
Protokół Nr XXXVIII/09  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 23 czerwca 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, 
Marzena Forystek – Radca prawny 
Lucyna Chciuk – Rasiuk – członek NZOZ-u ,, Zdrowie Rodziny,, Sp. z o.o.  
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 obiektów sportowych na terenie gminy Branice. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla Gminy Branice’’. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Branice środków 

stanowiących fundusz sołecki. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu „Odnowa 

wsi” w województwie opolskim. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Branice. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej  budŜet gminy Branice. 
16. Przyjęcie zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont dróg gminnych. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/ 195/ 09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 
2009 r.  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę 
Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla   nauczycieli. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości (działka nr 113 połoŜona w miejscowości 
Jabłonka ). 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek ( działki nr: 202, 148 i 145 połoŜone w miejscowości 
Posucice ). 
21. Podjęcie uchwały w sprawie dzierŜawy nieruchomości połoŜonych w miejscowości Włodzienin. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości (działka Nr 247/3 połoŜona w   miejscowości 
Wiechowice ). 
23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości ( działki nr: 187 i  185 połoŜone w miejscowości 
Posucice ). 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 
2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  i określenia trybu ich 
pobierania. 
25. Wolne wnioski i zapytania. 
26. 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 13. 
 
Ad. 3. 
R. Dornfeld zgłosił wniosek o przełoŜenie punktu dot. przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji 
na następną sesje, poniewaŜ protokół z sesji zgodnie ze statutem musi odzwierciedlać 
przebieg sesji, a ten protokół nie odzwierciedla przebiegu poprzedniej sesji. W wielu 
miejscach wypowiedzi radnych są włoŜone w usta innych osób, a części wypowiedzi brakuje. 
Przewodniczący poprosił radnego Pawła Dornfeld aby zgłosił swoje zmiany do protokołu. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe bez nagrania, którego udostępnienia odmówiono, nie jest wstanie 
zgłosić dokładnych uwag i poprosił o uzupełnienie protokołu. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe jak została wycięta 1/3 sesji dot. elektrowni wiatrowej to nikt nie 
widział problemu. 
Wszedł radny Roman Lenartowicz. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe zgodnie ze statutem protokół ma wiernie odzwierciedlać przebieg  
sesji. 
Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu 16 dot. zmian w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym i wyjaśnił na czym polegają zmiany. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe są dwa wnioski, jeden o usunięcie punktu dot. przyjęcia 
protokołu i drugi o dopisanie punktu 16 do porządku obrad w sprawie zmian w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek – usunięcie z porządku obrad 
punktu 4: 
Za:3   Przeciw:10    Wstrz.:1 
Przewodniczący poddał pod głosowanie drugi wniosek – dodanie do porządku obrad punktu 
16 dot. zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
Za:14   Przeciw:0    Wstrz.:0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 13   Przeciw:0    Wstrz.:1 
 
Ad.4 
R. Chuchla zawnioskował o odrzucenie protokołu. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe protokół został juŜ wprowadzony do porządku i poprosił o 
uwagi do protokołu. 
R. Dornfeld zawnioskował o to by protokół odzwierciedlał przebieg sesji. Powiedział, Ŝe 
wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego są włoŜone w usta Pana Przewodniczącego w 
punkcie 19 i są jeszcze inne takie przypadki. Powiedział, Ŝe zwrócił się o udostępnienie 
nagranie ale nie zostało mu udostępnione. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe tak został opracowany statut, Ŝe nagranie słuŜy do 
przygotowania protokołu. 
R. Dornfeld odpowiedział, Ŝe wg statutu protokół ma wiernie odzwierciedlać przebieg sesji. 



