
                                                            Protokół Nr XXIV/08 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 24 czerwca 2008 r., godz. 10.00 
  

Na stan 14  radnych w sesji uczestniczy 14. 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Zastępca Wójta – Piotr Kukuczka 
Skarbnik Gminy Branice - Stanisław Rzeszuciński. 
Radny Powiatu Głubczyckiego - Tadeusz Krupa, 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - inŜ. Danuta Frączek  
Wojciech Chuchla – mieszkaniec Gminy Branice 
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 przewodniczących komisji 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 bezrobocia w Gminie Branice. 

11. Udzielenie informacji na temat funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Branice. 

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 uchylającej  Uchwałę nr VII /35/07 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 

2007r. w sprawie powołania  Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Branicach 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości ( działka Nr 579 połoŜona w Lewicach). 

15.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości ( działka Nr 391 połoŜona w Lewicach). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości( działki Nr 595/3 i 772/2 połoŜone w 

Branicach). 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet Gminy Branice. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. 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 13. 
 
Ad.3. 
W czasie rozmów wszedł Radny Telega Zdzisław. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad. 
R. Dornfeld: Panie przewodniczący w związku z nie dostarczaniem materiałów w ustalonym 
terminie określonym w statucie, nie po raz pierwszy, wnioskuje o to, aby punkty od 12 do 17 
wykreślić z porządku obrad. PoniewaŜ, Panie przewodniczący jest to stała praktyka, Ŝe część 
materiałów, uchwał dostajemy przed sesją, a część na kilka dni, 12 dni przed sesją. Termin  
14 - dniowy tak, aby kaŜdy radny miał okazje się zapoznać.  
R. Kawulok: Na komisji rolnej i gospodarczej przedstawiałem wniosek, aby przestać z tymi 
dzierŜawami, naleŜy sprzedać. Niepotrzebnie to się w to wciągać, dzierŜawić. 
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP wnioskuje o 
wykreślenie z porządku obrad informacji na temat funkcjonowania obiektów sportowych na 
terenie gminy, poniewaŜ są one nierzetelne i nie odzwierciedlają tego co w rzeczywistości na 
tych obiektach się dzieje. Dlatego komisja dziś przeprowadzi oględziny obiektów sportowych 
na terenie Gminy Branice i wystąpi z odpowiednimi wnioskami do Wójta Gminy Branice, 
Ŝeby odpowiednie porządki na tych obiektach zaprowadzić. GdyŜ 50 tys. zł. rocznie jest 
przekazane na utrzymanie placów i obiektów sportowych na terenie Gminy Branice, a są one  
zaniedbane. 
R. Dornfeld: Wpłynęło dzisiaj pismo do Przewodniczącego i Radnych o powstaniu Klubu 
Radnych. Wydaje mi się, Ŝe Pan Przewodniczący powinien wprowadzić ten punkt do 
porządku obrad. 
Przewodniczący: To jest informacja nowa, będzie to wprowadzone na następnej sesji. 
Mamy dwa wnioski, Radnego Dornfelda o wykreślenie z porządku obrad punktów od 12 do 
17 i Radnego Podkówki o wykreślenie punktu 11. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący był to wniosek formalny. 
R. Glapa: Gdy wykreślimy te punkty to nie będzie sesji? 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący pozostałe punkty pozostają, a mój wniosek jest z tego 
względu, Ŝeby Pan Przewodniczący jednak tak organizował sesje, aby Radni otrzymywali 
materiały w odpowiednim terminie.  
 
Przewodniczący: Poddaje pod głosowanie wniosek o wykreślenie punktów 12-17. 
Za: 2                     Przeciw: 6 
Nie uczestniczyło w głosowaniu: 6 
 
Przewodniczący: Poddaje pod głosowanie wniosek o usunięcie punktu 11 
Za: 2                         Przeciw: 6                                Wstrzymało się: 5 
Nie uczestniczyło w głosowaniu: 1 
 
 
Radczyni: Był wniosek formalny naleŜy poddać pod głosowanie. 



Przewodniczący: Poddam pod głosowanie wniosek Radnego o wprowadzenie do porządku 
obrad sesji punkt dotyczący dyskusji na temat powstania ,,Klubu Radnych’’. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący, ale jaką dyskusje mamy na ten temat prowadzić? Klub 
powstał. JeŜeli ktoś go zakłada to jaką dyskusje chce Pan prowadzić? To nie ma być dyskusja.  
Radczyni: Proszę sformułować wniosek. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący proszę przeczytać pismo, na dole w piśmie Pan ma.  
Przewodniczący: To proszę sformułować, Pan chce wprowadzić do porządku obrad. 
R. Dornfeld: Klub desygnuje osobę do komisji rewizyjnej. Zgodnie z Ustawą o samorządzie 
gminnym Rada taką osobę ma prawo do Komisji Rewizyjnej wprowadzić.  
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do dzisiejszego porządku 
obrad sesji punktu dotyczącego wprowadzenia członka klubu do komisji rewizyjnej. 
R. Podkówka: Panie przewodniczący jeszcze klubu nie ma , a Pan poddaje pod głosowanie 
wniosek o wprowadzenie członka klubu do Komisji Rewizyjnej. 
Radczyni: Jest klub. Był wniosek formalny, Pan przewodniczący musi poddać taki wniosek 
pod głosowanie, a Rada zdecyduje. 
R. Deberny: Proszę odczytać ten wniosek, bo my nie mamy, nie wiemy. 
Przewodniczący: Jest na stole, dla wszystkich radnych. 
R. Kawulok: UwaŜam, Ŝe powinno być to przesunięte na następną sesje. Jak my mamy 
głosować jak nawet nie wiemy, Ŝe klub powstał. 
R. Zakowicz: Panie Radny, Pan ma pretensje do przewodniczącego, Ŝe za późno dostarcza 
materiały, a Pan teŜ dzisiaj daje nam taki wniosek formalny do głosowania. 
R. Dornfeld: Tutaj do Radnego Zakowicza. Kwestie dotyczące procedur dostarczania 
materiałów na sesje są określone w statucie, kwestie zakładania klubów są określone w 
statucie i Ustawie o samorządzie gminnym. Jest informacja o powstaniu klubu i o 
desygnowaniu członka do Komisji Rewizyjnej zgodnie z przepisami prawa. O tym mówi 
Ustawa o samorządzie gminnym. Nie ma Ŝadnego naginania prawa, łamania prawa 
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie wniosek, aby członek ,,Klubu Radnych’’ wstąpił 
do Komisji Rewizyjnej. 
Za: 0                                  Przeciw:7                                 Wstrzymało się: 2 
Nie uczestniczyło w głosowaniu: 5 
 
