
Protokół Nr XXXVII/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 19 maja 2009 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14( nieobecny r. Józef Kawulok). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Danuta Frączek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
Józef Kozina – Starosta Głubczycki 
Piotr Soczyński – Wicestarosta Głubczycki 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Marzena Forystek – Radca prawny 
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 na terenie Gminy Branice. 
11. Udzielenie informacji dot. modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Branice. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dot. projektu uchwały Rady Powiatu w 

Głubczycach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVI/217/98 Rady Gminy Branice z dnia 
28 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaŜy mienia ( działka nr 145 połoŜona w 
miejscowości Wódka). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości (działka nr 393/2 połoŜona we 
Włodzieninie). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości ( działka nr 48/2 połoŜonej w 
miejscowości Dzbańce). 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/127/08 Rady Gminy Branice z dnia 
24 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaŜy działki ( działka nr 391 połoŜona w 
miejscowości Lewice). 

17. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/126/08 Rady Gminy Branice z dnia 
24 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaŜy nieruchomości  

    ( działka nr 579 połoŜona w miejscowości Lewice). 
18. Przyjęcie Regulaminu Pracy Rady Gminy Branice. 
19. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych. 

20. Przyznanie medalu ,,ZasłuŜony dla Gminy Branice’’. 
21. Podjęcie uchwały zmieniającej budŜet Gminy Branice. 



22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. Zakończenie sesji. 
 
 
 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12. 
 
Ad. 3. 
Wszedł radny Eugeniusz Deberny. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji i poddał go pod głosowanie: 
Za: 13                      Przeciw: 0                            Wstrzymało się: 0 
Porządek obrad sesji został przyjęty. 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
Weszli sołtysi: Jan Bartoszewski, Czesław Pierzga i Leszek Szelepa. 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu ). 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka poinformował, Ŝe na posiedzeniu Kom. Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP 
zajmowano się porządkiem obrad sesji. 
Komisja Rewizyjna odbyła takŜe posiedzenie na których zajmowano się kontrolą 
wydatkowania środków Gminnych pow. 4.000 zł. 
R. Zakowicz poinformował, Ŝe na Komisji BudŜetowo-Finansowej obecny był Pan Wójt, 
Przewodniczący Rady i Pani Anna Kruczek. Komisja zajmowała się porządkiem obrad sesji. 
R. Glapa poinformował, Ŝe odbyła się Komisja Lok. Przeds. Gosp. oraz Komisja Rol. – Ekol. 
na której zastępował przewodniczącego tej komisji radnego Józefa Kawulok. Na komisjach 
obecny była Pan Wójt i skarbnik. Komisje zajmowały się porządkiem obrad sesji. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 
R. Telega poprosił aby sprecyzować odpowiedź na interpelacje. 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie jest to chyba tak pilna sprawa, aby juŜ to robić. MoŜna z tym 
poczekać. 
R. Telega odpowiedział, Ŝe opracowanie systemu dróg polnych trwa juŜ 15 lat, a dziury, które 
tam są powodują, Ŝe stan drogi pogarsza się. 



  
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Lenartowicz R.– 1 int. 
R. Telega– 1 int. 
Weszła Pani Danuta Frączak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 
 
 
Ad.10. 
Informacji o stanie bezrobocia udzieliła Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Głubczycach – Danuta Frączak (załącznik do protokołu) 
Wyszedł Pan Wójt i radny Chuchla. 
Wszedł sołtys Zdzisław Semanyszyn. 
 
P. Frączak udzieliła informacji dla pracodawców dot. warunków otrzymania doposaŜenia do 
utworzenia nowego miejsca pracy dla nowego pracownika.  
Wszedł r. Chuchla i Pan Wójt. 
P. Frączak poinformowała takŜe jakie wnioski są składane przez PUP, o stypendiach i 
szkoleniach. Powiedziała, Ŝe zostały zakupione infokioski i jeden z nich stanie w Urzędzie 
Gminy w Branicach. Przekazała zaproszenie Panu Wójtowi. 
Weszła r. Bryl Bernadetta. 
R. Dornfeld zapytał jak realizowane są dotacje o wysokości 40 tys. zł. na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej i jak kształtuje się bezrobocie z roku na rok. 
P. Frączak odpowiedziała, Ŝe PUP w Głubczycach nie składał projektu na 40 tys. zł,. a 
składane były inne projekty. Bezrobocie natomiast w porównaniu do poprzedniego i 
wcześniejszego roku jest mniejsze. 
R. Telega zapytał co jest powodem, Ŝe w gminie Branice tak mało pracodawców korzysta z 
środków przeznaczonych na tworzenie nowych stanowisk pracy. 
P. Frączak odpowiedział, Ŝe jest małe zainteresowanie ze strony pracodawców. 
R. Telega zapytał jak przebiega rekrutacja na szkolenia. Powiedział, Ŝe jest zapotrzebowanie 
na spawaczy, a z otrzymanych informacji wynika, Ŝe odbyło się tylko jedno takie szkolenie. 
P. Frączak powiedziała, Ŝe przedstawiła informacje dot. tylko gminy Branice. 
Poinformowała, Ŝe organizowane są szkolenia indywidualne i zbiorowe. W sytuacji gdy 
zgłosi się do PUP-u osoba zainteresowana szkoleniem, poniewaŜ po takim szkoleniu 
pracodawca ją zatrudni, wtedy to szkolenie jest realizowane. Przedstawiła jaka jest sytuacja 
szkoleń i poinformowała, Ŝe kaŜdy musi spełniać wymogi. 
R. Zakowicz zapytał z jakimi urzędami zagranicznymi współpracuje PUP i na jakie zawody 
jest największe zapotrzebowanie. 
P. Frączak odpowiedziała, Ŝe trwa transgraniczna współpraca z urzędami pracy w Słowacji, 
Czechach, województwem śląskim i 3 powiaty z woj. opolskiego. Poinformowała o odbytych 
targach przedsiębiorczości. 
R. Chuchla zapytał kogo dotyczy dofinansowanie na wyposaŜenie stanowisk pracy. 
P. Frączak odpowiedziała, Ŝe wszystkich bez jednostek budŜetowych i stowarzyszeń . 
R. Chuchla zapytał, czy są organizowane programy dla długotrwale bezrobotnych i czy Pani 
dyrektor ma moŜliwość przesunięcia środków finansowych z jednego programu na drugi. 
P. Frączak powiedziała, Ŝe 55 % osób bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotni. Osoba 
zarejestrowana ponad 6 miesięcy musi się aktywizować. Osobą długotrwale bezrobotne to 
osoby, które zarejestrowane są ponad 12 miesięcy. Nie moŜe być tak, Ŝe osoba będzie 
wiecznie zarejestrowana w urzędzie. Musi teraz po 6 miesiącach rozpocząć przynajmniej 
warsztaty. Gdy osoba wezwana odmówi to urząd pracy musi ją wykluczyć z rejestru.  



