
Protokół Nr XI/07 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 18 września 2007 r. 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 ( nieobecna r. Lucyna Chciuk – Rasiuk, r. 
Eugeniusz Deberny, r. Zdzisław Telega ) 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Radny Sejmiku Województwa - Zbigniew Ziółko, 
Radny Powiatu – Tadeusz Krupa, 
Dyrektor Szpitala w Branicach - Krzysztof Nazimek, 
Przewodniczący Pow. Izby Rolniczej w Głubczycach - Mieczysław Myśliwy, 
Członek Izby Rolniczej - Werner Barton, 
Członek Izby Rolniczej - Józef Iluk, 
Kierownik - Zbigniew Ślęk, 
Przedstawiciel Zarządu Gosp. Wodnej w Gliwicach, insp. w Raciborzu - Mirosław Marzec, 
Sołtysi. 

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

sesji. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Informacja na temat aktualnej sytuacji Szpitala w Branicach. 
10. Udzielenie informacji na temat działania Izb Rolniczych na terenie naszej gminy. 
11. Udzielenie informacji na temat stanu zabezpieczenia na wypadek powodzi na terenie 

Gminy Branice. 
12. Informacja w wykonania budŜetu Gminy Branice za I półrocze 2007r. 
13. Dyskusja na temat modernizacji oczyszczalni ścieków w Branicach. 
14. Informacja o moŜliwości skorzystania z Funduszu Rozwoju Terenów Wiejskich. 
15. Uchwalenie Statutu OPSu. 
16. Powołanie Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości. 
18. Zmiana uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy  

z radną Rady Gminy Branice. 
19. Wolne wnioski i zapytania. 
20. 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 10. 
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Ad. 3 
(Weszła r. Bryl i r. Mokrzycki ). 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał poprawiony porządek obrad i przystąpiono do 
głosowania: 
Za : 10 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad. 5. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. / załącznik do protokołu / 
R. Zakowicz – Doszło do porozumienia Spółki Wodnej z Top Farmsem. Czy zaległości teŜ 
mają być zapłacone czy w przyszłym roku? 
Wójt – Tu chodzi o umorzenie ok. 60 tys. zł., które ma zapłacić Spółka na rzecz Top Farmsu 
po wyroku sądowym. Teraz po podpisaniu porozumienia firma nie będzie juŜ członkiem, ale 
tak, jak kaŜdy rolnik będzie płacić. Gdyby firma się uparła, Spółka przestałaby istnieć. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady. 
R. Dornfeld przypomniał, Ŝe na ostatniej sesji zgłaszał wniosek by sprawozdania Wójta  
i Przewodniczącego były przekazywane radnym przed sesją. 
Przewodniczący – Będzie zrobione. 
 
Ad. 7. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. Powiedział, Ŝe jeŜeli sprawozdania będą przed sesją, 
nie ma potrzeby umieszczać takich punktów w porządku obrad. 
R. Dornfeld – Mam nadzieję, Ŝe otrzymam odpowiedź na jeszcze jedną interpelację, poniewaŜ 
zgłosiłem 13 a nie 12. Proponuję by po sesji wyjaśnić tą sprawę, gdyŜ juŜ przyszli zaproszeni 
goście. 
 
Ad. 8 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Zakowicz – 1 int., 
R. Mokrzycki – 3 int., 
R. Dornfeld – 4 int. 
R. Lenartowicz W. – 11 int. 
R. Lenartowicz R. – 1 int. 
R. Szyhyński – 2 int. 
R. Glapa – 1 int. 
R. Podkówka – 1 int. 
 
