wydaniu okazuje się, że nie spełnia tej funkcji.  
Przewodniczący Rady powiedział, że zwrócił się w tej sprawie o opinie do Pani Radczyni, z 
której wynika, że głównym wnioskodawcą takiej uchwały jest Wójt. 



Radczyni powiedziała, że z uwagi na to, że uchwała dot. zmian w budżecie, organem, który 
sporządza projekt zmian do budżetu w tym przypadku jest Wójt, Przewodniczący Rady nie 
ma kompetencji do sporządzenia projektu takiej uchwały. 
R. Dornfeld zapytał czy w związku z interpretacją, czy w przypadku jeżeli będzie uchwała to 
czy może być ona przegłosowana. 
Radczyni odpowiedziała, że akurat w tym przypadku tej uchwały nie, z uwagi na to, że 
inicjatywę uchwałodawczą zmian do budżetu ma Wójt dla tej konkretnej sprawy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że jest propozycja, aby wręczenie odznaczenia było 
jako pkt 4 porządku obrad sesji. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  pkt 4 
dot. wręczenia odznaczenia dla Pani Barbary Piekarskiej. 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.: 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 16 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont świetlic wiejskich w Gródczanach i 
Uciechowicach. 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 17 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Branice w 

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. 

Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
sesji pkt 18 w sprawie uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki. 
Za: 12   Przeciw: 0   Wstrz.: 1 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji 
pkt 19 w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont drogi do m. Jabłonka 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:1 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy proponowany porządek obrad. 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Ad. 4. 
Wójt powiedział, że Pani B. Piekarska była wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w 
Uciechowicach. Rozpoczynała pracę w tej szkole tradycyjnie od stanowiska nauczyciela. 
Szkoła ta była małym oddziałem wybudowanym w latach 60-ych, wspaniała atmosfera w 
szkole to w dużej mierze zasługa Pani Piekarskiej, która była dyrektorem szkoły 21 lat. W  
roku 96 szkoła została rozbudowana, oddana do użytku, w pełni wyposażona. W czasie 
remontu Pani dyrektor była zawsze na posterunku. Po latach wspaniałego zarządzania szkołą 
Pani B. Piekarska podjęła decyzję o przejściu na emeryturę, w związku z czym za 
pośrednictwem Pani kurator został wystosowany wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o 
nadanie odznaczenia. Właściwą okazją do wręczenia odznaczenia jest dzisiejsza sesja. 
Przewodniczący Rady powiedział, że Pani B. Piekarska była w szkole duchem i ciałem, duch 
nadal pozostał w tej szkole, zapisała się pewną kartą dla społeczności lokalnej co należy 
podkreślić i docenić. 
H. Bilik powiedziała, że to jest to odznaczenie najwyższe w środowisku oświatowym, nadane 
przez Panią Minister K. Hall. Bycie dyrektorem 21 lat to ewenement, który świadczy o tym, 
że była świetnym dyrektorem, tworzyła wspaniałą atmosferę, była postrzegana przez całą 
społeczność jako człowiek oddany oświacie. Odznaczenie jest potwierdzeniem tego faktu. 



