
Protokół Nr XXX/08  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 25 listopada 2008 r., godz. 10.00 
  
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 ( nieobecni: r. Bryl, r. Deberny ). 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wicewojewoda Opolski – Antoni Jastrzębski. 
Radny Powiatowy – Tadeusz Krupa. 
Sołtysi 
 

Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 października i 4 listopada. 
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 stawek podatku od nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportu. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru informacji dot. podatku rolnego i leśnego oraz 

wzoru deklaracji na ww. podatek. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa. 
14. Wprowadzenie zmian do budŜetu gminy Branice na 2008 r. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji drogi 318/1 w Gródczanach. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 318/1 w Gródczanach.. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie dzierŜawy nieruchomości we Włodzieninie – Ośrodek 

Zdrowia we Włodzieninie. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice  

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego. 

19. Podjęcie w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie  
z urządzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Branice. 

20. Informacja dotycząca stanu zaawansowania inwestycji dotyczących  
- droga Lewice – Zubrzyce 
- oczyszczalnia ścieków Branice z kanalizacją Michałkowice – Lewice, 
- wodociąg Branice – Niekazanice i Branice – Wysoka. 

21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji Szpitala w Branicach. 
23. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał zaproszonych gości i wszystkich zebranych. Wyjątkowo przywitał w gronie 
sołtysów nowo wybranych sołtysów wsi Jędrychowice i Dzbańce. 



Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zaproponował dodanie punktu dot. 
wręczenia odznaczenia. 
Wójt poinformował, Ŝe o godz. 13 ma być Wicewojewoda Jastrzębski by wręczyć 
odznaczenie Srebrnego KrzyŜa Zasługi panu Jaworskiemu. 
R. Podkówka zapytał czy w związku z wejściem w Ŝycie nowej ustawy o ochronie 
środowiska podjęcie uchwały w sprawie Studium będzie zgodne prawem. 
Radczyni odpowiedziała, Ŝe jeŜeli została ona poprzedzona strategiczną oceną oddziaływania 
na środowisko to wtedy wolno podjąć, w przeciwnym przypadku nie. 
R. Podkówka zapytał czy przystępując do zmiany obszaru Mokre – Lewice nie powinno być 
uchwały do Studium i konsultacji ze społeczeństwem. 
Przewodniczący zwrócił uwagę radnemu, Ŝe to nie jest dyskusja do tego punktu. 
Poinformował równieŜ, Ŝe ustawa weszła z krótkim okresem przejściowym. 
Radczyni potwierdziła i powiedziała, Ŝe potrzebna jest strategiczna ocena a to związane jest  
z opiniami odpowiednich organów. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zostanie to zdjęte z porządku obrad. 
Wójt powiedział, Ŝe jeŜeli jest taka opinia radcy powinno się to przesunąć. 
R. Chuchla stwierdził, Ŝe punkt dot. przejęcia mostu jest za szybko. Najpierw naleŜy wystąpić 
z wnioskiem do Rady Powiatu co chcą z mostem zrobić. Trzeba zdjąć ten punkt z porządku. 
Przewodniczący nie zgodził się z tym i powiedział, Ŝe nie musi być przejęcia, wystarczy zająć 
jakieś stanowisko i przedstawić opinię Rady. 
R. Podkówka zwrócił się z wnioskiem, Ŝe nie powinno się tyle zwlekać i wreszcie powiedzieć 
tak lub inaczej. R. Roman Lenartowicz juŜ zbyt długo czeka na decyzję. 
Wójt poinformował, Ŝe wystąpił z pismem do Starostwa i czeka na odpowiedź. Wie jednak na 
pewno, Ŝe nie będzie Ŝadnych remontów. 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o przesunięcie tego punktu; 
Za : 7      Prz. : 1     Wstrz.: 5 
Wniosek przeszedł. 
Głosowanie nad poprawionym porządkiem obrad : 
Za : 12      Wstrz.: 1 
 
Ad. 4. 
R. Podkówka zgłosił uwagę do protokołu z 28 października, powiedział, Ŝe w swojej 
wypowiedzi nie mówił o budowie stadionów, tylko o fabryce. Podkreślił teŜ, Ŝe jeŜeli radny 
chce powinien dostać nagraną sesję bo to nie tajemnica. 
Nie było uwag do protokołu z 4 listopada. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( zał. do protokołu ). 
 
