
Protokół Nr XXIII/08  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 27 maja 2008 r., godz. 10.00 
  

Na stan 14  radnych w sesji uczestniczy 14. 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice- Józef Małek 
Zastępca Wójta – Piotr Kukuczka 
Skarbnik Gminy Branice - Stanisław Rzeszuciński. 
Radny Powiatu Głubczyckiego - Tadeusz Krupa, 
Starosta Powiatu Głubczyckiego - Józef Kozina 
Sołtysi. 
Zarząd Caritas Christi – Zofia Humeniuk oraz Jerzy Biesiadowski 
  
  

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 przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej sesji. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Branice z dnia 1 
stycznia 2008r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Branicach. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę IX/48/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 czerwca 
2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Branice. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Oddziału Zamiejscowego w Wiechowicach 
Przedszkola Publicznego w Branicach. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Głubczyce (droga Lewice-Zubrzyce). 
15.Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet Gminy Branice. 
16.Podjęcie uchwały o zaciągnięciu długoterminowych zobowiązań finansowych: 
    a) zaciągnięcie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki    
Wodnej na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalnie ścieków w 
Branicach, 
    b) zaciągnięcie kredytu na remont chodników, 
    c) zaciągnięcie kredytu na remont dróg gminnych, 
    d) zaciągnięcie kredytu na remont przepustów i kanalizacji w drogach gminnych, 
17.Podjęcie uchwały w sprawie budowy drogi transportu rolnego Lewice-Zubrzyce. 
18. Dyskusja na temat wyraŜenia zgody na darowanie nieruchomości połoŜonej na działce Nr 
132/22 w Branicach Stowarzyszeniu Caritas Christii. 
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 14 radnych w sesji uczestniczy 14. 
  
Ad.3. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący proszę przenieść punkt 17 zaraz po uchwale w sprawie 
porozumienia z Gminą Głubczyce, poniewaŜ to ten sam temat. 
Przewodniczący: Dobrze. 
R. Deptuła: Ja proponuje, Ŝeby treść uchwały w sprawie budowy drogi transportu rolnego 
nabrała brzmienia ,,podkładu budowy drogi o pełnej szerokości’’, bo my będziemy budować  
tylko podkład, a nie asfalt.  
Przewodniczący: Proponuje,aby o tym porozmawiać w punkcie porządku obrad, który tego 
dotyczy. 
R. Deptuła: Proponuje, aby uchwała była zmieniona. Nie budowę drogi transportu rolnego, a 
budowę drogi o pełnej szerokości. 
Przewodniczący: W związku z powyŜszym proponuje, aby ten punkt nabrał brzmienie:  
,, Podjęcie uchwały w sprawie budowa drogi  Lewice - Zubrzyce’’ 
Poddaje pod głosowanie poprawiony porządek obrad. Punkt dotyczący podjęcia uchwały w 
sprawie budowy drogi Lewice-Zubrzyce będzie po punkcie 14. 
Za: 14 
  
Ad.4. 
Nie było uwag do protokołu. 
  
Ad.5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu ). 
R. Telega: Myślę, Ŝe temat tych słupów wysokich wróci, poniewaŜ pierwszy słup jak się 
wjeŜdŜa do Wysokiej, jest postawiony 5 metrów od znaku ostrzegawczego. 
Przewodniczący: Myślę, Ŝe teraz Pan Tadeusz Krupa teŜ odpowie na interpelacje. 
P. Krupa: Witam Wójta, Radnych, Sołtysów. Postaram się w skrócie przedstawić informacje. 
Te trzy duŜe inwestycje o których mówiłem są juŜ realizowane. Jeśli chodzi o odcinek 
Dzbańce wieś w kierunku Branic będzie on robiony. Ruszyła droga Bliszczyce - Branice. 
Interpelacja Pani Sołtys ze Dzbanic Osiedla, chodzi o te dwie dziury, zostało to zgłoszone. 
JeŜeli chodzi o pasy. Dopóki dziury nie będą załatane to pasy nie będą malowane. Tam gdzie 
są studzienki zaznaczone to będą one robione. Następna sprawa, która była zgłaszana to 
chodnik we Włodzieninie. Myślę, Ŝe będziemy tego pilnować, aby ten chodnik został dobrze 
zrobiony. Myślimy takŜe nad dodaniem koloru. JeŜeli chodzi o drogę Kolonia Włodzienin 
skrzyŜowanie Zubrzyce, odcinek będzie łatany. Dzisiaj właśnie komisja bezpieczeństwa 
objeŜdŜa Gminę Branice. 
Jeszcze sprawa tych topoli, czy naleŜą do powiatu czy do rolnika? MoŜe być tak i tak. Lepiej 
by było gdyby do rolnika, ale teraz jest kwestia kto za to zapłaci? 
R. Deberny: To jest sprawa sporna. Dlaczego rolnicy płacą za te topole? 
P. Krupa: Czy któryś rolnik zapłacił? 
R. Deberny: Ale dlaczego ma płacić? 



