
Protokół Nr V/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 20 lutego 2007 r. 
 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecni r. Chciuk – Rasiuk i r. Telega) 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Radni Powiatu Głubczyckiego – Tadeusz Krupa i Tadeusz Mańkiewicz, 
Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu – Piotr Enenkiel ze 
współpracownikiem, 
Sołtysi. 

Porządek obrad  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami 
7. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej 

sesji. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Informacja w zakresie współpracy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa  

z Gminą Branice. 
10. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r. 
11. Uchwalanie w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Branice. 
13. Podjęcie w sprawie przyjęcia na 2007 r. Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego i stowarzyszeniami. 

14. Dyskusja nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Branice. 
15. Sprawozdanie Komisji Rozwiąz. Probl. Alkoh. z realizacji zadań zawartych w Gm. 

Programie za 2006 r. 
16. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2007 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
18. 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 13. 
 
 



Ad. 3. 
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zaproponował zdjęcie  
z porządku obrad „Udzielenie informacji na temat działalności i planów promocyjnych 
Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej” ze względu na nieprzybycie przedstawicieli. 
R. Dornfeld zaproponował by przenieść punkt 9 na 18 ze względu na jego informacyjny 
charakter, lecz Przewodniczący powiedział, Ŝe trzeba dostosować się do zaproszonego 
specjalnie na ten punkt gościa. 
R. Podkówka zaproponował wycofanie punktu dotyczącego taryf argumentując, Ŝe Rada 
Gminy i tak nie ma wpływu na wysokość taryf. 
R. Zakowicz – W miejsce taryf umieścić powołanie Komisji Lokalnej. 
Przewodniczący – Zajmiemy się tym we wnioskach. 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem r. Dornfelda : 
Za : 0      Prz. : 9    Wstrz. : 4 
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem r. Podkówki : 
Za : 13 
 
Przystąpiono do głosowania nad poprawionym porządkiem obrad : 
Za : 13 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
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. Bryl – 1 int. 
R. Deptuła – 1 int. 
R. Szyhyński – 1 int. 
Radni zabrali głos w sprawie niekompletnych odpowiedzi udzielonych przez Wójta, ale 
Przewodniczący Rady przywołał ich do porządku upominając, Ŝe punkt ten został juŜ 
zakończony wcześniej. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący przywitał gości i poprosił o zabranie głosu. 
P. Enenkiel podziękował za zaproszenie i poinformował, Ŝe jest umówiony z Wójtem na 
spotkanie wraz z pracownikami odpowiedzialnymi w Agencji za nasz teren. Powiedział  
o rozszerzającej się współpracy z Gminą Branice oraz o moŜliwości zorganizowania 
spotkania z Dyr. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Koordynatorem 
Ministerstwa Rolnictwa. Przedstawił swojego współpracownika Zygmunta Niedziałka, 
któremu przekazał głos w sprawie infrastruktury na terenie Gminy Branice. 



