
                                                            Protokół Nr XIX/08 

z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 26 lutego 2008 r., godz. 10.00 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecni r. Lucyna Chciuk  Rasiuk) 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice - Józef Małek, 
Radny Powiatu Głubczyckiego - Benedykt Pospiszyl 
Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego - Piotr Soczyński 
Starosta Powiatu Głubczyckiego – Józef Kozina 
Policjant - mł.asp. Waldemar Kacprzak 
Policjant – nad.kom. Zbigniew Masiuk 
 Zastępca Kierownika Oddziału Terenowego w Głubczycach Zarządu Dróg  
Wojewódzkich – Halina Płotek 
  
  

Porządek obrad  
  

1.Otwarcie sesji. 

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 15 stycznia 2008r. 

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

6.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

7.Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 

8.Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej sesji. 

9.Interpelacje radnych. 

10.Udzielenie informacji na temat  stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy 

Branice. 

11.Udzielenie informacji na temat stanu dróg ( gminnych, powiatowych, wojewódzkich) i 

zamierzeń remontowo - inwestycyjnych na 2008 rok. 

12. Udzielenie informacji na temat planów i zamierzeń dotyczących funkcjonowania DPS -

ów na terenie Gminy Branice. 

13. Udzielenie informacji dotyczących budowy drogi Lewice - Zubrzyce. 

14. Zmiana uchwały budŜetowej. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2008 r. Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego. 



16.Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Transgranicznej dotyczącej realizacja projektu 

pod nazwą ,,Wzmocnienie działania straŜy poŜarnych przy powodziach. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Transgranicznej dotyczącej  realizacja projektu 

pod nazwą ,,Budowa mostu drogowego nad rzeką graniczną Opawa. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy działki w Branicach. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz  

odpłatności za posiłki przygotowane w stołówkach.  

20.Wolne wnioski i zapytania. 

21.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 14 
  
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił dlaczego zmienił się porządek obrad. Odczytał 
właściwy porządek obrad i przystąpiono do głosowania. 
Za. 14. 
  
Ad. 4.  
Nie było uwag do protokołu. 
  
Ad. 5. 
Uwagi do protokołu zgłosił Radny Dornfeld Paweł ( uwagi nie mogą być uwzględnione ze względu na 
brak formy pisemnej). 
  
Ad. 6. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu ). 
  
Ad. 7. 
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy: W kaŜdą sobotę byłem organizatorem 
turniejów. Uczestniczyliśmy z radnymi w turnieju samorządowym. W następną sobotę będzie 
turniej tenisa stołowego. Uczestniczyłem w miarę moŜliwości w posiedzeniach komisji. W 
poniedziałki przyjmowałem interesantów. Brałem udział w przygotowaniu porządku obrad 
sesji. Byłem w Głubczycach na uroczystej zbiórce ZHP. Zajmowałem się sprawami 
bieŜącymi. 
Chciałbym powitać Starostę Powiatu Głubczyckiego Pana Józefa Kozine, Wicestaroste Pana Piotra 
Soczyńskiego i Panów Policjantów. 
  
Ad.8 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice.  



  
Ad.9. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Szyhyński  1 int., skierowana do Powiatu 
R. Deptuła  1 int., 
R. Lenartowicz R  1 int. 
  
