
Protokół Nr XLVII/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 16 lutego 2010 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Zbigniew Białek – Zastępca Kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem, Oddziału 
Terenowego ANR w Opolu. 
Stefan Grefling – Radca prawny, 
Sołtysi. 
 
 

Porządek obrad 
Rady Gminy Branice 

w dniu 16 lutego 2010 r. 
 

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. 

9. Interpelacje radnych. 

10. Informacja w zakresie współpracy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z 

Gminą Branice. 

11. Sprawozdanie Komisji Rozwiąz. Probl. Alkoh. i uzależnień z realizacji zadań 

zawartych w Gm. Programie za 2009 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2010 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2010 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy 

Branice z dnia 29 kwietnia 1997r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do 

programu „Odnowa wsi” w woj. opolskim. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę 

przedszkoli publicznych. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Branice wysokości 

dodatku specjalnego 

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  

zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie ścieków. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na „zakup wyposażenia OSP”. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na „zakup wyposażenia OSP ”. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie inwestycji 

„Parkowe miejsca spotkań w Branicach i Włodzieninie ”. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie inwestycji 

„Parkowe miejsca spotkań w Bliszczycach i Grodczanach ”. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie inwestycji „Park 

historyczny we Włodzieninie”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na „aktualizacje i wykonanie 

dokumentacji ”. 

            25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice 
 
 26. Wolne wnioski i zapytania. 

27. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji. 
Powiedział, aby do porządku obrad wprowadzić jako pkt. 13 „Podjęcie uchwały w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.” 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 13. 
Za: 15   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
Za: 15   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
 



Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
Zwrócił uwagę, że zostały złożone wnioski na termomodernizację szkoły we Włodzieninie 
oraz, że Gmina Głubczyce złożyła wniosek na budowę drogi Lewice – Zubrzyce wraz z 
obwodnicą Zubrzyc. 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
Poinformował, że uczestniczył z R. Dornfeldem, R. Podkówką, Panem Ł. Wierciochem w 
turnieju tenisa stołowego samorządu zajmując pierwsze miejsce. Dodał, że w im. Rady 
Gminy zorganizował międzynarodowy turniej tenisa stołowego oraz, że w sobotę odbędzie 
się turniej piłki nożnej juniorów o puchar Wójta. 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka powiedział, Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
zajmowała się porządkiem obrad sesji, natomiast Komisja Rewizyjna zajmowała się skargą na 
Wójta Gminy Branice. Dodał, że Pan W. Lenartowicz jest skromny i nie poinformował, że 
zajął pierwsze miejsce w turnieju tenisa stołowego, za co mu gratuluje. 
R. Zakowicz powiedział, że Komisja Budżetowo – Finansowa zajmowała się porządkiem 
obrad sesji. 
R. Glapa powiedział, że Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych pracowała nad 
porządkiem obrad sesji. 
R. Kawulok powiedział, że Komisja Rolno – Ekologiczna zajmowała się porządkiem obrad 
sesji. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady. 
Wszedł Radca Prawny S. Grefling. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złożyli: 
R. Szyhyński – 1 int.  
 
Ad. 10. 
Z. Białek powiedział, że współpraca agencji z wszystkimi gminami polega na współudziale w 
utrzymaniu, tworzeniu infrastruktury poprzez przekazywanie nieruchomości na cele 
publiczne. Agencja przekazuje gminom nieodpłatnie niezbędne tereny na urządzenia 
infrastrukturalne i w tej części gmina otrzymała od agencji 8,72 ha od 2003 r. W roku 2009 
gmina otrzymała 118 m2 z przeznaczeniem na szatnie dla klubu sportowego w Wysokiej. 
Kolejną dziedziną współpracy jest współudział w budowie infrastruktury na terenie gmin, w 
których znajdują się osiedla po byłych PGR-ach, gdzie zachodzi potrzeba odbudowy, bądź 
remontu infrastruktury. Wsparcie gminy przez agencję od 2005 roku wyniosło 1mln 300 tys. 
zł. W roku 2009 roku nie było takiego wsparcia, natomiast w roku 2008 wyniosło 88 tys. i 
180 tys. na remonty dróg. W tym roku Opolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa dysponuje kwotą ok. 4 mln zł i dotyczy to trzech województw, które 
obsługuje: Małopolskę, Śląsk i Opolszczyznę. Podział dostępnych środków oraz wybór, które 
zadania finansować jest dość trudny, ponieważ potrzeby są ogromne. Ważne jest, gdy gmina 
zgłasza szybko potrzeby, deklaruje swój wkład finansowy w 30%, wtedy agencja może dać, 
do 70% ale nie więcej niż 300 tys. zł na jedno zadanie. Ważne jest, aby zadanie zakończyło 
się w jednym roku, najlepiej, gdy umowa jest podpisywana na początku roku, a do końca roku 
pieniądze są rozdysponowane. Przewidywany jest udział agencji w inwestycjach dot. 
oczyszczalni w Dzbańcach i Wysokiej. Wszystko zależy od technologii i opracowanego 