Ad. 7. 



R. Podkówka poinformował, Ŝe dwa posiedzenia Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP były 
poświęcone tematyce sesji a na obradach Komisji Rewizyjnej były poruszane sprawy zlecone 
przez Radę oraz dotacje dla Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej. 
R. Zakowicz poinformował o dwóch posiedzeniach Komisji BudŜ. – Finans. dot. sesji. 
R. Glapa poinformował o posiedzeniach KOmisji Lok. Przeds. Gosp. w liczbie 2 
poświęconych tematyce sesji. 
R. Kawulok poinformował o dwóch posiedzeniach Komisji Rol. – Ekol., w tym jedna 
wyjazdowej.  
 
Ad. 8. 
Wójt powiedział, Ŝe radni otrzymali odpowiedzi, przekazano teŜ interpelacje odpowiednim 
organom i powiadomiono o tym radnych. Obiecał równieŜ pokryć dach stodoły w Branicach. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Lenartowicz Roman– 4 int. 
R. Zakowicz – 1 int. 
R. Glapa – 2 int. 
R. Kawulok – 1 int. 
 
Ad. 10 
Wójt zabrał głos w sprawie podatków. Powiedział m.in., Ŝe juŜ od 3 lat nie były podwyŜszane 
a z roku na rok rosną widełki dot. tych podatków. 
Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP – pozyt. opinia, 
Kom. BudŜ. Finans. – negatyw. opinia. 
Kom. Lok. Przeds. Gosp. – negatyw. opinia. 
Kom. Rol. Ekol – pozyt. opinia. 
Przewodniczący zawnioskował o podwyŜszenie stawek o 4% inflacyjne. 
R. Dornfeld zapytał czy te zmiany były konsultowane ze Skarbnikiem i ile będzie korzyści dla 
gminy ze stawek proponowanych przez Wójta a ile mniej dochodu ze stawek 
Przewodniczącego. Zapytał równieŜ o ile mniej otrzymamy subwencji. 
R. Glapa zapytał czym Wójt się sugerował przy tworzeniu nowych stawek. 
Wójt odpowiedział, Ŝe niektóre stawki zbyt radykalnie odbiegały od stawek minimalnych. 
Intencją wnioskodawców było osiągnięcie 60% stawek ustawowych. 
R. Podkówka zapytał jak to się odbije na przedsiębiorcach i podkreślił, Ŝe ten podatek 
odczuwa kaŜdy człowiek. 
R. Glapa zauwaŜył, Ŝe gdybyśmy podwyŜszali ten podatek co roku nie byłoby takiego szoku. 
Jednak nie robiono tego i teraz musi się tak stać. 
Skarbnik poinformował, Ŝe z wniosku Wójta moŜna uzyskać ok. 30 tys. a wniosek 
Przewodniczącego daje o 16 tys. mniej. Nie jest to duŜo w skali całego budŜetu, ale co roku 
trzeba podejmować uchwałę. Co do wyliczenia subwencji, to jest to bardzo skomplikowany 
proces i obliczenia nie są dokładne. 
Przewodniczący podkreślił, Ŝe nie moŜemy wyrównywać na raz zaległości z kilku lat i trzeba 
szukać kompromisu. 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Wójta : 
Za 6      Prz. 6    Wstrz. 1 
Nie przeszedł. 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Przewodniczącego : 
Za : 4      Prz. 8     Wstrz. 1 
Nie przeszedł w związku z tym zostano przy starych stawkach. 