Ad.10. 
Pan nad.kom. Zbigniew Masiuk przedstawił informacje o stanie zagroŜenia na terenie działań 
Komisariatu Policji w Kietrzu ( załącznik do protokołu ). 
R. Dornfeld: Dlaczego w Branicach jest mniejsza słuŜba dobowa niŜ w Kietrzu? 
Pan mł.asp. Waldemar Kacprzak: Nie jest moŜliwe obsadzenie gminy 24 dobowym patrolem. 
JeŜeli będą wezwania interwencja jest realizowana przez policje z Kietrza. To co sugerował 
komendant, to dofinansowanie pomogłoby pełnić słuŜbę policjantom w czasie wolnym. 
R. Deberny: Mamy 3 policjantów w naszej gminie, to kiedy będą oni mieli wolne jeŜeli 24 
godziny mają pracować? 
Pan nad.kom. Zbigniew Masiuk: To wtedy będą na terenie gminy Branice pracować 
policjanci z Kietrza.  
R. Deberny: My mamy dokładać pieniąŜki, a wy zabraliście nam jednego policjanta z trzech 
jakich mamy. 
Pan nad.kom. Zbigniew Masiuk: ten jeden policjant dlatego został zabrany bo był to policjant 
kryminalny. Dlatego mówię, Ŝe dofinansowanie byłoby dobre, pomogłoby. 
Przewodniczący: Było dofinansowanie z naszej strony na samochód i nie ma go? 
MoŜe razem postaralibyśmy się o dodatkowe etaty? 
Pan nad.kom. Zbigniew Masiuk: Więcej etatów raczej nie będziemy mieli, ale moŜemy 
próbować. Samochód będzie dzisiaj nowy ale będzie to tylko nowszy polonez. 
Przewodniczący: Czy to prawda, Ŝe policjanci muszą dopłacać do ubezpieczenia 
samochodów? 
Pan nad.kom. Zbigniew Masiuk: Nie 
R. Zakowicz: Czy jest prowadzona współpraca ze szkołami? Jak wygląda sytuacja z 
narkotykami? 
Pan mł.asp. Waldemar Kacprzak: Tak współpracujemy ze szkołami w ramach prowadzonych 
programów typu moje Ŝycie bez uzaleŜnień. Uświadamiamy uczniów, młodzieŜ na temat 
środków odurzających. Problem dotyczy nas ale na poziomie niskim, nie występuje on 
nagminnie. Granice naszego kraju od strony zachodniej, południowej i północnej są otwarte i 
napływ ludności jest coraz większy bo przepływ ludności nie jest juŜ tak kontrolowany jak 
dotychczas. Są prowadzone programy w miarę moŜliwości i w przypadku ujawnienia osoby 
która złamała prawo są prowadzone postępowania przygotowawcze. Wykorzystujemy kaŜdą 
jedną informacje ze społeczeństwa i wtedy moŜe być taka osoba pociągnięta do 
odpowiedzialności. Tylko muszą być one przedstawione i potwierdzone. 
Przewodniczący: Dziękujemy Panom policjantom za udzielone informacje i przybycie na 
sesje. 
  
Ad.11. 
Przewodniczący: Prosilibyśmy o udzielenie informacji na temat dróg powiatowych i planów 
na ten rok. 
Starosta: Mamy plany, ale trzeba uŜywać słowa ,,plany’’, bo zima się jeszcze nie skończyła. 
Była decyzja 4-5 miesięcy temu, która się udała, zaryzykowaliśmy i udało się. zaoszczędzić 
350tys. Ze wszystkich gmin w Gminie Branice  najwięcej planujemy zrobić w tym roku prac 
remontowych i inwestycyjnych. Planujemy zrobić na terenie gminy około 16tys.m2 