Powiedziała, Ŝe zainteresowanie pracą osób długotrwale bezrobotnych pozostawia duŜo do 
myślenia. Nie chcą pracować. Poinformowała, Ŝe jutro zostanie podpisane porozumienie z 
Ośrodkami Pomocy Społecznej. 
JeŜeli chodzi o przesuwanie środków z projektów to sytuacja wygląda tak, Ŝe jak się nie 
wykorzysta pieniędzy to pisze się wniosek o przeznaczenie na coś innego i zazwyczaj jest 
pozwolenie. A jeŜeli chodzi o fundusz pracy to tak. 
R. Podkówka zapytał jaki wpływ na powiat głubczycki będzie miał istniejący kryzys. 
P. Frączak poinformowała o spotkaniach na temat kryzysu , jakie się odbyły.  
Powiedziała, Ŝe kryzys nas nie ominął, ale dot. powiatów w których znajduje się duŜo 
większych firm. W naszych duŜych firmach były zwolnienia, ale nie wiązały się one z 
kryzysem. 20 lutego wpłynęło pismo od firmy WOGREM, była TOSKA, zawiadamiające nas 
o likwidacji magazynu. Zarejestrowały się u nas te osoby, ale nie wszystkie. W tym miejscu 
stworzono nowe miejsca pracy dla pracowników w innym zawodzie. 
Poinformowała o pracy jaką moŜna wykonywać w firmie TOP – FARMS przy cebuli. 
R. Bryl zapytała o staŜ i przygotowanie zawodowe. Czy została wykorzystana cała kwota jaka 
była na  to przeznaczona, kto przyznaje te środki i czy są jakieś limity. Jak realizowane są 
wnioski osób, które chcą iść na przygotowanie zawodowe. 
P. Frączak poinformowała, Ŝe organem opiniodawczo – doradczym, którego opinie dyrektor 
PUP-u powinna posiadać przy podziale Funduszu Pracy jest Powiatowa Rada Zatrudnienia. 
Środki są proponowane w projekcie przez PUP, a Powiatowa Rada Zatrudnienia uchwala te 
proporcje. Wnioski na staŜ i przygotowanie zawodowe składane są przez pracodawców. Jest 
powołana komisja, która rozdziela staŜe i przygotowania zawodowe. Jest to dzielone tak aby 
kaŜdy coś skorzystał, a nie jeden wszystko miał. 
R. Bryl zapytała co w sytuacji, gdy jest duŜe zainteresowanie, a nie ma na tyle środków. 
P. Frączak odpowiedziała, Ŝe w tedy są przesunięcia. JeŜeli pisze się o rezerwę do Pana 
Marszałka wtedy naleŜy to udokumentować i  zakończyć na miesiącu listopadzie Ŝeby móc 
zapłacić ZUS w grudniu i  rozliczyć rezerwę. Tu przesunięcia w grę nie wchodzą.  
JeŜeli dajemy to zwiększamy np. limit robót publicznych.  
W funduszu pracy PUP-u, czy POKL są załoŜenia (wiek, miejsce  zamieszkania, długości 
bezrobocia), które naleŜy osiągnąć. JeŜeli do 10 % kwoty jest potrzeba przełoŜenia to wtedy 
dyr. moŜe zrobić to sama, ale jeŜeli jest to kwota wyŜsza wtedy naleŜy wnioskować do 
instytucji zarządzającej. Nie moŜna realizować tylko staŜy. 
R. Bryl powiedziała, Ŝe jest duŜe zainteresowanie wśród pracodawców, którzy często 
otrzymują odmowę. 
P. Frączak powiedziała, Ŝe odmowy nie zdarzają się często. JeŜeli jest wniosek pracodawcy  o 
jedną osobę to w zasadzie otrzymuje zgodę. Nie moŜna teŜ przez cały czas dla jednego 
pracodawcy przyznawać  staŜystę, a drugiemu wcale. 
R. Mokrzycki powiedział, Ŝe moŜe warto się starać o te 40 tys. zł. dla przedsiębiorców. 
R. Deberny powiedział, Ŝe przyznawane jest na otwarcie działalności 18 tys. zł. z czego 2 tys. 
moŜna przeznaczyć na towar, pozostałe pieniąŜki na komputer itd. Nie ma moŜliwości 
otwarcia działalności przy 2 tys. zł. na towar. 
P. Frączak odpowiedziała, Ŝe na otwarcie potrzebna jest lodówka, kasa fiskalna, itd. Zostały 
uszczuplone środki na zakup towaru, ale nie moŜna inaczej. PieniąŜki są dawane na 
doposaŜenie. Urząd Pracy teŜ jest kontrolowany. Powiedziała, Ŝe po to są środki z funduszu 
pracy aby rozpocząć działalność, a nie tworzyć luksusy. 
R Dornfeld powiedział, Ŝe o wiele łatwiej rozpocząć działalność przy 40 tys. zł. niŜ 13 czy 18 
tys. zł. MoŜe warto by było aby PUP składał taki projekt. Czy w tym roku złoŜy? 
P. Frączak odpowiedział, Ŝe jeŜeli będzie konkurs to PUP złoŜy, ale nie wie z jakim skutkiem. 