Ad. 11 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie dla projektu. 
R. Chuchla poinformował, Ŝe corocznie są ustalane stawki min. na ten podatek a Rada moŜe 
ustalić wyŜsze stawki. Patrząc na udzielone umorzenia radny zawnioskował o uchwalenie 
stawek minimalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, które będą 
obowiązywać w 2009 r., ale egzekwowanie ich w 100%. 
Skarbnik poproszony o zabranie głosu, powiedział, Ŝe nie chce polemizować. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna zanalizowała te umorzenia i wcale nie 
było ich wiele. 
R. Mokrzycki zapytał jak wobec propozycji r. Chuchli będą się czuli rolnicy, którzy do akcji 
Ŝniwnej uŜywają samochodów cięŜarowych. 
Przewodniczący podkreślił, Ŝe Wójt zanim przedłoŜył tą propozycję dobrze ją przeanalizował 
bo to naleŜy do jego kompetencji. 
R. Zakowicz zaproponował aby podjąć tą uchwałę, poniewaŜ nikt analizując liczbę osi itp. 
zawartych w projekcie nie mógł dojść do konkretnych wniosków. 
R. Chuchla zaproponował porównanie tych stawek, poniewaŜ to kwestia duŜych kwot. 
R. Dornfeld zauwaŜył, Ŝe stawki w gminach sąsiadujących są na podobnym poziomie oraz 
zapytał jakie byłoby zmniejszenie dla budŜetu gminy gdyby zostały uchwalone stawki 
proponowane przez r. Chuchlę. 
R.. Podkówka zaproponował zamknąć dyskusję i przegłosować projekt. 
Za : 12  ( R. Chuchla nie głosował. ) 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 11     Prz. 1    Wstrz. 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 
/ Uchwała Nr XXX/148/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 12. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wzoru informacji dotyczącej podatku 

rolnego i leśnego oraz wzoru deklaracji dotyczącej podatku rolnego i leśnego 
/ Uchwała Nr XXX/149/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13. 
Wójt zabrał głos w sprawie inkasa. 
Skarbnik uzupełnił wypowiedź mówiąc, Ŝe z nadzoru RIO i NSA wynika, Ŝe inkasenci 
powinni być wymieniani z imienia i nazwiska w załączniku do uchwały. JeŜeli zmieni się 
sołtys, zmienimy załącznik do uchwały. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe w DzierŜkowicach na inkasenta wpisać p. Daniela Urbaczka. 
Wójt powiedział, Ŝe zostali wpisani urzędujący sołtysi. 
Skarbnik powiedział, Ŝe jeŜeli jest poręczenie sołtysa a p. Daniel jest pełnoletni, moŜna go 
wpisać do załącznika. 
Radczyni podkreśliła, Ŝe proponowana osoba musi wyraŜać na to zgodę. 
R. Dornfeld skwitował, Ŝe mogą być wątpliwości co do innych osób i czy trzeba teraz 
podejmować tą uchwałę. 



Wójt powiedział, Ŝe było to konsultowane z sołtysami prawie na oczach Rady, więc nie ma 
potrzeby by przesuwać uchwalenie w czasie. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem : 
Za : 13 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 
ustalenia inkasentów 

/ Uchwała Nr XXX/150/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 14 
Głos zabrał Skarbnik, przedstawił autopoprawki i projekt uchwały. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie. 
R. Chuchla podkreślił, Ŝe w kwestii przyjmowania zobowiązań przez Wójta Rada została 
postawiona przed faktem dokonanym a Rada jest tu gospodarzem. Wyraził niezadowolenie z 
faktu otrzymania dwóch autopoprawek, przy których termin 14 dniowy otrzymywania 
dokumentów został naruszony. 
Skarbnik odniósł się do tej wypowiedzi, powiedział, Ŝe wpłynął wniosek z ZOOKiSu o 3 tys. 
zł. na ostatnią chwilę a Rada moŜe go zaaprobować lub nie. Podkreślił, Ŝe są sytuacje 
awaryjne i często się zdarzają przy projektowaniu uchwał. 
Przewodniczący zgodził się ze Skarbnikiem i powiedział, Ŝe na ostatnią chwilę zabrakło  
w jednym z działów 3 tys. i trzeba to przesunąć. 
R. Telega zapytał na co te pieniądze zostaną przeznaczone. 
Skarbnik poinformował, Ŝ większe środki poniesiono na działalność kulturalną a Kierownik 
ZOOKiSu wystąpiła o ich uregulowanie. 
R. Dornfeld zapytał czy zostały juŜ one poniesione. 
Skarbnik odpowiedział, Ŝe zostały i zostaną w związku z dofinansowaniem festynów. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe autopoprawki juŜ zostały naniesione w przedstawionym na 
sesji projekcie uchwały. 
R. Chuchla zauwaŜył, Ŝe dopiero dziś ten projekt ujednolicono i przekazano radnym. Według 
niego zbyt nagle wyszła kwestia 3 tys. zł. 
Przewodniczący zaznaczył, Ŝe kaŜdy ma prawo składania wniosków i Wójt z tego prawa 
skorzystał. 
R. Chuchla zapytał wobec tego czy ten projekt spełnia wymogi formalne. 
Skarbnik odpowiedział, Ŝe projekt został przekazany we właściwym terminie, później okazało 
się, Ŝe jest tam błąd skorygowany autopoprawką nr 1 a w czasie prac komisji wypłynął 
wniosek Kierownika ZOOKiSu naniesiony autopoprawką 2. Dzisiejszy projekt to nie nowa 
uchwała, tylko tekst ujednolicony. 
R. Dornfeld zapytał czy ta uchwała nie narusza dyscypliny finansów publicznych jeŜeli juŜ 
zostały poniesione. 
Skarbnik odpowiedział, Ŝe nie narusza dyscypliny finansów, poniewaŜ jeszcze Ŝadnych 
środków nie przekazywano na ten cel. 
Odczytano projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 
Za : 11      Wstrz. 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca budŜet gminy Branice 
/ Uchwała Nr XXX/151/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15 
Komisja Rol. Ekol. zawnioskowała, o likwidację przedmiotowej drogi a pozostałe komisje 
poparły jej wniosek. 



