
Protokół Nr L/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 25 maja 2010 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecni radni: E. Deberny.). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Adam Krupa – Poseł na Sejm RP, 
Małgorzata Krywko-Trznadel - dyr. Domu Pomocy Społecznej w Klisinie,  
Jerzy Zachara - dyr. Domu Pomocy Społecznej w Dzbańcach Osiedlu 
Marzena Forystek – Radca prawny, 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
Rady Gminy Branice 

w dniu 25 maja 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 inf. dot. działania Domów Pomocy Społecznej na terenie Gminy 

Branice. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie Planu 

Odnowy Miejscowości Branice. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie Planu 

Odnowy Miejscowości Włodzienin. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wódka 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Posucice 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dzbańce 

Osiedle 



17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy Branice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów połoŜonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywna 

integracja w Gminie Branice” 

 20.  Wolne wnioski i zapytania. 

21.  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 14. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał nowy proponowany porządek obrad sesji,  
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.: 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu). Dodał, Ŝe ze względu na deszczowy 
maj, terminy zakończenia wielu inwestycji zostaną przesunięte. ZłoŜone oferty na wykonanie 
parku historycznego wymagają wyjaśnień oferentów. Gmina Branice instytucjonalnie 
zamierza udzielić pomocy finansowej gminie Cisek, która została poszkodowana w trakcie 
powodzi. Po oszacowaniu szkód w gminie Cisek, na sesji czerwcowej, jeŜeli będzie taka wola 
Rady, zostanie podjęta uchwała w tej sprawie.  
 
Ad. 6. 
Przedstawił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 7.  
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
zajmowała się porządkiem obrad sesji. Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą zarządzeń 
podejmowanych przez Wójta gminy Branice – nie wniesiono Ŝadnych zastrzeŜeń. Komisja 
zajmowała się, takŜe kontrolą OPS-u, kontrola nie została zakończona. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowo – Finansowa zajmowała się porządkiem 
obrad sesji. 



R. Glapa powiedział, Ŝe Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się 
porządkiem obrad sesji. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe Komisja Rolno – Ekologiczna zajmowała się porządkiem obrad 
sesji. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Szyhyński – 2 int.  
R. Mokrzycki – 1 int.  
R. Władysław Lenartowicz – 1 int. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Posła A. Krupy o pomoc, interwencję w procesie 
legislacyjnym dot. rozwiązywania problemów z odpadami azbestowymi. Powiedział, takŜe, 
Ŝe istotnym problemem jest sposób zarządzania sprawami związanymi obwałowaniem rzek 
oraz samymi rzekami, zbyt wielu jest zarządców. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe zgłaszał juŜ problem zakrzaczeń przy rzekach, które groŜą 
przerwaniem wału. Rzeka na wysokości Wiechowice – DzierŜkowice częściowo została 
oczyszczona z zakrzaczeń. Zwrócił uwagę na działkę przy rzece, naleŜącą Agencji Rolnej 
Skarbu Państwa, która jest bardzo zakrzaczona i zaniedbana. 
R. Deptuła powiedział, Ŝe w ubiegłym roku zgłaszał interpelację w sprawie budowy 
przystanku w Jędrychowicach. Sprawa zatrzymała się w agencji rolnej, która utrudnia 
uŜyczenie działki. Zapytał czy obecnie kiedy starostwo zarządza PKS-em czy nie ułatwia to 
sprawy. 
R. Telega powiedział, Ŝe w momencie mocnych opadów bardzo duŜo wody gromadzi się na 
skrzyŜowaniu niekazanickim, co stwarza powaŜne zagroŜenie. Woda zamula skrzyŜowanie. 
Podobny problem istnieje na skrzyŜowaniu w Bogdanowiczach Kolonii. Zapytał, takŜe czy 
zbiornik we Włodzieninie jest zamknięty, czy zbierana jest w nim woda. Do kogo 
interweniować, aby woda była zatrzymywana w zbiorniku. 
A. Krupa powiedział, Ŝe pytanie w sprawie azbestu dot. gminnego funduszu ochrony 
środowiska. Popełniono błąd legislacyjny na etapie prac nad nową ustawą o finansach 
publicznych i nową ustawą o ochronie środowiska. W wyniku błędu gmina i powiat nie mogą 
udzielać dotacji dla osób fizycznych przy usuwaniu azbestu. MoŜna natomiast udzielać 
pomocy osobom prawnym. Podczas spotkania z ministrem Gawłowskim dot. zbiornika 
retencyjnego w Raciborzu, sprawa azbestu została poruszona. Pan Gawłowski obiecał, Ŝe 
przygotuje projekt nowelizacji ustawy. Projekt obecnie jest w Komisji Ochrony Środowiska, 
ze względu na tryb przyśpieszony, procedury powinny zająć ok. 2 miesięcy. Jest to oczywista 
pomyłka legislacyjna. W sprawie zarządzania infrastrukturą przeciwpowodziową popełniono 
błąd związany z podzieleniem zarządzania, odpowiedzialności. Problem głównie tkwi w 
braku funduszy. Wały na rzekach na naszym terenie wymagają inwestycji, natomiast do 
chwili obecnej dwie główne rzeki w Polsce nie mają prawidłowego systemu 
przeciwpowodziowego. Po powodzi w 1997 w dorzeczu Odry wykonano wiele prac 
modernizacyjnych m. in. powstało 150 km wałów. Zbiornik w Raciborzu jest głównym 
elementem programu przeciwpowodziowego na naszym terenie w dorzeczu Odry. Problem z 
powstaniem zbiornika, tkwi w procesach społecznych oraz w wykorzystywaniu przez 
mieszkańców obowiązującego prawa do blokowania i opóźnienia inwestycji.  
Starosta powiedział, Ŝe w sprawie dróg jest rozstrzygnięty przetarg, jednak pogoda utrudnia 
naprawy ubytków w nawierzchni. We Włodzieninie miało to być wykonane do 10 maja. Jeśli 
będzie pogoda to 100% ubytków będzie naprawionych. W Dzbańcach problem polega na 