kosztorysu. Z każdym rokiem pomoc finansowa maleje, kilka lat temu agencja dysponowała 
kwotą 8 mln zł, obecnie dysponuje kwotą 4 mln zł. 
R. Telega powiedział, że z wypowiedzi Pana Z. Białka wynika, że w 2009 gmina żadnej 
pomocy nie otrzymała. 
Z. Białek powiedział, że z inf., które zostały mu przekazane tak wynika. 
Sołtys Włodzienina zapytał, czy agencja zajmuje się także sprawą zalesiania gruntów. 
Z. Białek odpowiedział, że nie, jedynie jest rodzaj wsparcia dla byłych pracowników PGR-
ów, którzy mogą skorzystać z dotacji na zalesianie do 2 ha powierzchni. 
R. Deptuła zapytał o działkę w miejscowości Jędrychowice, w sprawie, której był wniosek o 
wydzielenie części działki na wybudowanie przystanku autobusowego dla dzieci, które jeżdżą 
do szkoły. Dojazd do szkoły we Włodzieninie odbywa się przez Jędrychowice, dzieci 
wychodzą przed wieś nie mając żadnego zadaszenia. 
Z. Białek odpowiedział, że jeżeli jest taka potrzeba i są spełnione wymagania, agencja w 
100% realizuje zapotrzebowanie gminy. Musi być zachowany cel publiczny, przeznaczenie 
zgodne z planem i wtedy agencja zawsze udziela wsparcia, jeśli tylko Wójt o takie wystąpi. 
Sołtys Włodzienina powiedział, że we Włodzieninie naprzeciwko ośrodka zdrowia jest 
działka Agencji Rolnej Skarbu Państwa, działkę tą dzierżawi Pan Wojtuś – czy nie jest 
możliwość, aby część działki odstąpić na parking. 
Z. Białek powiedział, że tak jak wcześniej powiedział, jeżeli są spełnione warunki, to nie ma 
żadnego problemu, nawet, jeśli działka jest dzierżawiona, to, z tego tytułu agencja może 
wydzielić część działki, którą wyłączy z przedmiotu dzierżawy. Muszą być jednak spełnione 
odpowiednie warunki, aby taka działka mogła być przekazana na infrastrukturę. Nie można 
przekazać nieruchomości rolnej, która w planie nadal jest przeznaczona na cele rolne. 
Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i udzielenie informacji, ogłosił 5 min 
przerwę. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Rady poinformował, że o tym punkcie była dyskusja na komisjach, inf. w tej 
sprawie zostały przekazane (stanowi załącznik do protokołu). 
 
Ad. 12 
Wyszedł R. Chuchla 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14     Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Ad. 13 
Wyszedł R. Deberny 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Ad. 14 
Wszedł R. Deberny i R. Chuchla 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15     Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Ad. 15 



R. Podkówka powiedział, że Komisja pozytywnie opiniuje, jednak zwrócił uwagę, że rodzic 
powinien wiedzieć o tym, jakie prawa mu przysługują i w jakich sprawach może wystąpić do 
dyrektora. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
R. Dornfeld powiedział, że uchylamy inną uchwałę i inna uchwała będzie przyjmowana, jak 
to wygląda pod względem prawnym. Uchwała, która jest uchylana ma inną nazwę niż ta, 
która jest uchwalana. 
Radca powiedział, że uchwała, która jest uchylana brzmiała „ w sprawie ustalenia czasu pracy 
realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne” Od czasu, kiedy była uchwalana uchwała 
w 1999 r. wiele się zmieniło w systemie oświaty. Obecnie ustawa o systemie oświaty 
wyraźnie mówi o tym, jakie jest minimum programowe, w jakich godzinach może być 
realizowany program. Nie ma podstawy prawnej do regulowania tego, co wcześniej było 
regulowane, czyli ustalania czasu pracy realizacji podstaw programowych. W tej chwili art. 
14 ust. 5 mówi, że opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 
ustala Rada Gminy, która uchwalając nową uchwałę musi mieścić się w ramach 
upoważnienia ustawowego, dlatego zakres tej uchwały jest węższy. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15     Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Ad. 16 
Wszedł Radny Powiatu Głubczyckiego T. Krupa. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13     Prz.:0    Wstrz. 2 
 