Starosta: Jeśli wydajemy decyzje na wycięcie topoli to tylko w pasie drogowym drogi 
powiatowej gdzie jesteśmy pewni, Ŝe naleŜą do nas. Nie wydajemy decyzji na gruntach 
rolników. Tak na marginesie to mam prośbę do wszystkich państwa, Ŝe jeśli wycinamy te 
topole to proszę posprzątać po nich. 
R. Deberny: Widział Pan to? One są poskładane i  przygotowane do wywiezienia. 
Starosta: Jeśli bym nie widział to bym nie mówił. 
R. Zakowicz: Ja jeszcze poruszałem sprawę odkrzaczania drogi Wiechowice – Włodzienin. 
Tam jest okropnie w tej chwili, zielono, jedziemy jak w tunelu.  
Rozumie Panie Starosto, Ŝe łatanie dziur będzie na wszystkich drogach powiatowych? 
Starosta: Nie ma szans, aby wszystko odkrzaczyć. Mamy 3 ludzi i odkrzaczania działa. Drugi 
tydzień te osoby czyszczą rowy w okolicy Mokrego, bo tam po tych ulewach zamuliło. 
Wszystkich dziur teŜ nie zdołamy załatać. 
R. Zakowicz: W Jakubowicach mają być doŜynki powiatowe. Dobrze by było, aby tą drogę 
odkrzaczyć. 
Starosta: Prace, które były ustalone są zlecone i będą wykonywane . Oczywiście będzie to 
zrobione. 
R. Mokrzycki: Dziękuje za załatanie dziury na ulicy Kościelnej, ale jedna płyta jest pęknięta. 
Druga sprawa kiedy ruszy budowa chodnik w stronę cmentarza? 
Starosta: Myślę, Ŝe do końca września będzie on zrobiony. Nie moŜemy wszystkich prac 
wykonać w jednym miesiącu.  
R. Dornfeld: Droga Lewice – Jędrychowice tam są łatane dziury, ale czy w samej 
miejscowości teŜ będą łatane dziury? Druga sprawa pasy na ul. Szpitalnej kiedy będą 
namalowane? 
Starosta:  Myślę, Ŝe tam teŜ będą łatane te dziury. Między Lewicami, a Jędrychowicami 
będzie 400 mb dywanika. Pasy będą malowane, myślę, Ŝe do miesiąca to zrobimy. 
R. Telega: Bardzo się smucę, Ŝe Pan mówi Ŝe nie wszystkie dziury będą, Ŝe tak powiem 
odremontowane. Na sesji, chyba dwa miesiące temu był wice starosta i nie powiem, Ŝe złoŜył 
deklaracje, ale powiedział, Ŝe na pewno wszystkie dziury będą zlikwidowane, drogi 
naprawione. Skoro tak to moje pytanie, czy jest jakaś kolejność w jakiej te drogi będą 
robione? Wiadomo, Ŝe tam gdzie są duŜe dziury trzeba je zrobić, a tam gdzie są mniejsze 
dziury,  moŜe je zostawić. No nie wiem. Jaki jest punkt widzenia Pana Starosty?  
Starosta: Ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Ja nie mogę powiedzieć, Ŝe wszystkie 
dziury będą załatane, bo Pan przyjdzie i powie, Ŝe tam na ulicy takiej i takiej jest nie załatana 
dziura. Większość będzie załatanych, natomiast nie wszystkie. Staramy się proporcjonalnie 
we wszystkich gminach robić. W Gminie Baborów i Branice w tym roku najwięcej będzie 
robione. 
R. Bryl: Ja mam pytanie odnośnie poboczy drogi Wiechowice – Głubczyce. Czy istnieje 
szansa by te potęŜne dziury na poboczach zostały zrobione? 
Starosta: Wiem, na jednej z wcześniejszej sesji Pani juŜ pytała o te pobocza. Ja powiem tak. 
Wiem, Ŝe niektóre te dziury były wypełnione kamieniem, ale teŜ wiem ze niektóre traktory 
jeŜdŜąc z TOP-FARMS-u rozwalają to. Ja nic nie mama do TOP-FARMS-u.    
R. Deptuła: Ludzie jadą nad jezioro, omijają ten znak koniec drogi i jadą dalej. Pisałem juŜ  w 
tej sprawie Mam prośbę, aby była otwarta ta droga na zalew. 
R. Deberny: Ja odnośnie tego znaku. JeŜeli ja mam tam pole to nie mogę jechać na nie swoim 
samochodem? 
Starosta: Nie róbmy paranoi. Przepraszam za to słowo. Ten znak jest po to, aby ktoś obcy 
wiedział, Ŝe nie ma tam drogi.  
R. Deberny: Odnośnie poboczy. Po tej ostatniej ulewie wszystko z poboczy wypukało na 
drogę. Na drodze było tragicznie. 



P.Krupa: Dzisiaj juŜ rozmawiałem na temat poboczy z kierownikiem. Komisja m.in tym się 
zajmowała. Pobocza będą zasypane na odcinku Wiechowice. Ale czy faktycznie wszystkie 
dziury? Ja teŜ dojeŜdŜam do pracy i teŜ widzę, są pół metrowe przepaście wymyte przez 
wodę. A tym bardziej jak były te opady i ktoś tam wpadł w te dziury to było nieciekawe. My 
o tym wiemy. 
Starosta: W Mokrym my sprzątaliśmy błoto, które spływało z pól gminnych. I w tym 
momencie my wystosowaliśmy pisma do gmin o to, aby gminy wspólnie tym się zajęły. My 
ponosimy koszty, a wszystko spływa z dróg polnych, dróg gminnych.  
Sołtys Pawluś: Odnośnie pasów w Dzbańcach Osiedlu.. Tam nie ma Ŝadnych dziur. 
P.Krupa: W pierwszej kolejności łatanie dziur. 
Sołtys Pawluś: Te pasy miały być zrobione do końca 2007 r. 
P.Krupa: Tak, ja rozmawiałem. Najpierw łatanie dziur, a potem malowanie pasów. 
Starosta: Tu nie chodzi o dziury w Pani wiosce, ale o wszystkie wioski. 
Sołtys Pawluś: Znów do końca roku mamy czekać? 
Starosta: Nie, myślę Ŝe do 2 miesiące. 
R.Dornfeld: Ja mam pytanie odnośnie koszenia poboczy. Droga Lewice – Jędrychowice, 
część drogi, pobocza jest wykoszone, część nie.  
R.Podkówka: To TOP-FARMS wykosił. 
Starosta: Tu Pan ma racje, ale czekamy na maszynę do koszenia poboczy. 
Sołtys Semanyszyn: Wjazd do Wódki, tam jest taka trawa, Ŝe nie widać jak jedzie samochód. 
Starosta: W tym tygodniu postaramy się zrobić. 
R. Telega: Wyjazd z Wysokiej na krzyŜówkę Niekazanice w kierunku Głubczyc, nic tam nie 
widać. Jest ileś tam róŜnych wyjazdów na tą drogę powiatową, ale nie wszystkie w 
jednakowy sposób, Ŝe tak powiem, zagraŜają bezpieczeństwu. Prosiłbym aby część z tych 
wyjazdów które są naprawdę niebezpieczne w pierwszej kolejności zrobić. 
R. Podkówka: Chciałbym podziękować za remont drogi do Bliszczyc.  
Wójt: Realizujmy porządek obrad. 
Przewodniczący: Dziękuje za udzielenie informacji. 
  
Ad.6 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice -Władysław Lenartowicz  
( załącznik do protokołu ). 
  
Ad.7  
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP pracowała nad 
porządkiem obrad. Komisji Rewizyjnej nie było. 
Byłem na szkoleniu w Zakopanym. Dotyczyło ono przemocy w rodzinie. Było nas dwóch. 
Jedna osoba nie pojechała bo nie otrzymała zezwolenia od dyrektorki, a Gmina straciła 
pieniądze. 
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo-Finansowa pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej 
sesji. Ponadto komisja zajmowała się wnioskiem Pana Zielińskiego Józefa w sprawie 
umorzenia zaległości w opłatach czynszu za najem gminnego lokalu uŜytkowego połoŜonego 
we wsi Uciechowice. Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek tego Pana. 
R. Glapa: Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych pracowała nad porządkiem 
obrad. 
R. Kawulok: Komisja Rolno - Ekologiczna pracowała nad porządkiem obrad. 
R. Dornfeld: Zajmowaliśmy się na komisji statutowej propozycjami i wnioskami do statutu. 
Bardzo przykro, Ŝe tylko Pani sekretarz zgłosiła swoje propozycje. Pracowaliśmy nad 
zmianami do statutu. 
 



Ad.9 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Podkówka - 1 int.(ustnie) 
R. Mokrzycki - 1 int. 
 