Przewodniczący: Poddaje pod głosowanie wcześniej odczytany porządek obrad sesji. 
Za: 11                                   Przeciw: 0                              Wstrzymało się:2  
Nie uczestniczyło w głosowaniu: 1 
 
Ad. 4 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący składam na piśmie uwagi do protokołu. Zwracałem się o 
udostępnienie nagrania z sesji na płycie i niestety nie otrzymałem nagrania. W protokole nie 
ma wielu istotnych rzeczy. Nie ma informacji, Ŝe w sesji uczestniczył Wice Wójt. Wiele 
wypowiedzi moich lub moich kolegów są włoŜone w ustach innych osób. Protokół w takiej 
formie nie powinien być w ogóle przyjęty. Czy mam podać przykłady? To wszystko w piśmie 
jest.  
Przewodniczący: Pragnę tylko w tym momencie Panu, jako przewodniczącemu Komisji 
Statutowej przypomnieć. Byłem teŜ zaproszony na ostatnią komisje i protokół  Pana z komisji 
jest to raptem 5 zdań i nie mówiąc, Ŝe ja byłem na tej komisji, a nie ma Ŝadnego odnośnika do 
tego. Ja uwaŜam, Ŝe trzeba wymagać od siebie, a potem od innych. Tu jest moja taka sugestia, 
bo Pan tu poprawia naszą Panią Kasie. Oczywiście człowiek jest omylny, po to są te uwagi. 
Wprowadzamy je. Nikt nie robi problemu. Jest sprawa, Ŝe brakuje? Oczywiście jak 
najbardziej poprawimy.  



R. Dornfeld: Dlatego Panie przewodniczący proponuje, aby dzisiaj nie przyjmować 
protokołu. Dopiero po uzupełnieniu protokołu przyjąć go. 
Przewodniczący: Poddam pod głosowanie wniosek Radnego, aby nie przyjmować protokołu z 
poprzedniej sesji. 
R. Podkówka: Powiem tyle, bo się teŜ spotkałem, Ŝe nie było tam odpowiedniego zapisu. 
UwaŜam, Ŝe jeśli kolega Radny uwaŜa, Ŝe nie zostało coś zapisane to się nic nie stanie jeśli na 
następnej sesji ten protokół przyjmiemy. Uszanujmy wolę kolegi.  
Przewodniczący: Ja powiem tak. Do tej pory nie było problemów, kaŜdy wnosił uwagi, to 
było wpisywane, nie było problemu.  
W związku z powyŜszym poddaje pod głosowanie wniosek Radnego, aby nie przyjmować 
protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Za: 4                                   Przeciw: 7                                        Wstrzymało się: 3 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie zostało złoŜone na piśmie ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice -Władysław Lenartowicz  
( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 7 
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP zajmowała się 
programem sesji, szczególnie poświęciła duŜo uwagi obiektom sportowym. Budziło to duŜo 
zastrzeŜeń komisji. Jako Radny i przewodniczący komisji zaskarŜyłem uchwałę odnośnie 
energetyki wiatrowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.  
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo-Finansowa pracowała nad porządkiem obrad. 
R. Glapa:  Na Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych nie było 2 radnych. W 
komisji uczestniczył Pan Wójt i Skarbnik, który wyjaśnił zmiany w budŜecie. JeŜeli chodzi o 
punkty porządku obrad dotyczące dzierŜawy nieruchomości komisja doszła do wniosku, Ŝe 
moŜe spróbować te działki sprzedać w porozumieniu z Wójtem. Dlatego nie rozumie 
dlaczego jest takie oburzenie, Ŝe dostajemy wszystko z chwili na chwilę. UwaŜam, Ŝe jeŜeli 
miałby być ten czas zachowany to juŜ powinniśmy pracować nad sesjami we wrześniu, Ŝeby 
był czas tych dwóch miesięcy na informacje. Jeśli komisja coś wypracuje tydzień, czy półtora 
tygodnia szybciej to cięŜko jest te czas dwóch tygodni zachować.  
R. Kawulok: Komisja Rolno - Ekologiczna pracowała nad porządkiem obrad. 
R. Dornfeld: Komisja Statutowa pracowała w pełnym składzie. Pracowaliśmy nad statutem. 
Wprowadziliśmy wiele zmian w statucie. MoŜe przedstawić radnym te zmiany? 
Przewodniczący: Ja myślę, Ŝe będzie punkt przy uchwalaniu statutu. Radni pytali mnie ile 
było do tej pory Komisji Statutowych i ile jeszcze planujecie. 
R. Dornfeld: Było 11 komisji i będzie jeszcze 1 lub 2. Jedna komisja, aby przedstawić zmiany  
radcom i ewentualnie jeszcze jedna jeŜeli radcowie będą mieli jakieś uwagi. 
Przewodniczący: Rozumie, Ŝe maksymalnie jeszcze dwie komisje. Jest 11 komisji, szanujmy 
się. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący proszę sobie zobaczyć protokoły z poprzednich lat. 
Przewodniczący: Na pewno nie było 11 komisji. Tylko jedna prośba do Pana w tej chwili, bo 
przewodniczący organizuje pracę komisji, nie wiem, nie umiem tego określić. To jest hit 
sezonu. 
R. Dornfeld: Panie Przewodniczący proszę się powstrzymać. 
 



Ad.8 
Informacji udzielił Zastępca Wójta Gminy Branice. 
 
Ad.9 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Kawulok - 1 int. 
R. Szyhyński - 2 int. 
R. Lenartowicz R – 1 int. 
R. Mokrzycki – 2 int. 
R. Dornfeld – 8 int. 
R. Telega – 1 int. (ustnie) 
 
