
Protokół Nr IX/11  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 27 czerwca 2011 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych (nieobecni: r. W. Lenartowicz, G. Wąsik).  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Adam Jakubowski - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Głubczycach 
Stefan Grefling – Radca prawny 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice  
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 23 maja 2011 r. 
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. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Udzielenie informacji dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 
12. Udzielenie informacji o stanie środowiska naturalnego w Gminie Branice. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. 
• Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Branice za 2010 r. (omówi Wójt Gminy 

Branice Pani Maria Krompiec oraz Skarbnik Gminy Branice), 
• Sprawozdanie finansowe (przedstawi Skarbnik Gminy Branice) 
• Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii  

o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. 
(Skarbnik Gminy Branice), 

• Informacja o stanie mienia Gminy Branice (Przedstawi Wójt Gminy Branice), 
• 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 2010 r. (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), 

• Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
• Przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice 

oraz głosowanie. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę rady Gminy Branice Nr III/11/11 z dnia 24 

stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Branice na lata 2011-2014. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 



17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Branice lub jej jednostkom podległym oraz 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i 
formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 

21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Obsługi Oświaty 
Kultury i Sportu w Branicach. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości  
(działka nr 834/3 położona w miejscowości Bliszczyce). 

23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości 
(część działki nr 346/3 położona w miejscowości Branice). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wódka. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Michałkowice. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jakubowice. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Dzbańce-

Osiedle. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Dzierżkowice. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Lewice. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Posucice. 
31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wiechowice. 
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wysoka. 
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Uciechowice. 
34. Zakończenie sesji. 

 
 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński 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 proponowany porządek obrad. 
R. Chuchla zaproponował zamienić kolejność punktów 19 i 20.  
Wszedł Pan dyrektor Adam Jakubowski. 
Wójt poinformowała, że uchwały te ze sobą nie koligują.  
R. Czyszczoń złożył wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w 
sprawie uchwalenia statutu gminy Branice, który powinien współgrać z regulaminem. 
Poinformował, że przewodniczący też jeszcze zgłosił poprawki do statutu.  
Przewodniczący poinformował, że jest wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu 22.  
R. Chuchla powiedział, że przewodniczący organizuje pracę rady m.in. przez 
przygotowywanie dokumentów na sesje. Powiedział, że nie otrzymał informacji o Stanie 
Mienia Komunalnego. Przewodniczący powinien sprawdzić przed wysyłką dokumenty. Jeżeli 



Pani Wójt będzie udzielała informacji na temat mienia komunalnego to będzie to nie 
wystarczające. Zawnioskował o ściągnięcie z porządku obrad punktu 13: Podjęcie uchwały w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu za rok 2010. 
Wójt odpowiedziała, że Informacje o Stanie Mienia Komunalnego radni otrzymali wraz za 
sprawozdaniem z budżetu. 
Skarbnik poinformował, że wymógł ustawowy nakład obowiązek dostarczenia Informacji o 
Stanie Mienia Komunalnego do dnia 31 marca i w takim terminie radni otrzymali tę 
informację. 
Przewodniczący zapytał czy radny W. Chuchla wycofuje wniosek. 
R. Chuchla odpowiedział, ze tak. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji 
punktu 22. 
Za: 12     Przeciw: 1    Wstrzymało się: 0 
R. Kawulok powiedział, że podjęto uchwałę o pracy Komisji Statutowej do końca czerwca. 
R. Telega powiedział, że te sprawy załatwi już radca prawny. 
P. Grefling odpowiedział, że te pewne skreślenia w statucie nie wymagają obróbki. Nie 
wymagają dodatkowych prac. Jest to jedynie kwestia czy mają być czy nie. 
R. Telega powiedział, że było na to pół roku. Odbyło się sześć posiedzeń i powinno być to 
zrobione dokładnie.  
R. Chuchla powiedział aby z punktów 25-34 zrobić blok. Powiedział, że Komisja Statutowa 
pracowała do 30 czerwca, a chodzi teraz o to by zostawić czas dla radnych. 
Wójt zawnioskowała o przesunięcie punktu 11 przed 10. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmienienie kolejności punktów 10 i 11. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji, która odbyła się 23 maja 2011 r. 
Za: 13     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawiła sprawozdanie (załącznik do protokołu).  
 