P. Niedziałek powiedział, Ŝe w czasie wyborów współpraca była znikoma ale po ustaleniu 
władz istotnie wzrosła i moŜna powiedzieć, Ŝe Branice są jedną z przodujących gmin w tej 
sferze. Środki w Agencji są ale muszą być wydatkowane na podstawie odpowiednich 
dokumentów, poniewaŜ są to pieniądze Skarbu Państwa. Jest to jednak „do przeskoczenia” 
pod względem technicznym, jeŜeli tylko będzie uchwała rady co do odpowiednich działek. 
Przewodniczący – Przejęcie mienia musi się odbywać z korzyścią dla obu stron. Była juŜ 
sporządzona notatka słuŜbowa na ten temat. Ujęto tam m.in. Dzbańce, Włodzienin – Kolonię, 
staw w Niekazanicach. Na następną sesję ( 20 marca ) radni dostaną wykaz działek  
z mapkami i radni mogą zapoznać się z nimi. 
Wójt – W I kwartale nie będziemy występować, poniewaŜ mamy zabezpieczone środki  
z ubiegłego roku. Co do stawu niekazanickiego, musi być podjęta uchwała ostatnim razem 
upadła. Oczyszczalnia w Lewicach jest juŜ przejęta, nie ma co prawda aktu notarialnego, ale 
to tylko formalność. Dalsza część to drogi, ale do nich musi być dofinansowanie. NaleŜy  
z sołtysami zweryfikować, które działki są potrzebne gminie. Trzeba teŜ liczyć się ze zdaniem 
Agencji, która działa na rzecz Skarbu Państwa. My przygotujemy pakiet uchwał oraz 
sprawdzimy te działki, które są często zaniedbane. Mamy przychylny „klimat” w Agencji  
i postaramy się go wykorzystać. Nowe sołectwo Włodzienin – Kolonia jest bez siedziby i to 
teŜ jest sprawa priorytetowa. 
Przewodniczący – My walczymy o 100% środków finansowych nieruchomości agencyjnych 
a zobaczymy jak wyjdzie. 
R. Deptuła – Jaki jest los garaŜy w Lewicach? Zaczynają niszczeć z drugiej strony. Z chwilą 
przejęcia oczyszczalni prze gminę w spółdzielni zrobił się bałagan i nie przyjmują pieniędzy 
za garaŜe. Co z drogą zaczynającą się od mojej bramy i biegnącą wzwyŜ 150 – 200 m? Czy 
jest moŜliwość sprzedaŜy ziemi Top Farms dla rolników? 
P. Enenkiel – W sprawie garaŜy była juŜ u mnie była radna Humeniuk, ale nie zwracała się 
pisemnie. Musi być pismo. Pieniądze za garaŜe to wewnętrzna sprawa spółki, ja się tym nie 
zajmuję. Co do drogi dzierŜawi ją Top Farms i on musi ją zagospodarować. JeŜeli pisemnie 
się zrzeknie to załatwimy to. Top Farms jako spółka odpuściła duŜo areału na rzecz rolników 
pod wymianę. Tutaj chodzi o rozmowę Top Farmsu z rolnikami. 
R. Deptuła – Na terenie Top Farmsu niszczą się słupy, które mają inne numery niŜ nasze. 
JeŜeli wybije prąd nie zawsze to naprawiają. 
P. Enenkiel – Wszystko teraz przeszło na nas i regulujemy te kwestie ale jest tego duŜo  
i zawsze się coś „zawieruszy”. Proszę się pisemnie do nas zwrócić i odpowiemy. Top Farms 
najpierw musi oddać to nam. 
R. Lenartowicz R. – Dlaczego pasy przygraniczne są sprzedawane bez wiedzy sołtysa? 
P. Enenkiel – To nie nasze mienie. Mamy tam tylko łąki, które przylegają a Wójt ma ich 
wykaz. 
Sołtys śłobicki – Chciałem się dowiedzieć komu podlegają działki zalewowe i jeŜeli pod 
Agencję, to czy płacone są podatki. Było spotkanie z rolnikami, którzy zgodzili się uŜytkować 
swoja dotychczasowe działki na własną odpowiedzialność. Okazało się, Ŝe uŜytkuje to Top 
Farms, od którego miałem dostać kwit mówiący, Ŝe płaci podatki. Wiem jednak, Ŝe nie płaci. 
Czy tylko Top Farms uŜytkuje te działki, czy inni teŜ? 
Enenkiel – JeŜeli poda mi pan numery działek zaraz zadzwonię i odpowiem na pytanie. Wiem 
na pewno, Ŝe jest zostawiona działka, która ma być zadośćuczynieniem za zniszczenia po 
wyrównaniu się linii brzegowej. Wiem teŜ, Ŝe nie ma tam działek Agencyjnych. 
Wójt – Zarządza tam Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i dzierŜawi to Top 
Farmsowi. 
R. śłobicki – Na zebraniu spółki był przedstawiciel Zarządu i Agencji i on mówił, Ŝe jest to 
mienie agencyjne, które nie podlega podatkowi. 
P. Enenkiel – To był pewnie pan DroŜyński, powiem mu aby wyprostował to na piśmie.  