Ad.10 
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP popiera projekt 
uchwały w punkcie 1, 2 i 3. W punkcie 4 proponuje zmniejszyć do 20%. Dlaczego?  Aby 
wynagrodzenie utrzymać w kwocie 10%, tak jak otrzymali wszyscy podwyŜki. 
R. Zakowicz: Informacje udzielała nam na komisji Pani sekretarz. Komisja BudŜetowo-
Finansowa w punkcie 1, 2 i 3 pozytywnie opiniuje. Natomiast w punkcie 4, trzy osoby były za 
i trzy przeciw.  
R. Glapa: Pani sekretarz udzieliła informacje. Komisja Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych nie zajęła stanowiska. 
R. Kawulok: Komisja Rolno – Ekologiczna nie zajęła stanowiska. 
Przewodniczący: Mamy dwa wnioski dotyczące dodatku specjalnego: 
pierwszy to – 40%, 
drugi to – 20%. 
R. Deberny: My uchwałę w sprawie dodatku specjalnego juŜ podjęliśmy, czyli teraz co? O 
zmniejszenie? Zastanówmy się. Panie przewodniczący, my juŜ uchwałę podjęliśmy, teraz to 
zmieniamy.   
Przewodniczący: Ten projekt, jeŜeli podejmiemy taką uchwałę to straci moc uchwała z 2007 
roku. JeŜeli zaś zmienimy punkt 4 to straci moc uchwała ze stycznia tego roku. 
Radczyni: W 2007 roku została podjęta uchwała, która określała wynagrodzenie Wójta na 
2007 rok. W styczniu 2008 roku dodatek specjalny został uchwalony. Został on określony na 
poziomie 40%. Czyli kwestie dodatku specjalnego mamy juŜ określoną w uchwale ze stycznia 
2008r. Więc jeŜeli jest taka uchwała ze stycznia 2008r, która określa dodatek specjalny, to w 
tej uchwale nie ma potrzeby określenia tego składnika wynagrodzenia poniewaŜ on juŜ został 
określony. 
Przewodniczący: Czyli 4 punktu nie powinno być w tym projekcie uchwały? 
Radczyni: JeŜeli została podjęta uchwała, która określa dodatek specjalny to nie. 
R. Podkówka: Czy Rada moŜe zmienić uchwałę taką. 
Radczyni: MoŜe. 
R. Dornfeld: Czy w tym przypadku w projekcie powinno być, Ŝe traci teŜ moc uchwała ze 
stycznia 2008 roku? 
Radczyni: JeŜeli Rada Gminy chce podjąć uchwałę, która określa inny dodatek specjalny to 
wówczas tamta uchwała musi stracić moc. 
Jeśli Rada  pozostanie przy tym, Ŝe dodatek specjalny ma być na tym samym poziomie, czyli 
40% wynagrodzenia zasadniczego, w identycznym brzmieniu jak w uchwale ze stycznia 2008 
roku to punkt 4 w tym projekcie jest niepotrzebny. Natomiast jeŜeli będzie zmiana, czyli Rada 
będzie głosować za dodatkiem 20%, to trzeba wpisać to do treści uchwały, i w§ 2 wpisać 
informacje, ze traci moc uchwała ze stycznia 2008 roku.  
R. Dornfeld: Proszę powiedzieć który wniosek jest najdalej idący? 
Radczyni: Mogę Panie przewodniczący? Pan przewodniczący ocenia, który wniosek jest 
najdalej idący.   
R. Dornfeld: Dlatego pytam Pana Przewodniczącego. 
Radczyni: Pan przewodniczący powiedział. 
Jeśli chcemy zostawić zapis uchwały, który będzie określał wszystkie składniki 
wynagrodzenia w jednym miejscu, to moŜemy wpisać dodatek specjalny w czwartym punkcie 
w tej wysokości ,która została określona w tamtej uchwale. Tylko będzie trzeba ją uchylić. 



 
Przewodniczący: Mamy jeden wniosek 40% i drugi 20% dodatek specjalny. 
Ogłaszam 5 minut przerwy. 
 
Przewodniczący: Nastąpił błąd formalno – prawny. Ten 4 punkt w ogóle nie powinien się 
znaleźć w tym projekcie uchwały. I tutaj wniosek, aby usunąć 4 punkt w tym projekcie  
uchwały i drugi wniosek, aby zmniejszyć ten dodatek specjalny do 20%. JeŜeli będziemy 
chcieli zmienić dodatek specjalny to wtedy będziemy musieli zmienić tą uchwałę styczniową. 
Radczyni: Wójt jest pracownikiem samorządowym i przy zmianie wynagrodzenia będzie 
przysługiwało trzy miesięczne wypowiedzenie.  
Wójt ma przyznany dodatek specjalny na cały rok. 
R. Deberny: Proszę przegłosować wniosek komisji, która zgłosiła zmianę.  
Przewodniczący: Składam wniosek, aby odrzucić wnioski komisji. 
R. Podkówka: Komisja pracowała, a teraz się odrzuca wniosek. 
R. Telega: Dodatek specjalny został juŜ ustalony. Nad czym my dyskutujemy? 
Przewodniczący: Poddaje pod głosowanie wniosek, aby odrzucić wniosek komisji: 
Za: 13                              Wstrzymało się: 1 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały (3 pierwsze punkty w §1) i przystąpiono do 
głosowania: 
Za: 13                                  Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Branice. 
(Uchwała Nr XXIII/118/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad: 11 
Wójt: ZbliŜa się kres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
Chciałby wprowadzić poprawkę do projektu uchwały, aby dzień likwidacji ustalić z 30 
listopada 2008 r. na dzień 31 marca 2009 r. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
R. Dornfeld: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest pewny rodzaje tworem. Zarządza 
mieszkaniami gminy i wspólnot. JeŜeli zlikwidujemy zakład, prywatne osoby będą zarządzać 
mieszkaniami. Gdy ktoś nie będzie płacił czynszu będą eksmisje i wtedy gmina tym osobą 
będzie musiała zapewnić mieszkania. My mamy dwa zakłady gospodarcze, Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. MoŜe utworzyć spółkę? Czy 
tego nie przełoŜyć na następną sesje i teŜ zlikwidować Zakład Gospodarki Komunalnej i 
utworzyć jedną spółkę? 
Przewodniczący: Ja myślę , Ŝe naleŜy rozwaŜyć wszystkie moŜliwości. 
R. Glapa: Według Pana Zakład Gospodarki Mieszkaniowej chroni tych co nie płacą. Są tacy 
co nie płacą, bo nie mogą, ale są tacy co nie płacą bo nie chcą. Nie moŜe być tak, Ŝe jedni 
Ŝerują na drugich. Tak jak jest to z podatkami, lista umorzonych podatków jest długa. 
R. Dornfeld: Ja nie mówię o osobą, które nie chcą płacić, tylko o tych osobach co chcą, aby to 
w jakiś sposób im rozłoŜyć. Pracując na przykład na rzecz wspólnoty w ten sposób spłacając 
zadłuŜenie. 
R. Glapa: Dać osobie nieodpowiedzialnej kosę za 2 500 zł. to my na sprzęt nie narobimy, a co 
dopiero na spłatę zadłuŜenia.  
R. Dornfeld: To był przykład, a nie jedyne rozwiązanie. 
Radczyni: Na tą chwilę Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działa nie zgodnie z prawem. 
R. Dornfeld: Co dalej będzie z Zakładem Gospodarki Komunalnej? 



