
Protokół Nr LVI/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 26 października 2010 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecni radni: E. Deberny). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina – Starosta Głubczycki, 
Tadeusz Krupa - Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego. 
Alina Nowak – Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, 
Krystyna Kędzierska – Wicedyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach, 
Krzysztof Kinal – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, 
Teresa Grabowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uciechowicach, 
Danuta Krupa – Dyrektor Publicznego Przedszkola we Włodzieninie,  
Marzena Barszczewska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Branicach, 
Marzena Forystek – Radca prawny, 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 28 września 2010 r. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
10. Interpelacje radnych. 
11. Udzielenie informacji dot. planów modernizacyjnych dróg powiatowych na terenie gminy 

Branice. 
12. Udzielenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa DzierŜkowice. 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice. 
16.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach. 
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych 
przez gminę przedszkoli publicznych. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budŜetowych gromadzących dochody na 
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich 
zatwierdzania. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie. 
20. Wolne wnioski i zapytania. 
21. 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 przedstawił propozycję zmiany porządku obrad. Zmiany polegają na zdjęciu 
z porządku obrad punktu 4 dot. przyjęcia protokołu z sesji z dnia 14 września, a w zamian 
wprowadzenie punktu 4 w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 28 września. Druga 
zmiana to wprowadzenie jako punktu 11 - Udzielenie informacji dot. planów 
modernizacyjnych dróg powiatowych na terenie gminy Branice. Kolejna zmiana dot. 
wprowadzenia jako punkt 19 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe protokół do którego miał zastrzeŜenia powinien dzisiaj być w 
porządku obrad.  
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe będzie w porządku obrad sesji planowanej na dzień 9 
listopada.  
R.Chuchla powiedział, Ŝe ma dwa pisma, jedno skierowane do Wójta, a drugie do 
przewodniczącego. Odpowiadając Pan przewodniczący poinformował, Ŝe przedstawi to 
radnym na dzisiejszej sesji. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe te pisma zostaną przedstawione w punkcie – Wolne 
wnioski. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe rozmowy w sprawie tych pism powinny się rozpocząć jak będą 
dyrektorzy. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe w punkcie 12 moŜna zadawać pytania. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wykreślenia z porządku obrad 
punktu 4 – Przyjęcie protokołu z sesji rady, która odbyła się 14 września. 
Za:10    Przeciw:1    Wstrz.:3 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wprowadzenia jako punktu 4 – 
Przyjęcie protokołu z sesji rady, która odbyła się 28 września. 
Za: 14.    Przeciw: 0    Wstrz.: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dot. wprowadzenia jako punkt 11 – 
Udzielenie informacji dot. planów modernizacyjnych dróg powiatowych na terenie gminy 
Branice. 
Za:14    Przeciw:0    Wstrz.: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dot. wprowadzenia jako punkt 19 – Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany w budŜecie. 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrz.: 2 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 14    Przeciw:0    Wstrz.:0 
 
Wszedł Starosta Głubczycki, Pani Dyrektor Krupa oraz Radny Powiatu Głubczyckiego B. Pospiszyl. 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 



 
Ad. 5. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Wójt przedstawił sprawozdanie na piśmie (załącznik do protokołu).  
 
Ad. 7. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 8.  
R. Podkówka poinformował, Ŝe Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
zajmowała się porządkiem obrad sesji. Natomiast na Komisji Rewizyjnej zajmowano się 
skargą, która wpłynęła do rady gminy na Wójta Gminy Branice. Na kolejnym posiedzeniu 
komisja sprawdzała wydatki gminy powyŜej 4 tys. zł. i wydatki jednostek organizacyjnych 
gminy powyŜej 1 tys. zł. Komisja nie ma Ŝadnych zastrzeŜeń. Komisja kontrolowała wydatki 
Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej do których równieŜ nie wnosi Ŝadnych 
zastrzeŜeń. Kontrolą objęty został równieŜ Zespół Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu. 
Komisja dokonała kontroli działalności Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej. 
Poinformował, Ŝe awaria, która miała miejsce w Branicach kosztowała 20 tys. zł. Stodoła 
cieknie, brak pojazdu do przewoŜenia materiałów, pracowników i sprzętu. Powiedział, Ŝe 
potrzebna jest w Branicach stacja udroŜnienia wody. SprzedaŜ wody maleje. Powodem tego 
jest spadek hodowanej trzody, spadek ilości mieszkańców oraz oszczędności. Komisja 
dokonała równieŜ kontroli uchwał rady z projektami do których nie wnosi Ŝadnych 
zastrzeŜeń. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowo-Finansowej zajmowano się 
porządkiem obrad. 
R. Glapa powiedział, Ŝe posiedzenie Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych 
odbyło się 18 października, a tematem był  porządkiem obrad sesji. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe Komisja Rolno – Ekologiczna odbyła się 18 października, a na 
posiedzeniu zajmowano się porządkiem obrad sesji. 
 