R. Glapa – Top Farms dostał pole w Michałkowicach to jest 80 – 90 ha, więc nie stracił, tylko 
się zamienił. 
Wójt – Wymianą było objęte 165 – 167 ha. Oddał 167 ha a uzyskał 55 czyli 112 ha było tylko 
dla rolników. 
Sołtys Pawluś – Dlaczego płacimy spółkę a np. Lewice nie? Mamy kilkanaście garaŜy, 
których właściciele nie płacą podatku, mając po 2 – 3 garaŜe. 
P. Enenkiel – To jest sprawa spółdzielni i gminy. 
Sołtys Bartoszewski – Chodzi o zbiornik retencyjny Niekazanice, czy będą na niego środki 
dla gminy? W ubiegłym roku radni odrzucili uchwałę bo nie mieli pewności czy tak się 
stanie. 
P. Enenkiel – Pieniądze są, potrzebna tylko uchwała. 
Przewodniczący – Kosztorys był i został skorygowany. Nie będzie to szkodą dla gminy. 
 
Ad. 10 
Komisje udzieliły pozytywnych opinii projektowi uchwały. 
R. Dornfeld – W czerwcu i w grudniu jest kontrola wydatkowania środków wiejskich. 
Proponuję zrobić to tylko w grudniu kompleksowo. 
R. Podkówka – Mieliśmy problemy ze środkami wiejskimi i chcemy to sprawdzać zgodnie  
z protokołami z zebrań wiejskich. 
R. Dornfeld – O wydatkowaniu decydują pracownicy urzędu. 
Przewodniczący – Trzeba kontrolować zapobiegawczo a nie po fakcie. 
R. Dornfeld – Do planu na marzec i kwiecień naleŜy dołączyć teŜ kontrolę ZOOKiSu pod 
względem wydatkowania dotacji. Chodzi tu o wydatkowanie dotacji na basen. 
Przewodniczący – Będzie to kontrolowane przy wykonaniu budŜetu za 2006 rok. 
R. Glapa – Na dole projektu pisze, Ŝe Komisja Rewizyjna przeprowadzi teŜ kontrole zlecone 
przez Radę Gminy. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek r. Dornfelda : 
Za : 1     Prz. : 9     Wstrz. : 2 
R. Deberny – Kontrola ZOOKiSu to słuszny wniosek. 
R. Dornfeld – Poddać pod głosowanie – to wniosek formalny. 
R. Kawulok – Proponuję by przełoŜyć to głosowanie na następną sesję bo komisje mogły to 
przeanalizować, poniewaŜ ma tu radny nowe wiadomości. 
R. Zakowicz – Była na ten temat dyskusja na naszej komisji i uzgodniliśmy, Ŝe nie trzeba 
tego w planie działania Komisji Rewizyjnej, poniewaŜ sprawdza się to przy absolutorium. 
R. Podkówka – W marcu Komisja Rewizyjna zacznie kontrolę wydatkowania budŜetu pod 
względem absolutorium i wtedy standardowo kontrolowane będą dotacje. Proponuję oddalić 
ten wniosek. 
R. Dornfeld – W tej sytuacji wycofuję ten wniosek i proponuję by komisje przeanalizowały tę 
sprawę. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 12       Wstrz. : 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej 

/ Uchwała Nr V/19/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 11. 
( Wyszedł r. Deberny ) 
Komisje wyraziły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu przystąpiono do głosowania : 



Za : 12 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków 

/ Uchwała Nr V/20/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 12. 
Komisja Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP oraz Rolno – Ekologiczna zaznaczyły, Ŝe chcą 
powołania Komisji Lokalnej. 
Komisja BudŜ – Finans. zaproponowała dopisanie kubłów 60 l dla samotnych mieszkańców. 
Komisja Lok. Przeds. Gosp. – wykreślić rok 2006. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 12 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Branice 