Ad. 6.   
Przewodniczący udzielił informacji ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 7. 
R. Mokrzycki udzielił informacji z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami 
(załącznik do protokołu). 
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła dwa posiedzenia na 
których zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował, że brał udział w 
otwarciu kopert w sprawie wyboru firmy, która wykona drogę Lewice-Zubrzyce. W piątek 
wybrano firmę. 
R. Sęga zapytał co to za firma. 
R. Malewicz odpowiedział, że ta co robiła tę drogę. Termin wykonania do koniec roku 
następnego. 



R. Kawulok poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolno –Ekologicznej zajmowano się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
odbyła 3 posiedzenia. Jedno posiedzenie poświęcone było porządkowi obrad dzisiejszej sesji, 
a dwie były komisjami objazdowymi. Odczytał protokoły z komisji objazdowych. Złożył 
wniosek o przeznaczenie dwóch pomieszczeń za przedszkolem w Bliszczycach dla 
przedszkola. Poinformował, że w szkole w Branicach brak łącznika między Szkołą 
Podstawową a Gimnazjum oraz salą gimnastyczną. 
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych zajmowano się punktami porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński. 
R. T. Krupa powiedział, że został zobowiązany przez starostę do udzielenia odpowiedzi dot. 
wysypiska śmieci. Starosta nie mógł być obecny na dzisiejszej sesji. 
Wójt zapytała dlaczego na temat wysypiska śmieci, jeżeli nie było takiej interpelacji. 
R. T. Krupa zaczął czytać odpowiedź. 
Wójt powiedziała, że jest to sprawa przedawniona. 
R. T. Krupa powiedział, że są rozgłaszane informacje w mediach, starosta odpowiada, a on 
przekazuje. Poinformował o dwóch przetargach dotyczący łatania dziur i wyłożenia 
dywaników. Firma, która wygrała miała 60 dni na wykonanie, pozostało jej 30 dni. 
Poinformował, że rozpoczęto inwestycje dotyczącą odnawiania rowów przy drogach 
powiatowych. Z naszej gminy zgłosiło się kilka sołectw, starostwo zabezpiecza sprzęt, a 
sołectwo podstawia sprzęt rolniczy do wywozu. Podał przykład miejscowości Wódka i 
Gródczany. Nawiązał do miejscowości Dzbańce, które zalewa woda płynąca z pól 
należących do firmy TOP-FARMS. 
R. Telega powiedział, że woda leci głównie z pól należących do spółdzielni. Dodał, że w tym 
temacie nic jeszcze nie zrobiono. 
R. T. Krupa powiedział, że w całym powiecie jest 150 miejscowości, a w gminie Branice 21. 
Naszym zadaniem jest walka o środki. Zapytał czy są jakieś inne sprawy i poprosił aby je 
zgłaszać.  
Powiedział, że samo wycięcie drzew nie rozwiąże problemów. Powiedział, że jego 
propozycja jest taka, aby  w zamian za ścięte drzewa sadzić krzewy. Zgłosił tą propozycje 
posłowi. Pisał w tej sprawie do starosty i wicestarosty lecz otrzymał informację, że nie 
można. Jako przewodniczący Komisji Oświatowej zwrócił uwagę na restaurowanie obiektów 
zabytkowych, zwłaszcza krzyży przydrożnych, które nie mają swego właściciela. 
Podziękował rolnikom i innym osobom prywatnym, którzy dbają o te krzyże. Powiedział, że 
jeśli są zapytania to można kierować. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje zgłosili: 
R. Czyszczoń – 3 int. 
 
Ad.11.  
Przewodniczący poprosił Pana Dyrektora Szpitala Powiatowego w Głubczycach Adama 
Jakubowskiego o udzielenie informacji.  
P. A. Jakubowski poinformował, że od 1 lutego szpital działa jako samodzielny zakład bez 
przedrostka w likwidacji. W piątek podpisano umowę na ratownictwo, która będzie trwała 2,5 
roku. Szpital świadczy usługi samodzielnie w Głubczycach i w Kietrzu. Odbył się w szpitalu 
audyt pn. ,,Jakość służby zdrowia i środowisko’’. Uzyskamy informacje czy szpital otrzyma 



