
 
Protokół Nr XLVIII/10  

z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 23 marca 2010 r., godz. 10.00 

  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni: E. Deberny i Z. Telega). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina – Starosta Powiatowy, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Adam Jakubowski – likwidator SPZOZ w Głubczycach, 
Wiesław Kopecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
Czesław Domaradzki – Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach, 
Zbigniew Masiak - Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu, 
Marzena Forystek – Radca prawny, 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
Rady Gminy Branice 

w dniu 23 marca 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. Udzielenie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Branice. 

11. Udzielenie informacji nt. bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie Gminy Branice 

12. Udzielenie informacji dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach. 

13. Udzielenie informacji nt. o stanie środowiska naturalnego 

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/245/10 Rady Gminy 

Branice z dnia 26 stycznia 2010 r. dotyczącej 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. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków 

stanowiących fundusz sołecki 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie planu 

umieszczenia wyjazdowego zespołu ratunkowego na terenie gminy Branice. 

 21.  Wolne wnioski i zapytania. 

22.  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 13. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji. 
Powiedział, poinformował, że są wnioski o wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt. w 
sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 stycznia 2010 r. 
dotyczącej 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 – w celu usunięcia błędu związanego z kwotą wpisaną w 
uchwale. Kolejnym wnioskiem jest podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie 
Gminy Branice środków stanowiących fundusz sołecki, taka uchwała musi być podjęta do 
końca marca. Następnym wnioskiem jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska 
w przedmiocie planu umieszczenia zespołu ratunkowego na terenie gminy Branice. 
R. Chuchla zapytał czy w przypadku pierwszego wniosku chodzi o błąd matematyczny czy o 
niedopatrzenie w sporządzaniu uchwały. 
Przewodniczący Rady powiedział, że uzyskał inf. że było to niedopatrzenie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 18. 
Za: 10   Przeciw:0   Wstrz.:3 



Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 19. 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
R. Chuchla zapytał Radczynię o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w 
przedmiocie planu umieszczenia zespołu ratunkowego na terenie gminy Branice, czy nie 
powinno być podjęcie stanowiska bez uchwały. 
Radczyni powiedziała, że Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, a nie każda uchwała jest 
prawem miejscowym. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt 20. 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
R. Podkówka powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
wnioskuje o usunięcie z porządku obrad sesji pkt. dot. zmiany w budżecie gminy Branice, ze 
względu rachunkowe i merytoryczne oraz ze względu na charakter zmian wnioskuje, aby 
uchwała w tym zakresie była podejmowana po zatwierdzeniu przez organ prowadzący 
arkusze organizacyjne szkół. Drugim wnioskiem komisji jest zdjęcie z porządku obrad pkt. w 
sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Włodzienin. Proponuje, 
aby ponownie omówić ten problem z Panią Orzeł i przełożyć ten pkt na kolejną sesję. Plan ten 
oraz podział działek budzi wiele wątpliwości. Kolejnym wnioskiem jest zdjęcie z porządku 
obrad sesji pkt. dot. przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Branice 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami 
Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan ten przypomina kopię 
ściągniętą z Internetu - podane są inne miejscowości. Wymaga on wielu wyjaśnień, warto 
zaprosić przedstawiciela firmy, która wykonywała ten plan, aby uwzględniono wnioski 
radnych oraz, aby wyeliminować błędy planu, które wpłyną na niekorzyść dla środowiska 
naturalnego. 
Skarbnik powiedział, że w tej chwili budżet jest niezrównoważony, po rozliczeniu budżetu za 
ubiegły rok, wolne środki które były założone do finansowania wydatków na 2010 r. są 
mniejsze w związku z czym należy doprowadzić tą sprawę do stanu rzeczywistego. 
Wójt powiedział, że prawo zakłada, że budżety gmin muszą być zrównoważone. Budżet jest 
nie do wykonania. Subwencja oświatowa jest mniejsza o 260 tys. zł. Dyrektorzy szkół muszą 
przygotować arkusze organizacyjne dostosowane do budżetu.  
Plan zagospodarowania przestrzennego we Włodzieninie nie dokonuje podziału działek, 
wskazuje jedynie tereny gdzie mogą być dokonane inwestycje. Plan jest wykonany ze 
względu na to, aby na terenach prywatnych dokonać pełnej gospodarki i ładu przestrzennego. 
Teren od strony Lewic przeznaczony będzie dla celów rekreacyjnych. Gmina Branice wystąpi 
o przekazanie tego terenu ze Skarbu Państwa. Plan gospodarki odpadami był zlecony 
odpowiedniej firmie, która miała to zadanie wykonać. Gmina musi się dostosować do 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa gospodarki odpadami. Plany takie nie pogarszają 
znacząco stanu środowiska.  
R. Chuchla powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP ma 
duże zastrzeżenia co do planu zagospodarowania w miejscowości Włodzienin. Jakie skutki 
miało, by przeniesienie pkt dot. tej sprawy na kolejną sesję. Kolejną sprawą jest plan 
aktualizacji ochrony środowiska, zawiera on miejscowości nie z Gminy Branice. Potrzebna 
jest rozmowa z osobą, która sporządziła plan aktualizacji gospodarki odpadami, ponieważ 
plan ten jest niedokładny. 
Wójt odpowiedział, że nie miał okazji i możliwości zapoznania się z dokumentem planu 
aktualizacji gospodarki odpadami. Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego to 
Rada może wnioskować o nie uchwalenie planu, można też wprowadzić zmiany w planie, ale 
jest to procedura półroczna, wiąże się z długimi pracami. Było zorganizowane spotkanie z 



szefową biura projektowego Panią Orzeł, która miała odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości 
w sprawie planu. Plan jest uzgodniony i przygotowany do uchwalenia. Jeżeli istnieją 
merytoryczne wnioski dot. sporządzenia planu to należy powtórzyć procedury, jeżeli nie to 
spowoduje to jedynie opóźnienie w czasie uchwalenie planu. Plan nie dokonuje podziału 
działek i nie zabrania takiego podziału właścicielowi działki, jeśli wszystkie działania 
zachowane są w ramach planu.  
R. Dornfeld powiedział, że wnioskuje o przesunięcie ponieważ spotkanie, które nie jest 
protokołowane jest mało warte. Informacja o spotkaniu mogła być przekazana na sesji, a nie 3 
dni przed spotkaniem. Zmiany w budżecie, wyliczenia były przygotowane w sposób 
niewłaściwy, nierzetelnie. Dokumenty, które otrzymali radni w dzisiejszym dniu powinny być 
przedyskutowane na sesji.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 
dot. zmian w budżecie. 
Za: 5   Przeciw: 6   Wstrz.: 2 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 
dot. zaciągnięcia kredytu. 
Za: 0   Przeciw: 5   Wstrz.: 8 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 
dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodzienin. 
Za: 5   Przeciw: 7   Wstrz.: 1 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 
dot. przyjęcia planu aktualizacji ochrony środowiska. 
Za: 6   Przeciw: 4   Wstrz.: 3 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że z porządku obrad sesji zostaje zdjęty pkt. dot.:  

„przyj ęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Branice 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Branice 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. 