Radczyni powiedziała, Ŝe jest to droga wewnętrzna a rada gminy nie ma upowaŜnienia do 
wyłączenia takiej drogi z uŜytkowania. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe to będzie grunt rolny. 
Radczyni powiedziała, Ŝe to jest kwestia zmiany kwalifikacji, o która ma prawo wystąpić 
właściciel gruntu. Wg art. 8 ustawy o drogach publicznych rada moŜe drodze wewnętrznej 
nadać tylko nazwę. Zlikwidować drogę moŜe w sytuacji drogi gminnej, którą rzeczona droga 
nie jest. Następną uchwała jest sprzedaŜ tej działki i to rada moŜe podjąć. MoŜe sprzedać tą 
drogę jako działkę. 
Wójt podsumował, Ŝe nabywca będzie w tym przypadku występował o przekwalifikowanie 
tej drogi, która faktycznie nie istnieje. 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe wobec powyŜszego projekt uchwały dot. likwidacji drogi jest 
bezprzedmiotowy i trzeba zakończyć dyskusję. 
 
Ad. 16. 
Komisje przedstawiły pozytywne opinie i po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do 
głosowania : 
Za : 12       Wstrz. 1. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr XXX/152/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 17. 
Wójt określił stan prawny przedmiotowej nieruchomości. 
R. Glapa zapytał czy jeŜeli Rada się zgodzi na wydzierŜawienie nieruchomości, to w umowie 
będzie zobowiązanie do wykonania remontów oraz czy były juŜ umarzania dla Spółki z tego 
względu. 
Wójt odpowiedział, Ŝe były umarzania z tego względu, ale wnioskował o remont 
największego Ośrodka Zdrowia w Branicach, poniewaŜ trzeba było dostosować go do 
odpowiednich standardów. MoŜna umowę podpisać na 3 lata z moŜliwością przedłuŜenia. 
R. Glapa zapytał czy okres 3 lat nie będzie za krótki i czy nie będzie pretensji ze strony 
Spółki, Ŝe nie ma z tego powodu czasu na wykonanie remontów. 
Wójt odpowiedział, Ŝe Spółka składa się z dwóch pań, z których jedna wybiera się na 
emeryturę. Sytuacja więc jest niepewna. 
R. Podkówka stwierdził, Ŝe usługi medyczne na naszym terenie pogarszają się a lekarze 
wyjeŜdŜają. JeŜeli nie pomoŜemy Spółce, stracimy te panie. Podkreślił, Ŝe 3 lata to za krótki 
okres. 
Komisje przedstawiły wnioski, które mówiły by umieścić w uchwale zapis min. 3 lata. 
R. Telega zauwaŜył, Ŝe najbardziej istotna jest kwestia wartości czynszu i z czego wynika. 
Wójt odpowiedział, Ŝe wynika on z zarządzenia wydawanego przez Wójta corocznie. 
Radczyni zasugerowała, Ŝe moŜna umieścić zapis min. 3 lata by Spółka nie upierała się, Ŝe  
w uchwale jest zapis na 10 lat i tylko na tyle się zgadzała. 
Przewodniczący zaproponował, Ŝe moŜe być zapis maksymalnie 10 lat i wtedy da to Wójtowi 
moŜliwość negocjacji. 
Radczyni zauwaŜyła, Ŝe jeŜeli jest zapis „na 3 lata” to nie ma moŜliwości innego terminy. 
JeŜeli „minimum 3 lata” moŜna zawrzeć umowę na dłuŜej a jeŜeli maksymalnie 10 lat moŜe 
być umowa od roku do 10 lat. 
Przewodniczący zaproponował by zostać przy zapisie maksymalnie 10 lat. 
Przystąpiono do głosowania : 