Ad. 9. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice. 
 
Ad. 10. 
R. Telega –3 int. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe koło Pana Kubika są powaŜne dziury. 
R. Zakowicz – 1 int. 
 
Ad.11. 
Starosta powiedział, Ŝe do nowej rady będzie naleŜał plan na przyszłe 4 lata. Trudno dzisiaj 
jest przedstawić plan. Dwa wnioski są złoŜone jeŜeli chodzi o gminę Branice. Pierwszy to  
droga Lewice-Glubczyce przez Zubrzyce. Gmina Głubczyce jest juŜ w fazie podpisania 
umowy z Urzędem Marszałkowskim. Ma to nastąpić w przeciągu dwóch, trzech tygodni. 
Drugi wniosek złoŜony do tzw. ,,schetynówek’’ na drugą część drogi, tzn. od skrzyŜowania 
Niekazanic do Wiechowic. Zobaczymy jak będzie przebiegał proces weryfikacyjny wniosku. 
Nowa rada zrobi swoją hierarchie waŜności planów. 
R. Dornfeld zapytał co z drogą Włodzienin – Wiechowice, która miała być przekazana do 
województwa następnie remontowana. 



Ostatnie zaczepienie to wyremontowanie odcinka, który został poszerzany poboczem, z 
wkładu własnego. O ile dobrze pamięta to była kwota 5 mln. zł. Na ostatniej sesji zostało 
przekazane przez Pana Wicestaroste, Ŝe poszerzenie to będzie kosztowało180 tys. zł. Droga 
miała być zrobiona od krzyŜówki Niekazanic do Dzbanic wioski, a jest tylko do Dzbanic 
Osiedla. Między Dzbańcami, a Dzbańcami Osiedle droga została zawęŜona o kilkadziesiąt 
centymetrów. Zapytał gdzie resztę pieniędzy z wkładu własnego i co z dalszym odcinkiem. 
Starosta powiedział, Ŝe nie wiem z kont kwota 5 mln. zł. 5 mln. zł. to cały odcineki drogi z 
Głubczyc do Wiechowic. Powiedział, Ŝe dzisiaj teŜ sprawdził, Ŝe ten odcinek nie jest 
zrobiony. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe ten odcinek miał zostać zrobiony z wkładu własnego. 
Starosta odpowiedział, Ŝe najpierw dostał informację, Ŝe otrzymał środki na jeden odcinek tej 
drogi, a za 3 dni przyszła informacji, Ŝe nie ma środków. Zrobiono przetarg na remont po 
czym otrzymano informacje z Urzędu Wojewódzkiego, Ŝe pieniądze jednak będą. Nie było 
juŜ moŜliwości czasowych na zrobienie przetargu tym bardzie, Ŝe firma juŜ wygrała przetarg i 
starostwo mogło zapłacić karę. Trudno jest powiedzieć czy była taka informacja, Ŝe za wkład 
własny będzie robiony ten odcinek. Powiedział, Ŝe budŜet to jeden wielki kocioł z którego się 
wyciąga. 
R. Dornfeld zapytał czy remont miał być zrobiony od krzyŜówki Niekazanic do Dzbanic czy 
do Dzbanic Osiedla. 
Starosta odpowiedział, Ŝe planowano poszerzenie o 30 cm., a zrobiono 50 cm. Z tego tytułu 
nadzór sprawdził, Ŝe plan jest juŜ wykonany. Powiedział, Ŝe muszą znaleźć formułę prawną, 
aby coś z tym zrobić.  
Wójt powiedział, Ŝe rozmawiał z radnym Ziółko, jest on dziś na sesji sejmiku. Radny złoŜy 
zapytanie do zarządu w kwestii finansowania drogi nr 419. 
R. Dornfeld zapytał czy zakrzaczenia do okresu zimowego będą wykonywane. 
Starosta odpowiedział, Ŝe cały czas wycinają. Pogoda nie sprzyja. Te odcinki wspomniane w 
interpelacji będą robione. Powiedział, Ŝe jest to problem poniewaŜ zakrzaczenia rosną cały 
czas. 
R. Zakowicz dodał, aby do tej wycinki zaliczyć zakrzaczenia na skrzyŜowaniu dróg Nasiedle-
Ludmierzyce-Gródczany. 
R. Podkówka zapytał czy na krzaki trzeba mieć pozwolenie. Podziękował za drogę w 
Bliszczycach, ale szkoda Ŝe całej nie udało się zrobić. 
Starosta powiedział, Ŝe na krzaki nie trzeba mieć pozwolenia, a nawet na drzewa do 30 cm. 
średnicy. Powiedział, Ŝe wszyscy chcą wycinać drzewa, ale problem jest z posadzeniem 
nowego. Kolejny problem to zaoranie rowów. Najpierw jest wniosek o pozwolenie na 
wycinkę drzewa, a następnie zaoranie rowu. Poinformował, Ŝe na kolejny rok priorytetem jest 
budowa hali przy liceum w Głubczycach. Budowa ma potrwać na przełomie dwóch lat, a 
nawet i szybciej. Na to zadanie przeznaczone jest 3 mln. zł. Powiedział, Ŝe za naprawę dróg 
zapłacono 100 % taniej niŜ w poprzednich latach. 
R. Krupa odniósł się do wycinki drzew. 
R. Telega powiedział, Ŝe cała procedura związana z pozwoleniem na wycinkę drzew jest 
czasochłonna i rolnik nie ma łatwej sprawy. 
Starosta odpowiedział, Ŝe wiele instytucji jest przychylnych rolnikom. 
Przewodniczący podziękował Panu Staroście za udzielone informacje.  
 