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
Za: 10   Przeciw:0   Wstrz.:3 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie ( załącznik do protokołu) 
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 7. 
R. Podkówka powiedział, Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
zajmowała się porządkiem obrad sesji, zmianami.  



Komisja Rewizyjna kontrolowała wydatkowanie środków finansowych ZOOKiS-u oraz 
jednostek mu podległych. Z przedstawionych rachunków wynika, że wydatkowanie było 
zgodne z prawem. Są jednak zastrzeżenia dot. opisania rachunków a opisów znajdujących się 
w analityce kont. Wystąpiło nieporozumienie w treści dot. nazwy i rodzaju oleju. Komisja 
zaproponowała, aby w przyszłości organizować przetargi na olej opałowy dla szkół. Dodał, że 
Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Branicach bardzo dobrze i mądrze wydatkuje środki 
finansowe, nie jak w Przedszkolu w Branicach, wydatki na tel. wyniosły 5 tys. zł. W urzędzie 
wydatki na rozmowy telefoniczne wzrosły o 100%. W Szkole Podstawowej we Włodzieninie 
koszt delegacji wyniósł 5 tys. zł., w Szkole Podstawowej w Branicach koszt delegacji wyniósł 
900 zł. 
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. Odbyło się także spotkanie z dyrektorem Cukrowni Polska Cerekiew. 
 
Ad. 8. 
Przewodniczący Rady udzielił informacji w sprawie interpelacji złożonych na poprzedniej sesji. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złożyli: 
R. Zakowicz – 1 int.  
R. Podkówka zapytał Starostę o drogę Bliszczyce – Branice. 
Starosta powiedział, że drogi będą naprawiane sukcesywnie po rozstrzygnięciu przetargów. 
Prawdopodobnie 1 kwietnia powinno być rozstrzygnięcie. 
 
Ad. 10. 
Informacji w sprawie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Branice udzielił 
Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Czesław Domaradzki oraz Komendant Komisariatu 
Policji w Kietrzu podinsp. Zbigniew Masiuk ( stanowi załącznik do protokołu ). 
R. Dornfeld zapytał ile było zdarzeń związanych ze szkołami oraz podał przykład związany 
ze zwalczaniem problemu nietrzeźwych kierowców – długi czas jaki upływa od zgłoszenia do 
interwencji funkcjonariusza. 
Z. Masiuk powiedział, że czas dojazdu może być różny jeżeli patrol był na innej interwencji 
w tym czasie. W tym konkretnym zdarzeniu poprosił o więcej danych, aby ją wyjaśnić. W 
2009 r. nie odnotowano rażących naruszeń w szkołach. 
R. Chuchla zwrócił uwagę, że na terenie Gminy Branice pracuje dzielnicowy, który zajął I 
miejsce w Powiecie Głubczyckim w konkursie na dzielnicowego roku 2009. Zapytał jak 
przedstawiają się koszta dodatkowych patroli. 
Cz. Domaradzki powiedział, że służbę pełnią policjanci na pojazdach służbowych i ten koszt 
ponosi policja z tego tytułu, natomiast gmina płaci za dodatkową służbę funkcjonariusza 
będącego na urlopie bądź za służbę w dniu wolnym od pracy. Z gminą ustalane jest w jakich 
godzinach powinny odbywać się patrole, za 8 godzina takiego patrolu policjant otrzymuje  
100 zł. 
R. Chuchla zapytał jak wygląda problem związany z handlem i używaniem narkotyków na 
terenie gminy. 
Cz. Domaradzki powiedział, że w gminie Branice nie ma znaczących zagrożeń, najbardziej 
zagrożona jest gmina Głubczyce, najmniej gmina Branice. 



Przewodniczący Rady pogratulował dzielnicowemu wygrania konkursu. Dodał, że zasięgnął 
opinii i społeczność lokalna jest zadowolona ze współpracy z policją. 
Cz. Domaradzki dodał, że dwóch dzielnicowych z gminy zostało wyróżnionych, było to I i III 
miejsce. 
R. Zakowicz apelował, aby rolników traktować bardziej ulgowo w czasie żniw, w przypadku 
braku dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź drobnych usterek. 
Cz. Domaradzki powiedział, że większość policjantów ma kontakt z rolnictwem, rolnikami i 
zna tego typu problemy. 
R. Chuchla zapytał jak policja przygotowuje się do rozgrywek piłkarskich oraz czy policja 
zgłasza właścicielowi drogi o niebezpieczeństwie, jakie występuje na skrzyżowaniu, na 
odcinku drogi pomiędzy miejscowościami Branice – Niekazanice. 
Cz. Domaradzki odpowiedział, że na wymienionym skrzyżowaniu w ostatnim czasie nie 
odnotowano żadnych zdarzeń drogowych, jednak policja zainteresuje się tym problemem. W 
przypadku rozgrywek nie są przewidywane imprezy o podwyższonym ryzyku, gorsza 
sytuacja jest w C klasie i tym zajmuje się policja. 
R. Lenartowicz zapytał czy dzielnicowy ma wpływ na sprawy związane z wałęsającymi się 
psami. 
Cz. domaradzki odpowiedział, że jest to głównie zadanie gminy. 
R. Lenartowicz zwrócił uwagę, aby policja pouczała i upominała właścicieli samochodów, 
którzy w okresie zimowym parkują samochody na poboczach blokując przejazd na wąskiej 
drodze. 
R. Dornfeld zapytał jakie są zagrożenia wynikające z legalizacji posiadania narkotyków w 
Czechach. 
Cz. Domaradzki powiedział, że część działań jest prowadzonych jawnie a część niejawnie. 
Były obawy związane z tą sprawą ale to się nie potwierdza. 
Sołtys Włodzienina zapytał o przejście dla pieszych we Włodzieninie w górnej części wsi 
przy kościele. Czy jest możliwość stworzenia przejścia.  
Cz. Domaradzki powiedział, że policja może tylko wnioskować o stworzenie takiego 
przejścia natomiast umiejscowienie należy do właściciela drogi. 
Przewodniczący Rady podziękował za udzielone informacje. 
 