Przewodniczący: Przystąpmy do głosowania nad projektem uchwały uwzględniając datę 
likwidacji na 31 marca 2009 r. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 12                                        Wstrzymało się: 2 
 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie  likwidacji Zakładu Gospodarki  
Mieszkaniowej w Branicach.  

(Uchwała Nr XXIII/119/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
Ad. 12 
Wójt: Trzeba zapytać sołtysów, aby sołtysi się wypowiedzieli. JeŜeli nie zgodzą się to wtedy 
dana osoba we wsi się tym zajmie. 
R. Dornfeld: Czy w świetle tego zapisu uchwały sołtys np. z Lewic moŜe zbierać opłatę w 
Branicach? 
R. Podkówka: Panie przewodniczący dano nam uchwałę do podjęcia, gdzie nie 
przedyskutowano tego z sołtysami. Opłata wynosi 5 , a sołtysi otrzymają z tego 5%. 
Sołtys Saduniowski: Proste rozwiązanie, handlarze którzy sprzedają po wszystkich wioskach 
niech przychodzą i płacą w gminie. 
R. Zakowicz: Tu tylko chodzi o Branice, bo we wioskach nie ma. 
R. Podkówka: Komisja zostawiła to na sesje, myślała Ŝe zostanie to przygotowane, a tu nic. 
Nie podejmować tego wcale, odłoŜyć. 
R. Telega: My chcielibyśmy zapytać sołtysów. 
Sołtys Pawluś. Na wioskach nie ma takich handlarzy. 
R. Deberny: Tak jak Pan Sołtys powiedział, przychodzą, załatwiają i płacą w gminie. To tylko 
jest w Branicach. 
R. Mokrzycki: We wioskach ci handlarze są potrzebni, byłoby to karanie ich. 
Przewodniczący: Do tej pory mamy uchwałę, Ŝe inkasentem jest Zakład Gospodarki 
Komunalnej. JeŜeli nie podejmiemy tej uchwały to tak zostanie. 
R. Deberny: To co. 
Przewodniczący: To zostanie tak jak było. 
R. Deberny: Ale nie było to inkasowane? 
Przewodniczący: Poddaje pod głosowanie projekt uchwały, a my nie musimy jej podjąć. 
R. Lenartowicz: Po co my przychodzimy na komisje jak się wszystko przesuwa? 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:0                    Przeciw: 14 
Nie podjęto uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 
Wyszedł Radny Szyhyński Marek. 
 
Ad.13 
Wójt: Będzie jeden oddział przedszkola mniej. Dostaliśmy decyzje, Ŝe Pani kurator nie wnosi 
sprzeciwu. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:13 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie zmiany siedziby Oddziału 
Zamiejscowego w Wiechowicach Przedszkola Publicznego w  Branicach 
(Uchwała Nr XXIII/120/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
 



Ad. 14. 
Wójt Gminy Branice przedstawił treść projektu uchwały. 
R. Deptuła: Panie Wójcie ja złoŜyłem do Pana Przewodniczącego wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie budowy drogi, utwardzonej kamieniem, w pełnej szerokości. Sama droga 
transportu rolnego koliguje nam, bo wtedy w ogóle nie będziemy jej mieli. Ja nie mam nic do 
Pana porozumienia. Jednak uwaŜam, Ŝe nikt z Panem nie podpisze takiego porozumienia. 
My chcemy mieć drogę do granicy Zubrzyc. Dalej to juŜ sprawa powiatu. Bardzo proszę o 
zrozumienie mojej treści, o co mi chodzi. ZdroŜały bilety, trzeba coś zrobić, aby było krócej 
do powiatu. Pan podpisuje porozumienie od 2006 roku, do tej pory nie podpisano. Jeśli Pan 
ma kolegów w powiecie to niech Pan podpisuje, ale z tego co ja zaobserwowałem na 
spotkaniach to uwaŜam, Ŝe ma Pan kolegów do tego, aby poklepali po plecach, a Ŝeby pomóc 
to na pewno nie. Dziękuje.  
Wójt: Z większością opinii nie mogę się zgodzić. Pan nie zrozumiał mnie. Ja nie przekreślam 
szans Pana drogi. Niech Pan da mi szanse podpisania tego porozumienia. Będziemy teŜ 
składać wniosek na budowę drogi transportu rolnego. 
R. Deptuła: Ja nie mam nic do Pana porozumienia. Mnie obchodzi zrobienie drogi do granicy 
gminy. Te słowo ,,transportu rolnego’’ powinno być wykreślone. 
Wójt: To nazwa droga dojazdowa do pól. 
Starosta. Nie mogę się zgodzić z Panem radnym. Po pierwsze gmina podpisuje porozumienie 
z drugą gminą, a nie z powiatem. Wójt mówi o porozumieniu z Gminą Głubczyce. 
Po drugie problem koleŜeństwa, czy nie koleŜeństwa to jest problem indywidualny i osobisty. 
Proszę nie oceniać tego porozumienia pod względem koleŜeństwa, czy teŜ nie. 
Po trzecie potwierdzam to co Pan Wójt powiedział. W tym roku ministerstwo ma w 
programie budowę mostów na drogach powiatowych. Co będzie w przyszłym roku, jaki 
będzie program, jeszcze nie jest określone. Nie moŜna sobie zamykać drogi, pozwolić na to 
Ŝeby nie było projektu, bo moŜe się okazać, Ŝe w przyszłym roku będzie na budowę dróg i 
wtedy  z tym projektem i porozumieniem będzie mogli wystąpić do ministerstwa o pieniąŜki 
na tą drogę. Po czwarte propozycja Pana, moŜe się mylę, jest gorsza niŜ to co Wójt proponuje  
o budowie drogi transportu rolnego. 
Ja się nie odŜegnuje od tego, aby dalej działać Ŝeby tą drogę zbudować. Ale to naprawdę nie 
jest proste. CięŜej jest nie raz, jak wiecie, przygotować niŜ juŜ wybudować. Projekt i 
pozwolenie na budowę musi być zrobione, bo inaczej nie ma szans starać się o pieniądze. 
Powiat, proszę mi wierzyć, nie odŜegnuje się od tego, aby wspólnie z gminami to zrobić. 
R. Dornfeld: Zgadzam się z Panem Radnym i ze Starostą. Gmina ma zapłacone za projekt, ale 
teraz mamy płacić za to co po stronie Gminy Głubczyce. I to o to chodzi. 
Wójt: Gminie Głubczyce nie zaleŜy na tej drodze. Innego porozumienia nie podpiszemy. 
Musimy mieć podpisane porozumienie z Gminą Głubczyce, aby mieć pełną dokumentację. 
R. Podkówka: Panie Starosto dzisiejsze Pana wystąpienie budzi nadzieję. UwaŜam, Ŝe ta 
droga jednak będzie. Musimy w ten projekt zainwestować. Warto to robić.  
R. Deptuła: Czuje się tak jak w sejmie. Nie wchodzę w kompetencje Wójta, niech podpisuje 
porozumienie. Ja chcę, aby utwardzić tą drogę na naszym odcinku, aby moŜna było 
przejechać. Ja zwróciłem się o coś innego niŜ w projekcie jest napisane. Ja tylko proszę o ten 
odcinek utwardzenia. 
Wójt: Popieram tą Pana uchwałę. 
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie projekt uchwały. 
R. Deberny: JeŜeli Pan Wójt popiera wniosek Pana Deptuły to po co my mamy dawać 50 tys. 
zł. na projekt? No ludzie! Nasze pieniądze, naszych podatników mamy dać na Gminę 
Głubczyce? Ja teŜ byłem na tym spotkaniu. Zachowanie wszystkich było negatywne. Padło 
nawet pytanie: ,, A co Gmina Głubczyce będzie z tego  miała?’’ 
Starosta: Pan mówił, Ŝe wszystkich negatywnie, to Pan teŜ? 