R. Telega poprosił aby kontynuować sesje, poniewaŜ porządek obrad został juŜ 
przegłosowany. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe wniosek o ściągnięcie protokołu z porządku obrad radnego P. 
Dornfeld nie został przyjęty. Sam zgłosił wniosek formalny o odrzucenie treści protokołu. 
P. Forystek powiedziała, Ŝe rada decyduje jaki jest porządek obrad i decyduje o tym czy 
przyjąć protokół czy nie. JeŜeli będzie punkt dot. przyjęcia protokołu to rada będzie głosować 
o przyjęciu albo i nie. W tej chwili złoŜenie wniosku Ŝeby wykreślić punkt dot. przyjęcia 
protokołu z poprzedniej sesji jest spóźniony, poniewaŜ porządek obrad rada juŜ 
przegłosowała.. 
R. Bryl powiedziała, Ŝe chciałaby aby jej wypowiedź podczas rozmowy z Panią dyr. 
Powiatowego Urzędu Pracy teŜ została uzupełniona. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe nie powinno to być problemem i poprosił aby zgłaszać inne 
wnioski. 
R. Dornfeld zapytał, czy brakujące wypowiedzi zostaną uzupełnione. 
Przewodniczący zapytał urzędnika, który sporządza protokół czy jest to moŜliwe. 
P. K. Herbut odpowiedziała, Ŝe postara się uzupełnić. 
 
Ad.5.  
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
R. Podkówka powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o stanowisko, które radni dzisiaj otrzymali to uwagi 
są i naleŜy wnieść do niego poprawki. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe uwaŜa aby te stanowisko przegłosować w wolnych wnioskach 
i wtedy będziemy zgłaszać uwagi do niego. 
Wójt powiedział, Ŝe gminy nie reprezentuje tylko Rada Gminy. Powiedział, Ŝe czekał na 
propozycje radnych i jeŜeli dziś nie będzie Ŝadnych to takie stanowisko zostanie zawiezione. 
R. Podkówka powiedział, ze to Pan Wójt się nie dogadał. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe tym stanowiskiem zajmiemy się w punkcie wolne wnioski.  
 
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. Poinformował, Ŝe uczestniczył w spotkaniu z 
członkami zarządu, podczas którego był poruszany temat zbiornika we Włodzieninie. 
R. Zakowicz poinformował, Ŝe na Komisji BudŜetowo-Finansowej obecny był Pan Wójt, 
Przewodniczący Rady. 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. Komisje 
zajmowały się porządkiem obrad sesji. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli : 
R. Deptuła Z.– 1 int. 
R. Podkówka – 1 int.w sprawie koszenia dróg powiatowych (ustnie), 
R. Bryl B – 1 int. 
R. Szyhyński M – 1 int. 



 
Ad.10. 
Wójt udzielił informacji (załącznik do protokołu) 
Przewodniczący zapytał czy są pytania i czy trwają przygotowania do otwarcia basenu. 
Wójt odpowiedział, Ŝe basen jest otwarty, tylko czekamy na pogodę. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14   Prz. 0    Wstrz. 0 
  
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla 

Gminy Branice” i okre ślenia zasad jego przyznawania  
/ Uchwała Nr XXXVIII/208/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 12 
Wójt poinformował, ze skarbnik juŜ wyjaśniał ten temat. Zgodnie z uchwałą z 20 lutego 
2009r. taka uchwała będzie podejmowana co roku do 31 marca, a w tym roku wyjątkowo do 
30 czerwca. Następnie na podstawie liczby mieszkańców będą wyliczone środki dla 
poszczególnych sołectw i dostarczone sołtysom. Kolejny krok to zebranie wiejskie, które 
musi zatwierdzić wniosek i następnie składanie do dnia 30 września wniosków sołectw na 
jaki cel chcą przeznaczyć wyliczone im środki. JeŜeli zadania wymienione we wniosku nie 
będą się kwalifikować wniosek moŜe zostać odrzucony. Zmiany w środkach sołeckich będą 
radykalne. W budŜecie przyszłego roku te środki będą zapisane pod odpowiednim 
paragrafem. Za to będzie odpowiedzialna gmina. Nie wiadomo co będzie z środkami, które 
dotychczas były przydzielane sołectwom. W lipcu kaŜde sołectwo otrzyma wyliczenie. 
R. Telega powiedział, Ŝe przyznajemy fundusz sołecki ale nie wie czy do końca rozumie ten 
temat. 
Wójt odpowiedział, Ŝe podstawową sprawą jest kwota bazowa, jest wzór który pozwoli 
obliczyć sumę bazową. Następnie wg innego wzoru przyznane zostaną pieniądze dla 
poszczególnych sołectw. 
R. Glapa powiedział, Ŝe teraz mamy przeznaczone dla sołectw 70 tys. zł., a  w ramach tego 
programu wzrośnie  do około 210 tys. zł. i jeszcze jakaś kwota na utrzymanie czystości. To 
nie jest mały wydatek z budŜetu gminy. 
Wójt powiedział, Ŝe jest ustawa i rada teŜ moŜe podjąć uchwałę, Ŝe nie przyznaje. Wszystkie 
zadania robimy na terenie swojej gminy. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe na pewno pobudzi to mieszkańców do prac.  
 
