Protokół Nr VI/07
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 20 marca 2007 r.

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecni r. Chciuk – Rasiuk i r. Deberny)
Ponadto w sesji uczestniczyli :
Wójt Gminy Branice – Józef Małek,
Radni Powiatu Głubczyckiego – Tadeusz Krupa i Benedykt Pospiszyl,
Starosta – Józef Kozina,
Komendant KPP Głubczyce - Czesław Domaradzki,
Komendant Komisariatu – Zbigniew Wasiak,
Zastępca Komendanta – Waldemar Krawczak,
Gminny Komendant StraŜy PoŜarnych - Józef Orłowski,
Dyrektor Szpitala w Branicach – Krzysztof Nazimek,
Sołtysi.
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami
Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej
sesji.
8. Interpelacje radnych.
9. Udzielenie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
10. Informacja Dyrektora Szpitala w Branicach.
11. Informacja o bezpieczeństwie p. poŜarowym na terenie Gminy Branice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla radnych odbywających
podróŜ słuŜbową samochodem osobowym nie będącym własnością gminy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu.
a) na remont dróg,
b) na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem oraz przyłączami
do budynków mieszkalnych w miejscowości Dzbańce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Rady Gminy
Branice.
15. Przejęcie działek od Agencji Nieruchomości Rolnych.
16. Powołanie członków Zgromadzenia Gmin Dorzecza Rzeki Troi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice”.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice – Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy
Branice.

Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12.
Ad. 3.
Wójt zawnioskował o wprowadzenie punktu 17 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Branice”. Ze Studium ma wynikać Plan Zagospodarowania Przestrzennego, którego
zmiany mamy uchwalić za 2 miesiące.
Przewodniczący – Nie moŜna zrobić Planu Zagospodarowania bez Studium.
Przystąpiono do głosowania nad poprawionym porządkiem obrad :
Za : 12
Ad. 4.
R. Dornfeld zgłosił dwie uwagi do protokołu : nie brał udziału w trzech głosowaniach a jest
zapisane, Ŝe wstrzymał się od głosowania i w punkcie dotyczącym interpelacji nie ma
podziękowań, które wygłosił.
Przewodniczący zwrócił uwagę r. Dornfeldowi by wstawał podczas mówienia, wtedy lepiej
słychać wypowiedzi.
( Weszła r. Pawluś )
Ad. 5.
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice / załącznik do protokołu /.
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice – Władysław Lenartowicz.
Ad. 7.
Wójt Gminy Branice poinformował o sposobie wykonania interpelacji zgłoszonych na
poprzedniej sesji.
Ad. 8.
Interpelacje złoŜyli :
R. Lenartowicz Roman – 3 interp.,
R. Mokrzycki – 1 int.,
R. Szyhyński – 1 int.,
R. Telega – 1 int.
Ad. 9
Przewodniczący przywitał gości i poprosił o zabranie głosu przez Komendanta KPP. Ten
podziękował za zaproszenie i przedstawił swoich towarzyszy.
K. Wasiak przedstawił zagroŜenia przestępczością kryminalną w 2006 r. i działania policji
w zakresie prewencji oraz ścigania podejrzanych ze szczególnym uwzględnieniem Gminy
Branice. Przedstawił statystykę w tym temacie i opisał współpracę z ze straŜą graniczną
w zakresie patrolowania terenu. Poinformował równieŜ o zwiększeniu liczby dzielnicowych
w Branicach.
K. Domaradzki – Powiedział, Ŝe wyremontowano siedzibę Policji w Branicach, ma dojść
dodatkowy policjant z psem. Komendant przedstawił pismo Wójta z wnioskiem w sprawie
wzmocnienia patroli policyjnych między 19 a 21 w związku z ekscesami chuliganów m. in.
W Jakubowicach. Zwrócił się z propozycją do Rady o wydzielenie kwoty na dodatkowe