Edukację rozwijają, ludzie, nauczyciele, tacy jak Pani B. Piekarska. Projekty realizowane 
przez nauczycieli są ciekawe, rozwijają pasję uczniów oraz dalszy tok kształcenia uczniów. 
Polska wśród krajów Europy ma jeden z najwyższych wskaźników, jeżeli chodzi o liczbę 
osób z coraz wyższym wykształceniem, także średnim. Szkoły pięknieją dzięki pracy 
radnych, ludzi zaangażowanych w rozwój oświaty. 
Nastąpiło wręczenie odznaczenia oraz kwiatów Pani B. Piekarskiej. 
B. Piekarska podziękowała za odznaczenie, które otrzymała. Powiedziała, że 21 lat jako 
dyrektor pracowała tak jak potrafiła najlepiej. W 1984 roku władzę w szkole sprawowali 
Państwo Tomczakowie, w 1986 roku dyrektorem szkoły została B. Piekarska. Wówczas 
żaden z ówczesnych nauczycieli nie miał wykształcenia wyższego, jedynie Państwo Piekarscy 
posiadali takie wykształcenie. W chwili kiedy Pani B. Piekarska odchodziła na emeryturę, 
wszyscy nauczyciele mieli tytuł magistra oraz po dwa lub trzy kierunki studiów ukończone. 
Dodała, że w sytuacje w szkole na ogół były pozytywne, starała się, aby nauczyciele byli 
zaangażowani w swoją pracę, by pokochali swoją pracę. 
R. Bryl osobiście pogratulowała otrzymania wyróżnienia, ze względu na dawną współpracę 
oraz podziękowała Wójtowi za podjętą inicjatywę w tej sprawie. 
H. Bilik dodała, że Pani B. Piekarska jest osobą, którą należy wykorzystać w doskonaleniu 
nauczycieli, przekazywaniu własnych doświadczeń i umiejętności, przekazaniu wiedzy 
nowej, młodej kadrze.  
Podziękowała za zaproszenie oraz życzyła wielu sukcesów na przyszłość. 
Przewodniczący ogłosił 5 min przerwy. 
Przewodniczący Rady poinformował o propozycji, aby przesunąć pkt w sprawie udzielenia 
informacji dot. działania firmy REMONDIS na terenie gminy. 
R. Podkówka wnioskował, aby wprowadzić pkt nt dyskusji o informatorze Branickim. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie jako pkt 5 udzielenie 
informacji firmy REMONDIS 
Za: 13    Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt dot. 
dyskusji nt.  Informatora Branickiego. 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Ad. 5. 
H. Dylong powiedział, że trudno powiedzieć ile jest posesji, które powinny być objęte 
wywozem odpadów, natomiast wiadomo ile jest podpisanych umów, daje to możliwość 
ścigania tych osób, które nie dostosowują się do obowiązujących przepisów. Na obecną 
chwilę umów indywidualnych w gminie jest 1179, w tym dot. wywozów co dwa tygodnie 
717, co 4 tygodnie 332 oraz 130 umów na sezonowy wywóz (latem co 2 tygodnie, zimą co 4 
tygodnie. W ubiegłym roku wywieziono 482 tony odpadów. Tworzyw sztucznych 5,3 tony, 
na jedną tonę przypada 200 tys. butelek PET. Szkła zebrano 14,95 t. Zużyty sprzęt 
elektryczny to blisko 1,5 t. Przed gminami stoi trudne zadanie związane z odpadami 
biodegradowalnymi, w tym roku należy wykazać, że 25% tych odpadów zostało 
przeznaczone do odzysku. W miastach stosowane są brązowe pojemniki na kompost, które są 
drogie. W niektórych bogatszych gminach wprowadzono dofinansowanie do powstających 
kompostowników. Wyjściem z tej sytuacji w gminach wiejskich jest fakt, że wiele osób 
posiada przydomowe kompostowniki. Jeżeli ktoś zadeklaruje, że ma kompostownik, a na 
koniec roku poda ilości, które zostały zgromadzone to jest to rozwiązanie. W 2010 roku na 
osobę przypada 2kg/miesiąc tego typu odpadów. Jedyna kompostownia na terenie woj. 
Opolskiego zawiązuje się w Opolu, jednak nie jest ona w stanie przejąć wszystkich 
bioodpadów. Gminy na koniec roku będą odpowiadać z wykonania tej ustawy i w przypadku 
nie wywiązania się z tego obowiązku będą musiały płacić kary. Należy przekonać ludzi, aby 
podpisywali takie deklaracje, bądź zakupić specjalne brązowe pojemniki, lub dofinansować 