Ad. 9 
Przewodniczący powitał dyr. Nazimka i radnego Ziółko i oddał głos dyrektorowi. 
Dyr. podziękował za zaproszenie i opisał sytuację szpitala. Mówił o tym, Ŝe na przełomie 
maja i czerwca zakończył rozliczenie z poprzednim zarządem i przejęto wszystkie 
dokumenty. Bilans wyniósł 900 tys. strat. Szpital otrzymał od Zarządu 2 mln. zł. na 
najpilniejsze sprawy i 150 tys. na inną działalność. Załatwiono kontener i komputeryzację, 
remontowany jest dach i inne. Brakuje wyposaŜenia, mebli itp., ale częściowo uda się to 
uzupełnić. Dyr. powiedział, Ŝe pomaga Szpitalowi Stowarzyszenie „Caritas Christi” m.in.  
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w remoncie budynku administracyjnym. MoŜe ten budynek słuŜyć jako miejsce szkoleń  
i prezentacji historii szpitala. Planuje się odnowę ogrodu i nasadzenia. 
R. Lenartowicz R. – Jaka kwota jest potrzebna by Szpital działał? 
Dyr. – Poprzedni Zarząd wyliczył, Ŝe potrzeba 37 mln. ale sądzę, Ŝe kaŜda kwota moŜe zostać 
zagospodarowana i odpowiednio wykorzystano do poprawy działalności Szpitala. 
R. Ziółko podziękował za zaproszenie i zapewnił, Ŝe zawsze gdy będzie potrzeba przyjedzie 
by złoŜyć wyjaśnienia. Po rozmowie z Dyr. Tubkiem i Marszałkiem Rakoczym radny obiecał, 
Ŝe Szpital otrzyma jeszcze 300 tys. i myśli, Ŝe to jeszcze nie koniec dotacji. Komisja 
Finansowa ma teŜ na względzie gospodarstwo Michałkowice, są to nadal tematy aktualne. 
radny zabrał głos w temacie zbiornika i powiedział, Ŝe Zarząd obejmie dodatkową punktacją 
projekty dotyczące kanalizacji przy zbiorniku, poniewaŜ jest to teraz zadanie priorytetowe. Na 
przyszły posiedzeniu Komisji będzie teŜ poruszany temat pomocy dla powodzian. 
R. Podkówka – Na skrzyŜowaniu w Niekazanicach trzeba zrobić natychmiastowy remont. 
Robi się tam grzęzawisko. 
R. Dornfeld – Czy przy zbiorniku będzie droga Lewice – Zubrzyce. 
R. Ziółko – Przy poprzednim Zarządzie wiele spraw nie doszło do skutku. W tym roku nie ma 
mowy o budowie ale w przyszłym roku zaplanujemy to wraz z budową obwodnicy 
głubczyckiej jako zadania długoterminowe. Nawet jeŜeli dokumentacja zostanie wykonana  
w przyszłym roku nie musimy ujmować tego w budŜecie, poniewaŜ płatności zostaną 
uregulowane dopiero w 2009 r. 
R. Glapa – Co z chodnikiem na Branicach Zamku w związku z otwarciem granic. 
R. Ziółko – Proszę o kopie pism wysłanych do marszałkostwa, mogę wtedy pilotować ich 
wykonanie. 
Przewodniczący – Myślę, Ŝe duŜym plusem jest juŜ rozpoczęcie współpracy z Sejmikiem,  
w poprzedniej kadencji nie było takich sytuacji. Cieszymy się ze zwiększenia środków na 
Szpital i wiemy, Ŝe popracuje pan nad dalszymi. 
R. Ziółko – Proszę jeszcze raz o wykaz tematów, poniewaŜ teraz, przy budowie budŜetu 
moŜemy zabezpieczyć środki. Województwo opolskie zakończyło proces negocjacji z UE 
dotyczący środków finansowych, ale nie przekłada się to na kwoty pienięŜne. Trzeba się 
opierać głównie na środkach własnych. 
Przewodniczący podziękował gościom za przybycie i udzielenie informacji. 
 