Ad. 12. 
Dyrektor A. Nowak udzieliła informacji dot. Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach  
(załącznik do protokołu) 
Dodała, Ŝe potrzeby remontowe są jeszcze duŜe. Podziękowała dzieciom za osiągnięte 
sukcesy. 



R. Chuchla powiedział, Ŝe są sukcesy ale są równieŜ niedociągnięcia. Zapytał czy dwie 
kartnerówne zostały zatrudnione do nagrania kolęd w NTO. 
Dyrektor A. Nowak odpowiedział, Ŝe informację na ten temat ukazały się w prasie. 
Potwierdziła ten fakt. 
R. Chuchla zapytał, czy zdarzyła się taka sytuacja, Ŝe dzieci dostały się do eliminacji ale nie 
pojechały, poniewaŜ nie było pieniędzy na wyjazd. 
Dyrektor A. Nowak odpowiedziała, Ŝe były takie sytuacje. Środki na takie cele były 
przeznaczone z funduszu alkoholowego. Powiedziała, Ŝe takie wyjazdy są równieŜ 
finansowane przez rodziców. Szkoła nie ma w budŜecie środków na taki cel. 
R. Chuchla zapytał jaki był wkład rodziców w takiego typu imprezy. 
Dyrektor A. Nowak powiedziała, Ŝe jest to pytanie do rodziców. Dodała, Ŝe zespól Impuls 
załoŜył stowarzyszenie i z tego są środki. Natomiast zespół Kaprys to składki rodziców. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe dokonując przeglądu szkół i przedszkoli musi powiedzieć, Ŝe  
Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Branicach jest w bardzo dobrym stanie, w Uciechowicach 
teŜ, natomiast we Włodzieninie Dyrektor poczynił wiele do przodu tylko nadal są tam 
potrzebne środki. Przedszkole w Branicach jest wyremontowane. Dzieci występują, 
nauczyciele się starają. Powiedział, Ŝe radnych to cieszy. 
Powiedział Ŝeby dyrektorzy się nie gniewali, Komisja Rewizyjna sprawdzała wydatki 
poniewaŜ takie jest jej zadanie. 
Przytoczył treść pisma, które wpłynęło od związków ,,Solidarność’’. Powiedział, Ŝe zostaje to 
dla przyszłej rady. Powiedział, Ŝe to tyczy się do całej gminy. W Domach Pomocy Społecznej 
uporali się z tym problemem. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe myśli, Ŝe uda się Panu Wójtowi uwzględnić podwyŜki. Rada 
następnie, łącznie z Wójtem postara się zabezpieczyć pieniądze . 
R. Chuchla powiedział, Ŝe te sprawy miały być omawiane w wolnych wnioskach. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe Pan przewodniczący jest członkiem rady kolejną kadencję i to 
Wójt proponuję, a rada uchwala. Odniósł wraŜenie, Ŝe jest to forma kampanii wyborczej. 
KaŜdy niech mówi za siebie. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe on przekazuje wiadomość o wpłynięciu takiego pisma do 
biura rady. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe ostatnio media mówiły bardzo głośno o dopalaczach. Zapytał 
Panią Dyrektor czy były zajścia z dopalaczami.   
Dyrektor A. Nowak odpowiedziała, Ŝe nie stwierdzono uŜywania dopalaczy, moŜe inne 
uŜywki tak, ale dopalacze nie.  
R. Podkówka powiedział, Ŝe zespół Kaprys i Impuls odciągają od takich rzeczy. 
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za udzielone informacje. 
 