patrole po godzinach słuŜby. Po wprowadzeniu tego w Piotrowicach zmniejszyły się ekscesy.
Policjanci dostają auto i paliwo policyjne a Rada płaci tylko policjantom patrolującym.
Poinformował równieŜ, Ŝe zmniejszyła się liczba etatów w powiecie ( o 4 ).
R. Lenartowicz R – Wieczorami na przystankach młodzieŜ zakłóca spokój, naleŜy połoŜyć
temu kres.
K. Domaradzki – Trzeba takie przypadki zgłaszać pisemnie lub telefonicznie.
R. Zakowicz zapytał jak wygląda sytuacja z narkotykami w naszych szkołach.
K. Domaradzki – Nie było takiej sytuacji w tamtym roku. Kiedyś przyprowadzono psa
tropiącego i sprawdzano kaŜdą torbę, ale nie pochwalamy takiego procederu, chyba, Ŝe jest to
uzasadnione.
R. Mokrzycki zwrócił się z wnioskiem o rozpropagowanie danych odnośnie dzielnicowych,
poniewaŜ kaŜdy powinien znać swojego dzielnicowego.
K. Domaradzki – Są na powszechnie dostępnej stornie internetowej. Wydrukujemy równieŜ
wizytówki.
Przewodniczący podziękował gościom za udzielenie informacji i przybycie na sesję.
K. Domaradzki podziękował za zaproszenie i powiedział, Ŝe wizerunki dzielnicowych zostaną
opublikowane w „Gazecie powiatowej”.
Ad. 10
Przewodniczący przywitał dyr. Krzysztofa Nazimka i przekazał mu głos.
Dyr. Nazimek opisał sytuację szpitala. Jest 330 pracowników i 393 łóŜka. ZagroŜeniami dla
szpitala są: egzekucje wierzytelności za lata poprzednie, brak pieniędzy na adaptację
pomieszczeń, brak pielęgniarek, ubogie wyposaŜenie sal, poziom zadłuŜenia – który jeszcze
nie jest znany, trwa rozliczenie z poprzednim Zarządem. Szansami dla szpitala są : uzyskanie
dotacji od organu załoŜycielskiego oraz inne, które zostaną przeznaczone na remonty, szansą
jest zbilansowanie działalności, rozwój rehabilitacji neurologicznej ( oddział ten jest po
remoncie i moŜe przynosić dochody ), wreszcie szansą jest pozyskanie wykwalifikowanej
kadry. Teraz szpital jest w trakcie przejmowania obsługi administracyjnej, technicznej
i finansowej od Koźla, wdraŜana jest takŜe obsługa informatyczna. Do szpitala został
włączony ZEC, który przynosi dochody i zmniejsza koszty utrzymania. W planie jest
racjonalizacja zatrudnienia w niektórych grupach zawodowych, nie będą to jednak zwolnienia
grupowe. Remonty poprawiające warunki pracy oraz bezpieczeństwo pacjentów równieŜ są
w sferze planów. Planuje się uzupełnienie sprzętu medycznego za pieniądze z programu
PolCad. W ramach lecznictwa odwykowego zostanie zwiększona liczba łóŜek a na neurologii
zostaną stworzone miejsca monitorujące podstawowe funkcje Ŝyciowe.
R. Deptuła Czy szpital ma moŜliwości poszerzenia liczby oddziałów w innych kierunkach
leczenia ?
Dyr.Nazimek – Statystyki pokazują jakie usługi medyczne są potrzebne. My będziemy
prowadzić te oddziały, które mają szansę rozwoju. Szpital musi sam na siebie zarabiać.
R. Zakowicz – Była sytuacja, Ŝe pacjenta po wylewie woŜono z Kędzierzyna do Opola bo nie
było miejsca. Czy jest moŜliwość stworzenia u nas z 5 łóŜek?
Dyr. Nazimek – Bez neurologa nie da rady.
R. Lenartowicz R. – Co z pustymi obiektami ?
Dyr. Nazimek – Przejęło je Województwo i nie wiem co się z nimi stanie.
R. Dornfeld – Ile osób z naszej gminy moŜe stracić pracę?
Dyr. Nazimek – Ok. kilkunastu osób.
R. Dornfeld – Skąd są pieniądze na remonty?
Dyr. Nazimek – 150 tys. dotacji z Województwa. Na remonty mamy 2 mln. zł.
R. Podkówka – To, co pan powiedział napawa nadzieją. Czy będzie współpraca z ul.
Wodociągową?

