
Protokó� Nr XXXII/08 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 16 grudnia 2008 r., godz. 11.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecny: radny Roman Lenartowicz)  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Ma�ek – Wójt Gminy Branice, 
Piotr Kukuczka – Zast�pca Wójta Gminy Branice, 
Teresa Karol – Wicemarsza�ek Województwa Opolskiego, 
Stanis�aw ��giewka Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Spo�ecznej 
Mieczys�aw Wojtaszek - Zast�pca dyrektora Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego 
Zbigniew Zió�ko – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, 
Krzysztof Nazimek – Dyrektor Szpitala w Branicach, 
Waldemar Mrowiec – Zast�pca Dyr. ds. Medycznych 
Krystyna Sobota – G�ówna Ksi�gowa Szpitala w Branicach. 
Tadeusz Krupa - Radny Powiatowy, 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatowy i Dyr. Zespo�u Szkó� w Branicach, 
Ma�gorzata Jaskó�ka - Psycholog i cz�onkini Rady Spo�ecznej Szpitala w Branicach, 
Hubert Gargula – Przedstawiciel Zwi�zków Zawodowych Szpitala w Branicach, 
Kierownictwo Stowarzyszenia Caritas Christi na czele z Pani� Zofi� Humeniuk, 
Jaros�aw Gospodarczyk – Kierownik Dzia�u Administracyjno – Technicznego Szpitala  
w Branicach, 
Alojzy Nowak – ksi�dz proboszcz Parafii �w. Rodziny przy Szpitalu w Branicach, 
So�tysi 
 
 

Porz�dek obrad : 
 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyj�cie porz�dku obrad. 
4. Przyj�cie protoko�u z sesji z dnia 20 listopada i 25 listopada. 
5. Sprawozdanie Wójta z dzia�alno�ci w okresie mi�dzy sesjami. 
6. Informacja przewodnicz�cego z dzia�alno�ci w okresie mi�dzy sesjami. 
7. Informacja przewodnicz�cych komisji z dzia�alno�ci w okresie mi�dzy sesjami. 
8. Informacja o sposobie za�atwienia interpelacji radnych zg�oszonych na 

poprzedniej sesji. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Podj�cie uchwa�y zmieniaj�cej uchwa�� Nr XXII/ 121/04 Rady Gminy Branice  

z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzeda�y mienia komunalnego  
w Wiechowicach. 

11. Podj�cie uchwa�y w sprawie zamiany dzia�ek Nr 23/25o pow. 0.0218 ha po�o�on�  
w Micha�kowicach, na dzia�k� Nr 34/1 o pow. 0.0309 ha po�o�on�  
w Micha�kowicach. 

12. Podj�cie uchwa�y w sprawie przej�cia nieruchomo�ci nr 2/2 w Wysokiej. 
13. Podj�cie uchwa�y w sprawie okre�lenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. 



14. Podj�cie uchwa�y zmieniaj�cej bud�et gminy Branice w zakresie Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego. 

15. Podj�cie uchwa�y w sprawie odwo�ania Sekretarza Gminy Branice. 
16. Podj�cie uchwa�y w sprawie powo�ania Sekretarza Gminy Branice. 
17. Podj�cie uchwa�y zmieniaj�cej uchwa�� Nr XXXV/189/05 z dnia 29 kwietnia 

2005 r. w sprawie przyst�pienia Gminy Branice do utworzenia Zwi�zku Gmin 
Dorzecza Rzeki Troi oraz przyj�cia Statutu Zwi�zku. 

18. Podj�cie uchwa�y w sprawie przyj�cia Gminnej Strategii Rozwi�zywania 
Problemów Spo�ecznych w Gminie Branice na lata 2009-2015. 

19. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 

20. Wolne wnioski i zapytania. 
21. Informacja dotycz�ca aktualnej sytuacji Szpitala w Branicach 
22. Zako�czenie sesji. 

 
Ad. 1. 
Przewodnicz�cy Rady Gminy Branice W�adys�aw Lenartowicz otworzy� sesj� Rady Gminy 
Branice i powita� zaproszonych go�ci i wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodnicz�cy obrad stwierdzi�, �e Rada w�adna jest podejmowa� wi���ce uchwa�y gdy� na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
 
Ad. 3. 
Przewodnicz�cy odczyta� proponowany porz�dek obrad. 
Radczyni poinformowa�a, �e aby powo�a� nowego Sekretarza nale�y wcze�niej poprzedzi� to 
uchwa�� o odwo�aniu poprzedniego. 
Wójt wyst�pi� z wnioskiem o wprowadzenie do porz�dku obrad punktów dotycz�cych 
odwo�ania Sekretarz Gminy, uchwalenia zmiany w Studium oraz uchwalenia Strategii 
Rozwi�zywania Problemów Spo�ecznych. Strategi� trzeba uchwali� by mie� mo�liwo�ci 
wnioskowania o przydzielenie �rodków unijnych. Jest to jedyna mo�liwo�� by takie �rodki 
uzyska�. 
R. Podkówka zg�osi� wniosek przeciwny o nie wprowadzanie punktu dotycz�cego Studium. 
Nast�pnie poinformowa�, �e wesz�a w �ycie nowa ustawa i odczyta� jej art. 46 i 50. 
Powiedzia�, �e pyta� radczyni czy musi by� wykonana dla Studium strategiczna ocena i ona 
potwierdzi�a. Wyst�pi� tez pisemnie z zapytaniem czy uchwalenie Studium b�dzie zgodne  
z prawem a radczynie odpowiedzia�a, �e kompetencje do uchwalenia na Rada Gminy i b�dzie 
to zgodne z prawem, co� tu si� nie zgadza. Radny podkre�li�, �e wie, �e zmiana obszaru musi 
by� poprzedzona odpowiednimi dzia�aniami a tak si� nie sta�o. Nadzór tez nie wie co z takimi 
sytuacjami zrobi�. 
Radczyni ustosunkowa�a si� do wypowiedzi radnego, mówi�c, �e swojego zdania nie 
zmieni�a i w sprawie studium nale�y stosowa� ustaw�, ale radny zapyta� j� czy podj�cie 
uchwa�y b�dzie legalne i na to pytanie odpowiedzia�a. Drugie pytanie co do zmiany obszaru 
wymaga�o konsultacji z pani� Orze�, wykonuj�c� projekt. Rad� obowi�zuje Rozporz�dzenie 
Wojewody z 2 maja 2006 r., które okre�la obszar. Co do okre�lenia granic na mapie, radczyni 
powiedzia�a, �e robi� to profesjonali�ci. Je�eli jednak Rada Gminy Branice ma w uchwale 
inny obszar ni� mówi rozporz�dzenie trzeba go zmieni�. 
Wójt podsumowa�, �e sprawa wymaga dyskusji i nale�y ten punkt wprowadzi�. Na projekt 
zosta�y wydane pieni�dze. Projekt uchwa�y by� przedstawiony dawno i Rada przez ca�y czas 
odmawia�a podj�cia uchwa�y. Sprawa wiatraków dla rady jest zamkni�ta, chyba �e b�d� 



odwo�ania. Co do Studium, to Kietrz uchwali� 28 listopada a teraz nadzór wypowie si� co do 
tej sprawy. Oprócz przepisów trzeba tez kierowa� si� zdrowym rozs�dkiem. 
R. Podkówka zauwa�y�, �e Wojewoda nie wyznaczy� w rozporz�dzeniu �adnego obszaru  
i nadal nale�y stosowa� uchwa�� Wojewódzkiej Rady Narodowej. 
R. Kawulok przypomnia�, �e jest sesja i nale�y si� odpowiednio zachowywa�. 
R. Dornfeld powiedzia�, �e by�y zg�oszone dwa wnioski i trzeba je przeg�osowa� 
Przewodnicz�cy zaznaczy�, �e by�y trzy wnioski 1. odwo�anie Sekretarza, 2. uchwalenie 
strategii, 3. uchwalenie studium, nad którymi odb�d� si� osobne g�osowania. 
Na wniosek by zaproponowa� numer, które proponowane punkty dostan�, odpowiedzia� 
kolejno : 15, 19 i 20. 
R. Telega zauwa�y�, �e strategi� radni otrzymali przed sesj�. 
Przewodnicz�cy przypomnia�, �e by�a mowa o tym na niektórych komisjach a teraz trzeba 
podj�� uchwa�� by móc uzyskiwa� �rodki unijne. 
Przyst�piono do g�osowania nad 1 wnioskiem Wójta; 
Za : 13 
Wniosek przeszed�. 
Przyst�piono do g�osowania nad 1 wnioskiem Wójta; 
Za: 12       Wstrz. 1 
Przyst�piono do g�osowania nad 3 wnioskiem Wójta; 
Za : 10      Prz. 1     Wstrz. 2 
Wniosek przeszed�. 
G�osowanie nad poprawionym porz�dkiem obrad : 
Za : 13 
 