Ad. 11 
Informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Branice udzielił 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż.  Wiesław Kopecki  
(stanowi załącznik do protokołu). 
R. Chuchla  zapytał o realne możliwości ze skorzystania z wysięgnika w ramach usunięcia 
drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. 
W. Kopecki powiedział, że sprzęt, który jest w posiadaniu straży nie może być 
wykorzystywany do usług. Zagrożenie jest kwestią względną, każdy przypadek jest 
indywidualny. Wyjazd podnośnika z obsadą generuje bardzo duże koszty. W wielu 
przypadkach w sprawach dla użyteczności publicznej straż wychodzi na przeciw i wykonuje 
tzw. ćwiczenia. 
Sołtys Jabłonki zapytał czy stan techniczny hydrantów nie powinien być sprawdzany oraz czy 
nie powinny być konserwowane. 
W. Kopecki powiedział, że podlegają okresowym przeglądom i jest to zadaniem 
zarządzającego. Zgodnie z przepisami przegląd powinien być dokonywany raz do roku. Straż 
w przypadku zgłoszenia o niesprawnym hydrancie, wydaje decyzję nakładającą obowiązek 
naprawy hydrantu przez zarządzającego.  
R. Zakowicz powiedział, że co dwa lata w Gródczanach hydranty są sprawdzane przez OSP 
Jakubowice łącznie z pracownikiem z Urzędu Gminy. 



Przewodniczący Rady podziękował za udzieloną informację i ogłosił 5 min. przerwy. 
 
Ad. 12 
Informacji dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach udzielił likwidator SPZOZ 
w Głubczycach Pan Adam Jakubowski. Powiedział, że szpital w tej chwili realizuje 18 
ustawowych usług medycznych, w ciągu 3 miesięcy prawdopodobnie powstanie oddział 
neurologii na terenie szpitala. W tym celu szpital jest już wyposażony w odpowiedni sprzęt 
m. in. w tomograf EEG oraz odpowiednią kadrę specjalistyczną. Do ubiegłego roku firma 
„FALCK” zajmowała się transportem sanitarnym oraz świadczeniem usług ratownictwa 
medycznego, obecnie szpital chce samodzielnie zajmować się tą działalnością. Szpital 
wydzierżawił trzy karetki pogotowia. Dwie wyjazdowe, których załoga może się składać z 
ratowników medycznych oraz jedną specjalistyczną, w której składzie musi być lekarz. 
Przejęte zostały, także usługi związane z rehabilitacją i takie usługi będą świadczone przez 
szpital w Głubczycach. Zrealizowany został szereg inwestycji związanych m. in. z rentgenem, 
projektem informatyzacji szpitala, oraz kotłownia gazową. W tym roku władze szpitala chcą 
zrealizować projekt termomodernizacji polegający na wymianie dachu, okien, docieplenie 
budynku i wykonanie izolacji pionowej wokół budynku – wartość projektu to 4.250.000,00 zł. 
R. Dornfeld zapytał czy nie są dublowane koszty w przypadku funkcjonowania dwóch 
jednostek - szpitala powiatowego w likwidacji i szpitala jako spółki – oraz  jak wygląda 
sytuacja finansowa szpitala i kiedy likwidacja szpitala się zakończy .  
A. Jakubowski powiedział, że nie zna terminu zakończenia likwidacji, natomiast moment 
przekazania działalności medycznej został przesunięty na dzień 31 stycznia 2011 roku, 
likwidacja może potrwać jeszcze kilka lat w zależności od polityki jakie będzie prowadziło 
starostwo. Koszty się nie dublują, są to pod względem finansowym dwie oddzielne instytucje. 
Podobna sytuacja istnieje w Korfantowie. 
R. Dornfeld zapytał jak duże jest zadłużenie szpitala. 
A. Jakubowski powiedział, że Starosta podjął decyzję, aby bilans co roku był weryfikowany 
przez biegłych. Badanie bilansu jest publikowane w Monitorze Polskim. Na dzień 31 grudnia 
2009 r.  „należności ogółem wynoszą 2 mln 700, zobowiązania ogółem 8 mln 900 ”. Na dzień 
31 grudnia 2006 r. kapitał własny ZOZ-u wynosił: – 630 tys. W kolejnych latach w wyniku 
inwestycji na koniec grudnia 2009 r. kapitał własny szpitala wynosi 4,5 mln. Starosta 
Powiatowy podjął decyzję, że szpital przede wszystkim ma leczyć ludzi na odpowiednim 
poziomie i świadczyć usługi o odpowiedniej jakości. W związku z tym zadłużenie nie maleje 
drastycznie, ponieważ wiązałoby się to z ograniczeniem zatrudnienia personelu, ograniczenia 
świadczenia pewnych usług. Podjęte zostały działania mające na celu doposażenie szpitala, 
zatrudnienie ludzi o odpowiednich kwalifikacjach oraz świadczenie usług na odpowiednim 
poziomie. 
Starosta powiedział, że przejęcie działalności medycznej planowane było pierwotnie na 
wrzesień 2009 roku, jednak z przyczyn proceduralnych, nie udało się. Kolejnym planowanym 
terminem był styczeń 2010 roku, ale z powodu problemów z kontraktami, starano się uniknąć 
mniejszych kontraktów a przez to dodatkowych kosztów i strat dla spółki. W najbliższym 
czasie  szykuje się nowelizacja ustawy o opiece zdrowotnej, która pozwoli na działanie 
szpitala podobne do szpitali niepublicznych, komercyjnych. Projekt termomodernizacji 
szpitala warty jest 4.200.000,00 zł. Koszty funkcjonowania spółki na dzień dzisiejszy 
wynoszą ok. 1000 zł miesięcznie. Zadłużenie szpitala może być zmniejszone, jednak 
ważniejsze jest doposażenie jednostki w sprzęt oraz personel. Wskaźniki ekonomiczne 
znacznie się poprawiają w stosunku do zadłużenia, które było. Kontrakt z NFZ w 2006 
wynosił 14 mln, natomiast obecnie 24 mln.  
Przewodniczący Rady powiedział, że z informacji jakie mu przekazano, zgodnie z procedurą 
dla utworzenia zespołu wyjazdowego karetki pogotowia, do końca marca Starosta miałby 