powstające kompostowniki. W ubiegłym roku były wielkie kłopoty z odbiorem szkła i 
tworzyw sztucznych, jeżeli ktoś odbierał tego typu odpady to za ich przyjęcie odbiorca żądał 
zapłaty. 
R. Glapa zapytał czy umowy muszą być z mieszkańcami podobnie jak w przypadku 
kontenerów. Czy są to wiążące umowy dot. odpadów biodegradowalnych na jedną rodzinę 
bądź dotyczące kilku rodzin. 
H. Dylong powiedział, że pojemniki na tego typu odpady są bardzo drogie: 120 litrów - 185 zł 
netto + 22% VAT, 240 litrów – 265 netto + 22% VAT. Na tego typu pojemniki muszą być 
umowy. Najprostsze są deklaracje, że stosowane są własne gnojowniki, kompostowniki. 
Przewodniczący Rady zapytał kto powinien przeprowadzić taką interwencję 
H. Dylong odpowiedział, że to Urząd Gminy jest odpowiedzialny za to, REMONDIS jest 
gotowy pomóc w tej sprawie. 
R. Bryl zwróciła uwagę, że podpisywanie takiej deklaracji jest zobowiązaniem pisemnym i 
czy nie jest to ryzykowne. Tworzenie kompostowników jest obwarowane szeregiem 
przepisów, które ustalają jak ma wyglądać taki kompostownik, w którym miejscu powinien 
on być. Aby się nie okazało, że ktoś kto podpisał deklarację, ma kompostownik w 
niewłaściwym miejscu, niewłaściwie zbudowany itd. 
H. Dylong odpowiedział, że obecnie nie ma takich obwarowań, osoby które posiadają 
pojemniki na te odpady takie warunki w przyszłości na pewno spełnią. 
Przewodniczący Rady powiedział, że do tej pory często było tak, że osoby, które deklarują, że 
posiadają kompostownik będą sankcjonowane do momentu wymiany i wejścia nowych. 
H. Dylong powiedział, że takie obwarowania być może kiedyś powstaną, ale obecnie i tak 
wiele osób posiada takie kompostowniki własne. 
R. Szyhyński zapytał czy zwykły gnojownik może być kompostownikiem. 
H. Dylong odpowiedział, że uważa, że tak. 
R. Bryl zapytała na jaki okres obowiązywałyby takie deklaracje. 
H. Dylong powiedział, że zastanawiał się nad tą kwestią i wolałby, aby deklaracja była 
podpisana raz, a ilość odpadów jaką będzie należało ująć w sprawozdaniu będzie co roku 
odnawiana. 
Przewodniczący Rady dodał, że tego typu kompostowniki są sensownym pomysłem, jest to 
naturalny nawóz. 
R. Dornfeld powiedział, że podpisanie umowy na czas nieokreślony może wiązać się z 
pewnymi problemami w przyszłości. Wprowadzone nowe uregulowania mogą spowodować, 
że ustawodawca przewidzi okres np. 2 lat na dostosowanie kompostowników i to może być 
problemem. Należy się zastanowić czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby podpisanie umowy 
na 2-3 lata i dopiero jeżeli coś by się zmieniło, wtedy szukać rozwiązania na lata. Z 
przedstawionych wyliczeń wynika, że tylko ok. 6% odpadów jest segregowanych na terenie 
Gminy Branice. Czy jest możliwość, aby pozostałe odpady były segregowane i od jakich 
odbiorców były to odpady, czy były to odpady od szkół, gdzie były organizowane specjalne 
akcje, czy były to też osoby indywidualne. 
H. Dylong powiedział, że 6% to jest bardzo dobry wynik w porównaniu do innych gmin i 
przypada na ten wynik także akcja szkół. Nie ma zainteresowania wśród odbiorców tego typu 
odpadami. 
Sołtys z Wódki zwrócił uwagę na zbyt małą ilość worków, które ludzie otrzymują. 
R. Bryl dodała, że jeżeli dążymy do segregacji śmieci to powinno być rozdawane więcej 
takich worków, a kupowanie takich worków jest bardzo drogie. 
Wyszedł R. Chuchla. 
H. Dylong powiedział, że Kędzierzynie są 4 worki na różne odpady, ale cena jest też wyższa. 
Ludzie często wrzucali do takich worków kilka butelek i oddawali niemal puste, dlatego 
została ograniczona ilość worków. PET jest drogim odpadem, z którym jest związane wiele 
kłopotliwych i kosztownych prac. 