Ad. 10. 
P. Myśliwy – Posiadamy komisje ds. szacowania szkód łowieckich. MoŜemy wytypować 
rzeczoznawcę dla szkód a w przypadkach niezadowolenia moŜna zgłosić to nam i wtedy 
powołamy arbitra. Było szkolenie dla hodowców trzody na temat ubiegania się o dotacje  
i fundusze unijne. W Bierkowicach zorganizowano wystawę zwierząt hodowlanych o zasięgu 
ogólnokrajowym. Odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat ubezpieczeń rolniczych. 
Przy udziale samorządu powiatowego gminnego moŜemy zintensyfikować współpracę 
poprzez udział naszych członków w pracach samorządu. MoŜemy pomóc w ubieganiu się  
o środki na rewitalizację wsi. W tym roku jest dotacja do materiału siewnego a ma się 
zwiększyć o 100%, zachęcam do skorzystania z tych spraw. Składamy wniosek  
o dofinansowanie nawozów wapniowych. Nową sprawą jest konieczność złoŜenia 
oświadczenia o przechowywaniu i udostępnianiu do obrotu pasz, składa się je do 1 stycznia 
2008 r. do inspekcji powiatowej. Izba posiada biuro powiatowe w Agromie na ul. Kołłątaja  
i tam rolnicy mogą uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków. 
Przewodniczący – Czy niemoŜna załoŜyć biura na szczeblu gminnym, bliŜej rolników? 
Chodzi tu o tempo przekazywania informacji. 
P. Mysliwy – Przekazywanie informacji to jedno z zadań Izby. Nie mamy zbyt wielu środków 
i nie uda się zejść do gmin. 
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R. Kawulok – Komisja Rolna chce zorganizować spotkanie z przedstawicielami Izby  
i zaprosić sołtysów w sprawie scalania. Chodzi o termin listopadowy. 
R. Mokrzycki – Z tego co wiem Izba wie o sprawach dotyczących wsi szybciej. Czy macie 
bazy danych rolników dla ułatwienia kontaktu z nimi? 
P. Myśliwy – To są dane utajnione. Korzystamy z bazy z wyborów ale tam rolnik ma bardzo 
szerokie znaczenie, musimy skonkretyzować to pojęcie. KaŜdy rolnik uzyskuje informacje  
w biurze powiatowym. 
R. Glapa zapytał co to jest Agencja Nasienna. 
P. Myśliwy – Hodowcy zbóŜ i genetycy przeforsowali ustawę chroniącą odmiany. Rolnicy 
posiadający pow. 10 ha musi składać oświadczenie i wnosić opłatę za wyhodowaną odmianę. 
Przy zakupie materiału siewnego juŜ ta opłata jest. Ustawa istnieje od 2005 r. 
R. Zakowicz – My odprowadzamy 2% za drogi transportu rolnego. Czy Izba ma odpowiednią 
dotację? 
P. Myśliwy – Te 2 % jest niezbędne do funkcjonowania Izby. Jest wdraŜany projekt by przy 
udziale samorządów wykonywać te drogi. 
Przewodniczący podziękował za udział w sesji zaproszonemu gościowi. 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący poprosił o udzielenie informacji w sprawie podtopień z dnia 6 – 7 września 