wyrazić opinię na temat obszaru gminy. Zapytał czy Starosta jest przychylny dla lokalizacji 
zespołu wyjazdowego na terenie gminy Branice. 
Starosta powiedział, że karetka przydałaby się w każdej gminie. Należy jednak brać pod 
uwagę różne wskaźniki, ilość wyjazdów, czas dojazdów. Na konwencie starostów woj. 
Opolskiego Wojewoda zaskoczył zmianami, które przeprowadzono bez konsultacji ze 
Starostami, m. in. poinformował o przeniesieniu karetki typu „P” będzie przeniesiona z 
Głubczyc do Branic. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć czy tak będzie. Obecnie 
analizowane są ilości wyjazdów do poszczególnych miejscowości i nie ma jednoznacznego 
stanowiska, gdzie pozostanie karetka. Starostwo Powiatowe jest za tym, aby była kolejna 
czwarta karetka ratownictwa medycznego na terenie powiatu, w gminie Branice.  
Przewodniczący Rady powiedział, że branie pod uwagę ilość wyjazdów karetki, może być to 
mylne, ponieważ dane można przedstawiać różnie. Karetka, która jest na miejscu jest w stanie 
objechać więcej miejscowości, podczas gdy wyjazd z Głubczyc do Branic i jej powrót trwa 
ok. godziny czasu. Częstotliwość wyjazdów, interwencji w Głubczycach i w Branicach może 
być mylnie interpretowana. 
Starosta powiedział, że uważa, iż w każdej gminie powinna być karetka i muszą to być 
podjęte wspólne działania w tym celu. 
R. Zakowicz zwrócił uwagę, że gmina Branice jest bardzo rozległą gminą i należy to brać pod 
uwagę m. in. odległość Dzierżkowic od Głubczyc. 
Starosta odpowiedział, że dysponentami karetek jest Wojewoda. Istnieje plan, aby 
dysponentem karetek w dwóch powiatach był Powiat Kędzierzyn-Koźle, aby tam była 
siedziba.  
R. Dornfeld pogratulował staroście zdolności menadżerski do prowadzenia spółki. Dodał, że 
przekształcenie w spółkę miało dać szansę na pewne profity, umorzenie długów i 
pozyskiwanie środków z programów rządowych - zapytał czy udało się pozyskać takie środki. 
Starosta odpowiedział, że nie udało się pozyskać takich środków ponieważ, działalność 
medyczna nie została jeszcze przekazana władzom spółki. Jeśli działalność medyczna 
zostanie przekazana to wtedy będzie taka możliwość. 
R. Chuchla powiedział, że widzi, iż szpital funkcjonuje znacznie lepiej niż kiedyś. 
R. Zakowicz zapytał z iloma łóżkami będzie nowy oddział neurologiczny. 
A. Jakubowski odpowiedział, że 15 łóżek. Dodał, że 30  marca upływa okres składania 
wniosków, ofert na trzy karetki, jedna będzie kupiona przez szpital jako rezerwowa, więc 
czwarta karetka technicznie już jest. 
R. Podkówka powiedział, że w TV słyszy się, iż pogotowiu nie opłaci się przewozić 
pacjentów do innego szpitala gdyż ponosi w tej sytuacji pewne koszty. Szczególnie w 
przypadkach zawałów serca gdzie czas odgrywa ważną rolę. 
A. Jakubowski odpowiedział, że pogotowie musi przewieźć i nie ma dyskusji w takich 
sprawach, nie można porównywać czynników ekonomicznych do ludzkiego zdrowia. 
Przewodniczący Rady podziękował za udzielone informacje Panu Adamowi Jakubowskiemu. 
R. Dornfeld zapytał, Starostę o to jak wygląda obecnie sytuacja PKS-u Głubczyce. 
Starosta powiedział, że od 18 marca Powiat Głubczycki jest właścicielem PKS-u, przejmując 
nieodpłatnie 100% akcji stał się spółka powiatową. Obecnie musi być opracowany plan 
rozwoju firmy, który w ciągu 6 miesięcy musi być przedstawiony ministrowi skarbu. 
R. Zakowicz zapytał na jakim etapie jest remont drogi Włodzienin – Wiechowice. 
Starosta odpowiedział, że droga jest na liście rezerwowej tzw. „schetynówek”. W niektórych 
powiatach są oszczędności, ale niektóre powiaty się pomyliły w związku z czym będzie 
ciężko, aby droga została przyjęta do remontu z listy rezerwowej. W związku z tym, że droga 
jest wąska, na sesji kwietniowej prawdopodobnie zostaną przesunięte środki w celu 
poszerzenia drogi do parametrów drogi powiatowej. 



Sołtys Lewic zapytał czy będzie wycinka zakrzaczeń na poboczach, na odcinku Lewice – 
Michałkowice oraz poinformował o problemie jaki występuje na odcinku drogi z Lewic do  
Jędrychowic – z drogi polnej wycieka błoto wraz z wodą wprost na asfalt. 
Starosta powiedział, że jeżeli będą środki to wraz z Wójtem będzie chciał zająć się tą sprawą. 
W sprawie ścinki odpowiedział, że nie będzie ścinki z powodu kosztów jakie zostały 
poniesione podczas utrzymania zimowego dróg. 
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby nie rozmawiać o drogach, ponieważ jest to 
zbyt obszerny temat. 
R. Zakowicz zapytał czy był już dokonany przegląd dróg powiatowych, poprosił, aby taki 
przegląd był dokonywany w obecności sołtysa danej miejscowości. 
Starosta odpowiedział, że wicestarosta dokonał oględzin dróg wraz z kierownikiem, do końca 
maja powinny być naprawione odcinki masą na gorąco 
R. Dornfeld zwrócił uwagę, że w okresie zimowym część nowo nasadzonych drzew, w 
miejscach wycinki starszych drzew, uległa zniszczeniu i warto zwrócić się do firmy, która 
wykonywała nasadzenia o uzupełnienie miejsc, w których brakuje drzewek, stosującym przy 
tym zasadę bioróżnorodności. 
Starosta powiedział, że w sprawie bioróżnorodności to są określone gatunki, które mogą być 
sadzone, natomiast w przypadku uzupełnienia miejsc, gdzie są uszkodzone drzewka to 
odbędzie się to, gdy rozpocznie się okres wegetacji, aby dokładniej można było stwierdzić, 
jakie drzewka są uszkodzone. 
Sołtys Włodzienina zapytał, do kogo należy obowiązek porządkowania obszaru zieleni jaki 
znajduje się pomiędzy chodnikiem a płotem prywatnej posesji, czy do właściciela drogi.  
Starosta odpowiedział, że trudno powiedzieć i należałoby się odwołać do map, generalnie 
utrzymywanie czystości należy do właściciela posesji. 
Przewodniczący Rady podziękował za udzielone informacje. 
 