Podczas głosowania nieobecny radny Wojciech Chuchla. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz. 0    Wstrz. 0 
  
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w 

budŜecie Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki 
/ Uchwała Nr XXXVIII/209/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13. 
podczas głosowania nieobecny radny Wojciech Chuchla. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz. 0    Wstrz. 0 
  



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 
Rady Gminy Branice z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice 

do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim 
/ Uchwała Nr XXXVIII/210/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Wszedł radny Wojciech Chuchla. 
 
Ad. 14. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14   Prz. 0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 
miejscowości Branice 

/ Uchwała Nr XXXVIII/211/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 15 i 16. 
R. Podkówka zwrócił się do Pana Przewodniczącego, Ŝe Pan Wójt zabronił przychodzeniu 
urzędnikom na komisje. Jako komisja poproszono takŜe o informacje na temat przetargów ale 
nie otrzymano ich, poinformowano tylko radnych, Ŝe w Internecie są takie informacje. 
Wydrukowano te informacje i okazało się, Ŝe do przetargu startował tylko jeden oferent. 
Gmina ma spłacać inwestycje 8 lat, a do przetargu startował tylko jeden oferent. 
Druga sprawa to wynagrodzenie pracowników samorządowych, a chodzi o rozporządzenie 
Rady Ministrów z marca 2009 r.  w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem płaca minimalna od 1 kwietnia powinna  być wyrównana. 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zmian w budŜecie, moŜe dzisiaj otrzymamy 
informacje. 
Radczyni przyznała, Ŝe rozporządzenie obowiązuje od pierwszego kwietnia. 
Wójt poprosił aby zadać pytanie. 
R. Podkówka powiedział, Ŝeby nie robić przetargów jak staje tylko jeden oferent. 
Wójt odpowiedział, Ŝe przetarg został właściwie ogłoszony. Powiedział, Ŝe jak w gminie 
dobrze się dzieje to naleŜy szukać dziury w całym. Powiedział, Ŝe zaczyna coś przeszkadzać 
Panu Radnemu. Potwierdził, Ŝe od pierwszego kwietnia nastąpiła zmiana wynagrodzenia. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o drogi to cena kosztorysowa wyniosła ponad 
800 tys. zł. Myślą, Ŝe było to korzystne. Przetarg był ogłoszony i nie mamy wpływu ile ofert 
wpłynie. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe pojechał do sąsiedniej gminy i pokazano mu wszystkie 
dokumenty, a u nas nie pokazuje się radnym. Powiedział, Ŝe nie ma nic do ukrycia. 
Przewodniczący powiedział, ze śledził te informacje w Internecie. 
R. Chuchla poprosił Pana Przewodniczącego o udzielenie informacji, które drogi będą 
robione. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe czytał te informacje ale nie pamięta. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe poproszono Pana Wójta o wykaz dróg, które w ramach tej kwoty 
będą robione. Dostaliśmy informacje, ale do tego powinny być dołączone takie załączniki jak: 
ile metrów, jakie drogi. Pytanie brzmiało, które drogi będą robione. Zapytał radnego 
Debernego czy wie. 
R. Deberny odpowiedział, Ŝe wie.  
Pani Forystek powiedział, Ŝe w kwestii formalnej dokumentacja określa przedmiot zamówień 
publicznych. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe nie ma tej dokumentacji i chciałby ją zobaczyć. 
R. Deberny powiedział, Ŝe w zeszłym roku radni otrzymali od Wójta wykaz dróg z wyceną. 