certyfikat. W temacie przekształcenia szpitala nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Był  
w innych szpitalach w Polsce, które zostały przekształcone. Może być taka sytuacja, że szpital  
w Głubczycach pozostanie jedynym samodzielnym szpitalem na południu Polski. NZOZ czy 
spółka nie musi przyjąć wszystkich do leczenia, samodzielny zakład tak. Stąd też troska 
powiatu. Żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły. Poinformował, że szpital jest po 
badaniu bilansu.  
R. Chuchla zapytał na jaką kwotę jest kontrakt. 
P. A. Jakubowski odpowiedział, że na kwotę 26 mln. zł.  
R. Chuchla zapytał jak na dzień dzisiejszy jest wykonywany. 
P. A. Jakubowski odpowiedział, że w 110 %. 
R. Chuchla zapytał o wykonania nieobjęte kontraktem. 
P. A. Jakubowski odpowiedział, że nad wykonania kosztują. Płace związane ze świadczoną 
usługą medyczną sięgają 80%. Personel, który ma zapłacone, robi nadwykonania i wtedy nie 
kosztuje to 100 % ponieważ te 80 % już jest.  Za nad wykonania w 2009 r. na kwotę 1mln. zł. 
NFZ nie zapłacił i sprawa została skierowana do sądu.  
R. Chuchla zapytał czy jest to do odzyskania na drodze sądowej. 
P.A. Jakubowski odpowiedział, że jest. 
R. Chuchla powiedział, że jest to jedyny szpital, który ma doraźną pomoc. 
P. A. Jakubowski poinformował, że tu mówimy o nocnej i świątecznej pomocy wyjazdowej. 
Świadczymy ją w dwóch miejscach, po godz. 18.00 w dni robocze i w dni świąteczne cały 
dzień. Lekarz i pielęgniarka pełnią dyżury w Głubczycach i Kietrzu. 
R. Chuchla poinformował o przeczytanym artykule i zapytał czy przeniesienie łączy się 
zlikwidacją pewnych usług. 
P. A. Jakubowski odpowiedział, że w 2011 roku zamierzają utrzymać całą działalność 
medyczną, która jest prowadzona. Co będzie w przypadku przeniesienia to nie jest wiadome. 
Brakuje 10 pielęgniarek. Nadgodziny nie mogą wynikać z założenia. Zatrudnionych jest 150 
pielęgniarek. Żadnej pielęgniarce, poza jednej, nie odmówił umowy o pracę.  
R. Chuchla powiedział, że rzeczywiście szpital w Głubczycach się zmienił. Są małe 
mankamenty ale jest również zmiana. 
Wójt zapytała o zadłużenie szpitala. 
P. A. Jakubowski odpowiedział, że należności szpitala to kwota 7 mln. zł. W 2011 r. 
zmniejszyły się o 500 tys. Bilans wykazuje zadłużenie na 10 mln. Wytłumaczył z czego 
wynika ta różnica.  
Na dzień dzisiejszy zobowiązania wynoszą 7 mln. zł. Zobowiązania szpitala gwarantowane 
są przez powiat. Jeżeli dwa lata temu średnia płatność faktur (nie wszystkich) wynosiła 70 dni 
to za rok 2010 wynosi 50 dni. Ten okres stopniowo zmniejsza się. Dodał, że powiat 
głubczycki jest za mały aby utrzymać działalność szpitala. 
Przewodniczący zapytał o wizję przyszłości szpitala. 
P. A. Jakubowski odpowiedział, że sztuką będzie utrzymanie bieżącej działalności szpitala. 
Opracowywana jest koncepcja na najbliższe 5-10 lat. Otwarta jest neurologia i rehabilitacja. 
Podpisanych jest 17 umów z NFZ. Kontrakt jest większy o 500 tys. zł. w porównaniu z 
rokiem ubiegłym.  
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje i życzył powodzenia.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 10. 
Na sali nieobecny Dyrektor A. Jakubowski i r.Telega. 
Przewodniczący poinformował o pismach:  

a) Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 14 czerwca 2011 r., 



b) Pani Doroty Kukulskiej z dnia 14 czerwca 2011 r. , 
c) Kancelarii Prezydenta z dnia 24 maja 2011 r., 
d) zawiadomieniu o wszczęcia postępowania w sprawie uchwał nr.: VII/58/11 i  

      VII/54/11, 
e) Wojewody Opolskiego z dnia 30 maja 2011 r., 
f) Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego z dnia 30 