R. Deberny: Nie. 
R. Podkówka: Słowa Starosty napawają nadzieją. UwaŜam, Ŝe jest szansa zrobić tę drogę. 
Przewodniczący: Proponuje przegłosować ten projekt. 
R. Deberny: Nikt nie mówi o porozumieniu, niech podpisuje. Chodzi o te finansowanie.  
Przewodniczący: Projekt obejmuje jedno i drugie. Albo przegłosujemy to porozumienie z 
takim załącznikiem albo nie.  
R. Dornfeld: Z tego co rozumie Pan Radny mówi o podpisaniu porozumienia bez tej kwoty, 
bez finansowania. 
Wójt: Tam piszę, Ŝe po stronie Gminy Branice ciąŜy wykonanie projektu technicznego. W 
budŜecie tego roku środki są zabezpieczone. Chciałbym to zrealizować. Państwo głosujecie. 
JeŜeli zagłosujecie, Ŝe zawieramy takie porozumienie o takiej treści to podpisujemy, jeŜeli nie 
to nie.  
R. Deberny: Czyli jeŜeli nie przejdzie to wniosek Pana Deptuły nie przejdzie? 
Wójt: Nie, to są dwie róŜne sprawy. 
R. Deberny: Ja się cieszę, jak to słyszę, ale cały czas o te pieniądze mi chodzi. Nie moŜemy 
naszych pieniędzy, naszych podatników rzucić na Gminę Głubczyce.  
Wójt: Proszę Państwa my nie pierwszy raz sfinansujemy Gminę Głubczyce. Przykład ze 
zbiornikiem. 
R. Mokrzycki: Czyli teraz sfinansujemy projekt, a potem będziemy finansować drogę? 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za: 8                               Przeciw: 2                            Wstrzymało się: 3 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głubczyce. 
(Uchwała Nr XXIII/121/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad.17 
Wójt: Popieram ten projekt uchwały. 
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie projekt uchwały. 
Radczyni: Skoro Pan Radny Deptuła złoŜył wniosek to powinien dołączyć projekt uchwały. 
Nie dołączył. I ten projekt został stworzony na szybko. Pan Deptuła godzinę temu poprosił 
mnie, abym stworzyła takim projekt uchwały, ale teraz pytanie, czy to ma być projekt 
uchwały dotyczący zmiany budŜetu, czy jako narzucenie działania Wójtowi? Dopóki tej 
kwestii nie wyjaśnimy nie będzie projektu uchwały. 
Wójt: My nie mamy dzisiaj tego przygotowanego, to moŜe na następną sesje przygotujemy 
taki projekt uchwały? 
R. Deptuła: Widzi Pan zostały naruszone przepisy. Kiedy ja złoŜyłem i nie dostałem na 
piśmie odpowiedzi. 
Radczyni: Z całym szacunkiem dla Pana, ale to Pan miał przygotować. Ja Panu 
powiedziałam, Ŝe przygotuje to za Pana. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:13 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie w sprawie kierunków działania wójta  
w zakresie budowy drogi Lewice-Zubrzyce 

 
(Uchwała Nr XXIII/122/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad: 15 
R. Kawulok: Trzeba jakiś kompromis wypracować i wybrać, które drogi robimy. 
Zastanawiam się, czy całą uchwałę podjąć czy tylko w punktach. Zaciągnięcie kredytu nie jest 



problemem, tylko jest problem, czy my w tym roku zdąŜymy to jeszcze zrobić? Nie zostało to 
przygotowane na dzisiejszą sesje. 
Zastępca Wójta: Jest przygotowany szczegółowy kosztorys. MoŜemy się spotkać i wybrać 
konkretnie, które drogi robimy. Powiecie dzisiaj, Ŝe nie, to wtedy na ten rok moŜemy 
zapomnieć. Więc uruchomić kredyt, Ŝeby ta ścieŜka ruszyła, a między czasie spotkać się, 
przedyskutować. 
Kosztorysy mogę czytać, nie ma problemu. 
R. Dornfeld: W przypadku zmian w budŜecie powinien być obecny na sesji skarbnik. Druga 
rzecz. W uchwale, którą dostaliśmy w materiałach na sesje jest mowa o zaciągnięciu poŜyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 
140 tys. zł., a teraz na sesji otrzymaliśmy z kwotą 80 tys. zł. Z czego to dokładnie wynika? 
Kolejna rzecz. JeŜeli chodzi o okres realizacji. Dzisiaj mamy koniec maja, ile trwa okres 
rozstrzygnięcia kwestii przetargowej, ogłoszenie przetargu? 
Zastępca Wójta: Przy tej kwocie 52 dni. >……?……….. 
R. Dornfeld: Czyli koniec czerwca. Odwołania?  
Zastępca Wójta: Nie ma odwołania, Wójta postanowienie jest ostateczne. Zostanie 
rozstrzygnięty przetarg i  7 dni jest na uprawomocnienie. 
R. Glapa: Czyli zostaje sierpień na wykonanie 
R. Dornfeld: Czyli najprędzej w sierpniu moŜe rozpocząć się realizacja zadania? 
Zastępca Wójta: Tak. 
R. Dornfeld: Czy w tym momencie coś jeszcze się przedłuŜy? śeby się później nie okazało, 
Ŝe w listopadzie lub grudniu będą robione drogi. Bo juŜ nie raz zdarzały się takie historie.  
R. Podkówka: Panie Wójcie my na komisji nie mieliśmy zastrzeŜeń co do propozycji dróg 
jakie mają być wykonane, tylko mieliśmy zastrzeŜenia te tego np. podano nam, Ŝe droga 
Wysoka – 56 tys. Skąd się wzięło te 56. tys. zł. Były zastrzeŜenia do tego, Ŝe nie ma wyceny. 
R. Telega: UwaŜam, Ŝe Urząd ze swojej strony nie przygotował dokładnie materiałów na 
sesje. Moim zdaniem ten punkt naleŜy przenieść. 
R. Dornfeld: Kwota 700 tys zł nie jest małym obciąŜeniem i bez dokładnej analizy teŜ 
uwaŜam, Ŝe przynajmniej powinniśmy się wstrzymać. To co otrzymaliśmy nie jest do końca 
opracowaniem, które byśmy sobie Ŝyczyli. Poza tym wnioski z komisji były takie, aby 
przygotować zestawienie dokładne. Ja wnioskowałem o to, aby wykonać wszystko, a przy 
najmniej większość tego co jest do wykonania, a nie tylko wybrane poszczególne odcinki.  
Zastępca Wójta: To co dostaliście, to była tylko propozycja. Kosztorys jest w Urzędzie od 
wczoraj popołudnia. To, co do wywiązywania się urzędników ze swojej pracy. Jaka jest moja 
propozycja? Uruchomcie kredyt, a decyzje, które drogi robimy podejmiemy na wspólnej 
komisji. 
Nie wiem dlaczego jest problem? 
R. Mokrzycki: Nie ma potrzeby głosować na Radzie, bo nie wiemy dokładnie o co w tym 
chodzi. Przegłosując ten projekt, proszę Państwa do 2014 r. wstrzymujemy innych 
mieszkańców gminy, którzy nie mają dróg.  
R. Glapa: O jaki tu konkretnie kredyt chodzi? W rozmowie z Wójtem przed sesja, Wójt 
mówił o 900 tys.zł., tu jest 700 tys. zł. Tak więc te 200 tys. to nie jest mała kwota. 
Zastępca Wójta: Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, 