Ad. 4. 
R. Dornfeld zg�osi� wniosek do protoko�u z dnia 25 listopada, powiedzia�, �e jest 
umieszczony z�y porz�dek obrad. Przy adnotacji 17 jest inny temat. Poza tym nie jest 
precyzyjny zapis co do zwo�ania Komisji Bud�. Finans a w wypowiedzi nie ma by� 120 z�. 
tylko 120 tys. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie Wójta stanowi za��cznik do protoko�u. 
( Wszed� r. Mokrzycki ) 
R. Telega zawnioskowa� o sprecyzowanie o jakie drogi w Lewicach chodzi. 
So�tys z Lewic odpowiedzia�, �e jedna droga od strony Micha�kowic, druga przy posesji p. 
Andraszka i trzecia obok posesji p. Osika. 
 
Ad. 6. 
Przedstawi� Przewodnicz�cy Rady ( za�. do protoko�u ). 
R. Chuchla zaznaczy� by zwróci� uwag� na nauczycieli i dzieci, które reprezentuj� gmin� na 
imprezach. W tym roku zabrak�o pieni�dzy i na festiwal pojechali we w�asnym zakresie. 
Trzeba zwróci� im pieni�dze. 
Wójt odpowiedzia�, �e gdyby nie przychylno�� gminy nauczyciele w ogóle nie 
organizowaliby imprez. Podkre�li�, �e nie �a�uje pieni�dzy na dojazdy, ale w tym przypadku 
nie wiadomo by�o kto kogo i gdzie b�dzie zaprasza� i dlatego w ostatniej chwili by�a 
improwizacja. 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka poinformowa�, �e dwa posiedzenia Kom. Real. Zad. Spo�. O�w. i OSP jedno 
by�o po�wi�cone tematyce sesji a drugie bud�etowi. 



R. Zakowicz poinformowa� o dwóch posiedzeniach Komisji Bud�. – Finans. dot. sesji. 
R. Glapa poinformowa� o posiedzeniach KOmisji Lok. Przeds. Gosp. w liczbie 1 
po�wi�conych tematyce sesji. 
R. Kawulok poinformowa� o jednym posiedzeniu Komisji Rol. – Ekol., o tematyce sesji  
i bud�etu gminy. 
 
Ad. 8. 
Wójt okre�li� sposób wykonania interpelacji. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje z�o�yli : 
R. Zakowicz – 1 int. 
R. Telega – 3 int. 
R. Mokrzycki – 1 int. 
R. Chuchla opisa� swoj� interpelacj� i zapowiedzia� z�o�enie w formie pisemnej  
w pó	niejszym terminie. 
 