nawierzchni asfaltowych. Największy odcinek to droga Branice – Bliszczyce -2 km, 
dokończenie drogi w Wiechowice, dokończenie drogi w Jakubowicach, Lewice - 
Jędrychowice, dwa odcinki dróg w miejscowości Dzbańce, to są te główne odcinki dróg oraz 
chodnik we Włodzieninie i Branicach. Nie wiem czy będą dywaniki czy coś innego. Gmina 
by mogłaby pomyśleć o oświetleniu do cmentarza. Zrobilibyśmy to wspólnie, my chodnik a 
wy oświetlenie. Ponad 2mln. złoty planujemy przekazać na drogi i chodniki. Korzystając z 
okazji chciałbym powiedzieć jedną rzecz, chodzi o most we Włodzieninie. Pan Deberny 
mówił, Ŝe most się wali a to nie prawda. Była kontrola tego mostu, mamy protokół, który 
stwierdza Ŝe nie stwierdzono występowania zagroŜenia dla uŜytkowników tego mostu. 
Przewodniczący: Dziękuje. Proszę kierować pytania do Pana starosty na temat dróg. 
R. Glapa: Droga  z Niekazanic na Glubczyce. Te zerwane pobocza, czy nie moŜna coś z nimi 
zrobić, utwardzić? 
Starosta:  Ma Pan racje, jak będziemy robić coś to zrobimy frezowanie. Wystąpiliśmy o 
przekazanie drogi Wiechowice - Głubczyce dla Urzędu Marszałkowskiego. 
R. Bryl: Powiem delikatnie chce Pan się pozbyć drogi Wiechowice - Głubczyce. To jest droga 
którą dojeŜdŜam do pracy, pobocza są straszne i jest potworna nawierzchnia. Nie jestem 
złośliwa ale Ŝyczyłabym Panu aby Pan dojeŜdŜał co dzień tą drogą. 
Starosta: Ja teŜ dojeŜdŜam do pracy drogą inną ale teŜ zniszczona. To nie chodzi o to Ŝe my 
się chcemy pozbyć ale drogi łączące róŜne państwa powinny być rozpatrywane w innych 
kategoriach. Stan tej drogi jest zły nie fatalny. 
R. Bryl: Zeszłoroczne obietnice dotyczące budowy drogi Wiechowice - Glubczyce nie są 
dotrzymane. 
Starosta: Nie było to obiecane moŜemy sprawdzić w protokole. 
R. Bryl: Stoimy na obietnicach. 
Starosta: Nie, nie stoimy na obietnicach, jeŜeli nie przekaŜemy będziemy się starać. 
R. Mokrzycki: Droga Dzbańce - Włodzienin, Pani radna ma racje, nawet frezowanie rozwiąŜe 
ten problem w pewnym stopniu. Chodzi mi takŜe o odcinek przy skrzyŜowaniu na 
Jędrychowice. 
Starosta: Ja nie mówię Ŝe nie ma racji. 
R. Zakowicz: Na jakim etapie jest wycinka topoli? 
Starosta: Jest problem jak to prawnie załatwić. Spróbujemy zrobić drogę Lewice – 
Michałkowice w miesiącu marcu i zobaczymy jak to zafunkcjonuje. 
R. Dornfeld: Czy były prowadzone rozmowy z Zarządem Wojewódzkim na temat przejęcia 
drogi Wiechowice - Głubczyce? 
Starosta: Były prowadzone rozmowy. 
R. Dornfeld: Kiedy ta droga moŜe być zrobiona? 
Starosta: Bez względu na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego my robimy te najgorsze 
odcinki, jak dwa odcinki w miejscowości Dzbańce i odcinek przed skrzyŜowaniem na 
Jędrychowice. Chcemy te odcinki zrobić jeszcze w tym roku. 
R. Dornfeld: Pan na któreś sesji mówił Ŝe będą załatane dziury niŜej ruin kościoła. 
Starosta: Tak będą. 
R. Glapa: Była firma, która ścinała pobocza, mieli taką maszynkę do tego. Czy są jakieś plany 
aby u nas tak te pobocza zrobić 
starosta: Są plany. Macie Państwo słuszne uwagi, ale środki i moŜliwości są jakie są. Daliśmy 
3mln. zloty, w tym roku 2mln. zloty, bo chcemy dać na szpitale. 
R. Glapa: Mi tylko o to chodziło czy będzie coś takiego robione. 
Starosta: Tak, ja trochę odszedłem od pytania, ale tak będziemy frezować. Nie zapominajmy, 
Ŝe będziemy musieli robić znaki. 
Przewodniczący: Mam wniosek by starostwo wraz z Wójtem pracowali  na rzecz 
powiększenie nośności mostów granicznych. 