b) 150 tys. zł. 
c) 700 tys. zł 
d) 50 tys. zł 

Stąd jest kwota 900 tys. zł. 
R. Glapa: Plus 80 tys. zł, na oczyszczalnie. A na komisjach rozmawialiśmy o sumie 700 tys. 
zł w sumie. 



Zastępca Wójta: Był wniosek komisji o zliczeniu zakresu prac na poszczególne drogi. Stąd 
wynikła ta róŜnica.  
R. Glapa: PrzecieŜ te drogi, ani w umyśle Wójta, ani Pana nie wynikły w jednej chwili. Nie 
moŜna było wcześniej poinformować Radę, porozmawiać, a nie tydzień przed sesją stawiać 
nas przed faktem dokonanym? 
Zastępca Wójta: Ile upływa czasu aby sprawdzać, Ŝe droga jest dziurawa i trzeba ją 
remontować? Przepraszam. 
R. Dornfeld: Panie przewodniczący to ile jest dziurawych dróg to wszyscy wiedzą. O 
potrzebie remontu nas nie potrzeba przekonywać. Tu akurat chodziło radnemu o coś zupełnie 
innego. Ten problem nie wyniknął wciągu ostatniego tygodnia, czy dwóch tygodni. Jest to 
problem, który ciągnie się juŜ od dawna. MoŜna było to wcześniej zaplanować, dać radzie 
czas, aby teŜ dać swoje propozycje. A nie przedstawić nam wykaz co jest do zrobienia. Poza 
tym jaką mamy pewność, Ŝe część prac z tego będą realizowane, w uchwale o tym nie ma 
mowy. W uchwale jest mowa o zaciągnięciu kredytu na remont dróg. A jakie będą to drogi, 
kto będzie o tym decydował? Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Wójt ma 
uprawnienia Ŝeby rozdysponować budŜetem po uchwale Rady. 
Zastępca Wójta: Mówił Pan, Ŝe Wójt decyduje które drogi robi, a teraz chcecie narzucić.  
Spotkajmy się we wtorek i zdecydujemy, które drogi będą remontowane.   
R. Telega: Panie Wójcie rzecz się sprowadza do tego, Ŝeby te pieniądze, były ściśle określone 
na które inwestycje zostają przekazane. śeby nie nastąpiła okoliczność taka, Ŝe któraś droga 
nie zostanie zrobiona, bo te pieniądze zostały przesunięte na inne rzeczy. Po prostu rodzi się 
nieufność wśród radnych.   
R. Dornfeld: Panie Wójcie było juŜ. wiele róŜnych zadań, które w budŜecie uchwalaliśmy i 
później po dwóch, trzech miesiącach nagle okazywały się zmiany, gdzie na początku roku 
była mowa, Ŝe moŜe będzie realizowane, moŜe nie. Tak samo tutaj. JeŜeli jest to uchwalane, 
to niech będzie konkretnie, która droga. Nie na tej zasadzie, zaciągnijcie kredyt, a później 
ustalimy co zrobimy.  
Zastępca Wójta: Ja mam ten kosztorys, dajmy go wszystkim. 
R. Podkówka: Odwlekanie do niczego dobrego nie doprowadzi. Drogi są wyznaczone z 
sołectw. Wójt tego sam nie wybierał, ale konsultował to z sołtysami. Nie da rady zrobić 
wszystkich dróg. 
R. Zakowicz: Nie było wszystkich przewodniczących komisji przed sesją na spotkaniu z 
Wójtem, był tylko Pan Kawulok i ja. Zapewnił Wójt, Ŝe jeŜeli przegłosujemy uchwałę 
zmieniającą budŜet, po sesji, a Ŝeby zwołać wszystkich przewodniczących komisji włącznie z 
przewodniczącym Rady, zastępcą i przejechać po miejscowościach i ustalić tam gdzie jest to 
konieczne. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący czy dostaniemy wykaz dróg, które miałyby być robione? 
Przewodniczący: Dobrze robimy 5 minutową przerwę. 
 
Przewodniczący: Jeśli zsumujecie, będzie to 750tys. zł. na same drogi. 
R. Dornfeld: Mówi Pan o tych dwóch załącznikach? 
Przewodniczący: Tak. 
R. Dornfeld: Co mamy teraz głosować? Takie zamieszanie Pan zrobił, nie jest Pan 
przygotowany na sesje. 
Przewodniczący: Pracowaliśmy na komisjach i wiedzieliście na jakim etapie są materiały. 
Zastępca Wójta: Teraz głosujemy nad uchwałą dotyczącą zaciągnięcia kredytu na remont 
dróg, czyli rozmawiamy o kwocie 700 tys. zł. 
R. Dornfeld: Panie Wice Wójcie w projekcie uchwały, który tutaj leŜy jest mowa o 500 tys. 
zł.  