R. Zakowicz: Rozumie Panie Przewodniczący, Ŝe w tym punkcie moŜna się zwracać do 
Radnego powiatowego, tak? 
Przewodniczący: JeŜeli są pytania? Tak. 
R. Zakowicz: Panie Radny ja zgłaszałem kilkakrotnie tą drogę Nasiedle – Gródczany. Nie 
idzie tam przejechać. Choćby połatać ta drogę, juŜ by inaczej wyglądało. Dziury są okropne i 
to przez miejscowość Gródczany do skrzyŜowania na Jakubowice. 
R. Podkówka: Ja teŜ do Radnego Powiatowego o te dziury, aby je połatać i o te zakrzaczenia, 
Ŝeby tez zacząć kosić. Poprawa jest juŜ duŜa.  
R. Zakowicz: Co do koszenia. Panie Radny w ubiegłym tygodniu, nie wiem co to za firma 
odjechała w kierunku południa, do Wiechowic? Prawa strona jest wykoszona, natomiast lewa 
strona jest tylko po łepkach pozbierana ta trawa. Przy Jakubowicach i Gródczanach teŜ nie 
jest wykoszone. Tam by trzeba powtórzyć. 
R Telega: Ja odnośnie drogi powiatowej, drogi o której wielokrotnie Panu Staroście 
nadmieniałem , a chodzi o drogę Wysoka – Pilszcz. Była deklaracja, Ŝe dziury, które tam są 
zostaną załatane. Mało tego, dalej ta droga jest zarośnięta, nie jest w ogóle wykoszona. Jest 
bardzo niebezpieczny wyjazd z tej dogi, kiedy dojeŜdŜa się do drugiej drogi powiatowej, 
krzyŜówka Niekazanice – Wiechowice. Tam jest naprawdę cięŜko wyjechać, nie tylko, Ŝe 
trawa jest, ale tam są juŜ te krzewy. Trzeba się na 1/3 jezdni wysunąć by bezpiecznie 
wyjechać na tą drogę. Bardzo bym prosił o podjęcie tego tematu.  
R. Deberny: Ja odnośnie drogi Włodzienin – Wojnowice, droga tzw. niechciana. Tam w ogóle 
się nic nie dzieje, jest ona zarośnięta. Ta droga to tragedia.  
P. Krupa: Dzień dobry. Ogólnie powiem tak, ja jestem zadowolony, poniewaŜ mam tylko 5 
interpelacji w porównaniu do tych ponad 20 zgłoszonych na poprzedniej sesji. Jestem trochę 
niezadowolony z jednego powodu, Ŝe Radni i Sołtysi nie zauwaŜają tego co juŜ zostało 
zrobione. JeŜeli chodzi o dziury, które nie zostały połatane i co teraz je zgłaszacie, to bardzo 
dobrze. Ja w miarę swoich moŜliwości, do kogo mam kontakt dzwonie, dzwonie do radnych i 
sołtysów i informuje: ,, jutro firma będzie na tym odcinku’’, ale tutaj od siebie teŜ trzeba 
wyjść i zobaczyć. To nie jest koniec łatania. Dzisiaj o 12 mamy spotkanie ze starostą i 
kierownikiem wydziału drogownictwa teŜ mu dzisiaj przekaŜe, zapytam o drogę Wysoka – 
Pilszcz.. Jeśli chodzi o odcinek drogi Włodzienin – Wojnowice  nie mogę powiedzieć kiedy 
bo mógłbym skłamać, ale ten odcinek Włodzienin – Cerekwia jest ujęty w planie.  
Natomiast pobocza są do zrobienia, tak samo przekaŜe. Ten odcinek będzie robiony. Tak 
samo jak odcinek, który był planowany Włodzienin – Wiechowice. Nie czekamy na to, czy 
województwo wyrazi zgodę na przejęcie tej drogi czy nie. Pobocza są pościnane, czyszczone i 
te dziury na poboczach będą teŜ łatane. 
Serdecznie zapraszam radnych i sołtysów na sesje Rady Powiatu. Proszę zobaczyć jak my 
pracujemy, nie jest tak róŜowo.  



Chciałbym powiedzieć, Ŝe do wszystkich interpelacji podchodzę solidnie. JeŜeli któreś nie 
rozpoznałem to proszę powiedzieć, nawet teraz. NajbliŜsze inwestycje w Gminie Branice 
teraz to odcinek na zakręcie we Włodzieninie. Przetarg rozstrzygnięty został 19 czerwca, 
termin wykonania do 2 miesięcy. Pod koniec wakacji ten zakręt we Włodzieninie powinien 
być wykonany. Koszt tego zadania wynosi w granicach 60 tys. zł. Druga sprawa, jaka była 
zgłaszana to te studzienki, zlecenie teŜ zostało wydane i w ciągu 10 dni firma będzie je 
naprawiać. Jeśli chodzi o odcinek drogi w Dzbańcach w kierunku Jędrychowic, będzie cały 
ten odcinek do krawęŜników zrobiony. Jeśli mi coś umknęło to proszę przypomnieć i pytać. 
Wszystkie interpelacje są przeze mnie przestrzegane, jeŜeli ktoś ma jakieś wątpliwości proszę 
składać na piśmie, na ręce Pana Wójta.  
Mamy w czwartek sesje Rady Powiatu, takŜe jeśli ktoś będzie miał jakieś zapytania teŜ mogę 
przedstawić.  
R. Zakowicz: Na tej drodze powiatowej z Włodzienina w kierunku Wiechowic są zbierane 
pobocza i bardzo dobrze, widoczność jest lepsza, ta woda juŜ nie stoi. Natomiast stanęliście w 
takim punkcie przy skrzyŜowaniu Wysoka. To juŜ nastąpi koniec, czy pójdzie to w kierunku 
Wiechowic?  
R. Telega: Bardzo proszę Pana, aby Pan do tych swoich informacji dopisał drogę Branice – 
Wysoka. PoniewaŜ tam ta droga równieŜ wymaga remontu, wypełnienia tych dziur, a pobocza 
są tak zarośnięte, Ŝe ostatnio omal nie doszło do zderzenia czołowego na tych zakrętach, 
łukach. Jest tam ograniczona widoczność.  
I tu jeszcze pytanie. Często mnie zapytują  co to jest, jak to się stało, Ŝe ta droga Lewice – 
Jędrychowice została naprawiona, a jakość tej naprawy jest taka jaka jest. Czy mógłby Pan 
coś na ten temat powiedzieć? 
R. Deberny: Miało być zrobione frezowanie na moście we Włodzieninie i Dzbańcach. Czy 
będzie to robione w tym roku? 
R. Glapa: Mówił Pan o inwestycjach na terenie Gminy Branice, czy aktualny jest ten chodnik 
w kierunku Michałkowic, który obiecał nam Pan Starosta 
R. Dornfeld: Panie Radny chodzi o wyczyszczanie studzienek na ulicy Szpitalnej. Od 
dłuŜszego czasu w czasie intensywnych deszczów woda tam nie spływała. 
R. Mokrzycki: Pan Starosta obiecał we wrześniu wykonać chodnika w stronę cmentarza, a on  
juŜ teraz nie nadaje się do chodzenia. 
R. Deptuła: Ja ma takie pytanie, jak długo jeszcze gospodarze będą uprawiać ziemie przy 
zalewie. Wszystko tam posiane jest do samej wody. Wody z dnia na dzień przybywa, a 
opryski z tych pól spływają do zalewu. Bardzo bym prosił, aby juŜ od jesieni ten pas, który 
podlega zalewowi nie był zasiewany.  
Przewodniczący: Prosiłbym nie zapomnieć o drodze Lewice – Branice. 
Sołtyska Czepczor: Panie Radny w imieniu swoim i mieszkańców chcielibyśmy podziękować 
za ten odcinek drogi Bliszczyce – Branice. Jednocześnie prosiłabym, aby miał Pan na uwadze 
naprawę, w innym terminie tych ubytków powstałych na części drogi nie zrobionej i koszenie 
poboczy. 
P. Krupa: Szanowni Państwo jeŜeli bym o czymś zapomniał to proszę mi przypomnieć, po 
kolei spróbuje wytłumaczyć interpelacje złoŜone przez Radnych. JeŜeli chodzi o Dzbańce 
wieś, ten odcinek będzie zrobiony w krótkim czasie, w okresie wakacyjnym. JeŜeli chodzi o 
chodnik w Branicach w kierunku cmentarza tez będzie w tym roku. Proszę mi wierzyć ta 
sprawa jest szczególnie pilnowana przez kolegę i przeze mnie. Nie mamy zasady wykonywać 
inwestycje trzy miesiące, pół roku przed wyborami. To jest rzecz  szczera. MoŜe być taka 
sytuacja, Ŝe trzy miesiące przed wyborami nie będą robione Ŝadne inwestycje w naszej 
gminie, a będą robione gdzieś indziej. 
JeŜeli chodzi o te studzienki we Włodzieninie i na wszystkich drogach, proszę zgłaszać.  