Dyrektor K. Kinal udzielił informacji dot. Szkoły Podstawowej we Włodzieninie ( załącznik 
do protokołu) oraz zaprosił wszystkich do tamtejszej szkoły. Poinformował o 
przeprowadzonych remontach. Powiedział, Ŝe jednym z jego poraŜek to dach, który jest 
powodem degradacji budynku szkoły. Poprosił o uwzględnienie w budŜecie na przyszły rok 
środków na remont wspomnianego dachu. 
R. Zakowicz zapytał ile jest zatrudnionych nauczycieli. 
Dyrektor K. Kinal odpowiedział, Ŝe 15.  
R. Chuchla zapytał ile jest zatrudnionych pracowników w kuchni i ile wydawanych jest 
posiłków. 
Dyrektor K. Kinal odpowiedział, Ŝe zatrudnione są 2 kucharki, a wydawanych posiłków jest 
90. 
R. Podkówka potwierdził, Ŝe dach na budynku szkoły we Włodzieninie wymaga remontu. 
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje. 



 
Pani Dyrektor szkoły Podstawowej w Uciechowicach  udzieliła informacji dot. swojej 
placówki (załącznik do protokołu). 
R. Chuchla zapytał o program dotyczący wad postawy. 
Dyrektor T. Grabowska odpowiedziała, Ŝe jest to program prowadzony przez Pana Grzegorza 
Jajdelskiego. Jest to program z Ministerstwa Kuratorium i zapobiega wad postawy. Są 
prelekcje dla rodziców i dzieci. Jest to program bezpłatny. 
R. Mokrzycki zapytał ilu jest przedszkolaków. 
Dyrektor T. Grabowska odpowiedział, Ŝe 24 przedszkolaków. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Szkoła w Uciechowicach jest zadbana i czysta, a młodzieŜ miło 
spędza tam czas. 
R. Dornfeld zapytał o klasy łączone. 
Dyrektor T. Grabowska odpowiedziała, Ŝe teraz nie ma potrzeby łączyć. Pierwsza klasa nie 
moŜe być łączona, tylko druga i trzecia. Trzecia klasa realizuje jeszcze stary program, dlatego 
trudno jest teraz łączyć. Szósta klasa teŜ nie moŜe być łączona. Łączenie nie da tak duŜych 
oszczędności, a efekty są inne. 
R. Dornfeld zapytał ile sześciolatków jest w klasie pierwszej. 
Dyrektor T. Grabowska  odpowiedziała, Ŝe sześciolatków pięcioro, siedmiolatków czworo, a 
w przyszłym roku przychodzi do pierwszej klasy dwunastka. 
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor Grabowskiej za udzielone informacje. 
 