Ad. 13 
Udzielenie informacji na temat stanu środowiska naturalnego ( stanowi załącznik do 
protokołu ). 
R. Dornfeld powiedział, że sprawozdanie co do rzetelności pozostawia wiele do życzenia. 
R. Podkówka powiedział, że jest to sprawozdanie, które ingeruje w pewnym stopniu w 
środowisko, ale brakuje wiele informacji nt. ochrony środowiska. 
R. Zakowicz powiedział, że Komisja Budżetowo – Finansowa wnioskuje, aby na przyszłą 
sesję zaprosić dyrektora REMONDIS. 
Pozostałe komisje nie zajmowały stanowiska w tej sprawie. 
 
Ad. 14 
Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP wnioskowała, aby wycofać z 
porządku obrad sesji podjęcie uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Włodzienin. 
Pozostałe Komisje pozytywnie odniosły się do proponowanego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
R. Chuchla odczytał wniosek Pana Pawła Głowiszyna, który zwrócił się do Rady Gminy o 
zdjęcie z porządku obrad pkt. dot. planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Włodzienin ( wniosek stanowi załącznik do protokołu ).  
Przewodniczący Rady w związku z wnioskiem, zapytał Wójta czy wszystkie procedury przy 
uchwalaniu planu były wyczerpane zgodnie z ustawą. 
Wójt odpowiedział, że wszystkie etapy były przestrzegane zgodnie z przepisami prawa, 
trwało to nawet dłużej niż prawo przewiduje. Procedura nie została naruszona w żaden 
sposób. Wszystko było prezentowane i konsultowane w czasie wspólnego posiedzenia 



wszystkich komisji, radnych. Ze względów proceduralnych wszystko zostało przeprowadzone 
w sposób właściwy. Plan był gotowy do uchwalenia już pod koniec roku. Część uwag do 
planu została uwzględniona w całości bądź częściowo. 
R. Chuchla powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP miała 
duże wątpliwości co do tej uchwały. Pan Głowiszyn stawia poważne zarzuty i jeżeli jest w 
stanie udokumentować swoje stanowisko to warto, aby je przedstawił. 
Przewodniczący Rady poinformował o wniosku R. Chuchla o wysłuchanie Pana Głowiszyna. 
R. Dornfeld zapytał Radczynię czy pod względem prawnym są jakiekolwiek powody dla, 
których plan miałby być nie uchwalony. Czy wszystkie możliwości pod względem prawnym 
zostały wyczerpane tak, aby uchwała za kilka tygodni nie została uchylona tak jak w 
przypadku uchwały OPS-u, która dziś musi być zmieniana. 
Radczyni w przypadku uwag do uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania, błąd nastąpił w cyfrze. 
W przypadku uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, jest ona 
przygotowywana przez urbanistę, który jest umocowany na podstawie ustawy. Urbanista 
ponosi odpowiedzialność za sprawdzanie procedury zgodności związanej z uchwalaniem tej 
uchwały. Radcowie prawni obsługujący gminę Branice nie dokonują sprawdzenia całej 
procedury związanej z tym co poprzedza podjęcie uchwały, lecz sprawdzenie treści uchwały 
tylko pod względem formalno-prawnym i zgodności treści ogólnie obowiązującym 
przepisami. Ta część jest zgodna z przepisami. Osoba na zlecenie gminy, urbanista, 
umocowany ustawowo, dokonuje analizy całej procedury i nadzoruje ją i to on ponosi 
odpowiedzialność za projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady oddał głos zainteresowanej stronie. 
P. Głowiszyn  powiedział, że zgłoszonych zostało o jedną więcej uwag do planu, niż zostało 
zapisane w załączniku. Jest to uwaga, która w odpowiedzi Wójta została uwzględniona 
natomiast radnym nie zostało to przedstawione w załączniku. Dokument zawiera bardzo 
poważne braki. W przypadku jeśli się jakąś uwagę uwzględnia to obowiązkiem jest 
przedstawienie planu do publicznej wiadomości i w tym przypadku nie zostało to wykonane. 
Jena uwaga została uwzględniona w całości, druga częściowo i w tym momencie są to wady 
proceduralne. 
Wójt odpowiedział, że z Panem Głowiszynem rozmowy prowadzone były 45 min i należy on 
do osób, które nie przyjmują argumentów. Wyjaśniona została sprawa podziału 
nieruchomości oraz wszelkie inne wątpliwości. Uwagi są mało merytoryczne i mało formalne.  
Należało o takich sprawach rozmawiać, gdy plan był przygotowywany, uzgadniany o czym 
wszyscy mieszkańcy i wszystkie instytucje były informowane.  
R. Dornfeld zapytał ile uwag zostało uwzględnionych a ile nie zostało uwzględnionych. 
Wójt odpowiedział, że została uwzględniona jedna w całości, jedna częściowo i trzy 
nieuwzględnione w tym jedna w części. 
R. Dornfeld zwrócił uwagę, że z załącznika, który posiadają radni wynika, że jedna uwaga 
została uwzględniona w części. 
Radny Dornfeld podszedł do Wójta w celu wyjaśnienia wątpliwości i niezgodności. 
P. Głowiszyn powiedział, że mówi o faktach. Dodał, że otrzymał odpowiedź od Wójta na 
złożone zastrzeżenia, które zostały uwzględnione, natomiast w treści uchwały nad, która mają 
głosować radni brakuje jednej uwagi uwzględnionej. 
 
