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Protokół Nr II/10 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 13 grudnia 2010 r. godz. 11.00 
 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy14 ( nieobecna r. G. Wawrów). 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Nowowybrany Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec, 
Ustępujący Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Skarbnik Gminy Branice – Stanisław Rzeszuciński, 
Starosta Powiatu Głubczyckiego - Józef Kozina, 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Adam Krupa, 
Burmistrz Gminy Głubczyce - Jan Krówka, 
Radny Powiatu Głubczyckiego – Tadeusz Krupa, 
Redaktor gazety NTO - Łukasz Nawara  
Jerzy Biesiadowski, 
Sołtysi, 
Mieszkańcy Gminy Branice. 
 

Porządek obrad : 
 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Złożenie podziękowania dla ustępującego Wójta Gminy Branice –  

P. Józefa Małka. 
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta. 
6. Złożenie ślubowania przez nowowybranego Wójta Gminy Branice –  

P. Marie Krompiec. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie przyjęcia 

Planu Odnowy Miejscowości Włodzienin. 
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
11. Interpelacje radnych. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice – Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy 
Branice. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są wnioski. 
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R. W. Lenartowicz powiedział, że przewodniczący rady nie wypowiedział na początku sesji 
słów – Otwieram sesje Rady Gminy Branice. 
Przewodniczący odpowiedział, że te słowa zostały przez niego wypowiedziane. 
R. W. Lenartowicz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. powołania 
Komisji Statutowej. 
R. Mokrzycki zaproponował, aby powołać Komisje Statutową, która również poprawi 
Regulamin Pracy Rady Gminy Branice. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek r. W. Lenartowicza o wprowadzenie 
do porządku obrad  punktu dot. powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zmian do 
Statutu Gminy Branice oraz Regulaminu Pracy Rady Gminy Branice: 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrz.: 1 
 
Przystąpiono do głosowania nad poprawionym porządkiem obrad : 
Za : 13     Przeciw: 0    Wstrz.: 0 
 
Ad. 4. 
Przewodniczący złożył podziękowanie dla ustępującego Wójta – Józefa Małka. 
Józef Małek podziękował i życzył sukcesów Pani Wójt – Marii Krompiec. 
 
Ad. 5. 
Przewodniczący odczytał zaświadczenie o wyborze wójta i wręczył je Wójtowi Gminy 
Branice – Marii Krompiec. 
 
Ad. 6. 
Następnie Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie w związku ze złożeniem 
przez Wójta ślubowania. Wójt odczytała rotę, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
( Weszli: sołtys M. Wyskiel i radna G. Wąsik). 
Wójt Gminy wygłosiła ekspose, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przedstawiciele wsi Lewice złożyli gratulacje dla Pani Wójt. 
 
Ad. 7.  
Skarbnik wytłumaczył na czym polegają zmiany w budżecie. Jedna zmiana dot. zwiększenia 
o kwotę 19500. Środki, które miały wpłynąć z Unii Europejskiej spóźniają się. Druga sprawa 
to wypłata ekwiwalentu dla ustępującego wójta. Pieniądze te zostają przeznaczone z rezerwy 
na podwyżki dla nauczycieli. 
Wójt M. Krompiec powiedziała, że podtrzymuje wniosek poprzedniego wójta. 
R. Chuchla zapytał czy wynagrodzenie dla nauczycieli zostanie zrealizowane w 100 %. 
Skarbnik odpowiedział, że tak. Te środki pochodzą z rezerwy. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że kwota 19500 pochodzi ze sprzedaży mienia.  
19500 zł.– zadłużenie, a 31060 zł. odprawa. Zapytał czy ta kwota dotyczy tylko wójta. 
Skarbnik odpowiedział, że tak. 
 
Przewodniczący M. Szyhyński odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany 
w budżecie gminy. 
 
Za : 13     Przeciw : 0    Wstrz. 1 
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Rada Gminy Branice pojęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
/ Uchwała Nr II/8/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 8. 
Wójt Maria Krompiec podtrzymała wniosek poprzedniego wójta. 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
Po przerwie w sesji uczestniczyli:  
Starosta Powiatu Głubczyckiego - Józef Kozina, 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Adam Krupa, 
Burmistrz Gminy Głubczyce - Jan Krówka, 
Radny Powiatu Głubczyckiego – Tadeusz Krupa, 
 
Przewodniczący powitał przybyłych po przerwie gości. 
 