To jest tak, Ŝe Pan Krupa zgłasza interpelacje i po kaŜdej sesji w Gminie Branice rozmawia z 
kierownikiem wydziału drogownictwa i zgłasza pojedyncze sprawy.  Czy nie warto by było 
zrobić razem wszystkie studzienki? Nie tylko w jedne gminie, ale we wszystkich gminach 
zrobić jeden przetarg, aby jedna firma wykonywała. Zgłaszanie pojedynczych studzienek w 
jednej gminie, w jednej miejscowości trwa w nieskończoność. JeŜeli w waszych 
miejscowościach, na drogach powiatowych są studzienki, które zagraŜają to proszę nie 
czekać, proszę zgłaszać. Odnośnie odcinka drogi Lewice – Jędrychowice, na dzień dzisiejszy 
teren został zabezpieczony, wyrównany. Obietnica Pana Starosty i Wicestarosty, Ŝe będzie 
tam połoŜony dywanik na odcinku 300 m. To nie jest koniec, teraz zostały załatane te dziury. 
Do Pana Radnego Debernego, jeśli chodzi o most, teŜ zgłaszałem. Padła propozycja Ŝeby to 
sfrezować. Według prawa budowlanego na wszelkie rodzaju mostach nie moŜna frezować. 
Oczywiście ktoś moŜe to zrobić, ale bierze za to odpowiedzialność. Natomiast ten odcinek na  
górze, jak się wjeŜdŜa do Włodzienina w stronę kościoła, tam ten odcinek ma być frezowany.  
Odnośnie działek przy zalewie, tych upraw, ani gmina, ani powiat nic do tego nie ma. Ja to 
zgłoszę na komisji rolnictwa rady powiatu. My moŜemy tylko zgłaszać. Tak samo nie naszym 
zadaniem było naprawa drogi wojewódzkiej, a jest ona teŜ robiona. A to tylko poprzez 
interpelacje, naciski od strony Rady Gminy i powiatu. 
Przewodniczący: Dziękuje Panu. 
 
Ad. 10 
Przewodniczący: Witam Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Proszę o udzielenie 
informacji dotyczących stanu bezrobocia na terenie Gminy Branice. 
 
Pani Danuta Frączek udzieliła informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Branice 
( załącznik do protokołu)  
 
R. Lenartowicz: Dlaczego tak jest, Ŝe niektórzy za darmo dostają pieniądze? Oni powinni tych 
pieniędzy za darmo nie dostawać. Powinni to odrobić. Zdrowi ludzie dostają za darmo 
pieniądze. Chorym moŜna dać. 
P. Frączek: To, Ŝe osoba bezrobotna przyjdzie do nas po zaświadczenie, idzie do Opieki 
Społecznej i dostaje pomoc z Opieki Społecznej, to juŜ się kończy. Pieniądze jakie moŜemy 
pozyskać z  kapitału ludzkiego, z programu komercyjnego są duŜe. Tak samo ma moŜliwość 
pozyskiwania takich pieniędzy Opieka Społeczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i 
Powiatowy Urząd Pracy. My realizujemy od 2003 projekty z europejskiego funduszu 
społecznego, Opieka Społeczna zaczyna tą realizacje. 
Tak jak państwu mówię, nie będzie osób, które dostają zaświadczenie z Urzędu Pracy i 
otrzymują od OPS pieniądze. Tego nie będzie. 
R. Zakowicz: Ja mam dwa pytania. Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie w 
naszym powiecie? Czy Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z zagranicznymi 
odpowiednikami urzędów pracy? 
P. Frączek: Mamy dwa wiodące zakłady i to daje moŜliwość dla osób, które przejdą 
szkolenia, kursy na spawacza. Na pewno bardzo chwytliwym uprawnieniem są wszelkie 
uprawnienia koparko-ładowarki. TeŜ my realizujemy takie szkolenia. Popularne są teraz 
równieŜ wózki widłowe. Proszę Państwo, rozpoczęliśmy w tym roku na 20 osób takie 
szkolenie, po dwóch dniach 6 osób zrezygnowało. Umowa podpisana jest na 20, szkolenie 
trwa 3 tygodnie, trudno jest kogoś namówić.  
Czy PUP prowadzi współpracę z zagranicą? Podpisaliśmy umowę trans graniczną z urzędami 
pracy w Słowacja, Czechach i w Polsce. ZłoŜono juŜ projekt w trakcie tej współpracy i 
otrzymano dotacje w kwocie 73 tys Euro i będzie to na kaŜdy urząd rozdysponowane. Jest to 
początek współpracy. 