Wójt poinformował, Ŝe musi wyjść. Poinformował o piśmie jakie wpłynęło z banku i o 
spotkaniu po czeskiej stronie. Powiedział, Ŝe nie tylko urząd pracy świadczy dotacje dla 
małych przedsiębiorstw. 
Skierował się do r. Mariana Podkówki, Ŝe mówiąc o władzy samorządowej mówi on takŜe o 
sobie. 
P. Forystek zapytała, czy urząd pracy dokonuje weryfikacji wydając zaświadczenie o sytuacji 
bezrobotnego, Ŝe rzeczywiście osoba ta jest bez pracy. 
P. Frączak odpowiedziała, Ŝe zaświadczenia są wydawane na podstawie tego czy osoba ta jest 
zarejestrowana w urzędzie pracy. W kaŜdej chwili teraz moŜna wezwać bezrobotnego. 
Wszedł Starosta – Józef Kozina  i Wicestarosta – Piotr Soczyński. 
Przewodniczący podziękował i powitał Pana Starostę i Wicestarostę. 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Ad. 11 
Po przerwie w sesji uczestniczy Radny Powiatu Głubczyckiego Tadeusz Krupa. 
Wicestarosta poinformowała, Ŝe powiat jest po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów. Jest 
problem z firmą, która miała łatać dziury, minął juŜ termin, który był ustalony. Teraz 
natomiast są zapewnienia Ŝe prace ruszą po deszczach. Drugi przetarg na odcinek asfaltu 
Lewice-Jędrychowice, który juŜ jest robiony. Kolejny odcinek to miejscowość Bogdanowice 
(300 m). Wicestarosta powiedział, Ŝe wszyscy wiedzą jakie odcinki będą robione, była o tym 
mowa na poprzedniej sesji. JeŜeli chodzi o drogę Głubczyce- Wiechowice do dwóch tygodni 
ogłosimy przetarg. W tym roku złoŜony zostanie wniosek na modernizację tego odcinka 
podzielony na dwa etapy: 2010 i 2011. Odcinek we Włodzieninie. Kolejny odcinek między 
Włodzieninem a Cerekwią. PieniąŜki jakie są zabezpieczone w tym roku są podobne do 
ubiegłego. Odcinek drogi Gródczany – Ludmierzyce. 
R. Telega powiedział, Ŝe to wszystko o czym mówi Pan Wicestarosta nie ma odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. Powiedział, Ŝe wczoraj dotknął go ten problem, gdy przy mijaniu z 
pojazdem uszkodził swój samochód. Powiedział, Ŝe zadzwonił na policje i powiedziano co 
ma zrobić. Powiedział, Ŝe dostał informacje o zasypaniu tej dziury do której wpadł, ale 
dlaczego nie zostało to zrobione wcześniej. Zapytał co dalej. 
Wicestarosta powiedział, Ŝe jest to problem i mówił o tym przed chwileczką. 
R. Telega zapytał kiedy. 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe przechodzi się teraz do remontów cząstkowych. Dziury 
zasypywane są frezowinami z remontów cząstkowych. Nie ma remontów nie ma frezowania. 
Jest problem z firmą, a nie moŜna ich zmusić. JeŜeli przekroczą termin robót to poniosą 
konsekwencję. 
R. Telega powiedział, Ŝe jest to niebezpieczne. 
Wicestarosta zapytał, czy TOP-FARMS posiada frezowiny, które moŜna kupić. 
R. Telega odpowiedział, Ŝe nie. 
Wicestarosta powiedział, Ŝe drogi powiatowe są ubezpieczone. 
R. Dornfeld zapytał do kiedy firma ma wykonać odcinek drogi Lewice – Jędrychowice i 
remont drogi Włodzienin – Wiechowice. 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe są to dwa oddzielne przetargi. Droga Lewice – Jędrychowice 
do dwóch tygodni powinna być zrobiona. JeŜeli chodzi o dziury firma miała być w ubiegłym 
tygodniu, obiecywali, Ŝe będą w tym tygodniu, natomiast termin wykonania jest do 30 lipca 
br. 
Starosta powiedział, Ŝe o drodze Włodzienin – Wiechowice będziemy rozmawiać jeszcze 
długo, dlatego musi zostać zrobiony remont kompleksowy. W tym roku złoŜony zostanie 
projekt, w przyszłym roku zrobiona zostanie część  tej drogi, w kolejnym 2011 następna 
część. 



