
                                                           Protokół Nr XX/08 

z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 11 marca 2008 r., godz. 10.00 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 11 ( nieobecni r. Lucyna Chciuk  Rasiuk, r. Eugeniusz 
Deberny, r. Bernadetta Bryl,r. Lenartowicz Roman). 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Zastępca Wójta Gminy Branice - Piotr Kukuczka 
Skarbnik Gminy Branice - Stanisław Rzeszuciński. 
  
  

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Branice do roku 2013. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Nr XLII/222/05 Rady Gminy Branice w sprawie 

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Branice 

12. Zmiana uchwały budŜetowej 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Karola Pączko na Wójta Gminy  
Branice 
16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Ludmiły Starzyńskiej na Wójta Gminy Branice 

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 10. 
  
Ad.3. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad. 
R.Dornfeld: Panie Przewodniczący składałem wniosek aby Pan Przewodniczący i Pan Wójt 
składali informacje z działalności w okresie między sesjami. na piśmie. Dlatego jak Pan Wójt 
składa informacje na piśmie to nie potrzebne jest aby ten punkt był w porządku obrad sesji. 
Była prośba aby Przewodniczący teŜ składał na piśmie. Składam wniosek aby tych dwóch 
punktów nie ujmować. JeŜeli chodzi o porządek obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 
wygląda za kaŜdym razem zupełnie inaczej. Raz głosujemy, raz w ogóle go nie 
przegłosowaliśmy, a na ostatniej sesji w ogóle nie głosowaliśmy tylko zgłaszaliśmy uwagi. 
Przewodniczący: Nie głosuje się protokołu, jeŜeli ktoś ma uwagi to się zgłasza. 
R. Dornfeld: W związku z informacjami, które są w protokole i  cały charakter protokołu 
wnoszę  Ŝeby w ogóle protokołu nie przyjmować i tych 2 punktów. 
R. Glapa: Ja uwaŜam aby informacje Wójta nie skreślać z  porządku obrad, poniewaŜ Wójt 
zawsze rozbuduje swą odpowiedz. TakŜe są to informacje dla sołtysów. 
Przewodniczący: Poddaje pod głosowanie aby informacji Pana Wójta były tylko pisemnie, a 
nie ustnie na sesji. 
Przystąpiono do głosowania: 
Za: 4                                      Przeciw:6 
Przewodniczący: Wniosek nie przeszedł. Podaje drugi wniosek do głosowania, aby 
Przewodniczący składał informacje na temat działalności między sesjami na piśmie a nie 
ustnie. 
Przystąpiono do głosowania: 
Za: 4                                     Przeciw: 6 
R.Dornfeld: Panie Przewodniczący proszę składać pisemnie informacje tak jak Pan Wójt. 
Przewodniczący: Pisemnie jest w protokole. 
R.Dornfeld: JeŜeli dostaniemy na piśmie tak jak od Pana Wójta będzie mieli moŜliwość się z nią 
zapoznać.  
Przewodniczący: Podaję pod głosowanie aby informacje Przewodniczącego były składane w formie 
pisemnej i ustnej 
Przystąpiono do głosowania: 
Za: 7                                    Przeciw:1                                   Wstrzymało się: 2 
Przewodniczący: Będzie w formie ustne i pisemnej. 
Przystąpiono do głosowania przyjęcia porządku obrad: 
Za: 9            
Przewodniczący: JeŜeli Pan Radny nie głosuje to po co Pan przychodzi   
R. Dornfeld: Panie przewodniczący nie Ŝyczę sobie takich uwag. 
  
Ad.4. 
Uwagi zgłosił Radny Dornfeld Paweł ( załącznik do protokołu ) 
  
Ad. 5. 
Sprawozdanie przedstawił Zastępca Wójta Piotr Kukuczka. ( załącznik do protokołu ). 
R.Telega: Odnośnie studzienek. Agencja przekazała 40 tys. i myślałem Ŝe ten temat jest juŜ 
zamknięty. 
Zastępca Wójta: Tak, były zapewnienia ustne na zapewnienia tych środków, ale teraz 
załatwiamy to juŜ formalnie. 
R. Telega: Jest punkt odnośnie szatni. Skąd będą pieniądze jak nie było to planowane w 
budŜecie. 



Zastępca Wójta: Jest to tylko koncepcja rozbudowy, nikt na razie nie mówi o jej budowie. 
R.Glapa: Czy działkowicze przekazali juŜ ten budynek? 
Zastępca Wójta: 15 marca spotkanie mają działkowcy i powiedzą czy chcą przekazać ten 
budynek.  
R.Dornfeld: Jakie byłyby środki na to? Czy na cmentarzu będą sadzone lipy? 
Zastępca  Wójta: Odnośnie lip ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie trzeba skierować je do 
Wójta. JeŜeli chodzi o środki na budowę szatni. Budowa Ŝeby doszła do skutku musimy 
skorzystać ze środków unijnych, w innym przypadku nie ma moŜliwości. 
  