maja 2011 r., 
 
które zostały również dostarczone radnym z materiałami na dzisiejszą sesje. 
Wójt odniosła się do otrzymanych przez radę pism. Jeżeli chodzi o kamerę  termowizyjną to 
rozmawiała już z komendantem straży i poinformowała, że w tym roku dofinansowanie nie 
będzie możliwe ale weźmie pod uwagę tę prośbę w przyszłorocznym budżecie. 
Jeżeli chodzi o pismo Wojewody Opolskiego w sprawie planów zagospodarowania 
przestrzennego to urbaniści pracujący dla naszej gminy doradzili aby się z tym wstrzymać. 
Powiedziała, że rozpoczęto procedurę nadzorczą dot. uchwał w sprawie diet radnych i liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dlatego będzie dzwonić do nadzoru. Jeżeli będą 
to drobnostki to w lipcu zostanie zwołana szybka sesja. 
Przewodniczący ogłosił że można zgłaszać wnioski i zapytania. 
Wójt zwróciła się do Pana R. T. Krupa i powiedziała, że w pierwszej części jego wypowiedzi 
odebrała go jako rzecznika pana starosty, a nie jako radnego wybranego w naszej gminie. Nie 
podobało jej się to. Dalsza wypowiedź Pana radnego była taka jak powinna. Powiedziała, że 
dziwi się dlaczego pismo to zostało teraz przekazane jeśli sprawa ta została już wyjaśniona. 
Uznaliśmy wszyscy, ja, radni i pracownicy, że kara naliczona była zasadna i związku z tym 
od czego było się odwoływać? Dlatego nie wie dlaczego na końcu pisma dopisano ręcznie to 
co napisano. Dlaczego akurat dzisiaj przywieziono to pismo, a pan radny jest rzecznikiem.  
Powiedziała, że radni nie pytali ją o informacje dot. stanu środowiska naturalnego dlatego 
uważa, że nie ma pytań. 
R. T. Krupa powiedziała, że został wybrany w gminie na radnego, a starosta jest 
przewodniczącym rady. Jeśli ktoś mówi, że jest rzecznikiem to jest mu przykro. Dodał, że nie 
wie skąd te pismo. Jeśli zostało to tak odebrane to jest mu przykro. To była interpelacja na 
słowa Pana Malewicza. Powiedział, że musi sobie zadać pytanie czy warto przychodzić na 
sesje rady. Nigdy nie usłyszał słów podziękowania. Powiedział, że wiele razy przetoczył ostre 
rozmowy w biurze Pana starosty i nie został nigdy tak potraktowany jak dzisiaj. Dodał, że 
swoje obowiązki wypełnia dobrze.  
Wójt powtórzyła się i powiedziała, że drugą część wypowiedzi radny był radnym 
powiatowym. 
R. Malewicz dodał, że  z radnym W. Chuchlą przestudiował całą dokumentacje w geodezji w 
Głubczycach. Te wypisane punkty przestudiowaliśmy. Natomiast o to co jest dopisane 
długopisem pytaliśmy nie raz. Odebrano to tak, że wójt jest nieudolna.  
Poprosił r. T. Krupe o to, że jak będzie wracał, żeby jechał przez Bliszczyce. 
R. T. Krupa powiedział, że rozmawiał przed chwilą z Panią sołtys i zna tę sprawę. 
Poinformował, że teraz jedzie do starostwa. Dodał, że nie jest tu donosicielem. Sesje powiatu 
są nagrywane. Powiedział, że poproszono go o dostarczenie tej odpowiedzi, pytania proszę 
kierować do twórcy tego pisma.  
R. Malewicz powiedział, że prośba o przejechanie się drogą przez Bliszczyce nie jest 
odwetem za te pismo. 
Sołtys Lenartowicz zapytała o odtworzenie rowu przy drodze powiatowej w Jakubowicach i 
powiedziała, że nie wiedzieli o takiej akcji. W tej sprawie pisała już pismo. 