Ad. 10 
Kom. przedstawi�y pozytywne opinie. 
Przyst�piono do g�osowania  
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� zmieniaj�c� uchwa�� Nr XXII/121/04 Rady 
Gminy Branice z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzeda�y mienia komunalnego 

/ Uchwa�a Nr XXXII/159/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 
 
Ad. 11 
Komisje przedstawi�y pozytywne opinie dla projektu. 
Przewodnicz�cy odczyta� projekt uchwa�y i zarz�dzi� g�osowanie 
Za : 11     Prz. 1    Wstrz. 2 
 

Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� w sprawie zamiany dzia�ek 
/ Uchwa�a Nr XXXII/160/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 

 
Ad. 12. 
Komisje przedstawi�y pozytywne opinie i przyst�piono do g�osowania : 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� w sprawie przej�cia nieruchomo�ci 
/ Uchwa�a Nr XXXII/161/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 

 
Ad. 13. 
Przyst�piono do g�osowania nad projektem po uzyskaniu pozytywnych opinii komisji: 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� w sprawie okre�lenia zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 
/ Uchwa�a Nr XXXII/162/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 

 



Ad. 14 
R. Zakowicz poinformowa�, �e jego komisja z�o�y�a wnioski do projektu, aby uj��  
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym budow� i remont dróg transportu rolnego  
i zabezpieczy� kwot� 300 tys. z�. przewidywany czas realizacji na lata 2009 – 2011, umie�ci� 
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym remont �wietlicy we W�odzieninie na lata 2009 – 
2010 i zabezpieczy� kwot� 500 tys. z�. oraz wykre�li� w projekcie Wieloletniego Programu 
spraw� dotycz�c� budowy mostu na rzece Opawie. 
Przewodnicz�cy powiedzia�, �e wg niego powinno si� przeg�osowa� projekt a zmiany 
uchwali� przy uchwalaniu bud�etu. 
Wójt obieca�, �e na 20 stycznia przygotuje jednolity tekst uchwa�y w sprawie wieloletniego 
planu. 
Przewodnicz�cy powiedzia�, �e tu b�dzie uchwalona uchwa�a aby dosta� fundusze a poprawki 
komisji b�d� uj�te w projekcie na 20 stycznia. 
R. Glapa zauwa�y�, �e w porz�dku obrad s� zmiany w bud�ecie a uchwa�a jest w sprawie 
zmiany wieloletniego planu. 
Przewodnicz�cy zaznaczy�, �e ma by� to zmiana planu o jest to konsultowane z radczyni�. 
R. Dornfeld podkre�li�, �e z za��cznika nie wynika co ma by� dodane a co uj�te. 
Przewodnicz�cy powiedzia�, �e zmianie ulegaj� tylko kwoty. 
R. Dornfeld poinformowa�, �e Skarbnik mówi�, �e z projektu ma by� zdj�ty zapis dotycz�cy 
budowy mostu na rzece Opawie a nadal widnieje. 
Przewodnicz�cy odpowiedzia�, �e by�a rozmowa w tym temacie i i b�dzie to podj�te 20 
stycznia. 
R. Glapa zauwa�y�, �e w projekcie uchwa�y bud�etowej nie ma budowy mostu. 
Przewodnicz�cy zarz�dzi� przerw�, aby zaprosi� Skarbnika. 
Skarbnik powiedzia�, �e b�dzie aktualizacja planu. Ta uchwa�a jest potrzebna, poniewa� przy 
sk�adaniu wniosku o dofinansowanie kanalizacji wynik� problem rozbie�no�ci co do 
pieni�dzy w bud�ecie gminy i w planie wieloletnim. R. Dornfeld zapyta� dlaczego w punkcie 
1 s� kwoty ró�ne ni� ca�kowite.  
Skarbnik odpowiedzia�, �e te ostatnie s� sumaryczne. Zsumowane z tymi,. które zosta�y ju� 
poniesione. 
Odczytano projekt uchwa�y i przyst�piono do g�osowania : 
Za : 13     Prz. 1 
 

Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� zmieniaj�ca plan wieloletniego programu 
inwestycyjnego 

/ Uchwa�a Nr XXXII/163/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 
 
Ad. 15 
G�os zabra� Wójt, powiedzia�, �e Sekretarz zdecydowa�a si� na odej�cie na emerytur�. Jej 
praca odbierana jest bardzo dobrze i gdyby nie emerytura, nie by�oby wniosku o odwo�anie. 
Podkre�li�, �e osoba wnioskowana na stanowisko Sekretarz pracuje w urz�dzie ju� od kilku 
lat i ma odpowiednie przygotowanie do tego. 
Radczyni zasugerowa�a by odwo�anie zrobi� z dniem 29 stycznia br. 
R. Telega zapyta� dlaczego nie z dniem 1 stycznia. 
Wójt odpowiedzia�, �e ma wej�� nowa ustawa, która modyfikuje procedury powo�ania. 
Po odczytaniu projektu uchwa�y przyst�piono do g�osowania : 
Za : 14 
 
Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� w sprawie odwo�ania Sekretarza Gminy Branice 

/ Uchwa�a Nr XXXII/164/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 



 
Ad. 16 
Przewodnicz�cy powiedzia�, �e powo�anie b�dzie z dniem 30 grudnia. 
R. Dornfeld zapyta� jaka b�dzie wysoko�� wynagrodzenia i czy nie b�d� w zwi�zku z tym 
jakie� oszcz�dno�ci w bud�ecie. 
Wójt odpowiedzia�, �e nie by�o jeszcze negocjacji co do wysoko�ci wynagrodzenia. 
R. Dornfeld zauwa�y�, �e je�eli kogo� si� powo�uje, to powinno zapyta� si� o zgod�, w 
zwi�zku z tym Przewodnicz�cy zapyta� p. Marchel czy zgadza si� z faktem powo�ania na 
stanowisko Sekretarz, na co pad�a odpowied	 twierdz�ca. 
Przyst�piono do g�osowania : 
Za : 14 
 
Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� w sprawie powo�ania Sekretarza Gminy Branice 

/ Uchwa�a Nr XXXII/165/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 
 
Ad. 17 
R. Dornfeld zapyta� jaki jest sens istnienia zwi�zku je�eli wykre�limy ze statutu Gm. Branice. 
R. Szyhy�ski odpowiedzia�, �e jest to tylko formalno�� konieczna dla zako�czenia istnienia 
zwi�zku, który faktycznie nie istnieje. 
Przyst�piono do g�osowania : 
Za : 14 
 
Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� zmieniaj�c� uchwa�� Nr XXXV/189/05 z dnia 29 
kwietnia 2005 r. w sprawie przyst�pienia Gminy Branice do utworzenia Zwi�zku Gmin 

Dorzecza Rzeki Troi oraz przyj�cia Statutu Zwi�zku 
/ Uchwa�a Nr XXXII/166/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 

 
Ad. 18. 
Przewodnicz�cy zarz�dzi� krótk� przerw�, aby zaprosi� osoby przygotowuj�ce projekt. 
P. Kopaniecka przeprosi�a za to, �e projekt zosta� przedstawiony w ostatnim momencie  
i poinformowa�a, �e nale�y uchwali� t� uchwa�� je�eli chcemy ubiega� si� o �rodki i trzeba to 
zrobi� do ko�ca grudnia. 
Wójt poinformowa�, �e p. Kopaniecka zajmuje si� pozyskiwaniem �rodków a p. Aneta 
Kuziora jest Kierownikiem OPS. Powiedzia�, �e sk�ada� wniosek do Przewodnicz�cego  
o zwo�anie w tym temacie sesji na dzie� 30 grudnia, ale nie b�dzie ona zwo�ana, dlatego dzi� 
trzeba podj�� uchwa��. 
Kierownik powiedzia�a, �e dziwny jest fakt, �e jeszcze nie podj�to takiej uchwa�y. Jest ona 
obowi�zkowa od 2004 r. a teraz na przygotowanie tego projektu by�o zbyt ma�o czasu. 
R. Telega podkre�li�, �e Strategia jest obowi�zkowa od 2004 r. i zapyta� czy by� sk�adany 
jaki� wniosek o dofinansowanie. 
Kierownik odpowiedzia�a, �e bez Strategii jest to niemo�liwe. 
R. Dornfeld zapyta� czy w Branicach jest warsztat terapii zaj�ciowej, na co Kierownik 
odpowiedzia�a, �e tu chodzi o G�ubczyce. 
Przyst�piono do g�osowania nad projektem : 
Za : 14 
 

Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� w sprawie przyj�cia Gminnej Strategii 
Rozwi�zywania Problemów Spo�ecznych w Gminie Branice na lata 2009-2015 

/ Uchwa�a Nr XXXII/167/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 
 



Ad. 19 
R. Podkówka poinformowa�, �e na komisji by�a obecna radczyni, która powiedzia�a, �e jak 
nie ma oceny, podj�cie uchwa�y b�dzie niezgodne z prawem. 
Przyst�piono do g�osowania : 
Za : 9      Prz. 3     Wstrz. 2 
 

Rada Gminy Branice podj��a uchwa�� w sprawie zmiany Studium uwarunkowa�  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice 

/ Uchwa�a Nr XXXII/168/08 stanowi za��cznik do niniejszego protoko�u / 
 
Ad. 20. 
Przewodnicz�cy poinformowa�, �e wp�yn��a skarga p. Starzy�skiej i zaproponowa� 
skierowanie jej do Komisji Rewizyjnej. Przyst�piono do g�osowania nad tym wnioskiem 
Za : 11      Wstrz. 2   Prz. 1 
Przekazano skarg� komisji. 
Przewodnicz�cy powiedzia�, �e wp�yn�� wniosek Wójta o zwo�anie sesji na 30 grudnia, ale 
przewodnicz�cy proponuje by odby�a si� 20 stycznia. 
R. Podkówka poinformowa�, �e zwróci� si� o zamian� mapek przy uchwale z 1 kwietnia. 
Podkre�li�, �e radni przy projekcie otrzymali inne mapki ni� s� przy oryginale ju� podj�tej 
uchwa�y. Skwitowa�, �e jest to manipulacja, która nie powinna mie� miejsca. Drug� spraw�, 
któr� poruszy� by� fakt przed�o�enia do przeg�osowani uchwa�y w sprawie studium bez opinii 
prawnej radców. Takie dzia�anie mo�e narazi� gmin� na powa�ne odszkodowania. Radny 
upomnia� pozosta�ych radnych, �e powinni si� zastanowi� nad tym co przeg�osowali. 
Przewodnicz�cy obieca�, �e porówna orygina� uchwa�y z przedstawionym projektem a co do 
studium radni mieli pe�n� informacj� i ka�dy radny g�osowa� wed�ug swego uznania. 
R. Dornfeld przypomnia�, �e sesj� prowadzi Przewodnicz�cy i trzeba zabra� g�os gdy kto� 
narusza porz�dek. Radny podkre�li�, �e ka�dy z radnych wykonuje wolny mandat a wszystko 
co dzieje si� na sesji jest porównywane do wiatraków. Je�eli jakie� dzia�anie jest 
przest�pstwem wyja�ni� to odpowiednie instytucje. 
Radczyni odnios�a si� od wypowiedzi r. Podkówki w poprzednim punkcie i powiedzia�a, �e 
podtrzymuje swoje stanowisko co do koniecznej oceny do studium ale ze wzgl�dów 
zdroworozs�dkowych trzeba t� uchwa�� podj��. Powiedzia�a, �e jako Marzena Forystek 
podj��aby t� uchwa�� a jako radczyni nie. 
Wójt poinformowa�, �e by� na spotkaniu z Czechami, na którym dyskutowano o sprawach 
przeciwpowodziowych. Mówiono tam, o dostosowaniu wa�ów do lepszej ochrony 
mieszka�ców przed powodzi�. Povodi Odry odniós� si� te� do stanowiska Rady Gminy 
Branice. Droga od Bliszczyc b�dzie przebudowywana a z Krnovem mo�na podpisa� umow� 
co do budowy drogi. Niestety w Boboluszkach nie b�d� budowane wa�y. Wójt powiedzia� te� 
o zaj�ciu przez reprezentantów gminy Branice pierwszego miejsca na zawodach 
strzelniczych. 
Przewodnicz�cy poinformowa�, �e zespole by�a tez radna Bryl, która wywalczy�a a� 62 
punkty dla dru�yny. 
R. Podkówka zapyta� czy mo�na trzyma� za s�owo Marsza�ka, który obieca� przekaza� du�e 
�rodki na ochron� przeciwpowodziow� n a rzece Opawie. Zapyta� tez co si� stanie  
z Bliszczycami po przeprowadzeniu przebudowy drogi. 
Wójt odpowiedzia�, �e b�dzie przygotowywana ekspertyza jako punkt wyj�cia. S� tez 
przekazane do WZIRu wnioski, z którymi Rada powinna si� zapozna� i wystosowa� 
stanowisko. Strona czeska ma zap�aci� a Wojewódzki zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych 
wykona ekspertyz�. 