R. Podkówka powiedział, Ŝe w zeszłym roku niektóre drogi zostały wykreślone. Jeśli radny 
chce zobaczyć dokumentacje to naleŜałoby pokazać. Powiedział, Ŝe nie wie dlaczego zabrania 
się uczestnictwa urzędnikom w komisjach. 
Wójt powiedział, Ŝe do dyspozycji radnych na komisjach jest on, jego zastępca i skarbnik. 
Jeśli nie ma tych osób wtedy w komisjach uczestniczą pracownicy. Powiedział, Ŝe Pan radny 
ma wysokie mniemanie o sobie. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe otrzymał pismo i 3 dni wcześniej zgłosił chęć uczestnictwa 
pracowników w komisjach.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe uzgodnione jest, Ŝe do dyspozycji komisji jest Pan Wójt, 
jeŜeli nie moŜe to wtedy wyznaczeni pracownicy. 
R. Podkówka zapytał, czy zostanie wypłacone wynagrodzenie minimalne pracownikom. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak. 
R. Chuchla zapytał co to za pieniądze  w załączniku nr 3. 
Wójt odpowiedział, ze na drogi i wyjaśnił dlaczego taka kwota. 
R. Dornfeld zapytał co z pozostałą częścią drogi od ul. Szpitalnej do skrzyŜowania z ul. 
Słoneczną, która nie jest zaplanowana. 
Wójt odpowiedział, Ŝe ewentualnie w przyszłym roku. Ten odcinek drogi jest lepszy. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe tam jest droga trochę lepsza ale teŜ wymaga remontu. 
Wójt odpowiedział, Ŝe w przyszłym roku. 
R. Telega zapytał czy jest chronologia od którego odcinka zaczynamy remont dróg. JeŜeli jest 
taka informacja to prosi o przedstawienie. 
Wójt odpowiedział, Ŝe zacznie się od południa, a we Włodzieninie na końcu. 
R. Telega poprosił aby udzielić tej informacji na piśmie. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe zawsze przy uchwalania zmian w budŜecie naleŜy dołączyć 
załącznik z informacją co będzie robione. 
R. Podkówka poprosił aby Pan Przewodniczący i  Pan Wójt wysłali taką chronologie 
wykonywanych dróg dla radnych. 
Wójt odpowiedział Ŝeby zgłosić taki wniosek. 
R. Podkówka złoŜył wniosek o przygotowanie harmonogramu wykonywanych dróg. 
R. Deptuła powiedział, Ŝe harmonogram dostaniemy ale bez dat. 
Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek o przygotowanie harmonogramu 
wykonywanych dróg. 
Podczas głosowania nieobecny radny Eugeniusz Deberny. 
Za:11     Prz.:0    Wstrz.:2 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecny radny Eugeniusz Deberny. 
Za : 12     Prz.:0    Wstrz. 1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą budŜet Gminy Branice 
/ Uchwała Nr XXXVIII/212/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
 
Przewodniczący odczytał projekt zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i przystąpiono 
do głosowania.  
Podczas głosowania nieobecny radny Eugeniusz Deberny 
Za:12     Prz.:0    Wstrz.:1 

Rada Gminy Branice zmieniła Wieloletni Plan Inwestycyjny. 
(załącznik do protokołu) 