R. T. Krupa powiedział, że nie planowali tyle robić na terenie gminy Branice. Zapyta Starostę 
o możliwość. Powiedział, że odnajdzie pismo Pani sołtys, które pisała w tej sprawie. Zapytał 
jaki to był odcinek rowu. 
Sołtys U. Lenartowicz odpowiedziała, że kilometr.  
R. T. Krupa powiedział, że do lutego tych pism wpłynęło bardzo dużo. Godzina pracy koparki 
to koszt 120 zł. 
Sołtys U. Lenartowicz zapytała o remont chodnika, wyłożonego starymi kamieniami, w 
miejscowości Jakubowice w sprawie którego co roku jest negatywna odpowiedź. Poprosiła 
aby radny to zobaczył. 
R. Krupa powiedział, że chcą współpracować z gminami i sołectwami.  
Sołtys Lenartowicz dodała, że chodnik ten zrobiony został w 1890 r.  
R. T. Krupa podał przykład chodnika na ul. Wojnowickiej. Gmina nie może dojść do 
porozumienia i powiat nie może zacząć. Poinformował, że zajmie się tymi dwoma sprawami. 
R. Telega powiedział, że jeśli starostwo daje koparkę, a zainteresowany wywozi to firma 
TOP-FARMS też jest zainteresowana. 
R. T. Krupa powiedział, że pan radny jest sprytny. Dodał, że jeśli radny poda dokładnie ile 
kilometrów rowu przy drogach powiatowych ma firma TOP-FARMS to niewiadomo czy do 
2020 zostanie to wykonane. 
R. Chuchla zapytał jak to jest możliwe, że radni otrzymują projekty uchwał z podpisem radcy, 
a następnie nadzór ma do nich zastrzeżenia. 
Przewodniczący poinformował, że uchwała w sprawie diet nie była opiniowana przez radcę. 
P. Grefling powiedział, że postępowania nadzorcze zdarzają się i będą się zdarzać. Nie wie 
czy wcześniej było ich więcej czy nie. Prawo nie jest nauką ścisłą. Część zastrzeżeń to 
rzeczywiście ich pomyłki. Dodał, że nie myli się ten co nic nie robi.  Czasem jednak prawo 
jest różnie odczytywane.  
R. Chuchla powiedział, że przewodniczący zobowiązany jest dostarczyć dokumenty na sesje  
radnym. Zapytał czy w sytuacji gdy nie zostaną dołączone wszystkie dokumenty to czy 
podjęte uchwały na takiej sesji  mają moc prawną. Jeżeli sesja została zwołana 
nieprawidłowo to uchwały są nieważne. 
P. Grefling powiedział, że zwołanie sesji i dostarczenie dokumentów to dwie kwestie.  
R. Chuchla powiedział, że chodzi o ostatnią sesje. Powiadomienie było telefoniczne, a 
materiały nie zostały dostarczone. Prokurator zwrócił się o zaopiniowanie Marii Krompiec. 
Przewodniczący powiedział, że prokurator zwrócił się o wydanie opinii. 
R. Chuchla powiedział, że dla niego niedopuszczalne było to co zrobił przewodniczący na 
początku ostatniej sesji. Przewodniczący powinien przedstawić otrzymane dokumenty, a nie 
sugerować. Zapytał jaka jest różnica między opinią, a stwierdzeniem faktów.  
P. Grefling powiedział, że główny problem z ostatnią sesją był taki, że Pan Prokurator 
zwrócił się o coś co rada nie wydaje. Dodał, że jego na tym posiedzeniu nie było. 
R. Chuchla zapytał czy jeśli nie otrzymał dokumentów na sesje to czy była ona ważna. 
P. Grefling odpowiedział, że powiadomienie było telefoniczne i trudno mówić o nieważności 
tych czynności. 
R. Chuchla powiedział, że jest ustawa, statut, które należy przestrzegać. Pan przewodniczący 
nie do końca rozumie i należycie wykonuje swoje obowiązki. Na koniec dodał, że on ma 
odwagę spojrzeć Pani M. Krompiec w oczy ale nie wie czy rada ma taką odwagę. 
Sołtys Iluk zapytał o reklamacje drogi w Jabłonce i oznakowanie tego rozjazdu. Wspomniał o 
niedrożnym rowie zatkanym konarami drzew. 
Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o drogę to nie było jeszcze przeglądu dotyczącego usterek 
pogwarancyjnych. Będzie dopiero ustalany termin. Jest przeznaczonych 6 tys. zł. na 
oznakowanie i będzie ustalane jak i gdzie je wydać. Jeżeli chodzi o rów to pierwszy raz 
słyszy. 