Ad. 6. 
Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy: Uczestniczyłem w posiedzeniach 
komisji. W poniedziałki przyjmowałem interesantów. Brałem udział w przygotowaniu 
porządku obrad sesji. Uczestniczyłem w turnieju tenisa stołowego. 
  
Ad.7 
Informacji udzielił Zastępca Wójta Piotr Kukuczka. 
W czasie rozmów wszedł Radny Zakowicz Jan. 
 
R.Podkówka: Dlaczego odsunięto czasowo drogę w Bliszczycach. 
Zastępca Wójta: Projekt jest do przerobienia. Jest teŜ sprawa finansowa , z funduszu moŜemy 
maksymalnie otrzymać 300 tys. zł. w jednym roku. 
R.Telega: Droga Wysoka- DzierŜkowice to nowy temat, nowy projekt. Czyli mówimy o 
innych pieniądzach. WaŜniejsza jest droga Lewice-Bliszczyce, tu będzie tylko zmiana na 
kosztorysie. 
Zastępca Wójta: To będzie poddane pod uwagę Rady. Zobaczymy czy będzie nas stać 
wykonanie jakieś drogi. Cały czas miejcie świadomość kanalizacji Lewic, Michałkowic i 
oczyszczalni. 
Skarbnik: Pamiętacie państwo tą historię z 1996 r. Było wtedy  oberwanie chmury i zdarło 
całkowicie asfalt w Lewicach i częściowo w Bliszczycach. Od tego czasu ten temat powraca. 
Te remonty dróg, zostały sfinansowane z funduszy ochrony gruntów rolnych. 
R. Podkówka: Ten projekt głosowaliśmy. Tą drogę 2 razy przeprojektowaliśmy i Ŝal by było 
Ŝeby to przepadło.  
R. Deptuła: Ta droga dawno miała być zrobiona. Jest to teraz potrzebne bo jak będzie 
zrobiony most w Bliszczycach to ludzie z Lewic będą mieli krótszą drogę do tego mostu. 
Zastępca Wójta udzielił dalszych informacji na temat interpelacji z poprzedniej sesji. 
R.Deptuła: Ja bym proponował aby zbiornik p. poŜarowy zasypać całkowicie. 
Zastępca Wójta: Tak zgadzam się, ale Pan nie wniósł w interpelacji tego. 
  
Ad.8. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Kawulok: 1 int., 
R. Telega: 2 int.  
  
Ad.9 
Zastępca Wójta: Poprawki zostały naniesione, dotyczyły one głównie zadań. Chciałem tylko 
powiedzieć, Ŝe nie ma danych statystycznych z 2007r. poniewaŜ GUS nie posiada jeszcze 
takich danych. 
R.Zakowicz: Nie są wpisane miejscowości gdzie będą miejsca parkowe. 
Zastępca Wójta: JeŜeli chcecie Państwo moŜna wpisać. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 



Za:11 
Rada Gminy podjęła uchwalę uchwalenia Programu Odnowy Wsi dla Gminy Branice 

do roku 2013 
(Uchwała Nr XX/94/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

  
  

  
Ad.10. 
Zastępca Wójta: Informacje uzupełniliśmy tylko danych statystycznych z 2007 r. nie 

posiadamy. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

Za:11 
Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Branice 

do roku 2013 
(Uchwała Nr XX/95/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
R.Telega: Miał być wpisane Ŝe w Boboluszkach jest gospodarstwo agroturystyczne. 
Zastępca Wójta: Tak, wpisuje. 
  
Ad.11. 
Zastępca Wójta: Uwagi zostały naniesione. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

Za:11 
Rada Gminy podjęła uchwalę zmieniająca uchwałę Nr XLIII/222/05 Rady Gminy 

Branice z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Branice na lata 2006 i 2007 ? 2013  

(Uchwała Nr XX/96/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
  
Ad.12. 
Skarbnik Stanisław Rzeszuciński udzielił informacji dotyczących zmian w budŜecie. 
Przewodniczący: W którym momencie będą podwyŜki dla pozostałej obsługi szkół? 
Skarbnik: Tak jak mówiłem podwyŜki zostaną rozpoczęte od nauczycieli. Było zapowiadane 
Ŝe będzie to w marcu. Nie wiem czy ta kwota wystarczy, jeszcze są wolne środki. MoŜliwe, 
Ŝe będzie to na kwietniowej sesji. 
  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

Za: 10                            Przeciw: 1 

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniająca budŜet Gminy Branice na 2008 r. 

(Uchwała Nr XX/97/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
  



Ad.13 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

Za: 11 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

(Uchwała Nr XX/98/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
  

R. Dornfeld: Zgłaszam wniosek formalny. Proszę poprawić uchwałę, jest w niej dwa razy §5. 

Przewodniczący: Tak, dobrze. 