/ Uchwała Nr V/21/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 13. 
R. Dornfeld zawnioskował aby otrzymywać projekty uchwał z pieczątkami radców ze 
względu na to, Ŝe nie uczestniczą w sesji. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe oryginały zaopiniowane przez radców są w posiadaniu 
biura rady i stanowią załącznik do protokołu. Czasem jest tam tyle notatek radców, Ŝe aby 
były wyraziste naleŜy je przepisać. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i przystąpiono do głosowania : 
Za : 12 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Rocznego programu Współpracy 
gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego 
/ Uchwała Nr V/22/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 14 
Dyskusję otworzył Wójt Gminy Branice, mówił o wydzieleniu terenów przy zbiorniku 
Włodzienin. Chodzi o tereny rekreacyjne i pod budownictwo jednorodzinne. Wiemy, Ŝe na ul. 
1 Maja do ciepłowni są jedne z najlepszych terenów bod budownictwo. MoŜna co roku 
uchwalać po kilka planów zagospodarowania przestrzennego. 
Przewodniczący – Uchwały mogą juŜ zapaść 20 marca.  
 
Ad. 15 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 16. 
( Wyszedł r. Dornfeld ) 
Wójt przedstawił autopoprawkę o zasadach wynagradzania członków komisji. W najbliŜszym 
czasie będzie wydane zarządzenie by przewodniczący komisji przygotowywał materiały  
i zostanie zmniejszony skład komisji. 
Komisje udzieliły pozytywnych opinii do projektu uchwały i przystąpiono do głosowania : 
Za : 11 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na 2007 rok 
/ Uchwała Nr V/23/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Przewodniczący odczytał projekt następnej uchwały i przystąpiono do głosowania : 
Za : 11 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok 

/ Uchwała Nr V/24/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Ad. 17. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zaproszeniu Rady na turniej piłki noŜnej 
dziewcząt na 24 lutego o godz. 9 w sali gimnastycznej w Branicach. Co do Komisji 
Porządkowej, która miałaby wskazywać w sołectwach posesje przeznaczone do 
uporządkowania, powinni w niej brać udział : A. Murzyn, Z. Lichtorowicz i pracownik 
ZBGK oraz odpowiedni sołtys. 
Wójt zapewnił, Ŝe postarają się sprostać tej potrzebie i w najbliŜszych dniach wyda 
odpowiednie polecenia pracownikom. 
R. Glapa – NaleŜy wykosić polder, w sierpniu zgłaszałem to. 
R. Deberny zabrał głos w imieniu mieszkańców Włodzienina, na piaskownicę przyjeŜdŜają 
tiry nie patrząc na pogodę duŜa część wioski jest zabłocona. W Dzbańcach jest świetlica ale 
trzeba zakupić tam krzesła tym bardziej, Ŝe zbliŜa się termin zebrania wiejskiego. 
R. Kawulok – Prośba do Urzędu Gminy by kaŜdemu sołtysowi zrobić wykaz uprawnionych 
do głosowania i teraz, gdy roznosi się podatki kaŜdy się podpisał. A do sołtysów prośba by 
powaŜnie do tej sprawy i zachęcić mieszkańców do uczestnictwa. 
R. Podkówka – P. Brzozowski mówił, Ŝe ścieki na Młynówce są dla niego problemem. P. 
Soczyński chce wyczyścić szambo w Bliszczycach, jeŜeli zostanie to odpowiednio 
wyczyszczone moŜna przejąć je i mieć dodatkowe dochody.  
R. Mokrzycki – Do sali konferencyjnej zapraszamy gości a niektóre krzesła są poobdzierane  
i nie wyglądają reprezentacyjnie. 
R. Deberny – Co z krzyŜem we Włodzieninie. 
Wójt – To tylko kwestia wskazania miejsca przeniesienia. 
Sołtys Pawluś – Jest ciepło i nie ma śniegu a wszędzie pełno papierków, jak je 
uporządkować? 
Wójt – Mamy ludzi, którzy odbywają karę ograniczenia wolności, trzeba zgłosić nam taki fakt 
i uporządkujemy. 
Sołtys Kukuczka zapytał czy działania Komisji Porządkowej będą poparte jakimiś pismami  
i czy wobec tych, którzy nie zechcą się zastosować wyciągnie się jakieś konsekwencje. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe dostaną odpowiednie ponaglenia. 
 
Ad. 18. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : 
M. Marchel  