R. Chuchla poinformowa�, �e pierwszy raz mia� w�tpliwo�� jak zag�osowa�, ale do tego 
zmusi� ustawodawca. Mamy u�omne prawo a w styczniu oka�e si� czy ta uchwa�a b�dzie 
mia�a moc wi���c�. Nast�pn� spraw�, któr� poruszy� by�o to, �e mieszka�cy powinni si� 
dowiadywa� jak kto g�osowa� z protoko�u z sesji, który jest formalnym dokumentem  
z posiedze� Rady Gminy Branice. Nikt nie powinien wiedzie� nic wi�cej nad to. 
R. Dornfeld odpowiedzia�, �e radny Chuchla wywiesza sprawozdania z sesji przy swoim 
kiosku a je�eli jakiego� radnego kto� si� pyta, to otrzymuje odpowied	 zgodnie ze stanem 
faktycznym.  
R. Telega zaproponowa� z�o�enie wniosku do Starostwa w sprawie drogi Kolonia – 
W�odzienin s� tam za g��bokie pobocza. Podzi�kowa� za wykonanie chodnika w Wysokiej,  
z którego korzystaj� dzieci id�ce do autobusu. Co do wylewki drogi na osiedlu by�a zrobiona 
niedok�adnie i po zwróceniu uwagi zosta�a posypana drobnym kamieniem, który trafia do 
kanalizacji. Zapyta� czy uj�to w protokole odbioru to, �e jako�� jest mizerna. 
R. Dornfeld powiedzia�, �e gmina op�aca trenerów dru�yn a w Wysokiej brakuje trenera dla 
trampkarzy. 
Wójt odpowiedzia�, �e trampkarze zawi�zali si� po wakacjach i dopiero w nowym bud�ecie 
b�dzie to uj�te. 
So�tys Lubczyk poinformowa�a, �e jest do rozgruzowania stodo�a w Turkowie naprzeciw 
ko�cio�a. 
R. Mokrzycki zapyta� kiedy rusz� dalsze prace przy kaplicy. 
Wójt powiedzia�, �e po uchwaleniu nowego bud�etu, czyli od nowego roku. 
R. 
�obicki zapyta� jakie wyniki przedstawi� pracownik gminy, który chodzi� sprawdza� 
umowy na wywóz �mieci we W�odzieninie. 
Wójt odpowiedzia�, �e dopiero b�dzie to weryfikowane. Nast�pna kontrola b�dzie 
przeprowadzona w Niekazanicach. 
R. Deberny poinformowa�, �e dosta� podwy�k� na wywóz �mieci w firmie i kiedy b�dzie 
segregacja. Przy min dzwoniono do Remondisa i tam powiedziano, �e tylko za odp�atno�ci�. 
przypomnia�, �e dyrektor Dyl�g mówi� inaczej. 
Wójt odpowiedzia�, �e s� darmowe worki i b�dzie odbierane szk�o i plastik. 
R. Deberny zauwa�y�, �e worki s� za s�abe. 
Wójt powiedzia�, �e szk�o plastik b�d� odbierane co 2 miesi�ce a podwy�ka wynika ze 
zwi�kszenia op�at za wysypisko �mieci. By�a nawet wy�sza propozycja, która zosta�a, ale 
wynegocjowano inn�. W przysz�o�ci na naszym terenie ma by� tylko 5 wysypisk i wp�ynie to 
negatywnie na ceny odbioru �mieci. B�d� kontynuowane nadal �wystawki� 
wielkogabarytowych �mieci. 
R. Deberny zaproponowa� by informacje dotycz�ce wywozu szk�a i plastiku oraz odbioru 
�mieci wielkogabarytowych umieszcza� w informatorze. 
R. Telega zasugerowa� postawienie przy przystanku kontenera na �mieci, powiedzia� równie�, 
�e mi�dzy Krnovem a Opaw� jest wysypisko �mieci. 
So�tys Bartoszewski zabra� g�os w sprawie budowy chodnika i kanalizacji w kierunku 
Nasiedla. Zapyta� czy Wójt udzieli pomocy w wysoko�ci 50% �rodków, jak obieca� to 
Branicom Zamkowi. Zarz�d dróg obieca� da� drugie 50%. 
Wójt odpowiedzia�, �e 50% b�dzie dla Branic, poniewa� jest to siedziba gminy a chodniki s� 
tu straszne, korzysta te� z nich wi�ksza liczba ludzi ni� w Niekazanicach. Udzia� gminy  
w inwestycji w Niekazanicach mo�e by� najwy�ej 20 %, poniewa� Zarz�d Dróg ju� dawno 
nic nie budowa� w Niekazanicach. 
R. Dornfeld zapyta� czy na cmentarzu b�d� sadzone drzewa li�ciaste, poniewa� lepsze by�yby 
iglaste i kiedy b�dzie wycinka topól. 
Wójt odpowiedzia�, �e ZBGK zajmie si� wycink�. A co do nasadze� musza by� drzewa 
li�ciaste dla ochrony �rodowiska oraz estetyki. Mieszka�cy chc� porz�dku, ale trzeba te� 