W pierwszej uchwale było 700 tys. zł, był skarbnik na komisji i powiedział, Ŝe jest to błąd, 
ma być kwota 500 tys. Czy mam rozumieć, Ŝe 700 tys. zł wynikało z tego Ŝe rzeczywiście 
miało być tyle, czy kwota ta wynika z rozszerzenia zakresu prac?  
Zastępca Wójta: Kwota 700 tys. to wynik z rozszerzonego zakresu. 
R. Dornfeld: Panie Wójcie zostało to rozszerzone, dostaliśmy konkretne pozycje, ale czy 
akurat są te które były wnioskowane to mam wątpliwości. Bo część z tych co były 
wnioskowane dalej nie ma. Ja nie wiem, czy właściwie w tym momencie jest sens głosować 
nad uchwałą? 
R. Glapa: To prawda. Myśmy wnioskowali na Branicach inne drogi, jeŜeli teraz 
wycofalibyśmy drogę między pawilonem a apteką, a koszt tamtej drogi będzie mniejszy lub 
większy ta suma się zmieni. MoŜe z innych wiosek dojdą drogi? CięŜko by było dzisiaj 
głosować za konkretną kwotą jeŜeli nie znamy listy konkretnych dróg. 
Przewodniczący: Zgadza się.  
R. Telega: Mam wykaz zadań przewidzianych do wykonania na drogach gminnych 
związanych ze zmianą w budŜecie. Droga Wysoka, obok pałacu, na jednym jest 56 tys. zł, na 
drugim 31 tys. zł., droga do Jabłonki na jednym jest 60 tys. na drugim 160 tys. zł 
Zastępca Wójta: Jako ostateczny naleŜy traktować ten wykaz i ten pisany długopisem. Te dwa 
są ostateczne. 
R. Dornfeld: Panie Wice Wójcie rozumiem oszacowanie itd., ale zwiększenie kwoty drogi do 
Jabłonki z 60 tys. zł. do 160 tys. zł. to zwiększenie dość duŜe. Z czego to wynika? 
Zastępca Wójta: Cały czas powtarzam to jest wszystko do dyskusji. Spotkajmy się we wtorek. 
KaŜdy z nas sprawdzi co jest jeszcze do zrobienia. Macie nasze propozycje. Panowie 
obracajmy się w kwocie 700 tys. zł. 
R. Glapa: Mamy się poruszać w kwocie 700 tys. zł to w takim razie jeŜeli wprowadzimy inne 
drogi to musimy któreś z tych wyrzucić. 
R. Dornfeld: Dokładnie. 
Zastępca Wójta: Zawsze będzie tak, Ŝe wszystkiego nie da się zrobić. Ograniczone są środki. 
R. Dornfeld: W takim razie, takie jest moje zdanie, jak będziemy mieli konkretnie 
przygotowane które drogi mają być robione i jaka kwota, wtedy podejmiemy uchwałę. 
Podejmowanie uchwały w ciemno jest dla mnie nie do przyjęcia. Ja rozumie terminy, ale 
stawianie nas pod ścianą, to nie jest rozwiązanie.  
Przewodniczący: Projekt uchwały budŜetowej nie współgra do końca z kosztorysami.  
R. Podkówka: Ja daje propozycje nie podejmować uchwałę i tak jak Pan Zastępca mówi 
objechać gminę na drugi tydzień i zrobić sesje nadzwyczajną poświęconą drogą. Przygotować 
się do tego jak naleŜy. To jest wniosek. 
Przewodniczący: Mamy wniosek. 
R. Dornfeld: Zgadzam się częściowo z wnioskiem, po przedstawieniu szczegółowego 
harmonogramu. Dzisiaj znieść z obrad. 
R. Deberny: Widzicie Panowie Radni jak walczymy o pieniądze na naszą gminę. A na inną 
wyrzuciliśmy 54 tys. zł bez targowania się.  
R. Podkówka: Jadąc drogą Wiechowice – Głubczyce widzimy jak droga ta jest niebezpieczna. 
Droga z Lewic do Zubrzyc na pewno rozładuje ten ruch. 
R. Dornfeld: To nie jest robienie drogi, a zapłacenie za dokumentacje po stronie Głubczyc. 
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie wniosek Pana Radnego o zniesienie tych punktów 
z porządku obrad. 
R: Glapa: Oczyszczalnie moŜemy przegłosować dzisiaj. 
R. Dornfeld: MoŜe przegłosować to, ale chciałby uzyskać informacje z czego wynika 
zmniejszenie kwoty ze 140 tys. do 80 tys. zł. 
Skarbnik: Uchwała dotycząca zaciągnięcia poŜyczki na wykonanie dokumentacji na 
modernizacje oczyszczalni nie ma nic wspólnego z budŜetem. 



Przewodniczący: Czyli podjęcie tej uchwały nie jest powiązane ze zmianą w budŜecie.  
Skarbnik: Tak. 
Przewodniczący:  W związku z powyŜszym poddaje pod głosowanie wniosek o przesunięcie 
na następną sesje punktu 15 i 16 ,,b’’, ,,c’’ , ,,d’ porządku obrad  na następną sesje, prócz 
punktu 16 a. 
Za: 11                             Przeciw: 1                         Wstrzymał się: 1 
 
Ad.16 a. 
Przewodniczący: Prosiłbym skarbnika o wyjaśnienie dlaczego zmieniły się kwoty. 
Skarbnik: Deficyt w budŜecie Gminy na to zadanie to 140 tys. zł i maksymalna kwota jaką na 
to zadanie moŜna by było zaciągnąć to jest 140 tys. zł. Taki projekt uchwały został dla 
państwa przygotowany. Na to zadanie został rozstrzygnięty przetarg i jest juŜ ono 
realizowane. Kwota tego zadania wynosi 120 tys. zł. Została zmniejszona ta kwota poŜyczki 
do 80 tys. zł.. To zostało podyktowane tym, Ŝe na podstawie tej uchwały, będzie sporządzony  
wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŜliwości finansowanie deficytu. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
 
Za:13 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
(Uchwała Nr XXIII/123/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad. 18 
Przewodniczący: Witam zarząd Caritas Christii. 
P. Humeniuk: Witam wszystkich i przepraszam, Ŝe prezes naszego stowarzyszenia, siostra 
Joahima nie mogła przyjść, ale od 2 dni źle się czuje. Pozwoliłam sobie zaprosić ze 
stowarzyszenia Pana Biesiadowskiego. 
Jak państwo są poinformowani wiemy, Ŝe Ŝłobek stał 15 lat i nie był uŜytkowany. 
Stowarzyszenie powstało po to,aby pobudzić do działalności wolno stojących budynków. 
Takim budynkiem jest pawilon K. 
Na pawilon K złoŜyliśmy projekt jeszcze gdy naleŜał do Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor 
był zainteresowany tym budynkiem. I budynek K będzie na uŜytek szpitala. Został Ŝłobek. 
ZłoŜyliśmy wniosek na adaptacje tego budynku wraz z pomysłem. Ja złoŜyłam plan pomysłu 
na ręce Pana Wójta. Nie wiem dlaczego Państwo go nie dostaliście. Pierwszą funkcję jaką by 
spełniał ten budynek to byłby to dom dziennego pobytu. Dzienny dom pobytu byłby w 
Branicach jak najbardziej widziany. Druga funkcja, na jaką bratanek Biskupa Nathana zwrócił 
nam uwagę, Ŝe jest potrzeba stworzenia pomieszczeń hotelowych. Więc takie hotelowe 
zadanie byłoby wskazane. W jednej części byłby dom samotnej matki. Znajdowałaby się tam 
m.in. pralnia. Osoby wychodzące z odwyku potrzebują jeszcze pomocy i tu mogliby się 
zatrzymać. Tak by wyglądał projekt na ten dom integracji. Chciałabym, aby ten projekt został 
przekazany wszystkim radnym. Ten dom stoi 15 lat i chcielibyśmy podjąć decyzje na 
zagospodarowanie tego budynku. 
R. Dornfeld: Czy te róŜne kierunki, zadania nie będą koligować ze sobą? 
Pani Humeniuk: Budynek ten będzie podzielony. 
R. Dornfeld: Powiedziała Pani, Ŝe Rada mogłaby was wspomóc. Co Pani miała na myśli? 
P. Humeniuk: Ja nie ukrywam, Ŝe stowarzyszenie nie dysponuje takimi środkami jak projekt 
zakłada. Pieniądze nie są takie waŜne, waŜne są zasoby ludzkie. Pieniądze są wszędzie, w 
Urzędzie Marszałkowskim, w odnowie wsi, są samorządy lokalne. TeŜ macie interes w tym 
– powstaną nowe miejsca pracy. MoŜemy współ partnerować w tym. My mamy takie 
pomysły, ale mogą być inne. 
R. Dornfeld: Pytanie było takie: ,,Jakie środki Gmina miałaby przekazać”? 