Przewodniczący M. Szyhyński odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
 
Za : 14     Przeciw : 0    Wstrz. 0 
 
Rada Gminy Branice pojęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy 
Branice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości 
Włodzienin oraz uchwałę Nr L/276/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010 r. 
zmieniającą uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008 r. 
w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Włodzienin. 
 / Uchwała Nr II/9/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 9. 
R. Chuchla zaproponował aby protokół przyjąć na kolejnej sesji, ponieważ nie ma w nim 
zapisu dot. przewodniczących komisji. 
Radczyni odpowiedziała, że przewodniczących komisji powołują członkowie komisji. Ten 
zapis nie powinien znajdować się w protokole z sesji a w protokole komisji. 
Przewodniczący zapytał czy r. Chuchla wycofuje swój wniosek. 
R. Chuchla odpowiedział, że wycofuje. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że z protokołu nie wynika czy był przegłosowany sposób 
głosowania na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Zgłosił zastrzeżenia do 
sformułowanych protokole jego wypowiedzi. Powiedział, że brak w protokole zapisu, że 
składana była propozycja aby wiceprzewodniczącym rady był r. Roman Lenartowicz. 
Nie ma zapisu, że ta sama Komisja skrutacyjna poprowadzi wybory na 
wiceprzewodniczącego. 
Radczyni powiedziała, że w jej ocenie było to przedmiotem obrad sesji. Nie widzi przeszkód 
żeby dokonać stylistycznej poprawy wypowiedzi w protokole. Były ustalenia, że jedna 
Komisja Skrutacyjna zostaje wybrana dla przeprowadzenia dwóch głosowań. 
Przewodniczący poprosił o sprecyzowanie. Zastrzeżenia r. W. Lenartowicz zostaną  
zamieszczone w protokole. Dzisiaj można przyjąć protokół. 
Radczyni powiedziała, że wszyscy je słyszeli. Jeśli przewodniczący powiedział, że mogą być 
te poprawki naniesione to można przyjąć protokół dzisiaj. 
R Chuchla powiedział, że przypomina mu to co się działo. Powiedział, że nic się nie stanie jak 
radni przyjmą protokół z poprawkami r. W. Lenartowicz. Złożył wniosek o przyjęcie 
protokołu na następnej sesji. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że jest zapis, że protokół z poprzedniej sesji powinien być 
przyjęty dzisiaj. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o nie przyjmowanie protokołu z poprzedniej 
sesji. 
Za: 2     Przeciw: 8     Wstrz.: 3 
 
R. Chuchla zapytał jakie są poprawki wnioskowane przez r. W. Lenartowicz. Poprosił o 
sprecyzowanie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z poprawkami 
zawnioskowanymi przez radnego W. Lenartowicz. 
Za: 13     Przeciw: 1     Wstrz.: 0 
 
Ad. 10. 
Kandydaci do składu Komisji Statutowej: 
W. Lenartowicz – zgodził się, 
M. Nowak – zgodził się, 
J. Mokrzycki – zgodził się, 
W. Chuchla – nie zgodził się, 
G. Wąsik – nie zgodziła się, 
W. Lenartowicz zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów do składu 
Komisji Statutowej. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrz.: 0 
 
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
R. Chuchla powiedział, że art. 21 mówi że są komisje stałe i doraźne. 
Radczyni odpowiedziała, że Komisja Statutowa zostaje powołana do pracy nad regulaminem i 
statutem  czyli nie jest to komisja stała. 
R. Chuchla powiedział, żeby dopisać, że jest to komisja doraźna. 
R. Kawulok zawnioskował o dopisanie czasu pracy tej komisji. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek r. Chuchli. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrz.: 3 
 
R. Kawulok doprecyzował swój wniosek i powiedział, aby określić czas pracy komisji do 
końca czerwca 2011 r. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek r. Kawulok. 
Za:12     Przeciw:0    Wstrz.: 2 
 
Przewodniczący odczytał poprawiony projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
Za:12     Przeciw: 0    Wstrz.:2 
 
Rada Gminy Branice pojęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
/ Uchwała Nr II/10/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad.11. 
R. J. Mokrzycki – 1 interpelacja. 
 