R. Chuchla zapytał Pana Starostę czy zawierana jest umowa z wykonawcą, Ŝe na wiosnę jest 
robiona droga i na wiosnę kontrola dróg. Od kiedy uruchamiana jest procedura przeglądu 
dróg powiatowych i czy nie jest to za późno. 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe procedura ta idzie dwa razy. Raz jedzie Pan Starosta, 
Wicestarosta i kierownik dróg. Drugim razem Komisja Bezpieczeństwa przy Radzie Powiatu. 
Następnie komisja ta wysuwa wnioski. Na tej komisji jest przedstawiciel danej gminy i 
policja. 
Sołtys śłobicki zapytał o pasy przed kościołem we Włodzieninie i o dokończenie chodnika 
we Włodzieninie. Powiedział, Ŝe juŜ nawet r. Krupa mówił, ze będą frezować, a dalej nic się 
nie dzieje. 
Starosta odpowiedział, Ŝe przegląd dróg robi się po zimie i dopiero ogłasza się przetarg. 3 
miesiące to nie jest długi okres. MoŜemy zlecić wykonanie do końca maja, ale oczywiście 
wiąŜe się to z większymi środkami. JeŜeli chodzi o pytanie Pana sołtysa dot. pasów to 
informuję, Ŝe komisja postanowiła tak i my nie moŜemy kwestionować tej decyzji. Jeśli 
chodzi o chodnik to było wszystko uzgodnione, a teraz jest źle. 
Sołtys śłobicki powiedział, Ŝe tłumaczył ludziom, ale oni się z niego śmieją. 
Sołtys Szelepa zapytał czy remont drogi będzie robiony od Jędrychowic od drogi gminnej aŜ 
do skrzyŜowania w Lewicach. 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o likwidacje przełomów to będzie robione 
wszystko. Na terenie jednej gminy w kwocie 20 tys. zł. będzie robione to na co wskaŜe 
gmina.  
R. Krupa powiedział, Ŝe ma dobrą pamięć i ma zapisane interpelacje z poprzedniej sesji. Nikt 
nie mówi o tym co się zrobiło. Poinformowała Pana sołtysa, Ŝe nigdy nie powiedział, Ŝe 
będzie frezowanie. Na zebraniu ustalone zostało , które drogi będą robione i zostały zrobione 
zdjęcia. Następnie radni przyjechali do Włodzienina  sprawdzić czy rzeczywiście te drogi 
naleŜy robić. 
R. Podkówka zapytał o barierkę Bliszczyce – Branice i o dokończenie nawierzchni drogi 
Bliszczyce – Branice. 
Wicestarosta zapytał komu radny zgłaszał konieczność naprawienia tej barierki. 
R. Podkówka odpowiedział, Ŝe Panu Staroście.   
Wicestarosta powiedział, Ŝe zajmie się tą barierką, a jeŜeli chodzi o drogę to będzie cięŜko. 
Na pewno będą łatane wszystkie dziury. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe podoba mu się ta maszyna do cięcia gałęzi. Zapytał o krzaki na 
drodze Michałkowice-Lewice, koszenie poboczy i o gałęzie na drodze Jędrychowice – 
Lewice. Zapytał co jest przyczyną zeschłych drzew na drodze Włodzienin – Wiechowice. 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe droga Michałkowice – Lewice to droga, która będzie w 
późniejszym czasie odkrzaczana. JeŜeli chodzi o koszenie poboczy to jest tylko jeden ciągnik, 
ale planowane jest koszenie od przyszłego tygodnia. Planowane jest koszenie po dwa razy, a 
tam gdzie to potrzebne po trzy koszenia. Przy głównych drogach 4 koszenia. Tam gdzie 
odbędą się doŜynki takŜe będzie uporządkowane. JeŜeli chodzi o wyjazd z Jędrychowic tej 
gałęzi w przyszłym tygodniu nie będzie. 
R. Zakowicz zapytał czy będzie wykonywana ścinka poboczy. Zapytał o drogę w 
Gródczanach nawiązując do konkursu ,, Piękna wieś opolska’’ w którym wieś uczestniczy.  
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe w tym roku jest specyficzny budŜet, poniewaŜ musiano 
dokonać zmian budŜetu remontowego i składać go w budŜet inwestycyjny ze względu na 
kilka projektów unijnych. W momencie kiedy uzyskuje się dofinansowanie zewnętrzne 
przekazywane zostają te środki do budŜetu podstawowego i w tym momencie na ścinkę 
poboczy przeznaczone jest w granicach 150 – 180 tys. zł.. Przetarg na ścinkę poboczy 
zostanie ogłoszony i będzie dotyczył grubości pobocza. Będzie konsultacja, które pobocza 
będą robione. 