Pani Dyrektor D. Krupa przedstawiła informacje na piśmie (załącznik do protokołu). 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja jeździła po przedszkolach i ich oddziałach. 
Zapytał o woźnego. 
Dyrektor D. Krupa odpowiedział Ŝe zatrudnia Pan woźnego na 2-3 godziny. 
R. Podkówka zapytał o posiłki. 
Dyrektor D. Krupa odpowiedziała, Ŝe było zebranie w tej sprawie i teraz w listopadzie będzie 
następne. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe okna w przedszkolu we Włodzieninie są do wymiany. Zapytał o 
kratkę w Przedszkolu w Lewicach. 
Dyrektor D. Krupa odpowiedział, ze została zamontowana. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe na komisji wyjazdowej w przedszkolu w Dzbańcach była zbyt 
niska temperatura. Zwrócił uwagę na drzewa obok tego przedszkola, które rzucają cień na 
budynek. 
Dyrektor D. Krupa powiedziała, Ŝe niŜsza temperatura była chwilowo i wyjaśniła jak wygląda 
sytuacja z drzewami. 
R. Telega powiedział, Ŝe jeśli jest potrzeba więcej drzew przeciąć to prosi o kontakt. 
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za udzielone informacje. 
 
Dyrektor M. Barszczewska przedstawiła informację na temat Przedszkola w Branicach  
(załącznik do protokołu). 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe jest 78 przedszkolaków. Zapytał czy jedna osoba wpłynęła na 
zwiększenie oddziałów. 
Dyrektor M. Barszczewska odpowiedziała, ze oddział daje moŜliwość przygotowania. 
Jest moŜliwość aby małe dzieci były osobno co ułatwia pracę nauczycielom. Powiedziała, Ŝe 
obecnie udało się odłączyć. 
R. Dornfeld zapytał czy awans zawodowy jest obowiązkowy, poniewaŜ był błąd w 
udzielonych informacjach. 
Dyrektor M. Barszczewska powiedziała, Ŝe się przejęzyczyła. 
R. Mokrzycki zapytał czy wszystkie zabawki bez atestu zostały wycofane. 



Dyrektor M. Barszczewska poinformowała, Ŝe urządzenia na placu zabaw mają 
zabezpieczenia na częściach ostrych i mogą zostać. Natomiast zabawki w przedszkolu nie 
spełniły wymogów i zostały usunięte 
R. Podkówka powiedział, Ŝe przedszkole w Branicach zrobiło na radnych wraŜenie. Zapytał 
czy wąwozik jest zrobiony w drodze do przedszkola. 
Dyrektor M. Barszczewska odpowiedziała, Ŝe jest w trakcie robienia. 
R. Podkówka zapytał o toaletę. 
Dyrektor M. Barszczewska odpowiedziała, Ŝe uwaŜa, Ŝe tym powinni zająć się mieszkańcy. 
Dzieci tam nie chodzą. 
Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za udzielone informacje i ogłosił 5 minut 
przerwy. 
 
Po przerwie nie ma na sali dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Pana starosty. 
R. Krupa podziękował w imieniu wszystkich radnych powiatu głubczyckiego i starosty za 
współpracę w ciągu tych 4 lat. 
Przewodniczący poinformował o sesji w dniu 9 listopada. 
 
Ad. 13 
Wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 14     Przeciw:0    Wstrz.: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
DzierŜkowice 

/ Uchwała Nr  Nr LVI/305/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 14 
Wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 14  Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie 
nieruchomości. 

/ Uchwała Nr  Nr LVI/306/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad.15. 
Komisja Rewizyjna dokonała analizy dokumentów i była na wizji lokalnej. Komisja 
stwierdziła, Ŝe rów został odtworzony, blacha została zdjęta. Pani Anna Gawłowska 
poinformowała, Ŝe nie ma juŜ zastrzeŜeń do wykonanych prac. Komisja wnioskuje o uznanie 
skargi za bezzasadną. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 13    Przeciw:0   Wstrz.:1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice. 



/ Uchwała Nr  Nr LVI/307/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad. 16.  
Wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie. 
 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za.14    Przeciw:0    Wstrz.0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie 
zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w 

stołówkach. 
/ Uchwała Nr  Nr LVI/308/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 

Ad. 17. 
Wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie. 
 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za.14    Przeciw:0    Wstrz.0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat 

za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. 
/ Uchwała Nr  Nr LVI/309/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

. 
 
