
                                                         Protokół Nr XXV/08 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 12 sierpnia 2008 r., godz. 10.00 
  

Na stan 15  radnych w sesji uczestniczy 13( nieobecni r. Czesław Glapa, r. Paweł Dornfeld). 

  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek 

Zastępca Wójta – Piotr Kukuczka 
Radny Powiatu Głubczyckiego - Tadeusz Krupa, 
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Dyrektor Marek 
Świetlik 
Asystent Marszałka Województwa Opolskiego – Artur Rolka 
Tłumacz – Jarosław Radimaitý 
VCTV Ostrava – Ludĕk Trdlica 
Povodi Odry – Martin Kubica 
Povodi Odry – Petr Březina 
Starosta Brumovice - Frantĭsek Kuča 
SSMSK  – Jiri Viehnar 
Starosta obcé Úvalno - Vitĕzslav Odložizik 
Starosta obcé Holasowice – Vincich Dobřecký  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Inspektorat w Raciborzu - Rafał Łagosz 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Inspektorat w Raciborzu – Mirosław 
Marzec 
Povodi Odry - Jiři Tkač 
Prokop Mosty – Tomáš Knobroch 
Prokop Mosty – Ivo Prokop 
SSMSK – Václav Jedlićka 
Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich - Jerzy Hołubiec 
Starosta Mĕsta Krnov - Bedřich Marek 
Sołtysi. 
   
 �������� ���	�
1.Otwarcie sesji. 
2. ZłoŜenie ślubowania. 
3. Stwierdzenie quorum. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
8.Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej sesji. 
10. Interpelacje radnych. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej skład Komisji BudŜetowo - Finansowej 
12.Podjęcie uchwały zmieniającej skład Komisji Realizacji Zadań Społecznych, 
Oświatowych i OSP 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet. 



14.Podjecie uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego stosowanego w 
ramach programu Pomoc Państwa w Zakresie DoŜywiania. 
15. Podjęcie stanowiska w sprawie usytuowania na terenie Gminy Branice Wyjazdowego  
Zespołu Ratunkowego 
16.Prezentacja i dyskusja na temat projektu dotyczącego obniŜenia ryzyka powodziowego w 
zlewni górnej Odry.   
a) Informacja w sprawie przeprojektowania mostu bliszczyckiego lub odstąpienie od jego 
budowy. 
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 poprosił nowo wybranego radnego o powstanie i odczytał rotę 
ślubowania, następnie Radny Wojciech Chuchla wypowiedział słowo „ślubuję”. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
 
Ad. 4.  
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad i przystąpiono do głosowania. 
Za. 13. 
 
Ad. 5. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Branice – Józef Małek ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 7. 
Informacje przedstawił na piśmie Przewodniczący Rady Gminy Branice – Władysław 
Lenartowicz ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 8 
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP dokonała lustracji 
obiektów sportowych na terenie gminy Branice. Przedstawiliśmy nasze uwagi i czekamy na 
odpowiedź. Zostałem zaproszony przez przewodniczącego rady na spotkanie na temat 
ochrony przeciwpowodziowej. 
R. Zakowicz: Komisja BudŜetowo-Finansowa pracowała nad porządkiem obrad. 
R. Kawulok: Komisja Rolno - Ekologiczna pracowała nad porządkiem obrad. 
 
Ad. 9. 
Informacji udzielił Wójt Gminy Branice. 
 
Ad. 10. 
Interpelacje złoŜyli: 



R. Zakowicz - 1 int. 
R. Chuchla - 1 int. 
R. Telega – 1 int. 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:13                                       Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr I/4/06 Rady Gminy Branice z 

dnia 27 listopada 2006r.w sprawie powołania składu Komisji BudŜetowo - Finansowej 

 

(Uchwała Nr XXV/130/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad. 12. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:13                                       Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniająca Uchwałę Nr  I/6/06 Rady Gminy Branice z 

dnia 27 listopada 2006r.w sprawie powołania składu Komisji Realizacji Zadań 

Społecznych, Oświatowych i OSP 

 