Dyr. Nazimek – Tak, w ramach szkolenia personelu. Szpital na ul. Wodociągowej jest we
współpracy z podobnym szpitalem w Niemczech. Pomogło to znaleźć nowe rozwiązania
i uniknąć wielu błędów.
R. Dornfeld zapytał czy nie moŜna by otworzyć studium dla pielęgniarek.
Dyr. Nazimek – Byłoby to dobre rozwiązanie ale nie ma prowadzących.
R. Mokrzycki – W budynkach naleŜy zainstalować klapy dymne i windy by dostosować je do
norm unijnych.
Dyr. Nazimek – DO 2012 wszystkie szpitale muszą być dostosowane, ale aby Szpital
w Branicach spełniał te warunki musi być na to czas. Trzeba ogłosić przetarg i znaleźć
wykonawcę a to nie jest łatwe.
R. Pospiszyl - Szpital przejmuje obsługę administracyjną ale nie moŜe pan przedstawić
bilansu. Czy są trudności w przejęciu dokumentacji Koźla? Co z budynkiem „a”?
Dyr. Nazimek – Tak, są trudności. Ale to, Ŝe nie mamy bilansu nie znaczy, Ŝe nie będzie
działał szpital. Co do budynków, była sporządzana dokumentacja dla niektórych budynków.
Najmniej moŜna „poprawić” w pawilonie „a”. Są tam duŜe pomieszczenia i nie ma
moŜliwości przebudowy.
Przewodniczący podziękował za wyczerpujące informacje i zakończył ten punkt.
Ad. 11.
Komendant Orłowski przedstawił statystykę dotyczącą działania ochotniczych straŜy
poŜarnych na terenie Gminy Branice. W krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym
posiadamy jedną jednostkę – Branice. Pozostałe nie spełniają norm, najbliŜej jest jednostka
z Lewic. Sprzęt jest przestarzały. StraŜ ma teraz mniejszy budŜet a wszystko droŜeje.
R. Mokrzycki – Czy macie w szeregach straŜy elektryków? Są przypadki, kiedy trzeba gasić
poŜar w domu pod napięciem.
Kom. Orłowski – Nie mamy. Trzeba wtedy przerwać akcję i czekać. Nie mamy
profesjonalnego sprzętu do odcinania napięcia bo jest drogi. Dobry dowódca nie ma z tym
jednak problemów. Wystarczy drogą radiową lub telefoniczną skontaktować się z Rejonem
Energ. i on wyłącza napięcie. Praktycznie tak jest.
R. Deptuła – Co z ubezpieczeniami? Lewice ma 23 straŜaków a 3 tylko ubezpieczonych.
Kom. Orłowski – To błędne przekonanie. Mamy 50 straŜaków ubezpieczonych bezimiennie.
A straŜacy ochotnicy są ubezpieczeni jak zawodowcy.
Przewodniczący zauwaŜył, Ŝe nieporozumieniem jest porównywanie częstotliwości
uczestniczenia w akcjach zawodowców i ochotników. Podziękował za przybycie
Komendantowi Orłowskiemu i zamknął dyskusję w tym temacie.
Ad. 12.
Przewodniczący odczytał projekt
i przystąpiono do głosowania ;
Za : 13

uchwały,

komisje udzieliły pozytywnych

opinii

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla radnych
odbywających podróŜ słuŜbową samochodem osobowym nie będącym własnością gminy
/ Uchwała Nr VI/25/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 13.
a) Wójt Gminy przedstawił sprawę i wymienił drogi, które planuje się wyremontować.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Komisje złoŜyły pozytywne opinie po przedstawieniu wykazu dróg przez Wójta
i przystąpiono do głosowania :