Ad. 17. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecny radny Eugeniusz Deberny. 
Za : 13     Prz.:0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
/ Uchwała Nr XXXVIII/213/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
P. L. Chciuk – Rasiuk powiedziała, Ŝe nie mogła się spotkać z Panem Wójtem i dlatego 
przyszła dziś na sesje. Przez dwa tygodnie nie moŜe się skontaktować z Wójtem, a nawet 
sekretarka umieściła ją na listę oczekujących. Sprawa dot. spółki ,,Zdrowie Rodziny’’, którą 
reprezentuje. Powiedziała, Ŝe zadzwonił do niej Pan doktor, który przyjmuje w Ośrodku 
Zdrowia we Włodzieninie i poinformował, Ŝe po rozmowie z radnym uzyskał informacje, Ŝe 
spółka ma umorzony czynsz za Włodzienin, a w zamian za to zobowiązała się dokończyć 
remont drugiej części nie wyremontowanego dachu. 
Poinformowała, Ŝe nie ma takiej umowy między spółką, a gminą. Rachunki za czynsz są do 
przedłoŜenia. Dziś przyszła, aby uzyskać informacje i odpowiedź. 
 
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Ad. 18. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecna radna Bernadetta Bryl. 
Za : 11   Prz.:0    Wstrz. 2 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/ 195/ 09 Rady 
Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r.  w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla   nauczycieli. 

/ Uchwała Nr XXXVIII/214/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 19 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecna radna Bernadetta Bryl. 
Za : 13   Prz.:0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
/ Uchwała Nr XXXVIII/215/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 20. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecna radna Bernadetta Bryl. 
Za : 13   Prz.:0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zamiany działek 
/ Uchwała Nr XXXVIII/216/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 21. 
Sołtys J. śłobicki zapytał co to za działka.  



Przewodniczący odpowiedział, Ŝe wpłynęło podanie Pani Krystyny Pilch o sprzedaŜ 
mieszkania. 
R. Glapa powiedział, Ŝe to lokal apteczny. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecna radna Bernadetta Bryl. 
Za : 12    Prz.:0    Wstrz. 0 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierŜawy nieruchomości. 
/ Uchwała Nr XXXVIII/217/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

W głosowaniu nie uczestniczył radny Wojciech Chuchla. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe jest błąd w uchwale. 
R. Deberny powiedział, Ŝe składano podanie o sprzedaŜ, a nie dzierŜawę. 
P. Forystek powiedziała, Ŝe w tytule uchwały jest błąd, powinno być w sprawie sprzedaŜy. 
Przewodniczący poddajemy pod głosowanie jeszcze raz uchwałę w sprawie sprzedaŜy. 
R. Dornfeld zapytał co z poprzednio przegłosowaną uchwałą w sprawie dzierŜawy. 
P. forystek powiedziała, Ŝe jej zdaniem uchwała jest juŜ przegłosowana, teraz naleŜałoby 
poprawić tytuł tej uchwały. 
R. Dornfeld odpowiedział, Ŝe zgodnie statutem art. 39, pkt. 2 uchylenie lub zmiana podjętej 
uchwały moŜe nastąpić w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niŜ na następnej 
sesji.  
R. Glapa zapytał czy moŜemy zmienić tylko nagłówek.  
Radczyni odpowiedziała, Ŝe merytorycznie uchwała dotyczy sprzedaŜy, nastąpił błąd w 
tytule. My nic merytorycznie nie zmieniamy. Prostujemy na bieŜąco błąd polegający na złym 
zatytułowaniu tej uchwały. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe nie głosujemy. 
P. Forystek powiedziała, Ŝe uchwała została źle zatytułowana.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe przegłosowaliśmy uchwałę w sprawie sprzedaŜy. 
 