Sołtys z Wódki powiedział, że wiele mieszkańców nie ma pojemników na śmieci i powinna 
być przeprowadzona kontrola w tej sprawie. 
H. Dylong powiedział, że obowiązek takiej kontroli należy do danej gminy, która wie ile 
posiada umów. 
Sołtys z Włodzienina powiedział, aby to firma przeprowadziła kontrole w tej sprawie. 
H. Dylong powiedział, że REMONDIS nie ma takiego prawa. 
Przewodniczący Rady powiedział, że ten obowiązek z pewnością należy do Wójta a nie do 
firmy odbierającej odpady. 
Powrócił Wójt po przerwie. 
Sołtys z Wysokiej powiedział, że REMONDIS zmusza do podpisania umów, ale nie jest w 
stanie udowodnić ile butelek PET kupuje miesięcznie dana rodzina, nie każdy wytwarza takie 
ilości odpadów za jakie zmuszony jest zapłacić. 
H. Dylong powiedział, że nie REMONDIS, ale uchwała rady zmusza do częstotliwości 
oddawania odpadów. 
R. Mokrzycki powiedział, że wywóz śmieci w ostatnich latach bardzo podrożał. Ceny nie są 
negocjowane, ale jedynie podwyższane. 
H. Dylong powiedział, że Marszałek Województwa podnosząc koszt opłaty środowiskowej 
wpływa na wyższą cenę wywozu odpadów. 
Sołtys z Gródczan powiedział, że jest uciążliwe załatwianie wszystkich spraw związanych z 
wywozem odpadów w Branicach. Czy nie ma już inkasentów, którzy zbierają pieniądze za 
wywóz śmieci. 
H. Dylong powiedział, że ludzie nie są chętni, aby być inkasentami. Obecnie te sprawy należy 
załatwiać w kasie urzędu. 
R. Szyhyński zapytał jakie opłaty pobiera Marszałek  
H. Dylong powiedział, że Marszałek pobiera 104,20 zł  od tony. 
Przewodniczący Rady podziękował a udzielone informacje. 
 
Ad. 6. 
Nie było uwag do protokołu 
 
Ad. 7.  
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
 
Ad. 8. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
R. Podkówka zapytał czego dotyczyło spotkanie z Panem Marszałkiem. 
Przewodniczący Rady powiedział, że na spotkanie było przedświąteczne oraz merytoryczne. 
 
Ad. 9. 
R. Podkówka - Komisja Rewizyjna zajmowała się przygotowaniem absolutorium dla Wójta  
za wykonanie budżetu na 2009 r. Następnie komisja zajmowała kontrolą zgodności projektów 
uchwał z uchwałami rady oraz kontrolą wydatków jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. 
Komisja Realizacji Zadań Oświatowych i OSP zajmowała się porządkiem obrad sesji oraz 
sprawozdaniem z wykonania budżetu. 
R. Glapa - Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się porządkiem 
obrad sesji oraz absolutorium. 
R. Kawulok – Komisja Rolno – Ekologiczna zajmowała się porządkiem obrad sesji 
R. Bryl – Komisja Budżetowo – Finansowa zajmowała się absolutorium za wykonanie 
budżetu w 2009 roku oraz zajmowała się porządkiem obrad sesji 
 
Ad. 10. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 



Ad. 11.  
 Interpelacje złożyli: 
R. Lenartowicz – 2 int.  
R. Mokrzycki – 1 int.  
 
Ad. 12 
Skarbnik powiedział, że od czasu kiedy radni otrzymali absolutorium, nic w tej kwestii się nie 
zmieniło. Wpłynęła pozytywna opinia RIO w sprawie wykonania budżetu w 2009 r. Jedyną 
uwagą było niespełnienie wymogu terminu dostarczenia sprawozdania. 
R. Podkówka powiedział, że Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy 
Branice, opinia w tej sprawie została złożona w RIO (stanowi załącznik do protokołu). 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nt. wykonania budżetu w 2009 r. 
R. Podkówka powiedział, że należałoby się bardziej starać, aby w przetargach brało udział 
więcej oferentów, tak by oszczędności były większe. Komisja Rewizyjna miała zastrzeżenie 
do jednego umorzenia podatku, które udzielił Wójt. 
Wrócił R. Chuchla. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:  
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009. 

/ Uchwała Nr XLIX/267/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Wójt podziękował za udzielenie absolutorium. 
 