Sołtys Iluk powiedział, że sprawę rowu zgłaszał do Spółki Wodnej.  
Wójt odpowiedziała, że nie zna tego tematu.  
R. Nowak przypomniał o drodze między apteką, a pawilonem i powiedział, że tam nie trzeba 
dużo robić, na razie wystarczy ją wyrównać. Wspomniał również o namalowaniu pasów przy 
budynku B. Gdzie się pytał to trzeba to, to i to, a  wcale tak nie jest. Dzwonił do pewnego 
Pana w powiecie i okazało się, że tylko trzeba złożyć wniosek o postawienie znaku i 
namalowanie pasów. 
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o drogę to nie mamy pieniędzy. Nie ma nawet pieniędzy 
na koparkę i wyrównanie. Jedyna możliwość to w robotach publicznych znaleźć jakieś 
rozwiązanie. Przekaże Panu Adamowi Murzyn aby przeanalizował tą koparkę. Jeżeli 
mieszkańcy nie będą narzekać, że zrobili bele jak to przemyśli ten pomysł. 
R. Nowak powiedział, że to wystarczy. 
Wójt odniosła się do pasów przy budynku B. Powiedziała, że prawdy się mijają. Była 
odpowiedź na interpelacje r. W. Lenartowicz, że nie można malować pasów ponieważ jest to 
na zakręcie. 
R. Mokrzycki zapytał o słupki ograniczające wjazd na parking. 
Wójt odpowiedziała, że pracownik Zdzisław Lichtorowicz zaproponował posadzenie 
drzewek, ale jednak postawione zostaną tam słupki z demontażu.  
R. Mokrzycki zapytał o drogę do ul. Ogrodowej. 
Wójt powiedziała, że przegląd dróg został zakończony ale protokół nie został jeszcze 
podpisany.  
R. Telega zapytał, czy 2 600 000 zł. będzie kosztowała droga z Lewic do Zubrzyc  
z obwodnicą.  
R. Malewicz odpowiedział, że tak. 
R. Telega zapytał o remont drogi Wysoka-Branice i Wysoka-Wiechowice. Zwrócił uwagę na 
nie wykoszone pobocza zarówno przy drogach powiatowych jak i wojewódzkiej. 
R. Chuchla zapytał o spotkanie w Szkole Podstawowej kierownika KRUS z dziećmi. 
Wójt odpowiedziała, że o tym jednym spotkaniu wiedziała. Miało ono na celu przedstawienie 
dzieciom zasad bezpieczeństwa przy pracy w rolnictwie. Prezentacja była nagrodom w 
konkursie. 
 
Ad. 12. 
Przewodniczący powiedział, że informacje o stanie środowiska naturalnego Pani Wójt 
przedstawiła na piśmie. Zapytał czy radni chcą aby Pani wójt jeszcze przedstawiła. 
R. Chuchla powiedział, że w blokach znowu śmierdzi. 
Wójt powiedziała, że można zgłaszać, aby dostrzec przyczynę. 
R. Chuchla powiedział, że będzie zgłaszać. 
 
Ad. 13.  
Ad.a) 
Radni zrezygnowali z omawiania sprawozdania ze względu na uzyskanie szczegółowych 
informacji na posiedzeniach poszczególnych komisji rady. 
Ad. b)  
Skarbnik Gminy Branice omówił sprawozdanie finansowe.  
Ad. c) 
Uchwałę Składu Orzekającego RIO odczytał Skarbnik Gminy Branice. 
Ad. d) 
Radni zrezygnowali z przedstawienia informacji o Stanie Mienia Gminy Branice ze względu 
na uzyskanie szczegółowych informacji na posiedzeniach poszczególnych komisji rady. 
 



Ad. e)  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinie oraz wniosek Komisji  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
Ad. f) 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO. 
Ad. g) 
R. Chuchla powiedział, że gdyby brano pod uwagę zasadność, efektywność i celowość 
wydawanych pieniędzy to głosowałby na nie. 
Ad. h) 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11     Przeciw: 2    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 

(Uchwała Nr IX/60/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
 
Ad. 14.  
Skarbnik  w woli przypomnienia powiedział, ze istotą zmiany jest budowa, remont drogi do 
Dzierżkowice i zaciągnięcie kredytu.  
Wójt zaapelowała o zagłosowanie za tą uchwałą. Taka okazja w przyszłym roku może się już 
nie trafić. Będzie to kolejna zrobiona droga. 
R. Chuchla zapytał Pana skarbnika czy uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
była uchwalana po raz pierwszy i czy sprawdzana była przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 
Skarbnik odpowiedział, że obowiązek uchwalenia jest po raz pierwszy w roku 2011. Uchwała 
ta zrobiona była łącznie z projektem budżetowym w 2011. Zanim został uchwalony budżet 
musiała zostać uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa. W kwietniu WPF został 
zmieniony w związku z rekultywacją wysypiska śmieci i kolejna zmiana jest dziś. 
R. Chuchla zapytał czy zmiany WPF nie wymagają sprawdzenia przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 
Skarbnik odpowiedział, że sprawy finansowe sprawdza Regionalna Izba Obrachunkowa.  
R. Malewicz powiedział, że Komisja Finansowo-Budżetowa przychyliła się do tej uchwały, 
ale zapytał czy Pani Wójt potrafi powiedzieć, że nie braknie pieniędzy. 
Wójt odpowiedziała, że już brakuje. Budowa tej drogi powiększa nasz deficyt budżetowy 
związany z inwestycjami i zadłużenie wzrasta. Na bieżące wydatki, czy ta droga byłaby czy 
nie to i tak nie mamy pieniędzy. Te 100 tys. zł. spłacanego kredytu w przyszłym roku w 
porównaniu do tego, że mamy milion do spłaty to żadna różnica,  a droga będzie zrobiona. 
Jak projektant mówi będzie spokój na 15 lat.  
R. Chuchla powiedział, że wskaźnik długu nie może przekroczyć 15%. Istota prawidłowego 
funkcjonowania polega na tym, że da się zróżnicować. 
Wyszedł r. Zdzisław Telega. 
R. Chuchla dodał, że w lutym i marcu gmina była na krawędzi płynności finansowej. Zapytał 
jaki jest sens zaciągania  tego kredytu żeby obciążyć tegoroczny i przyszły budżet. Dodał, że 
nie mówi o Pani wójt, ale widzi realne niebezpieczeństwo. Mieszkańcy nie powiedzą o pani 
wójt ale o radnych. Powiedzą, że radni zadłużyli. Zapytał czy była sytuacja gdy skarbnik 
informował, że jest taka i taka sytuacja finansowa. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
jeżeli skarbnik nie da kontrasygnaty, na polecenie Pani Wójt musi wykonać to co Pani mu 
poleci, ale musi zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową. Dodał, że warto się zastanowić 
nad tym kredytem. 