W związku z faktem, iż uwaga Pana P. Głowiszyna została uwzględniona już na etapie 
sporządzania planu, nie została ujęta w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz ze względu  
na zapoznanie się Rady Gminy z pozostałymi uwagami w sprawie miejscowego planu 



zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w sołectwie Włodzienin 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 Za : 7     Prz.:3    Wstrz. 3 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin. 
/ Uchwała Nr XLVIII/260/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie 
Branice. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 Za : 13    Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w gminie Branice, sołectwie Branice. 
/ Uchwała Nr XLVIII/261/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
 
Ad. 16 
Skarbnik powiedział, że uruchomienie basenu będzie trudne ze względu na wiek basenu oraz 
nowe obowiązki jakie są nakładane przez PIP. Wójt w celu zachowania działalności basenu 
podjął decyzję, aby zmniejszyć wydatki, zwiększyć dochody ze sprzedaży biletów, pozostała 
kwota wynikała by ze sfinansowania deficytu. Została zmniejszona subwencja oświatowa na 
rok 2010. Związane to jest ze zmniejszoną liczbą dzieci w roku szkolnym. Jest to 242.623,00 
zł, co stanowi ok. 5% subwencji, która pierwotnie wynosiła ok 4.600.000,00 zł. Wynikła 
pewna nieścisłość w przypadku nadgodzin, której powodem było nieodpowiednie 
komunikowanie się głównej księgowej ZOOKiS-u z dyrektorem szkoły we Włodzieninie. 
Wydatki bieżące oświaty wynoszą ponad 40% wydatków ogółem budżetu gminy. W związku 
ze zmniejszona subwencją, oszczędności muszą być, także w oświacie, które będą stosowane 
od 1 września 2010 r. Gmina dokłada do wydatków oświatowych ponad 1,5 mln zł. Niecałe 7 
mln, które jest przeznaczone na oświate to około 30% wydatków, innych, w stosunku do 
subwencji i należy dołożyć, aby oświata mogła funkcjonować. Jeżeli Rada nie podejmie 
uchwały, wówczas budżet będzie niezrównoważony i RIO wezwie gminę do zrównoważenia 
budżetu. Gmina oczekuje opinii RIO w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytów i pożyczki, 
wpływ na taką opinię będzie miał zrównoważony budżet.  
Wójt powiedział, że przeprowadził rozmowę z dyrektorami szkół, będzie wielki problem 
uzyskać oszczędności. Pomysłodawcą, projektodawcą tej uchwały jest Wójt i ponosi  
odpowiedzialność za tego typu oszczędności. Dyrektor szkoły we Włodzieninie został 
poproszony o wyjaśnienie pomyłki. 
R. Chuchla zapytał co się stanie jeśli RIO nie wyda pozytywnej opinii w sprawie zaciągnięcia 
kredytu. 
Skarbnik odpowiedział, że wówczas bank nie podpisze umowy o kredyt. 
R. Dornfeld zaproponował, aby komisje miały możliwość odniesienia się do tej sprawy 
ponieważ, nie było możliwości prawidłowego zapoznania się z projektem uchwały. Projekt 
uchwały, który radni otrzymali w materiałach na sesję różni się diametralnie w stosunku do 
wyjaśnień skarbnika i projektu uchwały, który radni otrzymali obecnie. Dodał, że cieszy się z 
faktu, iż Wójt zdecydował o ciągłości działalności basenu. 



Skarbnik powiedział, że projekt różni się sprawą dot. basenu, która została uwzględniona i 
wyjaśniona. Kolejną różnicą jest sprawa oświaty, gdzie zostały dokonane zmniejszenia na 
kwotę 23 tys zł. Również  wprowadzane jest zmniejszenie kredytu na termomodernizację 
szkoły we Włodzieninie, ponieważ nie wiadomo czy w tym roku będzie rozstrzygnięcie 
projektu. Dopiero, gdy będzie projekt zrealizowany, wtedy podjęta zostanie decyzja w 
sprawie kredytu. 
R. Chuchla powiedział, że prawdą jest, iż radni nie mieli możliwości by zapoznać się z 
nowym projektem, jednak nauczony doświadczeniem nie prosi o przerwę w celu 
dodatkowych wyjaśnień. 
Przewodniczący Rady zapytał czy R. Dornfeld podtrzymuje swój wniosek. 
R. Dornfeld odpowiedział, że podtrzymuje wniosek. 
R. Podkówka powiedział, że przy ostatnim posiedzeniu zarządu gminy jaki był 8 lat temu 
miało dojść do pewnych reform w oświacie do, których nie doszło. Dodał, że trzeba szukać 
pieniędzy nie tylko w szkołach, ale także w innych miejscach. 
Przewodniczący Rady powiedział, że jest wniosek, aby ogłosić przerwę. 
R. Dornfeld zwrócił uwagę, że jego wniosek nie dotyczył przerwy, dotyczył natomiast 
przesunięcia pkt w sprawie uchwały na kolejną sesję lub odrzucić. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że samo głosowanie zadecyduje o tym czy projekt będzie 
przyjęty na tej sesji czy na kolejnej, ponieważ budżet będzie musiał być zbilansowany.  
R. Podkówka wnioskował o przerwę w celu otrzymania dodatkowych informacji w sprawie 
uchwały, w związku z czym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. 
Po przerwie. 
R. Dornfeld powiedział, że należy szukać oszczędności, także w innych miejscach, gdzie 
mogą się znajdować. Łącząc klasy w gimnazjum, z przedstawionych danych przez Skarbnika, 
zabieramy 44.600,00 zł z budżetu gimnazjum. Według propozycji ma być o dwie klasy mniej 
przy zmniejszeniu liczby o 12 osób. Zaproponował, aby nie wydawać informatora 
Branickiego do chwili kiedy sytuacji finansowa gminy nie będzie lepsza, dało by to kwotę ok. 
15 tys zł oszczędności. Dodał, że prawdopodobnie będą oszczędności możliwe do 
przesunięcia ze środków Rady Gminy. Należy wprowadzać, oszczędności nie zadłużając 
gminę. Dodatkowo zaciągnięte kredyty, będę generowały koszty, które gmina będzie musiała 
spłacić. W funduszu alkoholowym, wynagrodzenia wynoszą 36 tys zł, jest to kwota, którą 
można obniżyć, skorygować. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że, aby można było poddać pod głosowanie, mając 
projekt zmian w budżecie, powinny być propozycje w jakim dziale konkretnie dokonujemy 
zwiększeń bądź zmniejszeń. 
R. Dornfeld powiedział, że radni projekt otrzymali o godz. 9.45 więc nie było technicznej 
możliwości przygotowania takich wniosków. 
Przewodniczący Rady powiedział, że w tym momencie taki wniosek nie da się przegłosować 
biorąc pod uwagę zmiany w budżecie. Jest jedynie sugestia czy projekt przejdzie czy nie. 
Wójt powiedział, że formalnie zmiany w budżecie były przedstawiane wcześniej, natomiast 
sprawa, o której mowa jest autopoprawką i tak to należy traktować, ponieważ analizując rano 
wraz ze skarbnikiem niektóre sugestie komisji została podjęta decyzja o autopoprawce i nie 
należy mówić, że jest to nowa uchwała. Subwencja oświatowa zmniejsza się o 260 tys zł, a 
szukane oszczędności w oświacie mają wynieść 160 tys a nawet mniej. Niestety liczba 
uczniów spada, w związku z czym jest też mniejsza subwencja i należy szukać tutaj 
oszczędności. 
R. Dornfeld powiedział, że pewne wskaźniki i założenia są odgórne, nie należy jednak 
zadłużać gminy nawet w przypadku kilku tysięcy jeżeli jest możliwość oszczędności. Kredyt 
powinien być ostatecznością, jeżeli coś nie jest niezbędne przy złym budżecie to nie należy na 