(Uchwała Nr XXV/131/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 
Ad.13. 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek wyjaśnił zmiany w budŜecie. 
R. Podkówka: Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP wnioskowała o 
zwiększenie pozycji ,, SprzedaŜ mienia’’ o 30 tys. zł., a wydatki pozostawić be zmian. 
Wielokrotnie były zgłaszane wnioski o uzupełnienie oświetlenia w poszczególnych 
miejscowościach. Jak równieŜ mieszkańcy Branic zwracali szczególną uwagę na przepust na 
Branicach Zamku, gdzie zagraŜa on mieszkańcom w czasie podniesienia się wód 
powodziowych. Zarząd Województwa nie dał pieniędzy, ale to nie znaczy, Ŝe trzeba z tego 
rezygnować. UwaŜam, Ŝe powinniśmy dalej wnioskować do zarządu województwa, aby 
otrzymać te pieniądze i zrobić ten przepust. Tu chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy 
Branice. 
R. Zakowicz: Na Komisji BudŜetowo-Finansowej 4 radnych było za, natomiast 2 się 
wstrzymało. 
R. Kawulok: Komisja Rolno – Ekologiczna za. 
Przewodniczący: Nie ma jednego przewodniczącego, moŜe są jeszcze jakieś pytania. Mamy 
jeden wniosek, aby zwiększyć w budŜecie pozycje ,,SprzedaŜ mienia’’. Czy Rada moŜe 
podjąć taką uchwałę? 
Radca: Rozumie, Ŝe tutaj jest pytanie czy z inicjatywy Rady mogłaby być podjęta uchwała 
wprowadzająca inne zmiany? 
Przewodniczący: Tak 
Radca: Nie bardzo, dlatego Ŝe jeŜeli chodzi o budŜet inicjatywa uchwałodawcza naleŜy do 
organu wykonawczego. Myślę, Ŝe bardziej by była kwestia przyjęcia tych zmian lub 
zmodyfikowania przez organ, który przygotowuje tą uchwałę.  
Przewodniczący: Jest wniosek komisji, czy Wójt się odniesie? 
Wójt: Wniosek jest jeden organu wykonawczego, czyli Wójta Gminy i proszę o zagłosowanie 
za lub przeciw. 



R. Chuchla: Przyglądałem się posiedzeniu Komisji Realizacji Zadań Społecznych, 
Oświatowych i OSP. Mam bardzo mieszane uczucia. Dyskusja jaka się odbywała między 
radnymi i wójtem przypominała głuchy telefon. Nie było Ŝadnego kompromisu, jak z jednej 
strony tak i z drugiej. Radni zgłaszali wnioski, a wójt odpowiadał tylko jedno ,, nie ma 
pieniędzy w budŜecie’’. Słyszę, Ŝe nie ma na lampy, chodniki, a proboszcz się zwrócił o 
dofinansowanie na remont i pieniądze się znalazły. Dla mnie nie jest to do końca zrozumiane. 
Pana słowa to ,, urząd i ja jesteśmy dla ludzi’’, to kim my jesteśmy? My zgłaszamy wnioski 
mieszkańców. Nie moŜna tak traktować naszych wniosków. Zawsze akcentuje element 
kompromisu.  
Przy remoncie, modernizacji oświetlenia komisja chodziła i stwierdziła tu nie potrzeba, tam 
nie potrzeba. śycie zweryfikowało te ustalenia. JeŜeli się zgłasza do tego trzeba podejść 
rzeczowo, a nie ,, ja wiem i nikt mi nie zgłaszał’’.  
Na koniec mam apel do koleŜanek i kolegów radnych i do wójta, kompromis jest najlepszą 
rzeczą, jaka pomoŜe w rządzeniu tą gminą. Nie bójmy się czasem przyznać do tego, Ŝe nie 
mamy racji.  
Apel do Pana Przewodniczącego. Jako radny nigdy nie Ŝądałem, aby urzędnik do którego 
mam sprawę ma wyjść, przyjść zaraz bo ja jestem radnym. JeŜeli urzędnik ma czas załatwię 
sprawę, kiedy nie ma czasu, jest czymś zajęty to przyjdę za dzień, dwa lub trzy. Urzędnik nie 
jest naszym sługą. Urzędnik ma nam pomóc. 
Następnie chciałbym pochwalić Pana Kukuczke za bardzo szybkie podjęcie decyzji. Odnośnie 
sprawy tych dzieci, tego tragicznego wypadku nie było chwili zastanowienia. W ciągu dwóch 
dni problemy tej rodziny zostały rozwiązane.  
Do radcy pytanie. Wiem, Ŝe zabronione jest finansowanie obiektów sakralnych z budŜetu 
państwa, czy nie będzie Ŝadnych uchybień formalno – prawnych po podjęciu tej uchwały.  
Radca: Przesunięcie w budŜecie to jedna kwestia problemu, przekazanie środków to kwestia 
odrębna. 
Wójt: To było zupełnie w innym kontekście, dotyczyło to naduŜywania przez niektórych 
radnych swojego stanowiska. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:7                                      Przeciw:3                                 Wstrzymało się: 3 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą budŜet Gminy Branice. 