Ad. 18. 
Wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie. 
 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
.  
Za.14    Przeciw:0    Wstrz.0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia jednostek budŜetowych 
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. 

/ Uchwała Nr  Nr LVI/310/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
. 
 
Ad.19. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe jest autopoprawka do budŜetu. Skarbnik sygnalizował juŜ 
ten temat. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za.13   Przeciw:0    Wstrz.1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budŜecie gminy 
/ Uchwała Nr  Nr LVI/311/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 



Ad.20. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wpłynęły dwa pisma do biura rady. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe dyrektor musi rozmawiać z pracownikami, a wynik tych rozmów 
moŜe być róŜny. Wójt powinien dyrektorów zobligować do rozmów. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe w pierwszym piśmie adresatem jest wójt i proponuje aby je 
przekazać do wójta. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe drugie pismo wpłynęło od związków zawodowych. Zapytał 
kto jest partnerem do rozmów dla związków. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe nie wie czy partnerem jest wójt, dyrektor, czy rada. 
Przewodniczący powiedział, ze bezpośrednim partnerem jest przełoŜony. 
Wójt powiedział, Ŝe jeśli chodzi o pismo dot. podwyŜek to do niego nie wpłynęło tylko do 
rady. Wcześniej wpływały juŜ pisma dot. podwyŜek. Poinformował, Ŝe na kolejny rok postara 
się przygotować. 
JeŜeli chodzi o związki to otrzymał informację o ich utworzeniu. Wpłynęło pismo związków 
,,Solidarność’’ z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania w sprawie rozmów dot. zmiany 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. Poinformował, Ŝe odpowiedział i poprosił o 
przedstawienie przez te związki wypisu z rejestru, co pozwoli na ustalenie czym zajmują się 
te związki. JeŜeli dokument ten zostanie dostarczony to będzie organizowane spotkanie. 
Powiedział, Ŝe czeka na odpowiedź. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe organizacja przekazuje dokumenty dyrektorowi, a dyrektor 
wójtowi. 
Pani Forystek poinformowała, Ŝe jeśli organizacja się zwraca to musi się wylegitymować. 
Organizacja zwraca się o uzyskanie informacji, których powinien udzielić pracodawca. Wójt 
nie moŜe rozmawiać tylko z jedną organizacją tylko ze wszystkimi związkami. 
R. Kawulok zapytał o dziury, które są na drogach gminnych. 
Wójt odpowiedział, Ŝe zwrócił się do dwóch firm o załatanie dziury i do tej pory nie ma 
odpowiedzi. Skierował się do firmy, która robi drogę do oczyszczalni i nie ma odzewu. 
Powiedział, Ŝe będą musieli własnym sprzętem zająć się tym. 
R. Bryl zapytała o kwestie utylizacji eternitu. 
Wójt odpowiedział, Ŝe do póki obowiązywał gminny fundusz mieliśmy moŜliwości. Zwrócił 
się o cierpliwość w tej sprawie. Teraz nie mamy moŜliwości finansowych aby się tym zająć. 
Trwają prace w sejmie odnośnie tego tematu. Powiatowe i gminne fundusze zostały 
zlikwidowane. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska moŜna 
się starać o dopłatę. 
R. Mokrzycki zgłosił problem wyrzucania śmieci w miejscowości Branice. Zwrócił uwagę na 
problem kotów, które się rozmnaŜają.  Zaproponował aby wstąpić do programu zajmującego 
się sterylizacją kotów. 
R. Podkówka poruszył temat zakrzaczeń. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe ostatnia sesja w tej kadencji odbędzie się 9 listopada. 
Powiedział, Ŝe jednak odbędzie się ona o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy 
w Branicach, a następnie o godz. 10.00 przejdziemy do Wiejskiego Domu Kultury w 
Branicach na występy. 
Podziękował r. J. Zakowicz za współpracę, który nie będzie mógł być na ostatniej sesji.  
 
 
 
 
 
 



Ad.21. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował: 
 
K. Herbut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