Sołtys Semanyszyn: Jest bezrobotny, który pracuje na wiosce, a drugi dostaje zasiłek. Tego co 
dostaje zasiłek nie wolno zatrudnić, a potrzebni są ludzie na wiosce, do koszenia trawy itp. 
Jego nie moŜna zatrudnić, za darmo dostaje pieniądze. To jest nie w porządku.  
P. Frączek: Proszę Państwa to nie jest tak. Osoby, które wykonują pracę społeczno – 
uŜyteczne nie mogą otrzymywać dochodu z Opieki Społecznej. My podpisujemy co roku 
porozumienie z Opieką Społeczną i opieka te osoby wychwytuje, które kierowane są do prac 
społeczno – uŜytecznych. Taka osoba musi być aktywna i gotowa do pracy. Te osoby, które 
są na zasiłkach dla bezrobotnych, mają prawo do zasiłku, ja je mogę zatrudnić w ramach 
robót publicznych, ale wniosek powinien być z gminy na zatrudnienie. JeŜeli będą to prace 
interwencyjne to wtedy ja dając pieniądze, dopomagając w pracach interwencyjnych muszę 
liczyć na efektywność. Wszystkie pieniądze, wydane przez Urząd Pracy muszą być 
efektywnie wydane tzn. jeŜeli ja dopłacam do prac interwencyjnych, czy płace całkowicie 
roboty publiczne, wysyłam kogoś na szkolenie to muszę Ŝądać Ŝeby ta osoba podjęła 
zatrudnienie. Nie mówię na ile, czy miesiąc, dwa, czy na stałe. Taka jest idea wydawania tych 
pieniędzy. 
Przewodniczący: Dziękujemy. Ogłaszam 5 minutową przerwę. 
 
Ad. 11 
Informacje zostały udzielone na piśmie ( załącznik do protokołu). 
R. Dornfeld: Informacje, które otrzymaliśmy dotyczą klubów sportowych, mało jest 
informacji o obiektach sportowych. Prosiłbym o udzielenie informacji o obiektach 
sportowych. 
Zastępca Wójta: Przedstawię jak to wygląda. Najbardziej obleganym obiektem w czasie 
letnim jest basen, który został otwarty 21 czerwca. W większości miejscowościach 
funkcjonują boiska sportowe. TakŜe w większości wsi są boiska do piłki siatkowej. W 
zeszłym roku zakupiliśmy 4 komplety siatek i piłek. 
R. Mokrzycki: Cały czas ciągnie się sprawa nieszczęsnego Branickiego stadionu. Zostały 
naruszone konkretnie karty konstytucyjne z 1997r Nr.78, poz.483 art.63 ustawy 5 ,,..Władza 
popiera rozwój fizyczny zwłaszcza wśród dzieci i młodzieŜy...”, przez co? Przez zamknięcie 
obiektu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, drugi przepis jaki został naruszony to jest 
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. Nie będę wszystkiego czytał bo tego jest sporo, ale  
,,… Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej...’’ Punkt drugi ,,…Ustawa określa 
zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a takŜe zadania organów administracji  
rządowej, samorządu terytorialnego, towarzyszy kultury fizycznej, ich związków oraz 
podmiotów w zakresie zapewnienia prawidłowych realizacji procesów wychowania 
fizycznego…’’ Jeszcze jest wiele takich rzeczy, ale art.4 ,,…Organy administracji rządowej w 
jednostce samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno – organizacyjne dla rozwoju 
kultury fizycznej...’’. Jeszcze zasady korzystania z obiektów i urządzeń sportowych, 
,,…Obiekty i urządzenia sportowe publiczne nie mogą być wykorzystane w niewielkim 
stopniu, a obiekty sportowe nie powinny świecić pustkami, korzystanie z nich powinno być 
ściśle określone aby korzystanie z nich było z jednej strony efektywne, a z drugiej 
bezpiecznie...’’ Następnie zostało naruszone, a wręcz nie realizowane postanowienie naszej 
uchwały. To jest uchwała Nr VIII/43/07 w sprawie udostępniania obiektów sportowych i w 
punkcie pierwszym jest ,,Udostępnienie wszystkich obiektów sportowych znajdujących się na 
terenie gminy Branice dla mieszkańców gminy’’. Nie zrealizowano uchwały. A juŜ nie 
rozumie czegoś takiego jak regulamin na zamkniętej bramie stadionu w którym pisze, to jest 
poniŜające:,,… stadion nie jest powszechnie dostępny…’’. Coś takiego w regulaminie. To jest 
hańba. 
Zastępca Wójta: Kiedy był Pan na stadionie? Furtka od basenu jest otwarta.  
R. Mokrzycki: Byłem, widziałem regulamin i zrobiłem zdjęcie przed wejściem na stadion. 