to wydatkować środków. Należy zachować pole manewru na przyszłość w przypadku zmian, 
które mogą być konieczne. 
Przewodniczący Rady powiedział, że powinno rozpocząć się myślenie o oszczędnościach i 
ograniczeniach na przyszłość. Należy już teraz szukać pewnych rozwiązań. 
R. Glapa  powiedział, że nie wie dokąd ta rozmowa prowadzi. Wniosek Wójta jest wnioskiem 
daleko idącym i należy nad nim głosować, jeżeli nie zostanie zaakceptowany, to wtedy będzie 
trzeba rozważyć inne możliwości. Zapytał o wnioski komisji w tej sprawie, która odbyła się 
rano. 
R. Dornfeld odpowiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
obradowała nad dokumentami, które otrzymała do sesji, a uchwała, o której mowa radni 
otrzymali na sesji. 
Wójt powiedział, że kredyty o których mowa, przeznaczone są tylko na zadania inwestycyjne. 
Jest to sytuacja niepowtarzalna, ponieważ są środki do wykorzystania, których wkrótce nie 
będzie. Rozważane są cięcia w niektórych inwestycjach, ale należy zwrócić uwagę, że kredyt 
przeznaczony jest na zadania inwestycyjne, a nie na bieżące zadanie. Na dzień dzisiejszy 
podejmowane są próby zrównoważenia budżetu. 
R. Chuchla zapytał, czy radni mogą poprosić o przygotowanie i wskazanie, gdzie można 
uzyskać jeszcze oszczędności, aby rozważyć razem ze Skarbnikiem i Wójtem, jakie zmiany i 
oszczędności można wprowadzić na przyszłość. 
R. Podkówka cięcia w gimnazjum są duże i budzą pewne zastrzeżenia. Powinno się znaleźć 
inne oszczędności. Dla dobra dzieci nie powinny być połączone klasy.  
Wójt powiedział, że jeżeli klasy liczą po 20 dzieci, to warto rozważyć kwestię połączenia 
klas. Rolą dyrektora szkoły jest przygotowanie projektów organizacyjnych szkół i 
przedstawienie, gdzie mogą uzyskać oszczędności, ostatecznością jest wprowadzenie decyzji 
arbitralnej jeśli takie środki się nie znajdą. 
R. Mokrzycki zapytał, na jakiej podstawie zostały ustalone kwoty oszczędności, arkusze 
organizacyjne nie zostały jeszcze zatwierdzone, skąd się wzięła taka kwota a nie inna do 
zmniejszenia. 
Wójt odpowiedział, że przewidywane są pewne zmiany organizacyjne, strukturalne w 
szkołach, natomiast było skierowane polecenie do dyrektorów, aby przygotowali się w tej 
kwestii. Suma środków bierze się ze zmian organizacyjnych i przewidywanych łączeń klas 
oraz z ograniczeń zajęć dodatkowych i ogólnych oszczędności.  
Przewodniczący Rady powiedział, że w prasie był przykład szkół w których zredukowano 
świetlicowych, natomiast nauczyciele w ramach dodatkowych dwóch godzin zajmują się 
świetlicą. 
R. Chuchla zapytał dlaczego sesja nie mogła być przesunięta o 3 dni, jeśli jutro Wójt otrzyma 
arkusze organizacyjne szkół to radni mogliby się z nimi zapoznać. 
Wójt zapytał co to zmieni, kwotę 100 tys. oszczędności nie będzie łatwo znaleźć. Dodał, że z 
budżetem jest na bieżąco i niestety nie ma innej możliwości. 
R. Kawulok powiedział, że Wójt chce zacząć oszczędności w szkołach, R. Podkówka 
sugeruje, aby oszczędzać na telefonach, a nie chce pozwolić na oszczędności w szkole. Dodał, 
że radni rozmawiają o pieniądzach, a być może dyrektorzy szkół zaproponują lepsze pomysły 
na oszczędności w swoich szkołach i takie decyzje radni powinni pozostawić dyrektorom 
szkół. Wnioskował, aby zamknąć dyskusję. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji nad bieżącym 
pkt obrad sesji. 
Za : 10     Prz.:2    Wstrz. 1 
 
Wyszedł R. Chuchla 



R. Dornfeld zwrócił uwagę, że w przypadku wniosku formalnego Przewodniczący Rady jest 
zobligowany udzielić głosu radnemu, który jest za oraz radnemu, który jest przeciw. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 8    Prz.:4    Wstrz. 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 
/ Uchwała Nr XLVIII/262/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Wrócił R. Chuchla. 
 