P. Humeniuk: Nie mogę jeszcze powiedzieć ile na ten rok, jakie środki. Teraz prosimy o 
przekazanie bezpłatne budynku. Później zwrócimy się o pomoc finansową, a wysoka Rada 
podejmie decyzje ile. Potrzebujemy aprobaty, wsparcia.  
Chciałabym powiedzieć, Ŝe niedawno, za mojej kadencji podjęliśmy się szpitala i małymi 
kroczkami udało się, uratowaliśmy szpital.   
Przewodniczący: Dla stowarzyszenia potrzebny jest po pierwsze budynek, nieruchomość. 
Myślę, Ŝe dobrze by było gdybyśmy podjęli taką uchwałę, a finansowanie później. 
P. Biesiadowski: Ja chciałem powiedzieć, Ŝe nie musi być tak Ŝe przekaŜecie stowarzyszeniu. 
MoŜecie być dalej właścicielami, ale Gminie  trudniej będzie zdobyć środki. Łatwiej będzie 
zdobyć środki instytucji pozarządowej. Te pomysły o których Pani powiedziała jest ich sporo, 
ale moŜemy wspólnie podjąć decyzje. Gmina sama nie poradzi sobie, przy swoich środkach z 
tym co przejęła. Natomiast organizacja pozarządowa moŜe zdobyć wiele środków.  
R. Dornfeld: My nie negujemy pomysłu. Był Pan Zastępcą Wójta i wie Pan doskonale, Ŝe 
nasza gmina nie jest bogatą gminą. Dlatego teŜ pytam o te szczegóły. My dowiedzieliśmy się 
o tym dopiero z materiałów na sesje, wcześniej nie wiedzieliśmy. 
Zastępca Wójta: Z mojego punktu widzenia jest to pomysł fajny, ale moja obawa polega na 
tym, Ŝe 10% musicie państwo mieć swojego wkładu, minimalnego. Kwestia organizacyjna 
takŜe, stowarzyszenie nie posiada księgowej, jakiegoś specjalisty. Przy składaniu wniosków 
trzeba się czymś wykazać. Wiemy takŜe co się stało ze szkołą w Bliszczycach.  
Nic na hura. 
P. Humeniuk: Przejęliście Ŝłobek chyba nie po to, aby go zburzyć. My mamy pomysły, 
ale mogą być inne. NajwaŜniejsze to uratujmy to dzieło. Ja tu przyszłam współpracować. 
UwaŜam się społecznie potrzebna, tak jak szanowna Rada jest potrzebna i samorząd.  
Przewodniczący: Fajnie, Ŝe coś się ma dziać, bo wiecie jak ten Ŝłobek wygląda. 
Radczyni: W projekcie uchwały jest tak, Ŝe Gmina przekazuje fundacji budynek na cele 
społeczne. Jeśli ten cel publiczny nie zostanie osiągnięty niezaleŜnie czy finansami fundacji 
czy swoimi moŜecie tą darowiznę cofnąć. W projekcie nie ma nic na temat kwestii 
finansowej. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący przejęliśmy obiekty, Rada taką zgodę wyraziła, ale 
przypomnę Panu o jednym zapisie, który był w uchwale ,,wspólnie ze środkami’’. Będę się 
domagał wyjaśnienia jak została wykonana uchwała. Wykonanie uchwały powierzyliśmy 
Wójtowi. Przejęcie obiektów i środków jakie miały za tym iść. Panie Przewodniczący 
podjęliśmy taką uchwałę. 
Przewodniczący: Na tą chwile mamy w gestii to, Ŝe jest to nasze, gminy. Musimy się teraz 
wspólnie zastanowić jak to zagospodarować. 
R. Glapa: Wójt wtedy tak jak radny mówił, Ŝe przekazanie nastąpi wraz z środkami. Zaś 
zostaliśmy wykiwani. 
Zastępca Wójta: Proszę o zrozumienie. Pieniądze będą pochodziły z programu rewitalizacji. 
Podejmując uchwałę o przejęciu mieliście tego świadomość.   
P. Humeniuk: Ostatnio będąc w Urzędzie Marszałkowskim. Pan dyrektor Departamentu 
Zdrowia  powiedział mi, Ŝe widzi taką współpracę: Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy i 
Stowarzyszenie. Projekty trzeba składać juŜ, Program rewitalizacji nie będzie na nas czekał. 
MoŜemy duŜe pieniądze przegapić. 
R. Dornfeld: Z tego co Pan mówił było troszkę inaczej, nie było mowy o latach 2010. Miały 
być pieniądze za tym.  
Zastępca Wójta: To nie ja mówiłem na sesji, Ŝe środki znajdą się na dzień po przejęciu. 
R. Dornfeld: Chciałbym wiedzieć o jakim porozumieniu Pan Zastępca mówi? 
R. Kawulok: Chciałbym Ŝebyśmy rozmawiali o tym na komisjach. Proszę skończmy 
dogadywać się. 



Przewodniczący: Myślę, Ŝe na następnej sesji podejmiemy decyzje. Materiały przekaŜemy 
Radnym. 
R. Mokrzycki: Czy moŜna Panią zaprosić na komisje? 
R. Kawulok: O tym, będą decydować przewodniczący. 
 
Ad. 19. 
Przewodniczący: Chodzi o taką rzecz, Ŝeby dla naszych mieszkańców byłoby bezpłatne 
wynajmowanie naszych sal na stypy.  
R. Glapa: To kto będzie pokrywał koszty, np. za energię elektryczną? 
Przewodniczący: To jest propozycja. Następnie jest propozycja nawiązać współpracę z 
sąsiednią gminą. Wymiana doświadczeń, wymiana młodzieŜy. Myślę, Ŝeby teŜ taki temat 
podjąć. Trzecie to zrobienie nowego punktu lokalizacji wyjazdu karetki medycznej w 
Branicach. Myślę, Ŝe takim stanowiskiem powinna się Rada zająć. 
R. Dornfeld: Czy miałoby to być stanowisko, czy uchwała. I moŜe dać Wójtowi pole do 
polityki. 
Radczyni: Nie potrafię odpowiedzieć w jakiej formie. 
 
Ad. 20. 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
  
  
Na tym protokół zakończono. 
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K. Andrejczuk 
  
 
 