Za : 13
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
/ Uchwała Nr VI/26/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
b) Komisje przedstawiły pozytywne opinie.
Przewodniczący zaproponował by najpierw Wójt próbował pozyskać środki na budowę
wodociągu a w ostateczności zaciągał kredyt.
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania :
Za : 13
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
/ Uchwała Nr VI/27/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 14.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z r. Dornfeldem
i poprosił o zabranie głosu przez Starostę.
Starosta – Chcę zaznaczyć, Ŝe u podstaw tego zwolnienia leŜy potrzeba zatrudnienia jednego
informatyka na cały etat. Musi on być dyspozycyjny. R. Dornfeld pracuje jednocześnie na ½
etatu w Liceum Ogólnokształcącym. Zaoferowaliśmy mu przeniesienie do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, ale nie wyraził zgody. Rozmawiałem teŜ z dyr. Eckertem
i zasugerowałem mu zatrudnienie radnego na cały etat w przypadku posiadania wolnych
godzin.
R. Dornfeld podziękował za wstawienie się za nim u dyr. Eckerta. Powiadomił, Ŝe pracuje
w Starostwie na pół etatu i nie miał propozycji przejścia na cały. Centrum Pomocy Rodzinie
jest odrębną jednostką i aby uzyskać tam zatrudnienie naleŜy wygrać konkurs. W jego
przypadku chodziło teŜ o zmianę warunków finansowych i zadań, które miałby wykonywać.
Informatyk, z tego co wie jest zatrudniony na pół etatu
Przewodniczący zaznaczył, Ŝe pojawiła się szansa na zatrudnienie na pełnym etacie
w liceum.
R. Dornfeld powiedział, Ŝe jest zainteresowany ale nie wiadomo czy jest to realna szansa.
Starosta – Projekt organizacyjny tworzy dyrektor a Starostwo go zatwierdza. Co do
propozycji pracy w Centrum, miała być legalna a konkurs miał być przeprowadzony według
przepisów. Informatyk jest zatrudniony na cały etat.
Radczyni – Nie tylko stosunek pracy jest podstawą do pracy, moŜe to być teŜ umowa –
zlecenie.
Przewodniczący zasugerował by nie zmniejszać wynagrodzenia radnego bo o to głównie
chodzi.
Starosta – Nie stać nas na dwóch informatyków musimy mieć fundusze na inwestycje. Poza
tym nie wiem jakie zadania wykonywał radny.
R. Dornfeld – Byłem informatykiem zatrudnionym na pół etatu i wykonywałem zadania
informatyka zgodnie z poleceniem sekretarza, który był moim kierownikiem.
R. Podkówka zaproponował by zakończyć dyskusję, a praca w Liceum to wspaniała sprawa
i duŜo moŜliwości poszerzenia wiedzy poprzez szkolenia.
R. Dornfeld – JeŜeli to realne wyraŜam zgodę.
Przewodniczący zapytał radczynię jakie dać uzasadnienie w przypadku wyraŜenia zgody.
Radca – Rada obligatoryjnie odmawia, gdy zwolnienie jest powiązane z wykonywaniem
mandatu. W tym przypadku, po złoŜeniu wyjaśnień wynika, Ŝe tak nie jest.
R. Mokrzycki – Jak wygląda sprawa? Teraz do września radny będzie pracował na pół etatu
w liceum?
Starosta – Tak.

R. Mokrzycki – To nie fair.
Starosta – Nie chcę polemizować politycznie. Mój gabinet zawsze był otwarty.
R. Dornfeld poinformował, Ŝe został skierowany przez sekretarza do zastępcy starosty, ten go
skierował do sekretarza.
R. Bryl zapytała czy nie moŜna przedłuŜyć okresu wypowiedzenia do września.
Starosta – Nie moŜemy sobie pozwolić by opłacać osobę, która nie wykonuje Ŝadnej pracy.
Przewodniczący zapytał czy nadal aktualne jest zatrudnienie PCPR.
Starosta powiedział, Ŝe nie wie bo do tego czasu juŜ ktoś mógł zostać zatrudniony.
R. Mokrzycki zapytał od kiedy pracuje obecny informatyk.
Starosta poinformował, Ŝe gdy został starostą pan Gałaszkiewicz juŜ pracował. Oraz
zaznaczył, Ŝe on decyduje kto u niego pracuje. A pan Gałaszkiewicz nie ma innej pracy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania:
Za : 7
Prz. : 2
Wstrz. : 4
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Rady Gminy Branice.
/ Uchwała Nr VI/28/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Przewodniczący powiedział, Ŝe korzystając z obecności Starosty moŜna zadawać mu pytania.
R. Zakowicz – Sprawa topoli jest załatwiona. Gdzie wykonujecie znaki informacyjne, w
Gródczanach nie ma na skrzyŜowaniu a zgłaszałem juŜ w listopadzie.
Starosta – Dokonaliśmy przeglądu dróg i mamy 8 tys. topoli do wycięcia jednocześnie
musimy dokonać nasadzeń, ogłosiliśmy przetarg i musimy rozłoŜyć to w czasie. Znaki
robimy w Polsce. Od 1 kwietnia powstanie brygada drogowa i będzie wykonywać znaki oraz
ścinkę gałęzi.
R. Mokrzycki – Dlaczego nie jest robiona płaszczyzna na drogach powiatowych. Pozostawia
się dziury. Do jutra mamy okres zimowy a drogi, co dzisiaj widać nie są odśnieŜane.
Starosta – Nikt nie spodziewał się śniegu na tym terenie. Trochę odśnieŜanie się opóźniło, za
co przepraszam. Stan dróg chcemy poprawić kaŜdą naprawiana dziurę będziemy frezować ale
odcinkami. Z gospodarzem kaŜdego terenu będziemy uzgadniać jakie dziury będziemy łatać,
teraz na zimno a w przyszłym roku całymi odcinkami.
R. Mokrzycki zapytał czy będzie to wiosną.
Starosta – Przetarg zostanie ogłoszony do końca marca ale moŜemy nie znaleźć wykonawcy.
R. Glapa – W Boboluszkach zatkane są przepusty i wszystko się przelewa. Droga jest tam
wąska i niebezpieczna.
Starosta – Mamy problem z przepustami, najgorsze miejsca zrobimy.
R. Zakowicz – Aby uratować drogi trzeba zebrać pobocza, są one za wysokie. Co ze
skrzyŜowaniem niekazanickim. Zarząd Dróg Wojewódzkich mówi, Ŝe to Powiat jest za niego
odpowiedzialny.
R. Podkówka – Przy ścinaniu topól co będzie z gałęziami? MoŜna je dać gospodarzom.
Starosta – My robimy z gałęzi płotki ale jeŜeli gospodarz dogada się z wykonawcą nie
będziemy w to ingerować.
R. Lenartowicz R. – NaleŜy obciąŜyć tych, którzy orzą rowy bo wtedy niszczy się droga
i zostają podtopione pola. Gdzie jest policja? Był kiedyś pan ze starostwa i jego działanie
poskutkowało.
Starosta zgodził się z radnym ale powiedział, Ŝe mają ograniczone moŜliwości, poniewaŜ
wszystko pociąga za sobą koszta. Głównym problemem jest teraz Szpital w Głubczycach,
którego dług starostwo chce przejąć ( 11 mln. ).
R. Lenartowicz R. – Nowonasadzone drzewa są juŜ przypalone. Powinno się posadzić jakieś
niskopienne.