br.  
P. Ślęk – ZagroŜone głównie były miejscowości Branice Zamek, Boboluszki i Bliszczyce ale 
zgrana współpraca samorządu i sołtysów zapobiegła tragedii. Pan Bąk dostarczał na bieŜąco 
piasek i worki. Pana Bąka opłacił Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu a 12 
ludzi, którzy ładowali piasek myśmy opłacili. Była to jedna z lepiej zorganizowanych akcji  
a podtopienia były nie do uniknięcia. Mam zapewnienie dyr. Cygana, Ŝe są pieniądze na 
odbudowanie wałów. Będziemy apelować teŜ do strony czeskiej o podwyŜszenie  
i zabezpieczenie wałów. W zabezpieczeniach musi teŜ pomóc ZGW, my odpowiadamy za 
wały, oni za rzekę. Proszę o zwrócenie uwagi na podorywanie wałów bo to bardzo powaŜna 
sprawa. 
P. Marzec – Dokładnie nazywamy się Zarządem Zlewni Górnej Odry w Raciborzu. 
Odpowiadamy za gospodarkę wodą w zakresie zbiorników retencyjnych, utrzymanie koryt 
rzecznych, wody podziemne i powierzchniowe. Jesteśmy jednostką budŜetową i nie 
posiadamy odpowiednich środków na remonty, dokonaliśmy licznych napraw po powodzi  
w 97 r. i nie wystąpiły tam teraz Ŝadne szkody. Są problemy z meandrami rzecznymi ale 
strona czeska torpeduje wszystkie próby współpracy z naszej strony w sprawie naprawy tego 
problemu. Występujemy z Wójtem z wiadomością do mieszkańców gminy, Ŝe na wysokości 
mosty z Czechami w Dzierzkowicach będzie regulowana rzeka i moŜna będzie nabyć tam 
Ŝwir.  
Przewodniczący zapytał kto odkrzacza cieki wzdłuŜ koryta. 
Wójt udzielił informacji na temat przebiegu akcji w dniu 6-7 września. Dzięki za wszystko 
przetrenowaniu po powodzi w 97r. kaŜdy działał naleŜycie. Jedynym problemem był brak 
szybkiego przebiegu informacji. Korzystaliśmy z internetu i telefonu ale nie uzyskiwaliśmy 
bieŜących informacji np. na temat zmian pogodowych. Sformułowaliśmy teŜ część wniosków 
dotyczących m.in. wycinki drzew przy rzece. 
R. Podkówka pochwalił pracę WZIRU i ZGW. Mówił o części wału po stronie czeskiej, który 
nie jest konserwowany a powoduje zalanie Bliszczyc. Po stronie czeskiej na wysokości 
nieruchomości Pana Pelca jest usypany niezgodnie z prawem. Podniesienie części wałów 
moŜe w przyszłości uratować Branice Zamek. 
P. Ślęk – Trzeba podnieść rangę Grupy „R”, poniewaŜ cięŜko rozmawia się z Czechami  
i trzeba zacząć to robić poprzez Wojewodę. 
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Przewodniczący podziękował gościom za udział i zaprosił na rozmowę do biura Wójta  
w węŜszym gronie. 
( Wyszedł r. Lenartowicz R. ) 
 