Wójt powiedziała, że wypowiedź Pana radnego odnosi się do kwestii celowości i 
gospodarności. Na komisjach, które są bardzo burzliwe rozmawialiśmy. Jeżeli miałabym się 
kierować niecelowością tej drogi to musiałabym się bardzo poważnie zastanowić. 
Wszedł r. Telega. 
Wójt odniosła się do adaptacji żłobka w Branicach. Też należy zastanowić się nad 
celowością. Celowość i gospodarność. Czy wykonanie drogi, która jest jedyną prowadzącą 
do tej miejscowości łączącą z gminą i powiatem za 770 tys. zł. jest niecelowe i 
niegospodarne, czy adaptacją żłobka za 2.700.000 zł. przy naszym udziale 400 tys. zł. plus 
koszty utrzymania przez pięć lat. Faktem jest, że się zadłużamy. Sytuacja ta spowodowana 
jest przeinwestowaniem roku 2010. Są to trudne decyzje, ale jest to sprawa dla nas do 
podjęcia.  
R. Kawulok powiedział, że Dzierżkowice mają tylko jedną drogę, która z roku na rok jest 
coraz gorsza. Zapytał ile kosztuje utrzymanie świetlicy w Dzierżkowicach. 
Skarbnik odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy. 
R. Kawulok powiedział, że nic. Dodał, że Komisja Rolno-Ekologiczna wyraziła pozytywną 
opinie. 
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
wyraziła pozytywną opinie. 
R. Czepczor powiedziała, że członkowie Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych 
zdecydowali, że głosować będą na sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice Nr 
III/11/11 z dnia 24 stycznia 2011  r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Branice na lata 2011–2014  

(Uchwała Nr IX/61/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
 
Ad. 15 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 
(Uchwała Nr IX/62/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad. 16.  
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
(Uchwała Nr IX/63/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
 
Ad. 17.  
Komisja Budżetowo-Finansowa wyraziła pozytywną opinie. 
Komisja Rolno-Ekologiczna wyraziła pozytywną opinie. 



Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na posiedzeniu głosowała 
następująco: 1 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących się. 
Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych wyraziła pozytywną opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 1    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
(Uchwała Nr IX/64/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad. 18. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
(Uchwała Nr IX/65/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad. 19. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie po poprawkach projektu uchwały. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Branice lub jej jednostkom podległym oraz 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną 

(Uchwała Nr IX/66/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 20. 
Skarbnik poprosił o wpisanie w § 4 pkt. 1 do 31 grudnia, a nie 30 grudnia. 
Wyszedł r. Telega. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie z poprawkami projektu uchwały. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
Podczas głosowania nieobecny na sali r. Telega. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie prac nad projektem uchwały 
budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 

(Uchwała Nr IX/67/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 21. 
Wójt powiedziała, że korzyści zostały przedstawione w uzasadnieniu. Przeprosiła jeszcze raz 
za poprzednie uzasadnienie. Powiedziała, że szukamy oszczędności, ona, radni i również w 
administracji.  
Wszedł r. Telega. 
Wójt dodała, że tak jak wcześniej zapewniałam 99% pracowników przejmie do urzędu.  
Powiedziała, że w przyszłym roku dochodzi podatek śmieciowy. Jest to likwidacja ZOOKiS, 
ale w ramach restrukturyzacji. W ZOOKiS pracuje 6 pracowników. 
(Wyszedł r. Sęga) 