Ad. 13. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
/ Uchwała Nr XLIX/268/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 14. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 11   Przeciw:0   Wstrz.:2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach 

komunalnych w gminie Branice . 
/ Uchwała Nr XLIX/269/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. 

/ Uchwała Nr XLIX/270/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 



 
Ad. 16. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
/ Uchwała Nr XLIX/271/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
Ad. 17.  
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania na obszarze gminy Branice w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. 
/ Uchwała Nr XLIX/272/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 18. 
Skarbnik powiedział, że uchwała, której proponowane jest uchylenie dot. pożyczki, jest to 
zobowiązanie krótkoterminowe, co do których nie podejmuje się odrębnych uchwał, tym 
bardziej dla zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Uchwała, która zostanie uchylona 
podjęta została z obawy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie wymagał 
odrębnej uchwały do zaciągnięcia takiego zobowiązania przez Wójta gminy. Okazało się, że 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie oczekuje takiej uchwały, natomiast RIO przy 
opiniowaniu możliwości spłaty, w związku z tym, iż nie ma podstawy prawnej do w/w 
uchwały prosi o jej uchylenie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki. 

/ Uchwała Nr XLIX/273/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 19. 
Wójt powiedział, że decyzja o przydzieleniu środków finansowych z tzw. „schetynówek” 
wpłynęła w czwartek, co jest zaskoczeniem. Ze względu na procedury jest konieczne podjęcie 
takiej uchwały, aby droga była wykonana i rozliczona do końca roku. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
/ Uchwała Nr XLIX/274/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 20. 
R Podkówka powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP jest 
oburzona ostatnim wydaniem Informatora Branickiego. Nie może być, tak by ktoś pisał nie 
jasno w gazecie. Komisja Rewizyjna bada pewne skrajności w wydatkowaniu w 
przedszkolach na połączenia telefoniczne, wykryto znaczne nieprawidłowości, natomiast 
wyniki Komisji zostały przedstawione lekceważąco przez Pana J. Biesiadowskiego. Gazeta 