 

(Uchwała Nr XXV/132/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 

 
Ad. 14. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: 
Za:13                                      Przeciw:0                                 Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podwyŜszeniu kryterium dochodowego o 

którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania” z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267, poz. 2259) 

oraz odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. ). 

 

(Uchwała Nr XXV/133/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ) 

 

 



Ad. 15. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie stanowiska w sprawie usytuowania na 
terenie Gminy Branice Wyjazdowego Zespołu Ratunkowego. 
Za. 13                                                    Przeciw:0                                    Wstrzymało się:0 
 

 Rada Gminy podjęła stanowisko w sprawie  usytuowania na terenie Gminy Branice  

Wyjazdowego Zespołu Ratunkowego 

 
Przewodniczący ogłosił przerwę. 
 
Ad.16. 
Przewodniczący: Witam wszystkich. Cieszę się, Ŝe współpraca ta została podjęta w celu 
ochrony przeciwpowodziowej strony Czeskiej i Polskiej. Chciałbym teŜ abyśmy 
porozmawiali o moście Bliszczyce – Krnov.   
Wójt: Jest z nami tłumacz oraz zaproszeni goście z Czech i naszego województwa. 
Starosta Uvalna podziękował za zaproszenie i przedstawił osoby zaproszone z Czech. 
 
Prezentacja projektu dotyczącego obniŜenia ryzyka powodziowego w zlewni górnej Odry 
przez stronę czeską – Povodi Odry( załącznik do protokołu). 
 
Wójt Gminy Branice zadał pytania odnośnie projektu. 
Wójt: Jako Gmina Branice postaramy się w miesiąc czasu przygotować nasze stanowisko. 
 