Starosta: Most w Wiechowicach do 20 ton . 
R. Lenartowicz: Czy będzie robione odwodnienie jezdni w Boboluszkach? 
Starosta: Będziemy robić odwodnienia. 
R. Lenartowicz: Most w Boboluszkach na dzień dzisiejszy jest zamknięty. Gdyby był otwarty 
to ludzie mieliby krócej do pracy. 
Starosta: Ja bym chciał Ŝeby wszystkie były dostępne. Mam opinie z biura inŜynierskiego, Ŝe 
most w Boboluszkach nie moŜe być uŜywany. 
R. Lenartowicz R: To znaczy Ŝe most idzie do zagłady? 
Starosta: Ja nie mówię do zagłady tylko Ŝe tam musi być remont generalny. MoŜemy z 
Wójtem w ramach programu transgranicznego starać się o środki na most. Ja będę rozmawiać 
z ministrem, jeŜeli będą moŜliwości by zdobyć pieniądze na mosty to będę się starał. 
R. Podkówka: Za mieszkańców chcę podziękować za ujęcie drogi w Bliszczycach. Czy 
mieszkańcy sami mogą wycinać samosiejki? 
Starosta: Tak moŜna. Napisać podanie i na pewno będzie zgoda. 
R. Telega: Czy będą łatane dziury na drogach: Wysoka, Wysoka - Pilszcz i Pilszcz? 
Starosta: Tak 
R. Zakowicz: Czy jest na terenie powiatu brygada drogowa? 
Starosta: Tak jest 
R. Zakowicz: To chciałbym aby robili odkrzaczenia 
Starosta: Tak. Gmina Kietrz ma taką maszynę do odkrzaczania, teŜ będziemy się starać o taką 
maszynę. Jeśli będzie trawa teŜ będzie koszona. 
R. Dornfeld: Czy będzie robione malowanie pasów? 
Starosta: Jest 20 tys. Zł. Na oznakowanie dróg. Powiem Panu Bedryjowi, Ŝe gdy będzie robił 
to Ŝeby się z Państwem skontaktował gdzie trzeba zrobić, Ŝeby Państwo pokazaliście i 
powiedzieli. 
Przewodniczący: Powitajmy Panią Płotek i zapytajmy o drogi wojewódzkie. 
P. Płotek: Są znikome prace na terenie Gminy Branice, jest to odcinek chodnika między 
Urzędem aŜ do końca parku przy naszej drodze, będzie to wspólne finansowanie Urzędu 
Gminy i Zarządu Dróg Wojewódzkich na  kwotę 60tys. zł. Jakiś odcinek drogi będzie robiony 
w formie powierzchniowego utrwalenia ale jaki to nie mogę powiedzieć. Będą robione 
remonty cząstkowe nawierzchni i będą robione koszenia. 
R. Glapa : Województwo nic nie zrobi, jak my nie dołoŜymy? 
P.Płotek: Takie mamy środki i takimi dysponujemy. Jeśli są jakieś ubytki na drogach to 
robimy. Na pewno nie jeździ pan drogami wojewódzkimi po dziurach. 
R. Bryl: Chodzi o drogę z Niekazanic do Nasiedla, jest tam niebezpieczny zakręt nie ma 
oznakowania i nie ma chodnika. 
P.Płotek: Tak dostawaliśmy od Państwa zapytania i odpowiedzi teŜ były. 
R. Bryl: Tak negatywne. 
P.Płotek: Niestety środki które otrzymujemy i pozyskujemy są znikome. My staramy się 
przede wszystko zapewnić bezpieczeństwo. 
Przewodniczący: Czy planujecie wycinkę drzew? 
P.Płotek: Niestety to teŜ liczy się ze środkami jakie posiadamy. Są rozpatrywane wnioski 
dotyczące drzew suchych, które zagraŜają. Nie są w pełni rozpatrywane wnioski wszystkich 
którzy się starają o wycinkę. Wycinamy sami, nie pozwalamy wycinać osobom 
indywidualnym. 
Przewodniczący: Jest to niebezpieczna sprawa, pokazały to ostatnie wiatry. 
R. Lenartowicz: JeŜeli chodzi o zaorywanie przez rolników  dróg, czy moŜna coś w tym 
kierunku zrobić? 
P.Plotek: Trzeba zaapelować do rolników 



R. Deberny: Pytanie do Pana Starosty. Mówił Pan Ŝe zaoszczędził 350 tys. zł., to proszę z 
tych pieniędzy zrobić te pobocza. 
P.Płotek: Jest sprawa przekazania drogi Wiechowice - Głubczyce do nas czyli do 
województwa. My nie moŜemy o niczym na ten temat z Panem starostą rozmawiać, bo 
czekamy na decyzję z Zarządu Województwa. 
Starosta: To nie są pieniądze, które mamy w sejfie. Te pieniądze są juŜ zaplanowane na te 
remonty. Środki te są juŜ rozdysponowane. Będziemy mocno naciskać na środki na drogi 
wojewódzkie w naszym powiecie. Głównie musimy zabezpieczyć dziury, pobocza by nie 
stwarzały niebezpieczeństwa. 
P.Płotek: JeŜeli dojdzie do przekazania drogi Wiechowice - Głubczyce to proszę nie liczyć na 
cuda, Ŝe będzie ona od razu zrobiona. Mamy takie środki jakie mamy, nie ma moŜliwości by 
wszystko było zrobione. 
Przewodniczący: Dziękujemy za udzielenie informacji. Ogłaszam 5 minut przerwy. 
 Czy są jeszcze pytania do Pana starosty? 
Starosta: Dotyczy Włodzienina, czy to chodzi o drogę na kolonie wału? 
R. Szyhyński: To chodzi o starą drogę do Lewic. 
Starosta: Rozmawiałem z policjantami. Będą zgłaszać. Proszę abyście przychodzili 
bezpośrednio i zgłaszali wszystko. 
R. Podkówka: Będzie co raz więcej ludzi jeździło nad zalew, moŜe jakiś parking by się tam 
zrobiło? 
Wójt: Udzielił informacji na temat zadań do wykonania na drogach gminnych w 2008r.          
( załącznik do protokołu) 
R.Dornfeld: Droga z Włodzienina do Jędrychowic, jest tam ograniczenie do 20 ton, a jeźdzą 
tam większe, cięŜsze pojazdy. 
Wójt: JeŜeli chodzi o drogę Jędrychowicką tam będzie trzeba zrobić zatoczkę dla autobusów. 
R. Glapa: Jak reklamacja 1 Maja. Będą robić? 
Wójt:Tak. 
R. Dornfeld: JeŜeli chodzi o chodniki przy ulicy Ogrodowej i ulicy Słonecznej oraz przy 
szkole. Są one krzywe, czy będą poprawione, zrobione? 
Wójt: Do pół roku nie, kiedy będą zrobione nie wiem, wtedy gdy będą zaoszczędzone środki. 
Na razie muszą ludzie chodzić po krzywych chodnikach, najpierw robimy drogi. 
R.Dornfeld: Jakie środki Gmina będzie przekazywać na budowę chodnika przy drodze 
wojewódzkiej? 
Wójt: 30 tys. zł. Będziemy szóstego bardzo naciskać na marszałka, bo zapomnieli o nas. 
Starosta: Czy Gmina będzie robić projekt na oświetlenie przy chodniku który będziemy 
robić? 
Wójt: Zastanowimy się. 
R. Deptuła: Chodzi o chodnik do Jędrychowic. Czy będzie robiony? 
Starosta: Dzwonił Pan i mówił, Ŝe będzie 50% środków z Gminy na ten chodnik. Jak Gmina 
będzie miała 50% to my teŜ damy. 
  