przypomina „Trybunę Ludu”. Należy zdyscyplinować Pan Biesiadowskiego, aby gazeta miała 
formę informatora. 
R. Dornfeld powiedział, że najprostszym sposobem zweryfikowania treści jest zestawienie 
protokołu z sesji i artykułu ostatniego informatora. Zwrócił uwagę, że wnioskował o nie 
wydawanie gazety, natomiast w informatorze tego typu słowa zostały przypisane R. Chuchli. 
Przewodniczący Rady powiedział, że rozmawiał na ten temat z Wójtem, informator musi 
informować i nie można w nim komentować i pisać w nim swoje myśli. Są to pieniądze 
gminne, publiczne, ludzie czekają na te informacje z gminy, są zainteresowani swoją małą 
ojczyzną. Ważne jest jednak, aby informator spełniał funkcję informacyjną. 
R. Dornfeld powiedział, że należy ukazywać fakty obiektywne a nie fakty subiektywne. 
Przedstawienie rzeczywistości w sposób obiektywny nie jest łatwe, ale powinno się choć 
starać o to redagując informator. Zestawiając jeden artykuł gazety i protokół z sesji 
zauważalne są różnice i niezgodności. 
Wójt powiedział, padła sugestia, aby pojawił się Pan Biesiadowski na sesji. Artykuł 
przedstawia fakty, są to odczucia z zewnątrz, z postępowania Rady Gminy. 
R. Chuchla powiedział, że na komisjach były wskazania, sugestie oraz krytyczne opinie co do 
treści zawartych w informatorze, w którym brakuje obiektywizmu. Subiektywne odczucia nie 
mogą być wykładnikiem do informowania opinii publicznej. Dodał, że należy opracować 
pewien zarys programowy informatora, który powinien być przestrzegany. W ostatnich 10-ciu 
egzemplarzach Informatora Branickiego, mówi się o Wójcie Gminy Branice, co jest 
propagandą. Nie mówi się o pracy Rady Gminy, co robi i czym się zajmuje, w jaki sposób 
funkcjonuje Urząd Gminy. Mieszkańcy gminy pytają i oczekuję informacji dlaczego drugi 
miesiąc nie ma pracownika w urzędzie, który zarządza zasobami mieszkaniowymi – brakuje 
wyjaśnienia i informacji w tej sprawie w informatorze. Powinien informować, w jakim 
pokoju urzędu, pod jakim numerem mieszkańcy mogą załatwić swoje sprawy 
Wójt powiedział, że trudno mu ocenić czy była to propaganda. Reakcja jest nie adekwatna 
ponieważ, w przeszłości takie artykuły nie miały miejsca. Zostanie zwrócona uwaga, aby 
takich rzeczy nie pisać w artykule. Od oceny pracy Rady Gminy są ludzie a nie informator.  
W informatorze wiele razy zamieszczono informacje o tym jak pracuje urząd, wszystko to jest 
podawane na miarę możliwości. Generalnie biuletyn cieszy się dużym uznaniem 
mieszkańców. 
R. Podkówka powiedział, że jeżeli Pan Biesiadowski, chce zreferować prace komisji to 
powinien zwrócić się do Przewodniczącego Komisji o udzielenie informacji, aby nie 
wyrywać zdania z kontekstu. Pan Biesiadowski zarabia 1500 zł, jest to więcej niż Pan, który 
pracował w „komunalce”.  
R. Szyhyński zapytał R. Podkówkę czy jest zgodne z prawdą, że wszyscy członkowie Komisji 
Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP głosowali za wnioskiem o zdjęcie 
środków finansowych z Informatora Branickiego i przekazanie ich na funkcjonowanie 
basenu. 
R. Podkówka odpowiedział, że R. Szyhyński nie był obecny na komisji. 
R. Szyhyński powiedział, że był obecny na komisji i oczekuje odpowiedzi na zadane przez 
siebie pytanie. 
(R. Podkówka nie udzielił odpowiedzi). 
R. Chuchla zapytał, Panią Radczynię o sprawę opinii prawnej, kto według ustawy o 
samorządzie gminnym ma inicjatywę uchwałodawczą w tym konkretnym przypadku. 
Radczyni odpowiedziała, że w tym szczególnym przypadku to Wójt ma inicjatywę 
uchwałodawczą. 
R. Podkówka powiedział, że będzie prosił o zwołanie komisji w sprawie zakrzaczeń na rzece, 
które budzą obawę przerwania wału. Jest to bardzo poważna sprawa. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Rada obecnie obraduje nad pkt w sprawie 
Informatora Branickiego i będzie można poruszyć tą sprawę w kolejnym punkcie. 



R. Mokrzycki powiedział, że informatorze wszystko jest „ wygłaskane”. Powinien ukazywać, 
także to co jest złe w gminie, bolączki, aby informator nie pokazywał tylko to co jest dobre w 
gminie. 
 