Ad. 12. 
R. Chuchla złożył wniosek do Pana Przewodniczącego, radnych i Pani Wójt o zakup 
urządzenia rejestrującego sesje Rady Gminy. Dyktafon, który jest nie spełnia wymogów. 
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Powiedział, że będzie wtedy o wiele mniej nieporozumień, a urządzenie to pozwoli na 
przechowanie zarejestrowanych sesji przez długi czas.  
Powiedział, że jak otrzymał dokumenty na dzisiejszą sesje to był zdecydowany na 
wystąpienie z wnioskiem o ściągnięcie z porządku obrad uchwały dot. zmian w budżecie. Pan 
przewodniczący wytłumaczył mu całą sytuacje.  
Dostał jedno rozstrzygnięcie nadzorcze i drugie pismo dot. wszczęcia postępowania 
nadzorczego przez nadzór wojewody. Powiedział, że jak otrzymuje projekt uchwały z 
podpisem radcy to uważa, że wszystko jest prawnie sprawdzone. 
Radczyni odpowiedziała, że nie ma monopolu na wiedze. Jeżeli nadzór tak uważa to musimy 
się dostosować. 
R. W. Lenartowicz powiedział, aby robić sesje w poniedziałki o godz. 14.00, do momentu 
poprawienia statutu. 
R. Telega powiedział, że rozmowa na temat dnia i godziny sesji była luźna. Sesje 
popołudniowe będą niekorzystne dla zaproszonych gości. 
Starosta powiedział, że oni pracują 24 godz. na dobę i na pewno dojadą na sesje. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że akurat w poniedziałki urząd jest dużej otwarty. Złożył 
wniosek o zwoływanie sesji w poniedziałki o godz. 14.00. 
Starosta powiedział, że w poniedziałki przyjmowane są strony. 
Wójt powiedziała, że przyjmowanie stron można przesunąć. Odniosła się do kwestii 
dyktafonu. Powiedziała, że K. Herbut trudno jest pracować z tym dyktafonem. Zgadza się, że 
potrzebne jest urządzenie do nagrywania. Będzie analizowany budżet i sprawdzimy jakie są 
ceny takich urządzeń do nagrywania.  
Przewodniczący powiedział, że podda pod głosowanie wniosek o zwoływanie sesji w 
poniedziałki o godzinie 14.00. Będzie to niezgodne ze statutem, ale Komisja Statutowa będzie 
już nad tym pracowała.  
R. Telega powiedział, że on już swoją opinie na ten temat wyraził. 
R. Chuchla powiedział, że niech zostanie tak jak jest. Jak Komisja Statutowa zmieni to wtedy 
będą sesje w innych terminach.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zwoływanie sesji w poniedziałki o godz. 
14.00. 
Za: 11     Przeciw:1     Wstrz.:2 
 