Zastępca Wójta: A był Pan od strony basenu? 
R. Mokrzycki: Od strony basenu nie byłem. 
Zastępca Wójta: Pan oskarŜa, a furtka od strony basenu jest otwarta dla wszystkich. Więc 
proszę nie powtarzać głupot. 
R. Dornfeld: Panie Wójcie jeŜeli jest zapis ,, Stadion nie jest powszechnie dostępny’’ w 
regulaminie, który jest wywieszony przed wejściem na obiekt, czy kaŜda osoba wchodząca na 
obiekt popełnia wykroczenie? 
Zastępca Wójta: JeŜeli prezes klubu zezwoli na otworzenie furtki uwaŜam, Ŝe moŜna 
wchodzić na stadion. UwaŜam punkt za wyczerpany.  
R. Dornfeld: Proponowałbym dopisać do regulaminu informacje gdzie jest wejście na stadion. 
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w uchwale, którą podjęliśmy w ubiegłym roku jest mowa o 
udostępnieniu wszystkich obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy Branice 
dla mieszkańców gminy. A co Pan powie na temat boiska przy gimnazjum? Jest to jedyne 
boisko do koszykówki na terenie miejscowości Branice. 
Zastępca Wójta: Jeszcze jest boisko na Zamku w Branicach, chyba, Ŝe tego nie uwaŜamy za 
Branice. JeŜeli chodzi o boisko przy Gimnazjum, równieŜ moŜna tam wchodzić, ale tylko 
przez budynek gimnazjum, hale. Po to jest to zrobione, aby było wiadomo kto tam wchodzi, 
bo tam się odbywało, przepraszam za określenie pijaństwo. Tego typu historie się zdarzały.  
R. Dornfeld: Czy opiekun hali jest cały czas na hali i czy przez wakacje teŜ? 
Zastępca Wójta: Jest od godz.17.30 do 21.30, równieŜ w okresie wakacyjnym, z tym Ŝe 
opiekun sali równieŜ ma wypisany urlop od 17 lipca. 
R. Dornfeld: Czyli w tym okresie nie moŜna będzie wejść na boisko? 
Zastępca Wójta: Tak. 
R. Podkówka: Na spotkaniu z Panią kierowniku ZOOKis –u nie umieliśmy się dogadać o 
utrzymaniu obiektów sportowych. Pani kierownik powiedziała, Ŝe sołtysi koszą. Współczuje 
tym sołtysom. Jeśli jest 50 tys. zł. na utrzymanie, to uwaŜam, Ŝe powinien być 
przeprowadzony przetarg, aby jakaś firma utrzymywała te obiekty sportowe. Tutaj powinno 
się to rozstrzygnąć, aby jakaś firma to kosiła. U nas jest z tym problem. Stan urządzeń na 
boiskach teŜ daje wiele do Ŝyczenia. Dzisiaj Komisja Realizacji Zadań Społecznych, 
Oświatowych i OSP objedzie Gminę i sprawdzi stan boisk i placów zabaw, oraz sporządzi 
protokół. 
Sołtyska Czepczor: JeŜeli chodzi o boisko w Bliszczycach Pan w kampanii deklarował, Ŝe 
będzie Pan dbał o te boisko i będzie współpracował z młodzieŜą. Efekty mamy jakie mamy.  
Teraz spadło wszystko na mnie. To boisko zostało zaniedbane od początku tego roku. Pan ma 
zastrzeŜenia, bo została Panu zabrana kosiarka, która była przeznaczona na te boisko. W tym 
momencie jest to koszone. Jako sołtys jestem krótko, ale w temacie jestem i wiem jak to 
wyglądało. Nie umie Pan nawiązać kontaktu z młodzieŜą. I naprawdę jestem w szoku, Ŝe Pan 
nie nadzorował tego boisko od początku roku, a w tym momencie jest środek roku i spadło 
wszystko na mnie.  
R. Podkówka: Jest to kłamstwo. 
Sołtyska Czepczor: Dla Pana wszystko jest kłamstwem. 
R. Podkówka: Pani sołtys ja Pani nie przeszkadzałem jak Pani mówiła. Jest mi przykro z tego 
powodu co się dzieje. Wydarzenia jakie się potoczyły w gminie, zabrano mi tę kosiarkę.  
Pani Sołtys wzięła tą kosiarkę i biorącą ją podjęła się koszenia boiska. Dzisiaj komisja 
pojedzie zobaczy jak jest boisko utrzymane. Z młodzieŜą mam wspaniałe kontakty.  
Pani Sołtys bezczelnie Pani kłamie przez cały czas, szkoda, ze Pani tak postępuje.  
Sołtyska Czepczor: Ja Pana nie obraŜam. 
Zastępca Wójta: Chciałbym powiedzieć, Ŝe w 2004r. dostał Pan 2 ludzi skazanych wyrokami 
do odpracowania na rzecz gminy. Jeden miał do odrobienia 120 godz., drugi 180 godz. Pan 
który miał 120 godz. zobowiązał się, Ŝe zaorze i zasieje trawę. Zostało to zrobione, zaliczone. 



Pan, który miał do odrobienia 180 godzin miał wykopać bramki na czas tej orki, a potem miał 
je wkopać. Niestety połowa się udała, a połowa nie.  
Za to odpowiedzialny był Pan.  
R. Podkówka: Zarzuty są powaŜne ze strony Wice Wójta. Wiadomo Panie Wójcie, Ŝe bramki 
zostały wykopane i nowe zostały zrobione. Chodziłem tu nie raz do Pana Wójta i prosiłem o 
firmę, która kopie te bramki, gdyŜ nie wezmę dziecka do wkopywania bramek, bo nie będę 
ponosił odpowiedzialności jeśli coś się stanie. Za utrzymanie obiektu sportowego i naleŜytego 
ładu i bezpieczeństwa na tym obiekcie odpowiada Pan, nie Marian Podkówka. Widać, Ŝe Pan 
będąc Wójtem tyle czasu nie ma pojęcia co do Pana naleŜy.  
Jeśli ja coś robiłem, to robiłem to w czynie społecznym za darmo, z własnej nie przymuszonej 
woli i jeszcze nie raz będę robił. Nie moŜna na mnie zwalać winy, nie jestem pracownikiem 
gminy. Jeśli ktoś odrabia godziny to jest pracownik, który oddelegowuje tych ludzi i 
odpowiada za nich. Doskonale Pan o tym wie, a Ŝe jest tak jak jest to nie chce mówić kogo 
jest to wina. 
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo – Finansowa teŜ tą sprawą się zajęła. Był na komisji 
Zastępca Wójta. Komisja napisała wniosek, dotyczący nie wykonania uchwały dotyczącej 
udostępniania obiektów sportowych na terenie Branic. W godzinach popołudniowych 
zamykane jest wejście na stadion sportowy. Komisja BudŜetowo – Finansowa wnioskuje, aby 
przed wejściem na stadion została ustawiona tabliczka z informacją o zakazie wprowadzania 
psów i aby stadion został otwarty. 
R. Mokrzycki: Wracając do tych nieszczęsnych obiektów sportowych i naszego stadionu. 
Ustawodawca w dzienniku ustaw poszedł troszeczkę dalej niŜ obiekty sportowe ,,…wszystkie 
urządzenia...’’ Na kluby sportowe dodatkowo nakłada obowiązek przeprowadzania 
masowych imprez sportowych, a nie zamykać obiekty.  
To naleŜy ściągnąć i podać informacje, Ŝe wejście jest od strony basenu. 
Zastępca Wójta: Zgadzam się z Panem. 
R. Dornfeld: Mam takie pytanie, czy Rada nie moŜe uchwalić jednego regulaminu 
korzystania z obiektów sportowych?  
Przez kogo został wywieszony ten regulamin? 
Zastępca Wójta: Przez Panią kierownik ZOOKiS-u.  
Przewodniczący: Regulamin powinien opracować zarządca danego obiektu 
R. Mokrzycki: Panie Przewodniczący zgodnie z zapisem 41 ustawy pierwszej ,,…lub 
Wójt...’’, jest tam jeszcze taki zapis. 
R. Podkówka: Trzeba coś zrobić, aby obiekty sportowe były naleŜycie zabezpieczone, 
utrzymane, aby dzieci nie były zagroŜone. Tutaj sołtysi teŜ mi przyznają racje, nie ma o czym 
dyskutować, bo tak jest. MoŜemy uprawiać politykę, moŜemy się bawić, ale rzeczywistość 
jest taka jaka jest. To na nas ciąŜy ten obowiązek, a szczególnie na władzach naszej gminy, 
Wójcie i Zastępcy.  
Zastępca Wójta: Co roku odbywa się objazd nadzoru budowlanego z Głubczyc po boiskach, 
obiektach sportowych. Jesteśmy po takim objeździe, uwag nie było 
R. Podkówka: Pani kierownik mówiła gdzie byli, tylko tam gdzie grają w piłkę. Resztę boisk 
naleŜy zamknąć, gdyŜ nie zostały sprawdzone, albo komisja wystąpi sama o sprawdzenie 
reszty boisk. Nie moŜna kłamać Panie Wójcie, trzeba mówić prawdę.  
R. Deptuła: Ja mam prośbę do przewodniczącego Komisji BudŜetowo – Finansowej , aby na 
bieŜąco czuwać nad wykonaniem uchwały dotyczącej budowy drogi Lewice – Zubrzyce do 
granicy Głubczyckiej. Podam Panu numer tej uchwały. 
R. Zakowicz: Ja ma zapisany. 
 