patrze� w przysz�o��. S� tacy ludzie, którzy nawiercaj� drzewa i podlewaj� kwasem a ka�de 
�ywe stworzenie chce �y�. Topole b�d� wycinane w tym roku na g�ównej alei a pó	niej 
pozosta�e. Iglaki nasadzimy bli�ej a dalej li�ciaste. 
Przewodnicz�cy poinformowa�, �e by�o spotkanie z pani� z ochrony �rodowiska i nalega�a by 
nasadza� jak najwi�cej drzew li�ciastych. 
R. Podkówka zaznaczy�, �e drzewa powa�nie rzutuj� na krajobraz gminy i trzeba je 
racjonalnie nasadza�. 
Przewodnicz�cy korzystaj�c z okazji z�o�y� �yczenia �wi�teczne. 
 
Ad. 21. 
Przewodnicz�cy powita� przyby�ych go�ci. 
G�os zabra� Pan Wojtaszek, odczyta� przes�anie od Wojewody zawieraj�ce m.in. �yczenia  
z okazji �wi�t. 
Dyr. Nazimek podzi�kowa� za zaproszenie i przedstawi� prezentacj� w postaci pokazu 
slajdów dotycz�c� sytuacji Szpitala w Branicach. Opisa� w niej analiz� SWOT szpitala oraz 
sytuacj� finansow� w porównaniu z latami poprzednimi. Podzi�kowa� równie� za wspó�prac� 
pracownikom szpitala i zaprosi� na otwarcie Pawilonu C. 
Przewodnicz�cy udzieli� g�osu Wicemarsza�ek Karol. 
Wicemarsza�ek podzi�kowa�a za zaproszenie, mówi�a o dobrej wspó�pracy ze Szpitalem  
w Branicach oraz poinformowa�a o przed�u�eniu umowy o zarz�dzeni szpitalem z dyr. 
Nazimkiem. 
Pan Wojtaszek pochwali� prac� dyr. Nazimka oraz podzi�kowa� wszystkim za zaanga�owanie 
i z�o�y� �yczenia �wi�teczne. 
Przewodnicz�cy podzi�kowa� go�ciom za przybycie i z�o�y� wszystkim �yczenia. 
 
Ad. 19. 
Wobec wyczerpania punktów porz�dku obrad Przewodnicz�cy Rady Gminy W�adys�aw 
Lenartowicz zamkn�� sesj� Rady Gminy Branice. 

 
 
 
 
 

 
Na tym protokó� zako�czono. 
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