R. Glapa zapytał czy jest wpływ na to kto i czym robi to ścinanie poboczy. Zapytał o drzewa 
przy rowach i wycinkę gałęzi. 
Wicestarosta powiedział, Ŝe sposób wykonania przycinki poboczy jest określony w 
dokumentacji przetargu. Zbieranie tych kubek pociętych gałęzi to przysługa TOP-FARMS-u, 
jeszcze Pana Smyczka. JeŜeli chodzi o te suche topole złoŜyliśmy wniosek do wydziału 
kontroli. Zidentyfikowanie sprawcy jest trudne. 
R. Telega zapytał ile będzie wyciętych topoli. 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe wniosek jest na 480, a docelowo razy dwa. Na to miejsce mają 
zostać zasadzone nowe drzewa. 
Sołtys Gajewska zapytała o łatanie dziur w Bogdanowicach Kolonii i we Włodzieninie 
Kolonii. 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe wszystkie dziury na drogach powiatowych będą łatane. 
Sołtys z Włodzienina powiedział, Ŝe pytanie było skierowane do Starosty i Wicestarosty nie 
do Radnego Krupy. 
R. Telega zapytał czy w gminie jest informacja o tym, które drogi powiatowe będą robione. 
Powiedział, Ŝe grupa interwencyjna z Lewic zdała egzamin. 
Wicestarosta powiedział, ze informacje na temat odcinków dróg, które będą robione w całej 
nawierzchni  są na stronie internetowej starostwa, takŜe w prasie. Natomiast procedura 
remontów jest taka sama jak w ubiegłym roku. 
Przewodniczący podziękował Panu Staroście i Wicestaroście za udzielenie informacji. 
 
Ad. 12 
Wyszedł Wicestarosta  
Starosta powiedział, Ŝe rozmawiano juŜ na ten temat. Powiedział, Ŝe zadłuŜenie szpitala nadal 
jest duŜe. W szpitalu dzieją się pozytywne rzeczy. Jest nowa Pani doktor, zakupiono tomograf 
komputerowy, mammograf i elektroencefalograf. Powiedział, Ŝe moŜemy czuć się bezpieczni, 
Ŝe nic się nie zmieni dla pacjentów. Jest to sprawa prawna. Mieszkańcy będą obsługiwani jak 
dotychczas w ramach NFZ.  
Jednym z etapów przekształcenia szpitala to wyraŜenie opinii przez samorządy, a kolejny to 
podjęcie przez Radę Powiatu uchwały o likwidacji, które planowane jest na 29 maja. JeŜeli 
wszystko będzie w porządku 1 września, najpóźniej 1 października nastąpi przekształcenie. 
Świadczenia będą dalej bezpłatne, pracownicy przejdą do spółki. Urządzenia, sprzęt, budynki 
będą dalej własnością powiatu. Powstanie spółki przyczyni się do tego, Ŝe świadczenia będą 
lepsze. Dzięki zmianą macie państwo w Branicach piękny szpital. Powiedział, Ŝe mieszkańcy 
nie mają się czego obawiać. Pochwalił personel szpitala, Ŝe w trudnej sytuacji nie poddali się i 
przetrwali. Powiedział, Ŝe jest takŜe dobra atmosferę ze strony NFZ.  
R. Deptuła zapytał czy zmieni się metoda przyjmowania pacjentów gdzie oczekiwanie  na 
wizytę trwało przez dwa tygodnie, 2 czy 3 miesiące. 
Starosta powiedział, Ŝe nie złoŜy on takiej deklaracji, ale moŜe zapewnić, Ŝe te procedury o 
których mówi radny skończą się. Liczba świadczeń NFZ nie zmieni się, a kolejki zmniejszą 
się. 
Przewodniczący zapytał w jakiej kwocie szpital będzie miał umorzone zobowiązania i czy 
jest juŜ decyzja w tej sprawie. 
Starosta odpowiedział, Ŝe trudno jest powiedzieć ile będzie moŜna odzyskać, ale bez względu 
na to powiat chce przekształcić. Trzeba obniŜyć zobowiązania jako powiatu. Trudno określić 
ile otrzymamy od ministerstwa . Walczymy o zwrot 3 mln. zł. 
R. Zakowicz zapytał czy są juŜ przekształcone szpitale. 
Starosta odpowiedział, Ŝe w Prudniku, Kluczborku, Namysłowie, Krapkowicach.  
Nie przekształcone szpitale powiatowe to: Strzelce Opolskie, Nysa, Kędzierzyn, Opole, 
Brzeg, Olesno i Głubczyce. 