Ad.12  
Starosta: Chodzi o przeniesienie z budynku C podopiecznych i przemieścić do innych 
budynków. Wraz z nimi przejdą pracownicy. Jest 5 pracowników, którzy będą musieli 
dojeŜdzać do Radyni. Pani dyrektor zapewniła, Ŝe będą pracować razem aby była moŜliwość 
wspólnego dojeŜdzania.  Budynek C nie odpowiadał Ŝadnym normą dlatego musieliśmy 
przenieść pensjonariuszy. 
R. Dornfeld: Mówił Pan Ŝe nie będzie przemieszczeń pensjonariuszy. Skąd te zmiany? 
Starosta: Wynika to ze standaryzacji. 



R.Dornfeld: Czy jest prawdą ze w DPS-ach  jest za duŜo pensjonariuszy i czy w tym 
momencie nie będzie jeszcze gorszych warunków? 
Starosta: Z tego co mi wiadomo będzie 3-4 osób więcej niŜ wymaga to standaryzacja. 
Warunki pobytu będą o wiele lepsze niŜ w budynku C.  
R.Podkówka: Chodzi o podwyŜki. Jest lepiej bo teraz rozmawiamy ze starostą, kiedyś starosta 
z nami nie rozmawiał. 
Starosta: Były propozycje by rozbudowana została Radynia, pomogliśmy uzyskać na to 
środki. Problemem jest płaca. Im więcej daje się na remonty, to na drugi rok jest mniej 
środków. Inwestuje się by było lepiej, ale inwestycje powodują, Ŝe później jest mniej 
środków. Pieniądze jakieś znajdą się na podwyŜki.  Nie wiem czy takie jakie są oczekiwane. 
  