tym, Ŝe nie ma tam rowu przy jezdni z obu stron. W Lewicach i innych miejscowościach 
drogi są często przyorane, niszczone przez co woda nie ma odpływu. Po rozmowie z Panem 
Soczyńskim powstała propozycja dla sołtysów, powiat udostępni koparkę natomiast rolnicy 
udostępniając przyczepę na ziemię, pomogą w ten sposób, aby odnowić rowy dla udroŜnienia 
odpływu wody. Grupy interwencyjne w gminach wykonałyby pozostałe prace związane z 
wyrównaniem brzegów. Powiat Głubczyce jako pierwszy na naszym terenie, podjął działania 
przeciwpowodziowe ze względu na ostrzeŜenia jakie przekazał Wojewoda.  
Wszedł Radny Powiatu Głubczyckiego Pan Tadeusz Krupa. 
Starosta  powiedział, Ŝe jest świadomy zakrzaczeń na rzece, o których mówi R. Podkówka, 
nie naleŜy to do zakresu powiatu, ale czuje się współodpowiedzialny za bezpieczeństwo w tej 
sprawie dlatego wystosuje pismo w tej sprawie do odpowiednich słuŜb. W sprawie gruntu w 
Jędrychowicach naleŜy się zwrócić do Agencji Nieruchomości Rolnych i tam interweniować. 
SkrzyŜowanie w Niekazanicach będzie poddane odwodnieniu, tak wynika z bieŜących 
informacji jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego. Na skrzyŜowaniu w Bogdanowiczach 
jedynym rozwiązaniem jest wykonanie przepustu, aby odprowadzić wodę. W sprawie 
zbiornika we Włodzieninie wiadomo co, ale nie wiadomo z czyjej przyczyny, wystąpił 
problem, czy winny jest projektant czy wykonawca. 
R. Bryl zapytała co z drogą od Włodzienina do Wiechowic, czy droga, pobocza będą 
naprawione. 
Starosta powiedział, Ŝe tam gdzie się przemieszczają duŜe maszyny rolnicze, tam ubytki w 
drogach są większe. Na sesji kwietniowej była inf. od Wojewody, Ŝe są środki ze 
„schetynówki” będą na tą drogę. Po dwóch dniach wpłynęła inf., Ŝe nastąpiła pomyłka w 
obliczeniach i środków nie będzie. Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie określić czy 
środki na tą inwestycje będą czy teŜ nie. Będzie ogłoszony przetarg, aby poszerzyć tą drogę 
do obowiązujących parametrów 5,5 m. Nie znany jest termin wykonania, po przetargu będą 
podjęte dalsze działania. Z powodu powodzi moŜe być problem z pozyskaniem wykonawców. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe zgłaszał wielokrotnie problem związany z zakrzaczeniami, do 
dnia dzisiejszego nie było interwencji w tej sprawie. Zapytał Starostę czy zakrzaczenia 
zostaną wycięte, czy pozostałości po wycince drzew takie jak gałęzie i konary zostaną 
posprzątane oraz czy będą frezowane pnie po wyciętych drzewach. Zwrócił uwagę na fakt, iŜ 
po zimie wiele z nowych sadzonek drzew zostało uszkodzonych i naleŜało by zająć się tą 
sprawą i uzupełnić braki w nasadzeniach, co jest obowiązkiem firmy, która wykonywała 
usługę . 
Starosta powiedział, Ŝe pnie nie będą frezowane. Będą usuwane odrosty, a następnie pnie 
zostaną spryskane odpowiednim środkiem chemicznym. Zakrzaczenia są stale usuwane przez 
6 osób, które obecnie pracują na odcinku Głubczyce – Pomorzowiczki. 
R. Dornfeld zwrócił uwagę, Ŝe przed Włodzieninem przy wyjeździe od strony Jędrychowic 
jest gałąź, która znacznie ogranicza widoczność. 
R. Zakowicz podziękował za wykonanie remontu dróg w Gródczanach. Zapytał czy był 
odbiór po przeprowadzonych pracach poniewaŜ, wykonawca pozostawił dolinę blisko 
świetlicy, w której gromadzą się duŜe ilości wody. 
Starosta odpowiedział, Ŝe odbiór będzie po wykonaniu wszystkich prac i zwróci na to uwagę. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe w przypadku zakrzaczeń najgorsza sytuacja jest od krzyŜówki 
niekazanickiej w kierunku Wiechowic, w tym miejscu całkowicie ograniczona jest 
widoczność. 
Starosta powiedział, Ŝe zgadza się, ale są miejsca, gdzie jest gorzej. Zakrzaczenia są usuwane, 
ale obecna aura utrudnia prace. 
R. Dornfeld zapytał co z pozostałościami po wyciętych drzewach, które wciąŜ leŜą nie 
usunięte. 