3 księgowe przejmuje do Urzędu Gminy i będą one miały takie same warunki płacowe. Pani 
kierownik zostanie inspektorem. Zlikwidowany zostanie etat gospodarza WDK w Branicach 
oraz 1 etat księgowej. Zaoszczędzimy 80 tys. zł. Właściwie nic się nie zmieni. 3 księgowe 
mają pracę dla jednej niema. Likwidujemy etat gospodarza WDK w Branicach ale 
zaproponowano temu Panu nową pracę.  
R. Nowak powiedział, że cały czas walczył o ZOOKiS. Był to bardzo trudny dla niego 
moment, ze względów osobistych. Nie będzie głosował, wstrzymam się. 
Przewodniczący powiedział, ze jest to pośredni interes, a nie bezpośredni dlatego może 
głosować. 
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa wyraziła pozytywną opinie.  
R. Kawulok poinformował, że na Komisji Rolno-Ekologicznej 2 głosy były za i 4 
wstrzymujące się.  
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
wstrzymała się, ponieważ czekała na uzasadnienie do uchwały.  
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych radni zdecydowali, ze będą głosowali na sesji. 
Na sali obecny już r. Sęga. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 5     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 8 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej  
Zespołu Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w Branicach 

(Uchwała Nr IX/68/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
Ad. 22. 
Przewodniczący zapytał czy mogą sprzedać rów wodny. 
Wójt odpowiedziała, że nie jest to woda stojąca, a zwykły rów.  
P. Grefling powiedział, że jest to zwykła nieruchomość. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży 
nieruchomości 

(Uchwała Nr IX/69/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad.23 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy 
nieruchomości 

(Uchwała Nr IX/70/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 24 
Wójt powiedziała, że związane jest to z wnioskiem dot. budowy Parkowych Miejsc Spotkań. 
Zmiana dotyczy okresu projektowania. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 



 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Wódka 
(Uchwała Nr IX/71/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad. 25. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Michałkowice 

(Uchwała Nr IX/72/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 26 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Jakubowice 

(Uchwała Nr IX/73/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 27. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Dzbańce-Osiedle 

(Uchwała Nr IX/74/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
Ad. 28. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Dzierżkowice 

(Uchwała Nr IX/75/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 29. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Lewice 

(Uchwała Nr IX/76/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 30. 



Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Posucice 

(Uchwała Nr IX/77/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 31. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Wiechowice 

(Uchwała Nr IX/78/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 32. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Wysoka 

(Uchwała Nr IX/79/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
Ad. 33. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Uciechowice 

(Uchwała Nr IX/80/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 34. 
R. Malewicz zapytał kiedy zrealizowane będą Parkowe Miejsca Spotkań. 
Wójt odpowiedziała, że te dziesięć miejscowości od przyszłego roku przez dwa lata mają być 
realizowane. Następne miejscowości to już w kolejnej kadencji. 
Jeżeli chodzi o prowadzenie sesji to od przyszłego posiedzenia będzie siedzieć z boku. 
R. Chuchla powiedział, że będzie trzeba wypłacać odszkodowanie dla radnych za skręt szyi. 
Odniósł się do pisma pani Kukulskiej.  
Wójt powiedziała, że Pani Kukulska chciała kupić nieruchomość naprzeciw świetlicy w 
Dzbańcach. Było już po przetargu i okazało się, że jest osoba która ma tam służebność. Jest to 
Pan Piotr Enenkiel. Pan Piotr powiedział, że nic tam nie będzie robił ale nie zrezygnował ze 
służebności.  
Zirytowało to Panią Kukulską. Działka ta była wolna, a nagle znalazła się służebność.  
P. Grefling poinformował, że przy organizacji przetargu zrobiono wszystko dobrze, ale 
wyszło na to, że mamy sprzeczne interesy. Mogły grozić jakieś odszkodowania. Pani 
Kukulska napisała pismo i zaakcentowała, że jest to dla niej ważne. Chcemy to załatwić w 
sposób szanujący interesy obu stron.  



Wójt dodała, że Pan Piotr Enenkiel nie zrezygnuje ze służebności. 
R. Malewicz zapytał o stacje diagnostyczną. Działka cegielni. 
Wójt powiedziała, że 7 lipca będzie rozstrzygnięcie przetargu. 
Przewodniczący zapytał o spotkanie sołtysów z radnymi w Lewicach. 
R. Malewicz poinformował, że do 15 sierpnia spotkanie odbędzie się.  
Przewodniczący odniósł się do projektu statutu, który będzie uchwalany na kolejnej sesji. 
 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołował: 
 
K. Herbut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