Ad. 17 
Przewodniczący Rady poinformował o zmianie w uchwale w pozycji kwoty, obecna kwota to 
269.800,00 zł.  
Skarbnik powiedział, że zmianie uległ także rok spłaty, obecnie jest to rok 2015.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 10    Prz.:0    Wstrz. 3 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
/ Uchwała Nr XLVIII/263/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
Ad. 18 
Przewodniczący Rady krótko wyjaśnił okoliczności podjęcia uchwały i błędu w kwocie jaka 
została wpisana w poprzedniej uchwale w tej sprawie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/245/10 Rady 
Gminy Branice z dnia 26 stycznia 2010 r. dotyczącej 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 XLVIII/264/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 19 
Przewodniczący Radę odczytał projekt uchwały. 
R. Podkówka powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP jest 
za tym, aby utworzyć fundusz sołecki. 
R. Zakowicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa wnioskuje o zmianę treści 
projektu uchwały, aby wyrazić zgodę na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz 
sołecki   
Pozostałe Komisje również były za wyodrębnieniem środków stanowiących fundusz sołecki. 
Przewodniczący odczytał tekst uchwały w przypadku uwzględnienia zmiany treści. 
Radczyni powiedziała, że uważa, iż powinna zostać poddana  pod głosowanie uchwała ze 
słowem „nie”. 
Skarbnik wyjaśnił, że Wójt nie jest przeciwny wyodrębnienia takich środków. Jest to 
propozycja w przypadku trudnej sytuacji finansowej, gdy trudno będzie znaleźć na ten cel 
środki. Rada ma prawo przegłosować swoją propozycję. 
Przewodniczący Rady zapytał Radczynię czy Rada może głosować projekt Wójta z treścią 
zawierającą słowa „nie wyraża”. 



Radczyni powiedziała, że generalnie projekt jest ze słowem „nie” i taki został poddany do 
dzisiejszych obrad. Jeżeli radni złożą wniosek formalny co do zmiany treści to można 
wprowadzić zmianę treści. 
Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad wnioskiem aby w § 1 wykreślić słowo 
nie.  
Radczyni powiedział, że musi zmienić się też forma treści na „Wyraża się zgodę na…” 
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek o zmianę brzmienia projektu uchwały 
w § 1. 
Za : 13     Prz.:0    Wstrz. 0 
Przewodniczący odczytał zmieniony projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za : 13    Prz.:0    Wstrz. 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy 
Branice środków stanowiących fundusz sołecki 

/ Uchwała Nr XLVIII/265/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 20 
Przewodniczący Rady przybliżył radnym proceduralny proces w sprawie umieszczenia 
wyjazdowego zespołu ratunkowego na terenie gminy. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 
Za : 13    Prz.:0    Wstrz. 0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie 

planu umieszczenia wyjazdowego zespołu ratunkowego na terenie gminy Branice 
/ Uchwała Nr XLVIII/266/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
Ad. 21 
R. Dornfeld zwrócił się do Przewodniczącego Rady i do Wójta. Zwrócił uwagę, że złożył dwa 
wnioski o udostępnienie informacji publicznej miesiąc temu i do dziś nie otrzymał 
odpowiedzi. Jeden z wniosków dotyczył Wiceprzewodniczącego odnośnie nierzetelnego 
prowadzenia dokumentacji Rady Gminy, drugi dotyczył udostępnienia innych dokumentów 
związanych z urzędem. 
R. Chuchla wręczył R. Dornfeldowi sporządzoną przez siebie odpowiedź w sprawie, o którą 
radny złożył wniosek. 
Przewodniczący Rady zapytał Radczynię czy przewodniczący jest władny udzielić informacji 
publicznej. 
Radczyni odpowiedziała, że co do zasady informacji udziela Wójt. Natomiast Wójt jeśli nie 
jest w posiadaniu takich informacji to może skierować wniosek do osób które taki wniosek 
posiadają. 
R. Dornfeld dodał, że Wójt nie odpowiedział a Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za 
dokumentację Rady więc również jest odpowiedzialny. Zapytał Wójta czy przy nasadzeniach 
drzew w roku 2010 może być stosowana zasada bioróżnorodności, aby były drzewa dobierane 
w zależności od miejsca. Czy istnieje taka możliwość, zaproponował pomoc w tej sprawie. 
Wójt powiedział, że gatunkami podstawowymi drzew liściastych jakie są sadzone jest: lipa, 
jarzębina, jesion. Jest to różnie realizowane, ale trzeba będzie mocniej się zainteresować tą 
sprawą. 
R. Chuchla powiedział, że wręczył odpowiedź R. Dornfeldowi i zapytał czy odpowiedź jest 
satysfakcjonująca. 
R. Dornfeld powiedział, że nie miał okazji się zapoznać z treścią. 



R. Kawulok zaproponował, aby na każdej z komisji, każdy kto widzi możliwość 
wprowadzenia jakichkolwiek oszczędności, aby je zaproponował. Następnie warto będzie 
wprowadzić taki pkt w porządku obrad sesji.  
R. Dornfeld powiedział, że zgadza się z R. Kawulokiem, jednak potrzebne będzie rozbicie 
budżetu na szczegóły, aby dokładnie wskazać miejsce w którym można dokonać 
oszczędności. Dodał, że w sprawie odpowiedzi na wniosek, R. Chuchla powinien zapoznać 
się z protokołem z sesji z 22 grudnia 2009 roku, kiedy to sam zwołał komisję.  
R. Mokrzycki powiedział, że słyszał o ogromnych kwotach na remont basenu, są metody 
ogólnodostępne, które uszczelniają nieckę nie niszcząc jej. Drogi gminne, które są 
zniszczone, na niektóre z nich jest jeszcze gwarancja.  
Wójt powiedział, że będzie przegląd dróg z inspektorem nadzoru i w przypadku 
niewłaściwości będzie wzywany wykonawca, jeśli będzie jeszcze obowiązywała gwarancja. 
Dodał, że na cmentarzu będą starania, aby odtworzyć dawne aleje drzew. 
R. Dornfeld zapytał o kwotę jaka została wydatkowana na dokumentację drogi Lewice-
Zubrzyce i ile kosztowała część drogi wykonana po stronie gminy Głubczyce. W 
porozumieniu i uchwale była to kwota 54 tys. Z przeprowadzonej rozmowy ze Skarbnikiem, 
informacja o kwocie była inna niż w porozumieniu. 
R. Chuchla powiedział, że komisja próbowała dotrzeć do umowy tego porozumienia, ale nie 
udało się. 
 
Ad. 22 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował: 
 
M. Zakowicz 
 
 