Starosta powiedział, Ŝe największy problem jest z wykonawcą, który wykonywał usługę na 
terenie gminy Branice. Miejsca, gdzie drzewa wycinała firma TOP FARMS, prace zostały 
wykonane wzorcowo i nie ma problemów.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe na odcinku Lewice – Jędrychowice zalega woda na drodze w 
miejscach, gdzie są zakola drogi. Rów przy drodze został zniszczony w trakcie wywozu 
buraków jesienią. Zapytał jakie są dalsze plany związane z tą drogą. 
Starosta powiedział, Ŝe właścicielem rowów i dróg jest Starostwo Powiatowe i będzie 
egzekwować i karać za zniszczenia dróg. Dla drogi Lewice – Jędrychowice najlepiej, aby 
powstała droga Lewice – Zubrzyce, która odciąŜy inne drogi, nie nadające się do cięŜkich 
transportów. 
R. Lenartowicz poprosił o odkrzaczanie terenów przy rzece w Boboluszkach. Powiedział, Ŝe 
warto inwestować w most w Boboluszkach, który jest potrzebny mieszkańcom. 
R. Mokrzycki powiedział, Ŝe patrząc na naszych sąsiadów, ich drogi po zimie są juŜ 
naprawione. Czy nie są za późno realizowane przetargi, tak by nie remontować drogi na zimę, 
które po wiośnie są ponownie zniszczone. 
Starosta powiedział, Ŝe przetargi są ogłaszane natychmiast po końcu zimy, gdy wiadomo jakie 
są uszkodzenia, natomiast procedury trwają, tyle ile trwają. W Czechach procedury są 
znacznie prostsze, gdzie jest nadzór centralny nad wykonawcami. Kiedy na terenie powiatu 
naprawy dróg wykonywała firma z Czech, mieszkańcy zgłaszali liczne sprzeciwy, iŜ nie dba 
się o Polskie przedsiębiorstwa, zabiera się im moŜliwość zarobku i utrzymania. Nikt nie 
zwraca uwagi na fakt, Ŝe Polskie firmy wykonują gorszej jakości drogi, w gorszy sposób, 
natomiast wykonawca z Czech wykonał drogi dobrej jakości.. 
Sołtys Lewic zwrócił uwagę na problem w Lewicach przy skrzyŜowaniu na Jędrychowice, 
obok posesji Pana Apostel. Woda płynąca w trakcie opadów z górnej części miejscowości, 
wpływa pod dom. Zapytał czy moŜna wykonać jakieś czynności, aby odprowadzić wodę z 
opadów. 
Starosta powiedział, Ŝe zgłosi to odpowiedniemu kierownikowi, aby zajął się tą sprawą. 
Sołtys Jabłonki zwrócił uwagę na problem z rowami, które kiedyś zostały przykryte a obecnie 
urządzenia odbierające wodę są zatkane i nikt nie podejmuje działań, aby je udroŜnić. 
Poprosił o interwencję w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
A. Krupa powiedział, Ŝe aby mógł działać, musi być oficjalne wystąpienie właściciela obiektu 
(Wójta, Zarządu bądź społeczności lokalnej). Faktem jest, Ŝe rolnicy orają rowy przy polach, 
zmieniający się właściciele pól utrudniają dochodzenie, który z właścicieli zniszczył rów przy 
polu, co jest takŜe trudne do udowodnienia przed sądem. 
Wójt powiedział, Ŝe obecnie jest problem z uprawami ziemniaka na polach TOP FARMS-u. 
Podczas deszczu gleba jest zmywana, wypłukiwana, występuje erozja, naleŜałoby się 
zastanowić nad zmianą uprawy, nad ich ustalaniem. W sprawie zagroŜenia powodzią w 
Polsce brakuje rzetelnych informacji, na stronach internetowych odpowiednich słuŜb i 
instytucji informacje są nie aktualne, ta sytuacja wymaga zmiany. Most w Boboluszkach nie 
jest zagroŜony, nie będzie zamknięty ani zamknięty dla ruchu. W Czechach istniej podobny 
problem z blokowaniem powstawania zbiorników retencyjnych. 
 