Ad. 12. 
Wójt omówił sprawę wykonania budŜetu ( załącznik do protokołu ). 
Komisje odniosły się do sprawy pozytywnie. 
 
Ad. 13. 
Wójt przedstawił sprawę oczyszczalni ścieków w Branicach, która jest juŜ bardzo stara i ze 
względu na zuŜycie naleŜy ją zmodernizować. 
 
Ad. 14. 
Wójt opisał potrzeby miejscowości naszej gminy ( wykaz stanowi załącznik do protokołu )  
i powiedział, Ŝe program ten nie jest jeszcze zatwierdzony przez rząd, ale juŜ staramy się 
zebrać plan zadań do wykonania i będziemy starali się uruchomić odpowiednią procedurę. 
R. Zakowicz – JeŜeli potrzeba dotyczy powiatu, kto pisze projekt? 
Wójt – To sporna kwestia, w niektórych przypadkach gdy powiat się opóźni my będziemy 
musieli sporządzić projekt. Beneficjentem funduszy będzie sołectwo, ale trzeba będzie 
zarejestrować stowarzyszenie. 
R. Zakowicz – Nie moŜemy przepuścić takiej szansy. 
 
Ad. 15. 
Przewodniczący wprowadził zebranych do tematu. 
Radca – Zakwestionowano jedną rzecz, mianowicie publikację jako prawo miejscowe. 
Katalog aktów prawa miejscowego jest sporny i nie ma oficjalnego są tylko pomocnicze. 
Nadzór doszedł do wniosku, Ŝe statut OPSu nie jest prawem miejscowym mimo, Ŝe poprzedni 
statut był ogłaszany w Dzienniku. 
R. Dornfeld – Przewodniczący powinien wystąpić o utworzenie takiego katalogu. 
Radca – JeŜeli wojewoda wyda taki katalog będzie to tylko jego punkt widzenia i nie będzie 
wiąŜący dla niego na przyszłość. 
Wójt – W czwartek mam spotkanie z wojewodą i porozmawiam w tej sprawie z Panią 
Bieluszewską. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem : 
Za : 11 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Branicach 
/ Uchwała Nr XI/61/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 16. 
Przewodniczący wprowadził do sprawy. Powiedział, Ŝe tak, jak w poprzedniej kadencji 
proponuje by w składzie znalazło się 5 osób. 
R. Podkówka zaproponował 7 osób. 
Przystąpiono do głosowania nad 5-cio osobowym składem : 
Za : 7     Prz. 2.     Wstrz. 2 
Zgłoszono kandydatów do komisji : 
Radnych :  

1. Deptuła, Za : 10      Wstrz. 1. 
2. Dornfeld, Za : 5       Wstrz.. 6 
3. Glapa, Za : 7       Wstrz. 4 
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4. Lenartowicz W. – nie wyraził zgody,  
5. Podkówka, Za : 7      Wstrz. 4. 

Jako przewodniczącego komisji wybrano r. Glapa. 
 
Ad. 17. 
Wójt wprowadził do sprawy, komisje wydały pozytywne opinie. 
R. Dornfeld zauwaŜył, Ŝe w starym porządku obrad tego nie było i nie pamięta czy ta uchwała 
uzyskała pozytywną opinię. 
Przewodniczący – W porządku tego nie było ale w materiałach radni dostali projekt uchwały  
i nad nim dyskutowali. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 11 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości 
/ Uchwała Nr XI/63/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 18. 
Przewodniczący opisał sytuację. 
Radca – Wskutek omyłki musimy dokonać poprawki. Skupiliśmy się na treści merytorycznej 
i zmylił teŜ fakt, Ŝe miało mieć miejsce zwolnienie ze stanowiska kierowniczego. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 10       Wstrz. 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr  VII/36/07 Rady Gminy 

Branice z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nie wyraŜenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radną Rady Gminy Branice 