Nasz szpital przyniósł zysk w poprzednim roku. Przekształcenie szpitala jest moŜliwe gdy się 
bilansuje i nasz  się bilansuje, tylko jest zadłuŜenie.  
R. Zakowicz zapytał co w sytuacji gdy to źle zadziała, kto ma prawo rozwiązać taką spółkę. 
Starosta odpowiedział, Ŝe właściciel, czyli Starostwo Powiatowe, poniewaŜ ono będzie miało 
100% udziałów. MoŜe w przyszłości zaproponuje się gminą udziały, teraz tego nie robi się,  
poniewaŜ byłoby to duŜo trudniejsze. Powiedział, Ŝe nie ma większych problemów aby 
wrócić do SPZOZ-u.  
Powiedział, Ŝe spółki funkcjonują, nie przynoszą strat, inwestują. Dobre funkcjonowanie 
spółki jest wynikiem dobrego zarządzania. 
R. Podkówka zapytał jak związki zawodowe na terenie szpitala odnoszą się do 
przekształcenia szpitala. 
Starosta odpowiedział, Ŝe związki zawodowe są racjonalne i widzą, Ŝe upór niczego nie 
przyniesie. Powiedział, Ŝe nie ma się czego obawiać. 
Przewodniczący poprosił aby zarząd powiatu zajął się tą sprawą i przypilnował, poniewaŜ są 
za to odpowiedzialni. Przypomniał, Ŝe gmina Branice przechodziła juŜ przez to i Ŝyczył 
staroście aby wszystko się udało. 
Starosta powiedział, Ŝe jakby nie chcieli Ŝeby się poprawiło to nic by się nie robiło. Nie chce 
robić czegoś co nie przyniesie efektów. Powiedział, Ŝe walczono na początku o to aby szpital 
przetrwał.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe w przypadku szpitala ocena moralna jest inna niŜ finansowa. 
Zwrócił uwagę, aby był inny dobór osób.  
Starosta powiedział, Ŝe rada nadzorcza zostanie wybrana przez powiat, a prezes zostanie 
wyłoniony w konkursie. 
Przewodniczący zapytał czy nie jest przesądzone, Ŝe prezesem zostanie Pan Bury. 
Starosta odpowiedział, Ŝe nie wiadomo czy Pan Bury będzie chciał startować w konkursie, ale 
zrobił kawał dobrej roboty. 
R. Chuchla zapytał czy zakończyło się rozliczenie konsorcjum.  
Czy była robiona symulacja i czy w projekcie statutu są zapisy, Ŝe właściciel w najbliŜszych 
np. 5 latach nie sprzeda swoich udziałów.  
Starosta odpowiedział, Ŝe konsorcjum to temat zakończony. Poinformował, Ŝe nie moŜe 
powiedzieć co będzie za 5 czy 7 lat. Statut moŜna zmienić i udziały sprzedać. Poprosił aby 
popatrzeć na duŜe miasta gdzie prywatne spółki budują szpitale. MoŜna mówić, Ŝe nie jest to 
rynek, ale jest to rynek. Symulacje były robione i na dzień dzisiejszy szpital powinien 
przynosić 1 do 2 mln. zł. zysku, są to obliczenia z 3 źródeł. Powiedział, Ŝe jest robiony 
kolejny krok i ma nadzieję, Ŝe będzie dobrze.  Powiedział, Ŝe jest zwolennikiem aby był jeden 
gospodarz, czyli spółka. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 11    Prz. 0    Wstrz. 1 
  
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej projektu 

uchwały Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach 

/ Uchwała Nr XXXVII/200/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Podczas głosowania nieobecni radny Paweł Dornfeld i radny Czesława Glapa. 
Przewodniczący podziękował Panu staroście za udzielone informacje i ogłosił 5 minut 
przerwy. 
  
Ad. 13. 
Po przerwie nieobecny Pan Starosta, Wicestarosta i radny Czesław Glapa. 



Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XLVI/217/98 Rady 
Gminy Branice z dnia 28 kwietnia 1998 roku w sprawie sprzedaŜy mienia. 

/ Uchwała Nr XXXVII/201/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 14. 
Sołtys z Włodzienina zapytał jaka to działka. 
R. Deberny wyjaśnił, która to działka. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
/ Uchwała Nr XXXVII/202/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
/ Uchwała Nr XXXVII/203/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 16. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XXIV/127/08 Rady 
Gminy Branice z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 

/ Uchwała Nr XXXVII/204/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
 
Ad.17 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XXIV/126/08 Rady 
Gminy Branice z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 

/ Uchwała Nr XXXVII/205/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad.18. 
R. Dornfeld poinformował, Ŝe nie ma kodeksu etycznego do którego na początku odnosi się 
Regulamin Pracy Rady, oraz Ŝe jest duŜo takich niedociągnięć. ZłoŜył wniosek o ściągnięcie 
regulaminu z porządku obrad. 
Przewodniczący zapytał Pani radczyni czy kodeks etyczny dotyczy tylko danej kadencji. 
P. Forystek odpowiedziała, Ŝe nie dotyczy tylko danej kadencji. 