Ad. 10 
J. Zachara powiedział, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej w Dzbańcach Os. mieszka 143 os. 
Koszt pobytu jednej osoby to 2054 zł., zatrudnionych jest 92 pracowników w tym 72 osoby 
obowiązkowo, które są zatrudnione na oddziałach. Od kwietnia 2009 r. DPS jest jednostką 
zestandaryzowaną spełniającą wszystkie wymogi jakie narzuca ustawa. Jednostka jest 
samowystarczalna, posiada własną kuchnię, własny transport, jednostka jest wspierana, takŜe 
przez firmę TOP FARMS. 



M. K. Trznadel powiedziała, Ŝe na Dom Pomocy Społecznej w Klisinie składają się takŜe 
DPS-y w Branicach, Boboluszkach i Radyni łączna ilość mieszkańców wynosi 357 osób, 
zatrudnionych jest 185 osób, co zgodnie z ustawą wynosi 0,5 osoby / mieszkańca. W 
Branicach mieszkają 83 osoby, zatrudnionych 36 osób oraz 4 pielęgniarki, które obecnie są 
finansowane przez NFZ. W Boboluszkach 76 mieszkańców, zatrudnionych 46 osób, jest to 
większa ilość osób, ze względu na funkcjonowanie kuchni oraz kotłowni, które wymagają 
obsługi. Pracują obecnie 3 pielęgniarki. W Radyni 72 mieszkańców, 32 osoby zatrudnione 
oraz 4 pielęgniarki, funkcjonuje kuchnia. W Klisinie 126 mieszkańców, 72 osoby zatrudnione 
oraz 3 pielęgniarki. Funkcjonuje kuchnia, pralnia oraz własny transport. Obecnie jest 10 osób 
zatrudnionych na staŜ, 2 osoby zatrudnione do prac interwencyjnych. ZłoŜony został wniosek 
o zarejestrowanie stowarzyszenia DPS w Klisinie, co pomoŜe łatwiej pozyskać dodatkowe 
środki finansowe. W 2009 r DPS w Klisinie otrzymał zezwolenie na prowadzenie jednostki 
na czas nieokreślony - co dwa lata odbywają się kontrole. Standaryzacja spowodowała 
konieczność zmniejszenia ilości mieszkańców o 30 osób, są to precyzyjne wymogi. Koszt 
utrzymania jednego mieszkańca to 2150 zł. Obecnie w woj. Opolskim na 31 DPS-ów, 26 
posiada standaryzację. Zabezpieczenia przeciwpoŜarowe są w kaŜdym domu na 
maksymalnym poziomie, koszt modernizacji wyniósł ok. pół miliona zł. ZłoŜony został 
wniosek do RPO na wartość ok. 2 mln. 6 tys. zł na modernizację wszystkich jednostek. W 
Boboluszkach byłaby to termomodernizacja z wymianą okien oraz wymiana kotłowni, 
zamontowanie solarów. W Branicach zamontowanie solarów, wymiana okien, konserwator 
zabytków zezwala na okna jedynie drewniane. W Klisinie zamontowanie solarów oraz 
wymiana części okien. W Radyni zamontowanie solarów oraz wykonanie pełnej 
termomodernizacji. W Branicach budynek był osuszany, w Klisinie wykonywana jest droga 
wjazdowa, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków. W Radyni rozbudowana jest 
pralnia, suszarnia oraz garaŜ. Plan budŜetu na 2010 r. to 8 mln 490 tys. zł. Z tej kwoty 75% 
przypada na płace oraz pochodne, fundusz socjalny, 25 % przypada na mieszkańców oraz 