Za : 12       Wstrz. 1 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierŜawy nieruchomości 
/ Uchwała Nr XXX/153/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 18 
Wójt przedstawił sprawę. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe jego komisja nie ma zastrzeŜeń do uchwały. Gmina powinna 
dotować obiekty sportowe i widać tu pewną nieudolność w ich utrzymaniu. Podkreślił, Ŝe 
często mówi się by zakupić kosiarkę i wynająć człowieka do koszenia. Kom. Real. Zad. Społ. 
Ośw. i OSP wizytowała te obiekty i ma spisany protokół. W budŜecie trzeba przeznaczyć 
pieniądze na zakup kosiarki i wynajęcie kogoś do koszenia. 
Kom. BudŜ. Finans. zawnioskowała o zwiększenie środków na upowszechnianie kultury z 70 
tys. na 120 tys. a pozostałe komisje się z tym zgodziły. 
R. Mokrzycki zaznaczył, Ŝe jeŜeli nie da się 120 tys. na sport, będziemy to dawać na korekcję 
wad kręgosłupa i lekarzy. Tu chodzi o nasze przyszłe pokolenia. Radny powiedział, Ŝe na 
stadiony przychodzi wiele osób a nieutrzymywanie ich w naleŜytym stanie odbije się  
w przyszłości. 
Skarbnik powiedział, Ŝe nie są to nakłady na sport, poniewaŜ te zostaną ujęte w projekcie 
budŜetu. Te dzisiejsze są kwotami na współpracę z jednostkami poŜytku publicznego co jest 
realizacją zadań gminnych. Kwoty na utrzymanie obiektów sportowych umieszcza się w 
budŜecie. 
Wójt zgodził się ze Skarbnikiem i podsumował, Ŝe zwiększenie tych środków do 120 tys. nie 
spowoduje lepszego dbania o obiekty sportowe. Na współpracę z jednostkami poŜytku 
publicznego moŜemy wydać tylko 70 tys. i na tyle nas tylko stać. 
R. Dornfeld zapytał czy to kwota maksymalna. JeŜeli w budŜecie jest ujęta mniejsza kwota to 
wydamy mniej na współpracę. 
Wójt odpowiedział, Ŝe 70 tys. to realna suma. 
Skarbnik poinformował, Ŝe na obiekty sportowe są odrębne środki a te z dzisiejszego projektu 
obligują do wydania stricte tej sumy. Jest ot teŜ odzwierciedlone w budŜecie. 
Wobec powyŜszego r. Chuchla zawnioskował do Przewodniczącego o 5 min. przerwy by 
wraz z Kom. BudŜ. Finans. jeszcze raz zastanowić się nad poparciem dla 120 tys. zł. 
Po przerwie Kom. BudŜ. Finans. opowiedziała się za wnioskiem Wójta. 
Przystąpiono do głosowania nad projektem : 
Za : 11         Prz. 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
/ Uchwała Nr XXX/154/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 19. 
Kom. Lok. Przeds. Gosp. Zaproponowała by zamienić opłatę dobową na jednorazową w par. 
4 projektu. Uargumentowała to tym, Ŝe póki w kaplicy niema chłodni niemoralne jest 
pobieranie opłaty dobowej. Pozostałe komisje zgodziły się z tym wnioskiem. Wójt równieŜ 
się przychylił do propozycji. 
Po odczytaniu projektu przystąpiono do głosowania : 
Za : 13 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych 

oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie Branice 
/ Uchwała Nr XXX/155/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 