R. Mokrzycki zwrócił się do Pani wójt o zakupienie urządzenia do odśnieżania chodników. 
Praca człowieka jest teraz najdroższa. 
Wójt odpowiedział, że musi zapoznać się z budżetem. Będzie też rozmawiała z Zakładem 
Budżetowym Gospodarki Komunalnej, który również ma dwóch pracowników. 
R. W. Lenartowicz zapytał Posła A. Krupe o VAT, którego nie można wliczyć do kosztów 
kwalifikowanych. Zapytał czy będą jakieś zmiany. 
Poseł A. Krupa odpowiedział, że nie będzie żadnych zmian. 
R. Sęga zapytał o odśnieżenie drogi z miejscowości Wódka w kierunku Nowego Dworu, 
gdzie za niedługo odbędzie się wywóz buraków przez rolników. 
Starosta powiedział, że dzisiaj musiał wzywać policję ponieważ tiry wywożące buraki 
zablokowały drogę. Powiedział, że rozumie to. Może pomoże cukrownia lub rolnicy. My 
zwrócimy może paliwo. Porozmawia z kierownikiem i wtedy odpowie. 
R. Mokrzycki zapytał Burmistrza Głubczyc o drogę Lewice-Zubrzyce. 
Burmistrz Głubczyc odpowiedział, że został podpisana umowa z zarządem województwa. 
Umowa została podpisana jak na razie jednostronnie, ale jak ją otrzymają to zostanie 
ogłoszony przetarg. Trwa wykupywanie gruntów. Przetarg będzie można ogłosić po uchwale 
budżetowej. Po 40 dniach po przetargu podpisanie umowy.  
W tej chwili trwa wykup ziemi. Są trzy protesty. Wyceny tych gruntów to dobre ceny.  
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R. R. Lenartowicz powiedział, że w Boboluszkach z gminnej drogi nie da się wyjechać na 
drogę powiatową. Powiatowa droga jest odśnieżana i zgarnięty śnieg blokuje jednocześnie 
wyjazd z drogi gminnej. 
Wójt odpowiedziała, że zrobimy to we własnym zakresie. Starosta nie będzie odśnieżał dróg 
gminnych. Różni są zarządcy dróg. 
R. W. Lenartowicz zapytał o czas realizacji zadania polegającego na budowie dalszej drogi z 
Lewic do Zubrzyc. 
Burmistrz J. Krówka odpowiedział, ze planowane zakończenie było na rok 2011, ale 
rozpatrzenie wniosku trwało dłużej i zadanie to rozpisane zostało na dwa lata: 2011-2012. 
R. Malewicz zapytał, czy obwodnica będzie zaczynała się od Lewic. 
Burmistrz J. Krówka odpowiedział, że Harmonogram przedstawi wykonawca, który będzie 
wykonywał tą inwestycję. 
R. Malewicz zaproponował rozpocząć od drogi. 
R. Chuchla zapytał czy wysłana została odpowiedź do Wojewody przez Pana 
przewodniczącego. Czy można otrzymać kopie tego pisma. 
Przewodniczący odpowiedział, ze została wysłana odpowiedź i można otrzymać ksero tej 
odpowiedzi. 
Sołtys L. Szelepa zapytał o odkrzaczanie drogi Lewice-Michałkowice. 
Starosta powiedział, że cały czas drogi są odkrzaczane. Trzeba ująć ten odcinek ponieważ 
będzie to droga główna. Poinformował, że będą starać się ten odcinek odkrzaczyć. Poprosił o 
przypomnienie na przełomie lutego-marca. 
Powiedział, że jest nowa rada, która będzie pracowała nad budżetem. Głównym zadaniem 
teraz jest budowa hali gimnastycznej przy liceum w Głubczycach. Jeżeli aura utrzyma się do 
stycznia to nic więcej nie będzie robione. 
R. W. Lenartowicz poprosił o odśnieżanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach w 
nocy. 
Wójt odpowiedziała, że ma umówione spotkanie z firmą, która odśnieża i zwróci na to uwagę. 
Powiedziała, że to dotyczy wszystkich parkingów. 
Sołtys M. Wyskiel powiedziała, że przystanek w Jędrychowicach jest zasypany i dzieci, które 
jeżdzą do szkoły nie mają gdzie stać. Taka sama sytuacja jest z przestankiem z Jędrychowic 
do Lewic. 
Sołtys L. Szelepa zgłosił wniosek o odśnieżanie dróg do wszystkich domów, a nie tylko dróg 
głównych. 
Wójt odpowiedziała, że akcja zimowa jest bardzo droga. Będzie na spotkaniu dot. zarządzania 
kryzysowego i będzie się zastanawiać jak to rozwiązać. Zapisała i przekaże. 
Sołtys L. Szelepa powiedział, że droga gminna to nie tylko drogi główne. 
Starosta pogratulował Pani Wójt. Powiedział, że chciałby aby dalsza współpraca była 
kontynuowana. Przeczytał list gratulacyjny dla Pani Wójt. 
Podziękował byłemu wójtowi J. Małek i przeczytał podziękowanie. 
Poseł A. Krupa pogratulował Pani Wójt-Marii Krompiec. Powiedział, że funkcja wójta jest 
zaszczytna ale i odpowiedzialna. Życzył aby plany zostały zrealizowane dla dobra 
mieszkańców i własnej satysfakcji. Złożył podziękowanie dla J. Małka za współpracę w 
samorządzie. Życzył, aby w nowej sytuacji zrobił wiele dobrych rzeczy dla mieszkańców i dla 
siebie. 
Burmistrz J. Krówka powiedział, że jest najmłodszym samorządowcem. Będzie realizowana 
rozpoczęta współpraca. Strategia rozwoju Polski jest w przygotowaniu, a nasz głos musi tam 
zaistnieć. Podziękował J. Małek za współprace i podpowiedzi.  
Zwrócił się do r. Chuchli i powiedział, że nadzór opolski jest bardzo szczegółowy i 
rygorystyczny. 
Wójt odpowiedziała, że będzie korzystać, a nawet wykorzystywać złożone deklaracje.  
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R. Chuchla powiedział, że Panu J. Małek nikt tego nie odbierze. Podziękował Panu wójtowi 
za naukę jak należy chodzić po ścieżkach samorządowych. Podziękował Staroście Powiatu 
Głubczyckiego – Józefowi Kozina, Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Adamowi 
Krupa i Burmistrzowi Gminy Głubczyce - Janowi Krówka. 
Przewodniczący podziękował przybyłym gościom i Józefowi Małek. Przypomniał o 
obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 
R. W. Lenartowicz złożył życzenia świąteczne. 
Przewodniczący podziękował i złożył wszystkim życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt. 
 
Ad. 13. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
 
K. Herbut 
 
 