Pan Marek Świetlik przedstawił w skrócie prezentującym  z Povodi Odry procedurę 
zatwierdzenia projektu przez stronę polską. Poinformował, aby zwrócili się pisemnie do 
Urzędu Wojewódzkiego, który informacje te szczegółowo przedstawi na piśmie. Poprosił 
takŜe o przesłanie tej prezentacji do Urzędu Wojewódzkiego.  
Przewodniczący: Proszę o odpowiedzenie na pytania Wójta. 
Prezentujący: Podziękował za udzielenie informacji przez Pana Świetlika.  
JeŜeli chodzi o DzierŜkowice to czeska strona zaprojektowała zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe, ale ze względów ekonomicznych ta inwestycja nie opłaca się, więc 
zrezygnowano. Jedyna zmiana jaka będzie to dzięki zbiornikowi retencyjnemu powinna spaść 
częstotliwość powodzi oraz zmniejszy się wysokość fali powodziowej w DzierŜkowicach. 
Wawrowice – są prowadzone rozmowy. Wariant jest taki aby zbudować wały 
przeciwpowodziowe bez wpływu na stronę Polski. Wawrowice nie są częścią tego projektu, 
ale prowadzimy na ten temat oddzielnie rozmowy. 
Boboluszki – jeŜeli chodzi o kwestie tą, Ŝe Polska ma mieć swoją inwestycje to  
dla nas byłoby waŜne, aby Państwo przekazali nam te informacje, albo skontaktowali nas z 
projektantami polskimi. Inwestycję tą i skutki wprowadzimy do naszego modelu i 
przeanalizujemy tą sytuację, aby przygotować jedno kompleksowe rozwiązanie. 
Przewodniczący: Czy czesi analizowali to pod względem ochrony? I jeszcze kwestia mostu. 
Prezentujący: Oni analizowali jaka jest obecnie sytuacja po stronie Polski, tam gdzie są 
planowane inwestycje, tam nie było tej analizy.  
W tym modelu, analizie nie brano tego pod uwagę. Teraz zrobią jeszcze raz analizę i jeŜeli 
będzie coś zagraŜało, spowodowane szybszym przepływem z powodu tych wałów to 
weźmiemy to pod uwagę.  
Przewodniczący: Jeszcze się cofnąć w stronę Branice Zamek, Uvalno. 
Starosta Mĕsta Krnov: Na tym odcinku czeskim nie planowano Ŝadnych inwestycji.  
Cała inwestycja, budowa zbiornika zmniejszy częstotliwość powodzi po stronie Polski.  



Starosta obcé Úvalno: Projektanci, którzy budują drogę w Uvalnie skontaktowali się juŜ z 
tymi projektantami.  
Prezentujący: Wawrowice są projektem osobnym. 
R. Podkówka: Dlaczego most w Bliszczycach był projektowany, a teraz ma być 
przeprojektowany? 
Prezentujący: Ten most był planowany. Zbiornik retencyjna budowany jest dalej, ale most jest 
niŜszy i woda będzie się tam spiętrzać. Ten most mógłby być, ale gdyby był wyŜszy. 
Przykładamy się do propozycji, aby była budowa wału wraz z drogą. To, Ŝe to stanowisko 
czeskie zmieniło się to dlatego, Ŝe wcześniej nie było decyzji o budowie zapory. Przepraszam 
za sytuacje, która powstała, ale przynosimy Państwu realne pomysły.  
R. Podkówka: Ze względu na to, Ŝe zwęŜenie nastąpi w części górnej, gdzie ta część jest 
najbardziej niebezpieczna jesteśmy jako mieszkańcy Bliszczyc gotowi odstąpić ten most za tą 
drogę. Tylko mam pytanie teraz do Pana Wójta i Starosty Krnova, czy wybudujecie tą drogę 
w ramach współpracy transgraniczej, czy będziemy musieli na nią czekać dalsze 7 lat. 
Starosta Mĕsta Krnov: Rozmawiałem z Wójtem. Krnov preferuje ten wariant drogi wzdłuŜ 
rzeki. Spróbujmy znaleźć wspólnie środki.  
R. Podkówka: Od strony Krnova od ogródków działkowych ten wał jest rozlany. Ja bym 
prosił, aby ten wał wyrównać. 
Prezentujący: Zapamiętam, dowiem się kto za te wały jest odpowiedzialny i przekaŜe skargę.  
R. Lenartowicz: Czy wały będą poszerzane, czy tylko podwyŜszane? 
Prezentujący: JeŜeli chodzi o wały, wiadomo, Ŝe są normy do których moŜna je podnieść.  
Ten odcinek rzeki przez ekologów jest uwaŜany za bardzo cenny.  
Przewodniczący: Strona czeska zaprojektowała to w sposób bardzo przemyślany, ale są 
pewne usterki. My zwrócimy się do naszego zarządu i przekaŜemy nasze przemyślenia. 
P. Świetlik: Chciałbym zapytać o drogi, po stronie polskiej Wiechowice i po stronie czeskiej 
Wawrowice. Czy będą tam realizowane prace? 
Prezentujący: Będą tam realizowane prace oddzielnie.  
P. Świetlik: Wojewodzie Opolskiemu chodzi zwłaszcza o drogę Opole –  Głubczyce - Opava.  
śeby po polskiej i czeskiej stronie doszło do wspólnego działania, potrzebne by były procesy 
modernizacji związane z przebudową dróg.  
Przewodniczący: Dziękujemy za prezentacje i rozmowy, 
II Prezentujący: Jesteśmy projektantami, którzy przygotowali projekt budowy drogi Branice – 
Uvalno. PrzekaŜemy ten projekt Wójtowi. Planujemy tą drogę na tym poziomie jakim jest. 
Chcemy, aby ewentualne zalanie jak najmniej szkodziło tej drodze.  
Prezentujący: Dziękuje za uwagę, za Państwa czas. Mam nadzieję, Ŝe ten projekt zostanie 
zrealizowany. 
Przewodniczący: Dziękujemy. Ogłaszam 5 minut przerwy. 
 