Ad. 21. 
R Podkówka powiedział, że należy zaprosić Panów z RZGW, jeżeli gmina nie ma funduszy to 
mieszkańcy Bliszczyc są chętni we własnym zakresie usunąć zakrzaczenia w zamian za 
drzewo. Sprawa jest bardzo poważna, o czym radni będą mogli się przekonać w czasie 
komisji. Istnieje realna groźba przerwania wału a odbudowa domostw, będzie bardzo 
kosztowna. 
Wójt powiedział, że nie wie czy takie zadania dot. zakrzaczeń i wałów są w zakresie Komisji 
Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP. 
R. Podkówka dodał, że komisja jest także od spraw pożarnictwa. 
R. Chuchla zapytał Przewodniczącego Rady kto jest dysponentem budżetu Rady Gminy 
Branice. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że Wójt. 
Skarbnik powiedział, że za wykonanie budżetu odpowiedzialny jest Wójt, natomiast co do 
dyspozycji uważa, że odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady nie ma żadnej 
odpowiedzialności w przypadku kontroli RIO, ponieważ ostatecznie to Wójt i Skarbnik są 
odpowiedzialni za budżet gminy.  
Radczyni powiedziała, że czym innym jest prawo zwyczajowe i wnioskowanie, do których to 
wniosków Wójt często się przychyla wedle dobrego zwyczaju, natomiast czym innym jest 
odpowiedzialność za budżet, która jest po stronie Wójta. 
R. Kawulok zwrócił uwagę, że należy przeprowadzić poważne rozmowy nt. nielegalnych 
wysypisk śmieci  w gminie. Ja zagospodarować odpady takie jak gruz, kamień itp. Następnie 
poruszył temat związany z usuwaniem eternitu. Dotychczas gmina pomagała w usuwaniu 
eternitu, natomiast na chwilę obecną nie może udzielać pomocy w tym zakresie. Ludzie, 
ściągający eternit szukają miejsc, aby go usunąć.  
Wójt powiedział, że wiele gmin w Polsce ma podobny problem. W naszej gminie wysypiska 
w tej chwili są w stanie przyjmować jeszcze śmieci. Są starania, aby odbywało się to pod 
kontrolą, wystarczy wcześniej powiadomić o tym Urząd Gminy. Ludzie często wywożą na 
wysypiska słomę i popiół zamiast śmieci. Pozyskanie odpowiednich kontenerów jest bardzo 
drogie. W przypadku samego gruzu można go składować w jednym miejscu a następnie przy 
zgromadzeniu dużej ilości mielić go i wykorzystywać do utwardzania dróg. Osoby, które 
zwracają się do gminy o usunięcie eternitu, prosi się, o to, aby eternit składowały w workach 
na podwórku, ponieważ są prace nad zmianą ustawy, która pozwoli gminie odbiór tego 
odpadu. Do usuwania eternitu powinna być specjalna firma przeszkolona oraz odpowiednio 
ubrana, która zdejmuje i usuwa eternit. Można się starać o dopłatę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, ale jest to dopłata symboliczna. 
Przewodniczący Rady przypomniał o uroczystości przekazania wozów strażackich, która 
odbędzie się w Lewicach 1 maja. 
R. Mokrzycki powiedział, że ostatnie opady zweryfikowały stan wykonania parkingów. 
Studzienki odpływowe są zatkane i omijane przez wody opadowe. Studzienki należałoby 
oczyścić, a w niektórych miejscach wyprofilować odpowiednio 
Sołtys Branic zwrócił uwagę na problem z budynkiem po Panu Wodyńskim, przy ul. 
Grunwaldzkiej. Dach budynku jest zawalony, budynek stanowi zagrożenie dla mieszkańców a 
w szczególności dla dzieci. Dodał, że zgłaszał 2 miesiące temu, u Zastępcy Wójta, problemy z 
ubytkami w nawierzchni i do dziś nic nie zostało zrobione w tej sprawie. 
Sołtys Wysokiej zwrócił uwagę, że w miejscowości Wysoka przy ul. Dolnej odkryte są dwie 
studzienki – połamane dekle wpadły do środka. Otwarte studzienki znajdują się między 
posesją Pana Ziomko i Pana Pączko, stwarzają zagrożenie dla dzieci. 