R. Dornfeld powiedział, Ŝe nie zgadza się z tym, Ŝe kodeks jest podpisany przez radnych 
poprzednie kadencji. 
P. Forystek powiedziała, Ŝe jeŜeli jest uchwała to obowiązuje. 
R. Dornfeld zawnioskował o ściągnięcie tego punktu z porządku. Powiedział, Ŝe rada w tej 
kadencji nie głosowała nad kodeksem etycznym. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe radni składając przyrzeczenie przyrzeka  i mówi Ŝe będzie 
postępował etycznie. 
P. Forystek powiedziała, Ŝe Regulamin Pracy Rady został dostosowany do statutu i nie ma w 
nim Ŝadnych nowości.  
Przewodniczący poddała pod głosowanie Regulamin Pracy Rady Gminy Branice. 
Za. 10      Prz. 2    Wstrz. 1 
 
Ad. 19. 
Przewodniczący wprowadził do tematu. 
Zapytał czy rada jest za zmianą i będzie trzeba odwołać jednego członka Komisji Rewizyjnej. 
Zwrócił się z tym pytaniem do Pani radczyni. 
P. Forystek poinformowała, ze w sierpniu ubiegłego roku pisała opinie w tej sprawie. Prawdą 
jest, Ŝe statut określa skład Komisji Rewizyjnej trzy osobowy. Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym klub radnych ma prawo wystosować 1 członka do Komisji 
Rewizyjnej. Oznacza to, Ŝe naleŜy odwołać jednego członka komisji i powołać nowego, albo 
powołać nowy skład komisji i odwołać stary. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej naleŜy 
zmienić jeŜeli pracuje się na obowiązującym statucie. Radczyni przypomniała, Ŝe na etapie 
kiedy zmieniano statut zaznaczała tą kwestie. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe sprawę sknocił przewodniczący Komisji Statutowej. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe wyprasza sobie.  
R. Chuchla zapytał czy Komisja rewizyjna  moŜe liczyć do 5 osób. Podkreślił, Ŝe został rok 
do końca kadencji i zwrócił się do klubu radnych o wycofanie wniosku. 
R. Dornfeld zwrócił się do przewodniczącego i powiedział, Ŝe jest  zbulwersowany brakiem 
reakcji Pana Przewodniczącego w sytuacji gdy został on obraŜony przez radnego Wojciecha 
Chuchlę. Drugą sprawa jest to, Ŝe moŜna stworzyć pięcioosobową Komisje Rewizyjną. 
Poinformował, ze w statucie musi być konkretna liczba. Powiedział, Ŝe nad statutem 
głosowała cała rada, a Komisja Statutowa proponowała. Klub radnych powstał rok temu i tu 
pytania powinny być skierowane do Pana Przewodniczącego, a nie do mnie. 
R. Deptuła powiedział, Ŝe wcale by nie zaszkodziło gdyby w składzie Komisji Rewizyjnej 
znalazł się nowy członek.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe jeŜeli będzie członek klubu w Komisji Rewizyjnej to jedną 
osobę z tej komisji naleŜałoby odwołać.  
P. Forystek powiedziała, Ŝe są dwa rozwiązania. Pierwsze takie aby zmienić skład Komisji 
Rewizyjnej, drugie by zwiększyć liczebność składu Komisji Rewizyjnej przez zmianę statutu.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe moŜna jeszcze zmienić liczebność klubu. 
Jak na razie są te dwa wyjścia aby rozwiązać ten problem. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe Pan Przewodniczący miałby problem ale prawo nie działa wstecz. 
P. Forystek poinformowała, Ŝe klub musiałby dostosować się do nowego statutu.  
R. Podkówka zaproponował, aby zmienić statut przez zwiększenie liczebności Komisji 
Rewizyjnej do czterech osób.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe powołanie komisji statutowej aby zmienić ten jeden zapis jest 
bezsensu, jest marnowaniem pieniędzy podatników.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe Pan przewodniczący Komisji Statutowej przeprowadził 19  
posiedzeń. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe Pan Przewodniczący od roku nie wykonywał swoich zadań. 



Przewodniczący zaproponował aby na następnej sesji powołać Komisje Statutową. 
R. Dornfeld poprosił przewodniczącego o wykonywanie swoich obowiązków i powiedział, Ŝe 
od roku pismo Klubu Radnych jest u Pana przewodniczącego. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe na następnej sesji powołamy Komisje Statutową. 
R. Deptuła zapytał, czy Pan Przewodniczący nie naraŜa się na śmieszność. Jeszcze raz statut 
będzie wysyłany do osób, które opiniowali statut bez zastrzeŜeń. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe od roku czasu juz ta sprawa istnieje i nie zgadza się on na 
powołanie Komisji Statutowej. Zapytał dlaczego teraz nie zmienimy statutu. 
Przewodniczący poprosił o inne wnioski. 
R. Mokrzycki powiedział, Ŝe naginamy prawo. 
Przewodniczący poprosił, aby oficjalnie powiedzieć, którego członka Komisji Rewizyjnej 
odwołamy i wprowadzimy członka Klubu Radnych. 
R. Deptuła zawnioskował o rozwiązanie całej Komisji Rewizyjnej. 
R. Chuchla zawnioskował o odwołanie przewodniczącego w związku z zarzutami radnego 
Pawła Dornfelda. 
Przewodniczący powiedział, ze naleŜy przegłosować wniosek, który padł. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe nie moŜna odwołać całej komisji i poprosił o zarzuty przeciwko 
Komisji Rewizyjnej. 
R. Telega powiedział, Ŝe nie ma uwag i zarzutów do Komisji Rewizyjnej aby ją rozwiązać. 
P. Forystek poinformowała, Ŝe wnioskiem klubu jest skierowanie do Komisji Rewizyjnej 
jednego swego członka. Pierwsze rozwiązanie jest takie aby zmienić statut jeŜeli chodzi o 
liczebność komisji lub zwiększyć liczebność klubu. Czyli w takiej sytuacji nastąpiłaby 
zmiana statutu na następnej sesji. Drugie rozwiązanie to odwołanie składu komisji i 
powołanie nowej komisji z przedstawicielem klubu. Powiedziała, Ŝe jej propozycja jest taka 
aby nie odwoływać Komisji Rewizyjnej, a jedynie ją tylko zmienić w taki sposób, ze pozostać 
przy trzy osobowym składzie komisji  w którym będzie członek klubu. 
R. Deberny powiedział, Ŝe porządek obrad został juŜ przegłosowany. 
Radczyni powiedziała , Ŝe próbuje tylko rozwiązać ten problem. 
R. Deberny poprosił aby nie rozmawiać na temat wniosku. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe propozycja jest aby zmienić statut przez zwiększenie 
liczebności komisji Rewizyjnej lub klubu. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe na następnej sesji powołamy Komisję Statutowa. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe słyszał jak padły dwa wnioski. 
Przewodniczący powtórzył, Ŝe na następnej sesji odbędzie się powołanie Komisji Statutowej. 
R. Dornfeld poprosił aby dziś powołać Komisje Statutową. 
R. Deberny powiedział, Ŝe jeśli trzeba on na następnej sesji złoŜy rezygnacje. Sesje prowadzi 
przewodniczący. 
Radczyni powiedziała, Ŝe były dwa wnioski i Pan Przewodniczący decyduje, który wniosek 
jest najdalej idący. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o powołanie na następnej sesji Komisji 
Statutowej. 
Za:6    Prz.0     Wstrz.5 
Nie uczestniczyło w głosowaniu  2 radnych. 
 