/ Uchwała Nr XI/64/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 19. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe przyszła skarga na Wójta od Pana Kuczyńskiego  
za niesłuszne wymeldowanie, następnie odczytał treść. 
R. Dornfeld – Skargi naleŜy usystematyzować. Albo wprowadzać do porządku obrad, albo 
odczytywać we wnioskach. 
Przewodniczący – Odczytałem treść by przekazać Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia. na 
następnej sesji na podstawie opinii komisji rozstrzygniemy ją. Wpłynęło równieŜ 
rozstrzygnięcie zastępcze dotyczące pozbawienia mandatu radnej Chciuk – Rasiuk. 
R. Podkówka złoŜył wniosek formalny by zaskarŜyć to zarządzenie.  
R. Zakowicz – Jak to wygląda od strony prawnej? 
Radca – MoŜemy je zaskarŜyć bo mamy do tego prawo i wtedy wydłuŜy się termin na 
zarządzenie wyborów. 
Przewodniczący – Mamy podstawę prawną? 
Radca – Nie jest to silna podstawa, ale w przypadku Prezydent Warszawy zadziałało. 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o zaskarŜenie : 
Za : 9        Wstrz. 2 
R. Dornfeld – NaleŜy zwrócić uwagę na drogę od Jędrychowic do krzyŜówki, jeŜdŜą tam 
cięŜkie pojazdy mimo zakazu. Jak wygląda realizacja zadań z Agencji Restrukturyzacji 
dotyczy to wykazu zadań, które dostaliśmy? 
R. Mokrzycki – Czy Dni Branic nie moŜe organizować OSP lub Braniczanki? Są to 
organizacje niedofinansowane a to dochodowa impreza. MłodzieŜ występującą na imprezach 
teŜ naleŜy docenić, choćby jakimś poczęstunkiem. 
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R. Podkówka – W czasie powodzi w Głubczycach włączano syreny, które wyły w godzinach 
nocnych i jest to uciąŜliwe. Trzeba wreszcie teŜ zacząć coś robić z drogą bliszczycką. 
R. Bryl – NaleŜy wyremontować świetlicę w Posucicach. Wstawiono nowe okna ale nie 
zatynkowano ścian wokół nich. MłodzieŜ się tam zbiera i uczy się tańczyć, nie ma na czym 
puszczać muzyki. Są tam teŜ zniszczone drzwi wejściowe. W Niekazanicach  
w popegeerowskim budynku mieszkają ludzie i aby do niego dojść przechodzą nieoświetloną 
drogą przy stawie, świecą latarkami. 
R. Dornfeld – Jak sprawa zobowiązań na ul. Ogrodowej? Proponuję by na następną sesję 
zaprosić starostę w związku ze stanem naszych dróg powiatowych. Na ul. 1 Maja wykonano 
nawierzchnię i jednocześnie wybrano ziemię na poboczach, czy zostanie to utwardzone? 
R. Podkówka – Przy Starostwie Powiatowym w Głubczycach działa Komisja Bezpieczeństwa 
Publicznego, powinniśmy mieć tam swoich reprezentantów. NaleŜy zawnioskować  
o moŜliwość wejścia do składu 2 radnych. 
Sołtys Szelepa – Droga Lewice - Jędrychowice biegnie obok mojej posesji i widzę, Ŝe auta 
poruszają się po niej z duŜą prędkością. Trzeba cos z tym zrobić, poniewaŜ jest to bardzo 
niebezpieczne. 
Sołtys Malota zaprosiła zebranych na doŜynki Michałkowicach. 
Sołtys Sęga zapytał w sprawie wniosków z odnowy wsi. 
Sołtys Szumlewicz podziękował za organizację doŜynek w Wiechowicach. 
Wójt – Na drodze w Jędrychowicach zdarzają się przejazdy cięŜkich pojazdów, będziemy 
przestrzegać przed tym procederem.             Postępuje przejmowanie nieruchomości z Agencji 
Nieruchomości.           Dni Branic nie za bardzo się udały a Braniczanki i OSP organizowali 
późniejsze imprezy.           Dzieci występujące na imprezach są doceniane, teraz nastąpił 
nieprzyjemny wyjątek.          Co do sygnału alarmu – moŜe ta sytuacja juŜ się nie powtórzy.       
O naprawę drogi Bliszczyce – Branice będziemy się starać.          Świetlica w Posucicach była 
remontowana od podstaw ale przyszedł czas by zrobić gruntowny remont.           Są 
przygotowywane warunki dla zrobienia oświetlenia w Niekazanicach i będzie to wykonane 
jak postawimy nowe słupy.         Kominy na Ogrodowej zostaną wykonane.       Odwodnienie 
na 1 Maja naleŜy wykonać, jest tam problem z pochyłem drogi. Pan Wdowikowski to wykona 
ale potrzeba czasu.           Co do Komisji Porządku nie wiem czy to będzie moŜliwe, poniewaŜ 
powołuje ją Starosta a składa się ona ze specjalistów.           W Lewicach jest ograniczenie do 
50 km.             Mamy zespół do realizacji wniosków, ale trzeba tu współpracy. 
R. Dornfeld złoŜył wniosek o właściwe przygotowanie materiałów na sesję. 
R. Mokrzycki – Na wysokości posesji Pani Millerowej i przedszkola powinno się zasypać 
ubytki a droga przejmie wodę i zleci po jej nawierzchni. 
 
Ad. 20. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała : 
M. Marchel 