R. Podkówka powiedział, że należałoby się zwrócić do Powiatu o rozpoczęcie łatania dziur w 
drogach. W ubiegłym roku w październiku, dziury w drogach, były naprawiane niestarannie, 
poprzez narzucenie masy łopatą w czasie deszczu. 
R. Dornfeld powiedział, że zwracał już uwagę, aby zastanowić się nad rozwiązaniem kwestii 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg przy ul. Ogrodowej i ul. Słonecznej. Aby upewnić się 
czy możliwy jest wjazd na skrzyżowanie, kierowca musi wjechać pojazdem do połowy drogi 
ze względu na ograniczoną widoczność. Zapytał także o remont drogi Włodzienin – 
Wiechowice, czy będzie naprawiana z tzw. „schetynówek”, ponieważ stan drogi stale się 
pogarsza. 
Sołtys Włodzienina zwrócił uwagę, że zgłaszał już problem naprawy dachu w Ośrodku 
Zdrowia we Włodzieninie, co z tą sprawą. 
Sołtys Branic powiedział, że przy wjeździe do Branic, od strony Bliszczyc, był znak 
ograniczający prędkość do 30 km/h. Obecnie znaku nie ma, mieszkańcy pytają co się stało. 
R. Chuchla zapytał o znaki na ul. Ogrodowej oraz o to jaka jest perspektywa dot. basenu, czy 
będzie otwarty. 
Wójt powiedział, że z basenem jest związany duży problem dot. wypływu wody z kanalizacji. 
Niecka basenu będzie musiała być wycinana. Obecnie firma z Opola wizytuje możliwości 
remontu i uszczelnienia basenu. Dodatkowo musi być wykonana kabina dla osoby, która 
chloruje wodę, są to wymogi sanepidu. Są podejmowane czynności, aby basen został otwarty. 
Znaki na ul. Ogrodowej będą umieszczone. Przy wjeździe do Branic od Strony Bliszczyc, 
widnieje znak „teren zabudowany”, w tej chwili inne znaki się nie stawia, ponieważ ogranicza 
on prędkość do 50 km/h, będzie natomiast przestawiony dalej ze względu na rozbudowę 
tamtej części miejscowości. Należy zwrócić uwagę, jak wiele dróg zostało wykonanych w 
ostatnich 4 latach, nie można mówić o zaniedbaniach. W sprawie drogi Włodzienin- 
Wiechowice, Starosta czeka na rozstrzygnięcie „schetynówek”. Został złożony wniosek przez 
Starostwo Powiatowe, droga ta nadal jest na liście rezerwowej. Jeżeli wniosek nie przejdzie to 
w tym roku będą poszerzane pobocza z obu stron jezdni. W sprawie naprawy dachu w 
Ośrodku Zdrowia we Włodzieninie, prowadzone są rozmowy z najemcami, aby ponieśli także 
koszty remontu, ponieważ korzystają z budynku. Nie ma możliwości znalezienia środków w 
budżecie na remont dachu w tym roku. Budynek na ul. Grunwaldzkiej jest własnością 
prywatną. Prowadzone jest postępowanie w celu przejęcie działki wraz z budynkiem, wtedy 
będzie mógł zostać wyburzony przez gminę. W tej chwili jest to prywatna nieruchomość i 
musi być przeprowadzona cała procedura spadkowa. Pan Wodyński użytkował budynek, ale 
nie był właścicielem. Na ul. Słonecznej i Ogrodowej zostanie ustawione lustro, bądź zostanie 
zmieniona organizacja ruchu. 
R. Chuchla zapytał, kto będzie wykonywał naprawę nawierzchni asfaltowej w miejscach, 
gdzie firma wykonująca kanalizacja wycina fragmenty nawierzchni. 
Wójt powiedział, że według umowy należy to do obowiązków firmy wykonującej kanalizację 
i ona wykona całe nawierzchnię dróg w Michałkowicach, Lewicach i Branicach. 
Sołtys Włodzienina zapytał czy jest szansa na parking przy Ośrodku Zdrowia we 
Włodzieninie.  
Wójt powiedział, że prowadzone są rozmowy i odpowiednia dokumentacja w tej sprawie, aby 
przejąć grunt na ten cel od agencji. W tej chwili wymagane jest przedstawienie planu 
zagospodarowania przestrzennego potwierdzającego przeznaczenie gruntu na dobro 
społeczne.  
R. Dornfeld zapytał, czy drogi, które były wykonywana w zeszłym roku są objęte naprawami 
gwarancyjnymi, zwłaszcza ul. 1-go Maja.  
Wójt odpowiedział, że firma została wezwana do przeglądu i będzie musiała być wykonana 
gwarancja. 
R. Dornfeld dodał, aby zwrócić uwagę, także na pozostałe drogi, gdzie dobiega końca termin 
gwarancji. 



R. Podkówka zwrócił uwagę, iż droga do Bliszczyc wymaga dokończenia napraw, często jest 
pomijana bądź, naprawy wykonywane są niestarannie. 
Wójt powiedział, że niestaranne przypadki łatania dziur należy traktować incydentalnie. 
Obecnie znaczone są odcinki dróg, które będą naprawiane, od Włodzienina do Wiechowic. W 
planie Starostwa jest wykonanie odcinków w Uciechowicach i Wiechowicach, także droga do 
Bliszczyc. Po formalnej ocenie jest droga Lewice – Zubrzyce i jest spora szansa na 
dofinansowanie dla tej drogi. 
 
Ad. 22 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 