Starosta powiedział, Ŝe będą nasadzane krzaki.
R. Lenartowicz R. – Na drodze relacji Branice – Wysoka naleŜy zebrać pobocze lub zapłacić
za paliwo i mieszkańcy sami to zrobią.
R. Mokrzycki zapytał kiedy będą wykonywane nasady.
Starosta – Sukcesywnie.
R. Glapa zapytał kiedy będzie remont drogi Włodzienin – Wiechowice.
Starosta poinformował, Ŝe jest to droga transgraniczna W piątek będzie złoŜony projekt do
Warszawy i jeŜeli dostaną na to pieniądze, to w 2009 r. JeŜeli nie będzie pieniędzy
przeprowadzi się na razie remont przepustów w Dzbańcach.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym temacie i podziękował Staroście za przybycie.
Ad. 15
Przewodniczący Rady wprowadził do sprawy i powiedział o wątpliwościach Rady co do
przejęcia mienia.
Wójt – Rada Gminy poprzez podjęcie uchwały daje mi umocowanie do przejęcia. JeŜeli
odpowiednie warunki nie są spełnione, nie wykonuję uchwały. W piątek jest spotkanie
z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych. Wnoszę o dopisanie do projektu punktu
13 o treści „działkę Nr 772/1 o pow. 0,62 ha połoŜoną w Branicach”.
Przewodniczący opisał sprawę stawu, poinformował, Ŝe był na szkoleniu z ochrony
środowiska i zalecane jest budowanie oczek wodnych i stawów.
R. Mokrzycki powiedział, Ŝe radni otrzymali mapki ale bez oznaczenia, które działki są
którymi.
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe wykaz ten jest do informacji.
Wójt – Ten wykaz nie wchodzi w zakres uchwały, to sprawa informacyjna.
R. Glapa powiedział, Ŝe działki oznaczone w Dzbańcach faktycznie znajdują się w Dzbańcach
– Osiedlu.
Wójt wyjaśnił, Ŝe w mapkach trzeciej klasy jest obręb Dzbańce bez podziału na Osiedle.
Po złoŜonych wyjaśnieniach przez Wójta Komisje złoŜyły pozytywne opinie
i Przewodniczący odczytał projekt u chwały.
R. Glapa zabrał głos w sprawie działki w Bliszczycach. Czy osoba, która chce ją kupić nie
moŜe wystąpić bezpośrednio do Agencji w sprawie zakupu? Gmina po przejęciu przez
pewien czas nie będzie mogła jej sprzedać.
Wójt – Musimy brać kaŜdy majątek. Dają go nam za darmo a za pewien czas poprzez
sprzedaŜ lub najem zarobimy na nim.
R. Kawulok – Gorzej z drogami. JeŜeli je przejmiemy a nie dostaniemy pieniędzy na remont
sami będziemy musieli wyłoŜyć pieniądze na ten cel.
Wójt – To są nasi mieszkańcy. A przejęcie kiedyś moŜe zostać nakazane odgórnie.
Przystąpiono do głosowania :
Za : 13
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przejęcia mienia
/ Uchwała Nr VI/29/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 16.
Komisje przedstawiły swoich kandydatów w osobach:
1. Radny Deptuła,
2. Radny Deberny,
3. Radny Szyhyński.
Argumentując to powiązaniem wymienionych radnych z rzeką Troją.
Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania :

Za : 13
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Gminy
Branice do Związku Gmin Dorzecza Rzeki Troi
/ Uchwała Nr VI/30/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 17.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały przystąpiono do głosowania :
Za : 13
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Branice”
/ Uchwała Nr VI/30/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 18.
Przewodniczący poinformował, Ŝe radna Chciuk – Rasiuk miała 3 mies. by zrezygnować
z prowadzenia działalności gospodarczej i z mocy prawa nie jest juŜ radną od 28 lutego. Rada
musi stwierdzić uchwałą, Ŝe wygasł jej mandat. Będzie to w porządku obrad 27 kwietnia br.
R. Dornfeld zapytał co się stanie w przypadku niepodjęcia uchwały.
Radca – Nie ma procedury określonej w przepisach. Ta uchwała to czynność faktyczna. JeŜeli
mamy obowiązek podjęcia uchwały powinniśmy ją podjąć.
R. Dornfeld powiedział, Ŝe był parę lat temu taki przypadek, ale zwrócono mu uwagę, Ŝe to
była inna sytuacja.
R. Mokrzycki zawnioskował o załatwienie sprawy Ŝłobka przy szpitalu, poniewaŜ szpeci on
wygląd Branic tuŜ przy wjeździe.
R. Dornfeld – Dwa mies. temu był artykuł w gazecie na temat zbiornika teraz był o wieŜy
widokowej we Włodzieninie. Czy gospodarka ściekowa zostanie rozwiązana na czas?
Wójt –Co do wieŜy, będzie ładnym elementem, gdy zagospodarujemy ten teren będzie bardzo
przydatna. To jest na zasadzie wykorzystania szansy. Sprawa kanalizacji jest rozwiązana,
czekamy na pieniądze. Wcześniej nie byliśmy w stanie finansowo skończyć tej inwestycji
dlatego są dysproporcje czasowe. Poprzedni Zarząd Województwa nie przydzielał pieniędzy
południowi.
R. Dornfeld – Czy zbiornik w Raciborzu nie będzie konkurencją dla Włodzienina?
Wójt – Tam będzie suchy polder, tylko częściowo napełniony. Nie będzie to konkurencją.
R. Glapa – Czy nie warto zastanowić się nad drogą brukową w Branicach? Nie trzeba wtedy
kłaść dywaników ani progów zwalniających. Co z lepianką na ul. Grunwaldzkiej? Jest
Komisja, która zwraca uwagę dla właścicieli i jednym to robi, innym nie.
Wójt – Bruk to droga wieczna ale naciski mieszkańców idą w kierunku dywaników
asfaltowych.
R. Dornfeld przypomniał, Ŝe w styczniu składał z r. Mokrzyckim wniosek o sporządzenie
kalendarza imprez kulturalnych a odpowiedź miała być po sesji budŜetowej, do dziś jej nie
otrzymał.
Wójt odpowiedział, Ŝe nie udzieli informacji, poniewaŜ nie ma w obowiązku wykonywania
poleceń poszczególnych radnych.
R,. Dornfeld zapytał o jakie środki unijne gmina będzie się zwracała i czy to prawda, Ŝe nie
złoŜyła jeszcze w tym roku Ŝadnego wniosku.
Wójt odpowiedział, Ŝe nie było jeszcze naboru wniosków a gmina będzie składać trzy
wnioski, w tym na kanalizację.
R. Dornfeld – Część gmin juŜ złoŜyła jakieś wnioski a Gmina Branice nie.

Wójt – Nabory wniosków będą w trzecim kwartale i wtedy my teŜ złoŜymy.
R. Podkówka poinformował, Ŝe p. Giecowi wybija woda na pola z zatkanych kręgów
przepustowych.
Ad. 19
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.
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