Ad.20  
Przewodniczący przypomniał, Ŝe zgodnie z regulaminem mamy przyznać  3 medale, a 
zgłoszeń jest 4. 
R. Podkówka powiedział, aby medal przyznać wszystkim kandydatom. JeŜeli będzie trzeba 
wycofać to Pana z Prudnika lub z Brzegu bo przyznajemy po jednym medalu w kaŜdej 
dziedzinie. 



R. Dornfeld zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i powiedział, Ŝe wniose 
jest dla kaŜdego z tych państwa w dwóch kategoriach, więc zgodnie z regulaminem to nie 
wyklucza. 
Przewodniczący powiedział, Ŝeby przyznać czterem osobom.  
R. Chuchla powiedział, Ŝe przewodniczący nagina regulamin. 
R. Deberny powiedział aby przegłosować cztery medale. 
R. Podkówka zaproponował aby powołać Komisje Regulaminową. 
R Zakowicz powiedział, Ŝe jest to tylko regulamin nie statut. Przegłosować całą czwórkę. 
R. Mokrzycki powiedział, Ŝe działamy wbrew regulaminu, który uchwaliliśmy. 
R. Chuchla zaproponował aby odrzucić jedną osobę. 
P. Forystek powiedziała, Ŝe jeŜeli Rada chce przyznać cztery medale to moŜna, a na następnej 
sesji zmienić regulamin z mocą obowiązującą wcześniejszą. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie medalu ,,ZasłuŜony dla Gminy 
Branice’’ wszystkim kandydatom. 
Za.12    Prz.0     Wstrz. 1 

 
Ad. 21. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 12    Prz. 0    Wstrz. 1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą budŜet gminy Branice 
/ Uchwała Nr XXXVII/206/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Ad. 22. 
R. Chuchla zapytał dlaczego nie otrzymał załączników, które powinny być dołączone do 
wniosku o dotacje. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 11    Prz. 0    Wstrz. 2 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 
/ Uchwała Nr XXXVII/207/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 23. 
Przewodniczący poinformował, ze wpłynęły dwie skargi do rady i przedstawił skargę na 
radnego Mariana Podkówkę. 
Radczyni powiedziała, Ŝe naleŜy odpisać, Ŝe o jakiekolwiek roszczenia Panie mogą się starać 
na drodze cywilno-prawnej. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe musimy odpowiedzieć. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe napisano bzdury, Ŝe ma on prawo bronić załogi i moŜe na ten 
temat coś powie Pani radna Janina Pawluś. 
R. Pawluś przybliŜyła sprawę radnym. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe naleŜy odpisać, Ŝe rada nie moŜe rozpatrzyć tej skargi. 
R. Podkówka powiedział aby naleŜy odpisać, Ŝe nie jest to w kompetencji rady i przedstawił 
przykład z pracy pielęgniarek. 
R. Pawluś powiedziała, Ŝe nie jest tak jak mówi radny Podkówka. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wpłynęła jeszcze jedna skarga od Pani Ludmiły 
Starzyńskiej w sprawie wykupu mieszkania. 



Radczyni zapytała czy jest to skarga czy wniosek. 
Przewodniczący zaproponował aby odpisać, Ŝe rada podjęła juŜ uchwałę w tej sprawie. 
Sołtys śłobicki powiedział, Ŝe chciałby aby we Włodzieninie odbyło się zebranie w sprawie 
zagospodarowania przestrzennego, którego nie było. Zgłosił wniosek aby dla sołectwa 
przyznano jednego pracownika, który będzie dbał o porządek.  Poprosił o przekazanie jego 
wniosków Panu Wójtowi. 
 
Ad. 24. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

 
 

 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała : 
 
K. Herbut 
 
 
 
 