Ad. 12 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 



Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:13                                       Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę IX/48/07 Rady Gminy Branice z dnia 26 

czerwca 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Branice. 
 

(Uchwała Nr XXIV/124/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
 

Ad.13 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:13                                       Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę uchylającą  Uchwałę nr VII /35/07 Rady Gminy Branice z dnia 

24 kwietnia 2007r. w sprawie powołania  Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w 
Branicach 

 
(Uchwała Nr XXIV/125/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
 
Ad.14 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:14                                      Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości  
 

(Uchwała Nr XXIV/126/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 

Ad.15 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:14                                      Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości  
 

(Uchwała Nr XXIV/127/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 

Ad.16 
R. Glapa: Na naszej komisji był zaproszony Wójt, zapytałem go dlaczego jest ta róŜnica 550 
zł. do zapłacenia . Jak pamiętam nigdy nie dopłacano za zamianę. UwaŜam, Ŝe nie powinno to 
być z taką kwotą. Pan Dereń nie zgadza się. Myślę, Ŝe to powinno być sprostowane lub 
dogadane z Panem Dereniem. 
Radczyni: Przepisy mówią, Ŝe rzeczoznawca powinien wycenić i róŜnicę naleŜałoby zapłacić. 
R. Glapa: Nie wiem czy był rzeczoznawca? 
Radczyni: Musi być. 
R. Glapa: Mam pismo skierowane do Pana Adama Derenia z Urzędu Gminy. Wynika z niego, 
Ŝe było to jakieś dogadanie się w tej sprawie z lat 90. 
Był geodeta i wyznaczył działki, teraz tylko trzeba do końca doprowadzić.  
Przewodniczący: Czy moŜemy podjąć uchwałę bez tej kwoty? 



Radczyni: Przepisy mówią, Ŝe w przypadku nierównej wartości nieruchomości powinno być 
dopłacone. 
Przewodniczący: Zagłosujmy, a wykonanie naleŜy do Wójta. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:13                                     Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie zamiany nieruchomości  
 

(Uchwała Nr XXIV/128/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 

Ad.17 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:14                                      Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie zmiany budŜetu Gminy Branice 
 

(Uchwała Nr XXIV/129/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 
 
 

Ad. 18 
Przewodniczący: Pragnę pogratulować nowemu Radnemu. Gratulujemy. Z godnie z 
procedurą na następnej sesji będzie juŜ zaprzysięŜenie. 
R. Deberny: My podjęliśmy uchwałę dotyczącą sprzedaŜy nieruchomości, a był dzierŜawca. 
Nie ma kupca. Nie wiem czy dobrze zrobiliśmy. 
R: Glapa: My sugerowaliśmy się tym, Ŝe są chętni do dzierŜawy i chcieliśmy aby im tylko 
zaproponować kupno, a jeŜeli nie skorzystaliby z tego to niestety wtedy się wydzierŜawi. 
Najpierw mieliśmy tylko zaproponować. 
R. Dornfeld: A jeŜeli osoby nie będą zainteresowane kupnem, wtedy będzie trzeba podjąć 
osobną uchwałę na dzierŜawę? 
Przewodniczący: Tak. 
R. Podkówka: Składając pismo do Sądu zwróciłem się jako Radny do Pani mecenas o 
udzielenie informacji. Pani mecenas powiedziała, Ŝe nie moŜe mi udzielić informacji, Ŝe jest 
to sprzeczność interesów gdyŜ jej pracodawcą jest Wójt. Nie wiem czy było to zgodne z 
prawem, czy nie?  
Radczyni: To nie chodzi o to czy Wójt mnie zatrudnia, czy nie. Ja mam takŜe obowiązek 
świadczenia pomocy Radzie Gminy Branice i nigdy nie odmawiam Ŝadnemu radnemu ani 
sołtysowi. W tej konkretnej sprawie Pan zaskarŜył konkretną Uchwałę Rady Gminy i złoŜył 
na ręce przewodniczącego Rady, który jest zobowiązany w imieniu Rady te skargę przekazać 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jednocześnie ustosunkowując się do skargi. Ze 
względu na to, Ŝe ustosunkowanie się musi mieć formę prawną to nasza kancelaria jest 
zobowiązanie takie ustosunkowanie przygotować. Po drugie nasza kancelaria wcześniej 
opiniowała pod względem formalno-prawnym uchwałę, którą Pan zaskarŜył. I tutaj byłaby 
sprzeczność interesów, bo my nie moŜemy jednocześnie pozytywnie opiniować uchwałę 
Rady Gminy i później bronić tego stanowiska przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym, a z drugiej strony opiniować Pana skargę na tą uchwałę. Ja nie 
odmówiłam Panu udzielenia informacji tylko wyjaśniłam Panu, Ŝe z uwagi na sprzeczność 
interesów w tym konkretnym przypadku ja nie mogę zająć stanowiska. To jest etycznie 
niemoŜliwe.  