Ad.13 
Wójt: Państwo znacie historię drogi Lewice - Zubrzyce. Kiedy rozmawialiśmy z 
województwem, Ŝe jak zrobimy drogę to nie będzie zbiornika. To co wtedy mieliśmy zrobić? 
Ratujemy się drogami objazdowymi, przez Jędrychowice, Posucice i trzecią drogę do Branic. 
We Włodzieninie robi się korek, bo tam wszyscy przejeŜdzają. Jest dobry pomysł budowy tej 
drogi, 1600 metrów to nasze i kawałek na terenie Gminy Głubczyce. Projekt jest realny, ale to 
duŜy wydatek. Pierwszego kwietnia chciałbym aby było podpisane porozumienie, a następnie 
aby poszukiwać środków. Teoretycznie są moŜliwości, aby finansować z powiatem, ale nie 
ma środków. Pozostaje takŜe współpraca transgraniczna, ale jest to droga za daleko połoŜona. 
Nie ma dobrych rozwiązań, ale trzeba poszukiwać i próbować pozyskać te środki. Ja jestem 
tego przekonania, Ŝe jeśli jedną drogę powiatową zamknięto to drugą powinno się otworzyć. 
Starosta: To byłoby za łatwe. UwaŜam tak jak Pan Wójt, Ŝe jedyna droga to przygotowanie 
szybko projektu i starać się zdobyć pieniąŜki z centrali. Nie mówię, Ŝe zdobędziemy, ale 
będziemy jeździć i starać się pozyskać takie środki. 
R. Deptuła: Ja słuchałem na zebraniu, Ŝe na Zubrzyce nie moŜna puścić ruchu bo się 
Zubrzyce rozjadą. A teraz na Włodzienin skierowany jest cały ruch. UwaŜam, Ŝe łatwiej 
byłoby zrobić drogę na Zubrzyce, ale widzę, Ŝe jest to wszystko odwlekane w czasie i trochę 
to nie pasuje. Dlaczego w Głubczycach my musimy dokładać ¼ inwestycji, gdzie w Prudniku 
dokładają tylko 15%? 
Starosta: Nieprawdą jest to co Pan mówi o tych procentach. Kryteria są wszędzie takie same 
Nie mogę się teŜ z Panem zgodzić, Ŝe nie zaleŜy nam na tej drodze. Ale Panie Radny nie ma 
nawet projektu na tą drogę. 
Wójt: Ostatecznością zostanie to na co będzie gminę stać. Nie ma moŜliwości, Ŝe zbudujemy 
drogę do granicy gminy, a dalej co. Nigdy nie podpiszę się pod takim projektem 
Przewodniczący: Dziękuje bardzo za przybycie. 
 
Ad.14 
Wójt: Wójt Gminy Branice wyjaśnił dlaczego zaistniały zmiany w budŜecie gminy na 2008 
rok.   
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 
Za:13 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/80/08 Rady Gminy 
Branice z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie budŜetu gminy 

(Uchwała Nr XIX/92/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 

Ad.15. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do 
głosowania : 
Za:13 



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

(Uchwała Nr XIX/88/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.) 
 
Ad.16 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do 
głosowania : 
Za:13 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie współpracy w ramach projektu przeznaczonego do 
realizacji środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, której celem jest realizacja projektu pod nazwą 
,,Wzmocnienie działania straŜy poŜarnych przy powodziach’’ 

( Uchwała Nr XIX/91/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 

Ad.17 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do 
głosowania : 
Za:9             Przeciw:3               Wstrzymało się:1 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie współpracy w ramach projektu przeznaczonego do 
realizacji środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 
2007 – 2013, której celem jest realizacja projektu pod nazwą ,,Budowa mostu drogowego nad 

rzeką graniczną Opawa w km 67+400 w miejscowości Bliszczyce, gmina Branice’’. 
( Uchwała Nr XIX/90/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
 
Ad.18 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do 
głosowania : 
Za:13 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie sprzedaŜy działki. 
( Uchwała Nr XIX/89/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad.19. 
Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP przedstawiła pozytywną opinie. 
Pozostałe komisje zgłosiły aby w uchwale uwzględnić w pozycji 6:dla uczniów nie więcej niŜ 
3 złote, a dla pozostałych stołujących się po kosztach własnych. 
Przewodniczący: Wpisujemy dla uczniów nie więcej niŜ 3 złote, a dla pozostałych nie mniej 
niŜ 5 złoty. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. 
Za: 12             Przeciw:1 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz 
odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach. 

( Uchwała Nr XIX/93/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
 
Ad.20. 
Przewodniczący: Są dwie skargi, proponuje aby je przekazać komisji rewizyjnej 
R.Dornfeld: MoŜe przekazalibyśmy pod względem tematu na jaki są skargi. Pan Karol 
Pączko pewnie ma na temat rolnictwa to moŜe do komisji  rolno-ekologicznej? 
Przewodnicący: Podaje do głosowania aby przekazać te skargi do komisji rewizyjnej. 
Za: 12         Wstrzymało się: 1 



Przewodniczący: Dostaliśmy zaproszenie do Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Branicach 
na IV Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt, który odbędzie się 15 
marca. 
R. Dornfeld: Kiedy zaczną się rozmowy na temat statutu, komisji statutowej? 
Przewodniczący: MoŜe na kwietniowej komisji. 
 
Ad.21. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : 
K. Andrejczuk 

 

 

                                                    

 

 

 
 

 