Ad. 17 
R. Podkówka powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
stwierdził, że proponowane ceny przez Zakład Gospodarki Komunalnej są cenami wysokimi, 
szczególnie, jeśli chodzi o odprowadzanie ścieków. Komisja zapytała panią kierownik czy nie 
można zrobić jakiś oszczędności dla obniżenia cen, okazało się, że nie ma takiej możliwości, 
wręcz przeciwnie potrzeba pieniędzy, gdyż sterownia hydroforni w Bliszczycach jest do 
wymiany. Komisja pozostawiła tę kwestię radnym do własnej decyzji. 
R. Zakowicz powiedział, że Komisja Budżetowo – Finansowa rozmawiała na ten temat 
bardzo długo. Komisja opiniuje negatywnie projekt uchwały. 
R. Glapa powiedział, że Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych nie zajęła 
stanowiska w tej sprawie. 
R. Kawulok powiedział, że komisja Rolno – ekologiczna nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 
R. Podkówka powiedział, że sytuacja na przyszłość nie szykuje się lepsza, ponieważ gmina 
się starzeje, zakładów nie przybywa i należy liczyć się z tym, że te opłaty mogą być coraz 
droższe. 
R. Dornfeld powiedział, że należy także rozważyć jeszcze jeden problem, ponieważ w tej 
chwili wzrost na wodzie wynosi ponad 10%, na ściekach prawie 25% w tym roku. Należy się 
zastanowić nad reorganizacją całego zakładu, jak to zrobić. W chwili obecnej istnieje problem 
tego typu, że część mieszkańców płaci za odprowadzanie ścieków, a część nie, ponieważ nie 
ma nawet takiej możliwości, aby odprowadzać ścieki. 
R. Podkówka powiedział, że ma nadzieję, iż problem się wyrówna się po powstaniu 
oczyszczalni ścieków gdzie powstanie zrzut nieczystości, które będą odbierane beczkowozem 
i ludzie będą płacić za odbiór ścieków. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 2    Prz.: 10    Wstrz. 3 
 



Ad. 18 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14     Prz.:0    Wstrz. 1 
 
Ad. 19  
Przewodniczący Rady powiedział, że jest propozycja, aby z podejmowanych projektów 
uchwał wykreślić zapis procentowy, ponieważ rzeczywista wartość kredytu wystąpi po 
procedurze przetargowej. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15    Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Ad. 20 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 15    Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Ad. 21 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
R. Podkówka powiedział, że 4 lata temu nie udała się sprawa związana z parkowymi 
miejscami spotkań. Obecnie to się uda i jest to coś bardzo dobrego, są to nowe inwestycje i to 
cieszy. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14    Prz.:0    Wstrz. 1 
 
Ad. 22. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 14    Prz.:0    Wstrz. 1 
 
Ad. 23 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
R. Podkówka powiedział, że drogi jest to koszt, bo aż ok. 1 mln zł, ale Wójt wyjaśnił komisji, 
że 85% kosztów inwestycji będzie pochodziło z dotacji, więc opłaci się tego typu inwestycja. 
Wójt powiedział, że sprawa jest przesądzona, ponieważ jest podpisana umowa, w której jest 
ustalony % dofinansowania. Jest to maksymalna kwota wartości inwestycji, po przetargu nie 
można się jednak spodziewać znacznych oszczędności, ponieważ w Polsce jest niewiele firm, 
które mogą się tym zająć pod szczególnym nadzorem konserwatorskim.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 12    Prz.:0    Wstrz. 3 
 
Ad. 24 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz.:0    Wstrz. 2 
 
Ad. 25 
R. Podkówka powiedział, że Pan Malewicz zwrócił się do Gminy Branice z wnioskiem o 
udostępnienie, inf. o występach artystycznych w Bliszczycach i we Włodzieninie. Chciał się 
dowiedzieć ile było występów organizowanych i za jaką kwotę. Odpowiedź Wójta w tej 
sprawie nie zadowoliła Pana Malewicza w związku, z czym została złożona skarga na Wójta 