  

Ad. 14. 

R. Telega: Chodzi mi o przekopywanie pól w trakcie podłączania tej kanalizacji. 

Zastępca Wójta: Nie mieliśmy jeszcze takich informacji. 

Skarbnik: Na pewno będą prowadzone rozmowy, nie moŜemy powiedzieć jak te sprawy się 

rozwiną. Rolnik, którego to dotyczy ma pole zarówno z jednej i drugiej strony.  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

Za: 11 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

(Uchwała Nr XX/99/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
  
Ad: 15. 
R. Podkówka przedstawił stanowisko Komisji rewizyjne  w sprawie skargi Pana Karola 
Pączko ( załącznik do protokołu ). 
R. Dornfeld: Proszę odczytać treść skargi, Ŝebyśmy wiedzieli o co Pan Pączko Karol skarŜy 
Pana Wójta. 
R. Podkówka odczytał treść skargi. 
Przewodniczący: Myślę, Ŝe następnym razem będzie trzeba skserować skargi wszystkim 
radnym.  



R. Mokrzycki: Czy pole Pana Karola Pączko było nieuŜytkiem. Jeśli tak to dlaczego 
pobierany był podatek? 
R. Podkówka: Pole te trzeba by było najpierw przekwalifikować. Mógł się starać o ulgę ale 
się nie starał. Ja bym proponował aby Pan Pączko zamienił się polem z TOP-FARMS-em. 
R. Szychyński: Pan Pączko Karol powiedział mi kiedyś, Ŝe nie będzie płacił Panu Wójtowi 
póki ta sprawa nie będzie załatwiona. I powiedział, Ŝe pisał o umorzenie. Ale mógł mnie 
skłamać. 
R. Dornfeld: Jak odpowiedział Wojewoda? 
R. Podkówka: Wojewoda skierował do nas, do Rady Gminy. Komisja nie patrzyła na to czy 
ten Pan płaci, czy nie. Patrzyliśmy na prace pracowników, którzy nie odpisywali na pisma 
Pana Pączko. 
R. Zakowicz: Ten obszar pola to będzie około 1 ha. 
R. Glapa: Tam nie była prowadzona uprawa. 
R. Mokrzycki: Dlaczego urzędnicy nie przekwalifikowali? 
R. Glapa: To interes rolnika. 
R. Dornfeld: Czy Pan Pączko będzie mógł starać się o odszkodowanie bo urzędnicy 
zaniedbali? 
Radczyni: ZaleŜy czy były prowadzone tam siewy i czy udowodnione zostaną straty. 
JeŜeli wykaŜe, Ŝe z winy Gminy nie uprawiał to wtedy Pan Karol Pączko moŜe starać się o 
odszkodowanie. 
R. Dornfeld: Chodzi o to czy moŜe starać się o odszkodowanie z powodu nie zajęcia się 
sprawą przez urzędników.  
Radczyni: Tak moŜe.  
R. Deptuła: Jest to rolnik, który hoduje bydło i to one zadeptały te rowy.  Ten Pan nie 
uprawiał nigdy niczego na tym polu. Jest to jego wina, Ŝe rowy te są zadeptane. 
R. Dornfeld: W tym wypadku proponuje Ŝeby komisja rewizyjna dowiedziała się jeszcze czy 
jest to grunt rolny czy nie? 
Przewodniczący: W tej sprawie chodzi o to, Ŝe urzędnicy nie odpowiadali. 
R. Zakowicz: Komisja rewizyjna stwierdziła, Ŝe rów jest zamulony ale nie w jaki sposób do 
tego doszło. 
Radczyni: Nie tylko chodzi o brak odpowiedzi urzędników ale i teŜ  o brak działania . 
R. Podkówka: Pan Adam Murzyn wysłał informację do Gminnej Spółki Wodnej ale nie 
wysłał do Pana Karola Pączko. 
Przewodniczący: Główną przyczyną skargi jest brak odpowiedzi. 
Radczyni: Z tego co Pan powiedział to jest w kompetencji Spółki Wodnej a nie Gminy. 
Dlatego Gmina wykonała sprawę. 
R. Dornfeld: Chodzi o skargę. 
Radczyni: Pismo zostało wysłane do Spółki Wodnej. MoŜemy się zgodzić z tym, Ŝe zostało to 
zrobione w późniejszym terminie. 
R. Podkówka: Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą dogłębnie. 
R. Dornfeld: W zapisie mamy, Ŝe skargę uznajemy za zasadną w tych dwóch punktach. My 
tylko w tej części nie dotrzymania terminów a w części nie zrobienia to nie. 
Przewodniczący: Dopisać zasadna w części terminowości. 
R. Podkówka: Komisja rewizyjna rozmawiała z Panem Murzynem Adamem i poinformował 
on, Ŝe przekazał sprawę do Spółki Wodnej. 
R. Dornfeld: Komisja wykonała swoje zadanie ale chodzi o samą uchwałę. 
Przewodniczący: Pani mecenas doprecyzuje tą uchwałę. 
Radczyni: Zmieniłam uchwałę w ten sposób, Ŝe wpisałam ,, Uznaje skargę wniesioną przez 
Pana Karola Pączko na Wójta Gminy Branice w kwestii braku pisemnej odpowiedzi na pisma 
skarŜącego z dnia 18.04.1999r., 11.05.1999r. i 13.12.2007r. za zasadną”. 



Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

Za: 11 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice. 

(Uchwała Nr XX/100/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
   
Ad: 16. 
R. Podkówka odczytał skargę. 
R. Dornfeld: Zgłaszam wniosek aby nie czytać tej skargi tylko stanowisko Komisji 
rewizyjnej. 
R. Podkówka odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
R. Dornfeld: Pozostałą część mamy dlatego proponuje poddać do głosowania. 
R. Podkówka: Mieszkanie wygląda tragicznie. 
R. Zakowicz: Dodam do tego, Ŝe osoby mieszkające z Panią Ludmiłą Starzyńską będą pisali 
na tą Panią skargę. 
  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

Za: 11 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice. 

(Uchwała Nr XX/101/08stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
  
Ad. 17. 
R. Kawulok: Jak wyglądają prace przy oświetleniu w DzierŜkowicach i Wiechowicach? 
Zastępca Wójta: W Wysokie został przetarg rozstrzygnięty na wykonanie oświetlenia. W 
DzierŜkowicach jest wykonany projekt techniczny na wykonanie oświetlenia. Myślę, Ŝe w 
tym roku będą one realizowane. 
R. Dornfeld: Chodzi o lampy na ulicy Ogrodowej i Słonecznej 
Zastępca Wójta: Rada sołecka uzgadniała z Wójtem gdzie postawić lampy. 
R. Dornfeld: Mieszkańcy zgłaszali aby była tylko jedna lampa zdemontowana. 
Zastępca Wójta: JeŜeli jest taka potrzeba, trzeba tą sprawę sprawdzić, wyjaśnić i jest to 
kwestia dostawienia jednej lampy.  
R. Mokrzycki: W sprawie oświetleń była składana w zeszłym roku interpelacja odnośnie 
ulicy Prusa, nie ma tam Ŝadnych lamp. Są tam problemy z dojechaniem pogotowia itd.  Druga 
sprawa nie wymagająca zbytnich nakładów, gdy wjeŜdŜamy do Branic od strony Głubczyc 
widzimy: ogródki działkowe - syf, Ŝłobek - nie pozamiatane chodniki, dalej teŜ zaśmiecone. 
Nie szło by coś z tym zrobić? 
Zastępca Wójta: Będzie przeprowadzona w urzędzie reorganizacja i Pan Zdzisław 
Lichtorowicz będzie w czymś w rodzaju policjanta. Będzie takie sprawy wyjaśniać. Będzie 
pracował w terenie. 
R. Podkówka: Warto zwrócić się Panie przewodniczący do Prokuratury w Opolu jak toczy się 
sprawa szpitala, gospodarstwa w Michałkowicach? 
Przewodniczący: Tak dowiemy się. 
R. Dornfeld: Przejęliśmy budynki ze szpitala. Co jest z tym planowane? 



Zastępca Wójta: Tu zaś jest kwestia środków. 
R. Dornfeld: Panie Wójcie z tego co pamiętam jak głosowaliśmy nad przejęciem, to był 
warunek Ŝe mają być środki. 
Zastępca Wójta: Nie uzyskamy środków teraz. 
R. Mokrzycki: Sprawa wymagająca tylko stanowiska rady. Chodzi o stodołę między ul. 1 
Maja a ul. Kościelną. Albo remontujemy albo rozgruzujemy. 
R. Podkówka. Wiecie ile tam trzeba pieniędzy? 
R. Dornfeld: Czyli albo remontujemy albo rozbieramy, i wtedy czekamy moŜe sama się 
zawali. 
R. Podkówka: śeby moŜe kogoś znaleźć kto rozbierze i weźmie sobie drewno na opał. 
R. Dornfeld: Kiedy jest planowane łatanie dziur na ulicy 1 Maja i ulicy Skłodowskiej? 
Zastępca Wójta: To pytanie do Wójta. Na pewno gdy będzie ciepło. 
R. Dornfeld: Kominy na ulicy Ogrodowej kiedy będą remontowane? 
Zastępca Wójta: Nie znam sprawy, jest to pytanie takŜe do Wójta. 
  
Ad.18 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała : 
K. Andrejczuk 

 