Ad. 22. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecna radna Bernadetta Bryl. 
Za : 12    Prz.:0    Wstrz. 1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
/ Uchwała Nr XXXVIII/218/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 23. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecna radna Bernadetta Bryl. 
Za : 12    Prz.:0    Wstrz. 1 
  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości. 
/ Uchwała Nr XXXVIII/219/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.24. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Podczas głosowania nieobecna radna Bernadetta Bryl. 
Za : 12    Prz.:0    Wstrz. 1 
  



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 
Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  i określenia trybu ich 

pobierania 
/ Uchwała Nr XXXVIII/220/09 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 25. 
R. Chuchla zwrócił się do Pani Forystek i powiedział, Ŝe teraz jest rozmowa o błędzie w 
projekcie uchwały, a na tym dokumencie jest podpis Pani Forystek. 
P. Forystek odpowiedział, Ŝe otrzymała projekty do zaopiniowania w ostatniej chwili, a radni 
otrzymują materiały 14 dni przed sesją i nie zauwaŜyli tego błędu. 
R. Podkówka zgłosił uwagi do stanowiska przedstawionego przez Pana Wójta. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe do stanowiska dodajemy dwie kwestie: dopisać w punkcie 1 
od drogi powiatowej nr 12480 i w punkcie 2 badania hydrologiczne po stronie polski 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawione stanowisko w sprawie projektu pn. 
,,ObniŜenie ryzyka powodziowego w dorzeczu górnej Opawy przy pomocy mniejszego 
zbiornika Nove Herminovy z wykorzystaniem innych zabezpieczeń’’ 
Podczas głosowania nieobecna radna Bernadetta Bryl 
Za:12    Prz.:0   Wstrz.:1 
 
R. Podkówka powiedział, Ŝe drogi powiatowe nie są łatane. 
Weszła Radna Bryl Bernadetta. 
Sołtys J. śłobicki powiedział aby do malowania przystanków dołoŜył się PKS i aby zrobić 
spotkanie we Włodzieninie w sprawie zagospodarowania przestrzennego. Zgłosił potrzebę 
zrobienia parkingu za cmentarzem we Włodzieninie. Zaproponował, aby w gminie tez 
utworzyć komisje bezpieczeństwa. 
R. Telega poprosił aby udzielić informacji ze spotkania w sprawie zbiornika we Włodzieninie 
o którym mówił r. Podkówka na początku sesji. 
Wójt odpowiedział, Ŝe zbiornik we Włodzieninie ma jeszcze gwarancje. Badania będą 
robione i firma, która robiła zbiornik będzie musiała poprawić. Do sierpnia ma to zostać 
wykonane i zbiornik ponownie zostanie napełniony. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe podłoŜe jest tak niestabilne i będzie przepuszczać wodę. 
Powiedział, Ŝe w tamtym roku Komisja Real. Zad. Społ. Ośw. i OSP przeprowadziła kontrole 
obiektów sportowych i są wyniki. Powiedział, Ŝe wreszcie coś się będzie dziać w SP we 
Włodzieninie. Zasugerował, Ŝe dobrze by było wyremontować świetlice w SP we 
Włodzieninie na którą był projekt. 
Sołtys J. śłobicki powiedział, Ŝe był stróŜem zalewu od początku i nie widział Ŝadnych 
przecieków. Jego zdaniem zostało to naruszone gdy Pan Chmielewski wydobywał Ŝwir. 
Sołtys B. Gajewska zapytała Wójta kiedy będą robione pomieszczenia gospodarcze we 
Włodzieninie – Kolonii. 
Wójt powiedział, Ŝe planowane to było prawdopodobnie na drugie półrocze i wróci on do tej 
interpelacji. 
Sołtys J. śłobicki zapytał czy moŜe uzyskać odpowiedź na pytania, które zadał. 
Wójt odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o parking to jest to teren parafii. A Komisja Porządku 
Publicznego juŜ jest, która ma określone zadania. 
R. Deberny zapytał czy jest kontynuowane przejęcie terenu przy Ośrodku Zdrowia we 
Włodzieninie. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak. 
R. Telega przypomniał o temacie parkingu koło urzędu. 



Wójt odpowiedział, Ŝe nie ma terenu. 
R. Deberny powiedział, Ŝe moŜe ten boczny trawnik zlikwidować koło urzędu. 
Sołtys G. Czepczor podziękowała Panu Wójtowi za demontaŜ ubikacji. 
  
Ad. 24. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

 
 

 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała : 
 
K. Herbut 
 
 