Ad. 17. 
R. Telega: UwaŜam, Ŝe to spotkanie dzisiaj był bardzo dobre i było potrzebne. Chciałbym 
zasugerować coś takiego, aby te wszystkie sprawy koordynował jeden pracownik z urzędu.  
Przewodniczący: Czesi przygotowali to bardzo dobrze. Po naszej stronie teŜ powinniśmy tego 
dopilnować.  
Wójt: Przy inwestycji Państwo widzieliście te kwoty. Myślę, Ŝe my postawimy takie warunki, 
Ŝeby droga była wybudowana w ramach tego projektu. Druga rzecz w Boboluszkach wał, aby 
równieŜ był ujęty w ramach tego projektu.  
R. Podkówka: O której drodze Wójt mówi? O tej wzdłuŜ wałów?  
Wójt: Tak. 
R. Chuchla: Ustawa o samorządzie gminnym mówi Ŝe informacje są jawne. Dlaczego od 
marca nie ma protokołów z sesji Rady Gminy w Internecie? 



Znikną znak ograniczenie do 30 km przy wjeździe do Branic od strony Bliszczyc.  
Ostatnie burze i opady pokazały w jakim stanie są studzienki przy drodze powiatowej. 
NaleŜałoby zwrócić się z tym do powiatu.  
Szkoda, Ŝe pojechał pan o dróg wojewódzkich bo miałem do niego pytanie dotyczące 
przepustu pod drogą wojewódzką na ul. Młyńskiej. JeŜeli Wójt dostał pismo w którym Zarząd 
Dróg Wojewódzkich uwaŜa, Ŝe jest to niepotrzebne i według nich istniejące przepusty są 
wystarczające to trzeba sygnalizować, bo Ŝycie weryfikuje to. JeŜeli my zgłaszamy to nie po 
to, aby utrudnić Ŝycie. Proszę pisać. Chciałbym, aby wystąpić do Zarządu Dróg 
wojewódzkich opisując sytuacje jaka jest i poinformować, Ŝe nie mają pełnych wiadomości 
na temat obecnego stanu przepustów. 
R. Zakowicz: Panie Wójcie Pan Hołupiec mówił, aby Pan jeszcze raz pisał do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich odnośnie umieszczenia znaku na skrzyŜowaniu Niekazanice. 
R. Podkówka: Panie Wójcie Czesi przyjechali, ładnie przedstawili, a my 120 tys. 
wyłoŜyliśmy i poleciało. Jakbyśmy się uparli to byśmy mieli most tylko trzeba mieć Wójta.  
Trzeba bronić swego. 
Wójt: Myślę, Ŝe Rada powinna podjąć decyzje, czy zostawić most w planie wieloletnim? 
R. Mokrzycki: Po wysłuchaniu strony czeskiej wywnioskowaliśmy, Ŝe nie są oni 
zainteresowani mostem, poniewaŜ będzie on przeszkodą. 
 
Ad. 18. 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
  
  
 
Na tym protokół zakończono. 
  
Protokołowała : 
K. Andrejczuk 
 
 