Gminy Branice do Rady Gminy Branice. Informacja była nie pełna, skarga dot. tego, iż coś 
zastało zatajone. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że odpowiedź przestawiona przez Wójta jest 
informacja nie pełną. Z analizy dokumentacji wynika, że odbyły się dwie imprezy z oprawą 
muzyczną w przedszkolu w Bliszczycach i Włodzieninie, koszt każdej z imprez to 5 tys. zł. 
Komisja Rewizyjna uznała skargę Pana Władysława Malewicza za zasadną. Należy pisać 
prawdę, jeśli ktoś zwraca się z wnioskiem o udostępnienie inf.  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną 
R. Chuchla powiedział, że był wniosek o udzielenie inf. publicznej, na wniosek została 
udzielona odpowiedź i została „otwarta furtka”. Wnioskujący został zaproszony przez Wójta 
do ZOOKiS-u w celu przeglądnięcia dokumentów. Merytorycznie odpowiedź jest w 
porządku, czy wnioskujący skorzystał z zaproszenia jest inną kwestią. Radni muszą patrzeć 
czy zostały spełnione wymogi odnośnie udzielania inf. publicznej. Odpowiedź nie została 
jasno i wyraźnie sprecyzowana, ale nie zabroniono wnioskującemu przeglądnięcia 
dokumentów i należy zwrócić na to uwagę.  
Wójt odpowiedź rzeczywiście jest błędna i nie ulega to wątpliwości, jednak nikt nie miał 
zamiaru ukrywać, bądź fałszować fakty. W odpowiedzi został popełniony błąd, przez 
nieuwagę. Dodał, że przygotował materiały, aby do końca wyjaśnić i przedstawić tą sytuację 
osobiście przed Komisją Rewizyjną. Nikt nie miał zamiaru nic ukrywać, w trakcie sesji było 
wyraźnie powiedziane, że jest to kwota 10 tys. zł, takich faktów nie da się ukryć i wynika to 
jedynie z błędu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
podkreślano fakt, iż samo udostępnienie inf. odbyło się proceduralnie, jednak po 
przeanalizowaniu dokumentów wynikła niezgodność, o której jest mowa. 
R. Dornfeld zapytał, kto podpisywał umowę ze strony Urzędu Gminy lub ZOOKiS-u, czy 
umowę podpisywała dyrekcja szkół czy urzędnik ZOOKiS-u. 
R. Podkówka powiedział, że umowę podpisał Wójt Gminy Branice Józef Małek. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za : 11    Prz.:0    Wstrz. 4 
 
Ad. 26 
Przewodniczący Rady przekazał inf. sołtysom i radnym dot. rozliczeń podatkowych. 
Wójt poprosił sołtysów, aby pozostali po sesji w celu ustalenia dorocznych spotkań. 
R. Dornfeld zwrócił się do przewodniczącego. Powiedział, że do dziś nie został sporządzony 
protokół z Komisji Budżetowo – Finansowej, która została zwołana w trakcie sesji 22 grudnia 
2009 r. Jest to kwestia czynności, jakie podejmie Przewodniczący Rady, który jest 
odpowiedzialny za dokumentację Rady. Dokumentacja Rady jest prowadzona w tym 
momencie w sposób niewłaściwy, powinno zostać to dopilnowane. Do dziś nie został 
sporządzony protokół, jest już miesiąc luty, w związku z tym dokumentacja będzie musiała 
być antydatowana. Komisja Rewizyjna powinna zająć się tą sprawą (wniosek radnego), 
ponieważ Komisja się odbyła, nie ma dokumentacji. Zostało to zgłoszone kilkukrotnie R. 
Chuchli, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji, również Przewodniczącemu Rady i 
nie zostało to uzupełnione. 
Przewodniczący Rady powiedział, że była komisja tzw. „incognito”, nikt z radnych z tego 
tytułu nie otrzymał diety. Było to nie do końca sformalizowane. 
R. Dornfeld powiedział, że tego typu wyjaśnienie jest nie do przyjęcia. W protokole z sesji 22 
grudnia 2009 r. jest inf., że została zwołana przez R. Chuchlę Komisja Budżetowo – 
Finansowa. 
R. Podkówka powiedział, że droga z Branic, do Bliszczyc była odśnieżana, osób korzysta z 
tej drogi, obecnie droga nie jest odśnieżana. Zwrócił się do Radnego Powiatu Głubczyckiego 
T. Krupy, drogi są odśnieżone, ale nieposypane. Wewnątrz miejscowości Bliszczyce jest 
bardzo ślisko. 