Ad. 20. 
Wójt zabrał głos w sprawie budowy drogi Lewice – Zubrzyce, oczyszczalni ścieków Branice 
z kanalizacją Michałkowice – Lewice oraz wodociągu Branice – Niekazanice i Branice – 
Wysoka. Mówił o zaawansowaniu prac oraz kwestiach proceduralnych, które muszą zostać 
wzięte w dalszym postępowaniu nad kontynuacją tych inwestycji. 
R. Chuchla zapytał jak wygląda sytuacja gdy zwalnia się inwestora z obowiązku odbudowy 
nowej drogi, czy w takiej sytuacji gmina i powiat powinny współpracować przy tym. 
Radczyni powiedziała, Ŝe jest to niejasne pytanie. ZaleŜy to od tego gdzie będzie droga  
i zaleŜy to od zarządcy. Co do zasady powiat powinien wybudować tą drogę. mogą jednak 
samorządy zawrzeć porozumienie co do wykonywania odpowiednich zadań przy budowie. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe powiat wyraził wolę przejęcia drogi, ale juŜ wybudowanej. 
Wójt powiedział, Ŝe w przyszłym roku planowana jest naprawa drogi wiechowickiej poprzez 
przebudowę i poszerzenie. Gmina Branice planuje przekazanie wybudowanej drogi 
powiatowi, ale nikt nie chce budować drogi, która nie ma szans zakończenia budowy. 
R. Deptuła przypominał, Ŝe juŜ tak było w przypadku drogi Bliszczyce – Lewice. Poprosił  
o wystąpienie do Marszałka o pomoc w budowie drogi do Zubrzyc. Podkreślił, Ŝe wiele osób 
jeździło po obecnie zalanej drodze a tylko ona walczy o nową trasę. Trzeba wystosować 
protest do Wojewody i Starosty w tej sprawie. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe głównym inwestorem był Zarząd Województwa  
i powinien poczuwać się do rozwiązania tego problemu. Powiedział, Ŝe te pieniądze, które 
wydatkujemy na projekt powinny być jedynymi, poniewaŜ nie jest to udział mały a to jest 
wyrazem dobrej woli i gestem ze strony Branic. 
 
Ad. 21. 
R. Zakowicz zapytał co z wnioskiem, który otrzymali radni z komendy. 
Wójt odpowiedział, Ŝe komenda moŜe indywidualnie zwrócić się o umorzenie podatku od 
nieruchomości. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wpłynął do Rady załącznik do skargi p. Starzyńskiej 
napisany przez skarŜącą, informujący, Ŝe dostała działkę. Powiedział równieŜ, Ŝe zgodnie  
z harmonogramem wywozu plastików, nie odebrano tego w terminie. 
WIcewójt poinformował, Ŝe Wojewoda przyjedzie o godz. 14. 
R. Chuchla podziękował Wicewójtowi za realizację decyzji bez zbędnej zwłoki. 
Wicewójt wyraził zadowolenie, Ŝe r. Chuchla zauwaŜył wreszcie równieŜ pozytywne strony 
pracy urzędników. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe wyszły kontrowersje co do stylu pisania protokołów z sesji Rady. 
W związku z tym radny zapytał radczynię jak ma wyglądać protokół, czy ma zawierać 
dosłowne wypowiedzi radnych i czy wszystko powinno znaleźć się w protokole, nawet 
wypowiedzi wykonane pod wpływem emocji. 
R. Deptuła zaproponował by Przewodniczący wyznaczył radnego do pisania protokołów, 
jeŜeli nie podobają się te pisane przez urzędnika. Powiedział, Ŝe wg Statutu Przewodniczący 
ma taką moŜliwość. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe uczestniczył w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego 
Województwa, gdzie przemawiano do mikrofonu i przemówienia sporządzano protokół. 
Gminie stać na zakup lepszego urządzenia nagrywającego niŜ ten, który posiadamy teraz  
i moŜna nagrywać przemówienia. 
Przewodniczący podkreślił, Ŝe to wydatek majątkowy i jeŜeli Rada się zgodzi, moŜna zrobić 
taki zakup. 
Radczyni powiedziała, Ŝe protokół z sesji nie musi być wiernym zapisem kaŜdego słowa, ale 
oddawać sens wypowiedzi. Zaznaczyła, Ŝe jeŜeli ktoś przemawia 15 minut a jego wypowiedź 
moŜna zamknąć w jednym zdaniu, naleŜy tak zrobić, poniewaŜ protokół to streszczenie obrad. 