R. Podkówka: Czy Radny moŜe skorzystać z innej kancelarii adwokackiej, a Gmina zapłaci 
za tą usługę? 
Radczyni: Nasza kancelaria nie moŜe reprezentować  Radę, a jednocześnie w tej samej 
sprawie równieŜ jednego Radnego. Ja myślę, Ŝe spotka to się z Państwa zrozumieniem.  
Odpowiadając na Pana pytanie to proszę zwrócić się z tym do Rady. 
Przewodniczący: Do Pana Zbigniewa, bo Pan mówił o tej drodze Lewic-Zubrzyce. Aktualnie 
mam informacje, Ŝe nabór projektów na drogi transportu rolnego rozpocznie się 1 grudnia do 
ostatniego grudnia. Jeszcze jedna kwestia, nie mówi się juŜ o szerokości, szerokość będzie 
taka jaka jest zaprojektowana. 
R. Kawulok: Komisja Rolno – Ekologiczna zwróciła się z pismem do Wójta o udzielenie 
informacji na temat dróg polnych?  
Zastępca Wójta: W dniu dzisiejszym kupujemy kamień, 1000 ton kamienia. W tym roku 
zakupimy materiały, czyli płyty plus kamień, a w przyszłym roku myślę, ze z Państwa 
pomocą zaczniemy działać. Co do płyt. Rozmawiałem z firmą, która rozbiera drogę na 
cukrowni, jeszcze nie znamy ceny. 
R. Dornfeld: Mam pytanie do Przewodniczącego i Wójta dotyczące drogi na szpitalu, która 
ciągnie się od portierni szpitala aŜ do kościoła. Przejęliśmy tą drogę. Gmina poniosła pewne 
koszty związane z utrzymaniem jej, a ona jest cały czas zamknięta. Jak wygląda to prawnie.  
JeŜeli nie jest to nam potrzebne to przekaŜmy szpitalowi niech szpital ją utrzymuje.  
Zastępca Wójta: Przejęliśmy drogę z budynkami, które do tej drogi przylegają. Co do kosztów 
utrzymania kraty nas nie kosztują, co do oświetlenia jest to ok. 85 zł. miesięcznie. Nie jest to 
wielki koszt. Droga jest zamknięta, bo nic takiego się tam nie dzieje.  
Przewodniczący: JeŜeli Radni chcą uzyskać informacje od Pani dyrektor szpitala, to mogą się 
zgłaszać i pytać.  
JeŜeli chodzi o drogę aktualnie nie jesteśmy przygotowani, łącznie z gminą do tego aby tą 
drogę otworzyć. Osoby które mają tam garaŜe, są to osoby zewnętrzne i korzystają z tego 
terenu. Nikt nikomu nie zebrania. Przy okazji, pracownicy szpitala takŜe mi mówili zajmują 
się poniekąd ochroną tych obiektów , które przejęliśmy, a nic się tam nie dzieje. TeŜ trzeba na 
to patrzeć, bo jest to dewastowane. Musimy się zastanowić co dalej. Jest to w opłakanym 
stanie, ale z kaŜdym dniem jest co raz gorzej.   
R. Dornfeld: Czyli mam pytanie, czy obiekty, które przejęliśmy są zabezpieczone? I czy są 
podpisane umowy z właścicielami garaŜy? 
Zastępca Wójta: Zgadzam się z Panem, Ŝe trzeba zabezpieczyć. Tak mamy podpisane umowę 
o przedłuŜeniu dzierŜawy. 
R. Podkówka: Panie Przewodniczący po powodzi pisał Pan pismo odnośnie pieniędzy, 
chodziło o Branice Zamek. Dostaliśmy odpowiedź, Ŝe pieniądze na tą drogę w kierunku 
Bliszczyc mogą być uruchomione w tym roku. Wypadałoby napisać do Wojewody 
Opolskiego, jak się nie mylę, o te pieniądze, aby tą drogę podnieś. Branice Zamek są odkryte 
i ludzie tam są zagroŜeni. To niedbalstwo z naszej strony, Ŝe takie osiedle jest odkryte i 
naraŜone na zalanie. 
Przewodniczący: Myślę, Ŝe na następną sesje zaprosić. 
R. Lenartowicz: Panie Przewodniczący chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest 
obwałowanie w kierunku mostu?  
Przewodniczący: Na wrześniową sesje zaprosimy, aby udzielił informacji na ten temat  
R. Lenartowicz: Mam dwie bramki uszkodzone w Boboluszkach i spawać mi juŜ nikt ich nie 
chce. Składałem pismo o dofinansowanie z alkoholowego. Nie ma pieniędzy, rozumie. Czy 
znajdą się jakieś pieniądze na bramki nowe z atestem? 
R. Dornfeld: Z tą droga jest absurd, ale pytanie mam inne. Panie Wójcie czy mógłbym dostać 
odpowiedzi na zapytanie które składałem dwie sesje temu, na ostatniej sesji? Na które nie 
dostałem odpowiedzi. Nie wiem jak inni radni, poniewaŜ np. Pan Marian Podkówka złoŜył 



zapytanie, aby przygotować wszystkie działki, które są do sprzedania na terenie gminy.  Ja 
składałem zapytanie takie, Ŝeby zostało wyjaśnione kiedy zostanie zrobione pobocze między 
Jędrychowicami a Włodzieninem. Dzisiaj złoŜyłem interpelacje, bo nie było Ŝadnej 
odpowiedzi. Kolejna rzecz to wykonanie pobocza na ulicy 1 Maja, pytałem o to na sesji w 
dniu 29 kwietnia. Do dnia dzisiejszego nie uzyskałem Ŝadnej odpowiedzi. ZłoŜyłem 
zapytanie, jakie imprezy mają się odbyć w czasie wakacji i Ŝeby zostało to podane do 
publicznej wiadomości. Odpowiedzi niestety Ŝadnej nie otrzymałem.  
Zastępca Wójta: Pamięć jest ulotna. Mnie nie było na sesji. Proszę zwracać się z takimi 
zapytaniami na piśmie, na pewno będziemy odpowiadać. 
R. Dornfeld: To jest w protokole. Proszę o przekazywanie odpisu protokołu Wójtowi. 
R. Szyhyński: Zapraszam wszystkich na festyn do Włodzienina. 
R. Podkówka: Odnośnie tych protokołów, proszę o zakupienie lepszego dyktafonu.  
R. Lenartowicz: Szanujmy pieniądze podatników. 
P. Chuchla: Ja jako mieszkaniec. Droga w kierunku Głubczyc, wstyd. To się odbija nie na 
wizerunku powiatu tylko gminy. Dlaczego starostwo nie wykasza tych poboczy? 
Przewodniczący: Rozmawialiśmy juŜ o tym. 
Sołtys śłobicki: Na jakim etapie jest kontrola tych, którzy nie mają kontenerów na śmieci?  
Zastępca Wójta: Dzisiaj nie odpowiem na to pytanie. 
Sołtys Czepczor: Proszę zajęcie się sprawą szkoły w Bliszczycach, poniewaŜ jest ona 
dewastowana. 
Zastępca Wójta: Szkołę tą przekazaliśmy darowizną stowarzyszeniu, teraz staramy się o 
odzyskanie, ale sprawa się ciągnie.  
 
Ad. 19 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
  
  
Na tym protokół zakończono. 
  
Protokołowała : 
K. Andrejczuk 
  
 
  
 