R. Bryl powiedziała, że na poprzedniej sesji, gdy zwracała uwagę na to, iż drogi są, źle 
utrzymywane, R Podkówka twierdził, że drogi są dobrze utrzymywane. Podziękowała T. 
Krupie za natychmiastową reakcję, poszerzenie i oczyszczenie dróg. 
Wójt powiedział, że droga Bliszczyce - Branice oficjalnie nie jest odśnieżana, jedynie od 
czasu do czasu, po feriach gmina bardziej zajmie się tą sprawą. W miarę skromnego budżetu 
gmina stara się odśnieżać. Od kilku lat nie było takiej zimy, ale drogi są w miarę dobrze 
utrzymane, nie można mówić, że jest źle. 
R. Telega podziękował za odśnieżone drogi mimo ciężkich. Powiedział, że zawsze, kiedy 
kontaktował się z Panem T. Krupą, spotykał się z natychmiastową interwencją. 
R. Chuchla powiedział, że jeżeli radny prosi o głos to obowiązkiem Przewodniczącego Rady 
jest udzielić głosu radnemu. Powiedział, że w trakcie sesji nie potrafił sobie przypomnieć 
pewnego elementu posiedzenia komisji, poprosił członków komisji, aby przypomnieli na 
osobności. Czy taki poproszenie o przypomnienie można sformalizować jako zwołanie 
komisji. 
Radca powiedział, że zależy od celu i intencji, jeżeli celem było przypomnienie to 
teoretycznie komisje można zwołać nawet na korytarzu.  
R. Chuchla powiedział, że komisja ma zawsze za zadanie podjęcie decyzji lub uchwale, 
natomiast tutaj chodzi jedynie o przypomnienie. Dodał, że poprosił jedynie członków o 
przypomnienie faktów i nie zwoływał formalnie komisji. 
R. Dornfeld powiedział, że sądzi, że umiejętność czytania każdy posiada i proponuje, aby R. 
Chuchla zapoznał się z protokołem z sesji z dnia 22 grudnia sesji Rady Gminy Branice, który 
został zaaprobowany oraz z protokołem z miesiąca stycznia, gdzie również jest zapis na ten 
temat, iż została zwołana komisja. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skierowanie wniosku R. Dornfelda do Komisji 
Rewizyjnej: 
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R. Podkówka powiedział, że każdy ma prawo do własnego zdania i nie jeździ tymi samymi 
drogami, którymi porusza się R. Bryl. Warunki pogodowe się zmieniają. 
T. Krupa podziękował za ciepłe słowa. Dodał, że jest od tego, aby pomagać mieszkańcom. W 
danej miejscowości Sołtys, Rada Sołecka, Radny, Radny Powiatu, są po to, aby informować o 
miejscach, w których należy interweniować. Firma obsługująca drogi nie może sama sobie 
wydawać polecenia i decydować, kiedy jechać. Kiedy jest interwencja Wójta, Radnego 
Sołtysa, w tym momencie kierownik wydaje polecenie, aby firma wykonała zlecenie. Gdy w 
jednej części powiatu jest śnieżyca wtedy firmy przejeżdżają by interweniować. Następnie 
powiedział, że na ostatniej sesji Rady Powiatu zgłosił 4 interpelacje. W odpowiedzi na 
interpelację z ostatniej sesji Rady Gminy R. Deptuły, priorytetem Gminy Branice przekonując 
pozostałych Radnych Powiatu jest droga Lewice – Zubrzyce. Obecna aura jest sprzyjającym 
czynnikiem, aby walczyć o tą drogę. Śnieżyce są silnym argumentem, iż w przypadku takiej 
pogody bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest zagrożone. Drugim argumentem było to, iż 
mieszkańcy części Gminy Branice byli zmuszeni w trudnej sytuacji korzystać z przejazdu 
przez Czechy. Korzystając z przejazdu, mieszkańców spotkały uciążliwe kontrole i liczne 
pytania. Dodał, że jest to ważny argument, aby przekonać Radnych Powiatu, Radę Gminy 
Głubczyce, aby do tej inwestycji doszło. Stara się, także zorganizować z Wójtem, Posłem, 
Starostą spotkanie, aby zdopingować Gminę Głubczyce do złożenia projektu w sprawie drogi 
Lewice – Zubrzyce. Jeśli w tym roku Gmina Głubczyce nie złoży takiego projektu to 
inwestycja może odłożyć się w czasie. 
R. Deptuła podziękował T. Krupie. 
Przewodniczący Rady dodał, że Wójt w swoim sprawozdaniu inf., że taki wniosek został 
złożony przez Gminę Głubczyce 
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 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował: 
 
M. Zakowicz 
 
 
 
 
 