R. Podkówka powiedział, Ŝe mogliby wnieść poprawki do protokołu, ale jest on juŜ 
umieszczony w Internecie. Poprawka nie ma więc sensu. 
Sołtys Semanyszyn poinformował, Ŝe w jego miejscowości nie wszystkie lampy świecą. 
Sołtys Iluk zapytał jakie są kryteria udzielania zwolnień od podatku. Wisi lista zwolnionych 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak kaŜą przepisy prawa. wszyscy, którzy dostają pozytywne dec. 
musza się liczyć z tym, ze zostanie to ogłoszone. Poinformował teŜ, Ŝe prosił sołtysów o 
dostarczenie do sekretariatu listy z opisami słupów, na których są uszkodzone lampy, wtedy 
zakład wady usunie. 
Skarbnik powiedział, Ŝe ustawa o finansach publicznych nakazuje publikowanie listy 
zwolnionych od podatku. 
Wójt poinformował, Ŝe umarzanie i odraczanie to dec. uznaniowe. Są dwie panie, które jeŜdŜą 
w teren i spisują protokół co do kaŜdej sytuacji i na podstawie tego wydajemy dec. Czasem 
wielki rolnik ma przejściowe kłopoty finansowe lub duŜe wydatki związane ze zdrowiem itp. 
Są tez wieczni dłuŜnicy. JeŜeli jednak damy dec. odmowną opłacamy komornika, znaczki itp. 
Często dostajemy niemoŜność ściągnięcia długu i wtedy albo trzeba egzekwować dług do 
końca, albo umorzyć. Wójt przyznał, Ŝe czasem moŜna się pomylić i nie da się uwolnić od 
najść petentów. 
Sołtys śłobicki powiedział, Ŝe na zebraniu wiejskim we Włodzieninie był podział środków 
wiejskich. nie wykorzystano 4 320 zł. a w budŜecie zostało 3 tys., zapytał co się stało  
z brakującą resztą i czy moŜna przenieść pozostałe środki na przyszły rok. 
Wójt obiecał sprawdzić ile faktycznie zostało pieniędzy oraz przekazać sołectwu po 
dostarczeniu odpowiedniej uchwały zebrania wiejskiego. 
R. Mokrzycki poinformował, Ŝe są nadal śliskie drogi na terenie naszej gminy. OdśnieŜa p. 
Gatner a kto wydaje mu polecenia? 
Wójt odpowiedział, Ŝe upowaŜniony jest p. Lichtorowicz i przy problemach trzeba jemu 
właśnie zgłaszać sprawę. Były tez problemy na drodze powiatowej, zasypało auta i w takich 
przypadkach teŜ wysyłaliśmy p. Gatnera. 
Sołtys Gospodarczyk zapytał co z mapami i gdzie to zgłosić, poniewaŜ są sytuacje kiedy nie 
wiadomo co jest czyje i jaki areał trzeba kosić. 
Wójt poinformował, Ŝe mamy mapy w róŜnych skalach i obiecał, Ŝe na spotkaniu z sołtysami 
da wykaz które działki są czyje. 
Sołtys śłobicki powiedział, Ŝe naleŜy egzekwować posiadanie kubłów na śmieci przez 
wszystkie rodziny. 
R. Chuchla zapytał radczynię jakie są przesłanki merytoryczne do wystąpienia o odwołanie 
Komisji Rewizyjnej. 
R. Dornfeld zwrócił uwagę r. Chuchli by ten zapytania do radczyni niezwiązane z sesją 
kierował poza sesją. 
Wójt odniósł się do wypowiedzi sołtysa śłobickiego i powiedział, Ŝe p. Lichtorowicz zostanie 
do tego upowaŜniony a w dniu następnym będzie we Włodzieninie by sprawdzać m.in. te 
sprawy. Jest teŜ wykaz umów z Remondisem i moŜna sprawdzić kto ma kubły. 
Przewodniczący wobec dalszej nieobecności Wicewojewody ogłosił godzinną przerwę. 
 
Ad. 22. 
Przewodniczący powitał przybyłego Wicewojewodę Jastrzębskiego oraz. p. Jaworskiego. 
Wójt zabrał głos, informując, Ŝe to on wystąpiło nadanie odznaczenia p. Jaworskiemu i opisał 
sylwetkę mianowanego do odznaczenia. 
Następnie Wicewojewoda w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył p. 
Jaworskiego i złoŜył mu gratulacje. 



Gratulacje złoŜył teŜ Wójt Gminy wręczając p. Jaworskiemu kwiaty oraz Przewodniczący 
Rady Gminy. 
Po zakończeniu ceremonii odznaczenia Przewodniczący zapytał Wicewojewodę czy odpowie 
na pytania radnych, na co Wicewojewoda wyraził zgodę. 
Przewodniczący zapytał o sprawę moŜliwości zlokalizowania punktu z karetką pogotowia 
przy szpitalu ze względu na duŜe oddalenie od Głubczyc. Przewodniczący poprosił o poparcie 
w tej sprawie. 
Wicewojewoda zabrał głos i poinformował, Ŝe zna sytuację naszej gminy, inwestycje, które 
się tu wykonywało na przestrzeni lat. Powiedział, Ŝe w porównaniu z Marszałkiem Wojewoda 
moŜe bardzo mało. A co do pytania o karetkę pogotowia nie był przygotowany. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe prosi o lobbing w sprawie budowy drogi Lewice – Zubrzyce. 
Wicewojewoda odpowiedział, Ŝe pamięta o tym i nawet sugerował dofinansowanie. Na 
dofinansowanie schetynówki jest 77 wniosków i o 2 mln. większe zapotrzebowanie niŜ 
otrzymano funduszy, więc szanse są duŜe. 
R. Deptuła przypomniał Wicewojewodzie, Ŝe ten na sesji w starostwie obiecał radnemu 
pieniądze na drogę transportu rolnego Lewice – Zubrzyce a radny chciał tam drogę gminną, 
byłaby to niedługa trasa ok. 2612 m. Dec. p. Krupy dot. ominięcia Zubrzyc nie jest dobra, 
poniewaŜ powiększa koszty budowy i wydłuŜa ją. Radny jednak prosi o poparcie, poniewaŜ, 
jak twierdzi nie chodzi o długość, ale o wykonanie drogi 1220 i połączenie z nr 1219  
w Zubrzycach. 
Wicewojewoda obiecał wsparcie w tej sprawie. 
R. Deptuła powiedział, Ŝe droga ta bierze początek u granicy państwa i jest duŜo 
poszkodowanych po zalaniu głównej powiatowej drogi z Włodzienina do Lewic. We 
Włodzieninie jest zagęszczony ruch a miejscowość ta nie jest przygotowana na to. 
R. Podkówka poinformował Wicewojewodę, Ŝe składał wniosek o zwiększenie zarobków 
pracowników DPSów. Mimo, Ŝe pracują na tym samym terenie z pracownikami szpitala ich 
zarobki drastycznie się róŜnią. 
Wicewojewoda odpowiedział, Ŝe była regulacja w tym roku ale to sprawa groszowa. Niestety 
juŜ jest tak z płacami ze środków budŜetowych. Poinformował, Ŝe pracownicy jego 
administracji teŜ zarabiają mniej w porównaniu z administracją Marszałka i tam odchodzą. To 
kwestia 1000 zł.  
Przewodniczący podziękował Wiceowojewodzie za przybycie i jeszcze raz poprosił o pomoc 
w poruszanych przez radnych sprawach. 
 
Ad. 23. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała : 
 
M. Marchel 



 