pozostałe rzeczy.  
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe słyszał, iŜ był pomysł połączenia DPS w Dzbańcach i 
Klisinie. Zapytał czy róŜne kwoty utrzymania jakie przypadają na jednego mieszkańca nie 
powodują konkurowania DPS-ów pomiędzy sobą oraz czy jest duŜa liczba oczekujących na 
miejsca.  
J. Zachara powiedział, Ŝe w Dzbańcach liczba oczekujących to 40 osób. Poszczególne DPS-y 
zajmują się róŜnymi schorzeniami. 
M. K. Trznadel powiedziała, Ŝe czas oczekiwania na miejsce to ok. 3 lata. Koszty utrzymania 
mieszkańców, są jednymi z najniŜszych w Polsce, w innych DPS-ach wynoszą 2700- 3200 zł 
na mieszkańca. 
Starosta powiedział, Ŝe koszty rzeczywiście są jednymi z najniŜszych, ale ich obniŜenie 
powoduje niŜsze dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego.  
R. Dornfeld zapytał, czy konieczna była likwidacja części DPS-u w Branicach i likwidacja 
liczby jego mieszkańców. 
M. K. Trznadel powiedziała, Ŝe remontując obiekt zabytkowy, koszty są na tyle potęŜne, Ŝe 
wybudowanie nowego domu dla 30 mieszkańców jest znacznie tańsze. W Radyni powstał 
nowy dobudowany obiekt za 450 tys. zł dla 30 mieszkańców. KaŜdy pokój jest nowy, 
wyposaŜony w łazienkę, poziom usług jest wyŜszy niŜ w innych obiektach. Nikt z 
pracowników nie stracił pracy. Pracownicy z Branic przez rok czasu pracowali w nowym 
DPS-ie w Radyni, co pozwoliło na łatwiejsze zaadoptowanie się mieszkańców w nowym 
miejscu.  
Przewodniczący Rady zapytał, czy była wykonana wewnętrzna analiza, w którym z czterech 
obiektów utrzymanie jednego pensjonariusza jest najtańsze, a w którym najdroŜsze, jakie 
koszty przypadają na kaŜdego mieszkańca. 



M. K. Trznadel powiedziała, Ŝe obecna sytuacja pozwala wykonywać róŜne zadania w 
róŜnych obiektach, przy skumulowanej kwocie, dlatego trudno jest uchwycić tego typu koszt. 
Wykonywane są bieŜące analizy comiesięczne kosztów zuŜycia wody, energii elektrycznej, 
koszty utrzymania w skali zatrudnienia. Koszty utrzymują się na tym samym poziomie w 
poszczególnych DPS-ach. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe środki na remont pawilonu szpitala moŜna było pozyskać np. z 
rewitalizacji obiektów poszpitalnych, co w tej chwili gmina oraz samorząd województwa 
wykorzystuje. MoŜna było zrobić wiele rzeczy, aby utrzymać wysoki standard w Branicach 
oraz pracowników. Zapytał, czy bloki, którymi były wyłoŜone podjazdy w DPS-ie w Klisinie, 
a które obecnie są wymieniane w trakcie renowacji obiektu, czy moŜna je przekazać gminie, 
która mogłaby je wykorzystać np. na umocnienia wyjazdów z pól 
M. K. Trznadel powiedziała, Ŝe udało się pozyskać sponsora, który nieodpłatnie wyburzył i 
wyczyścił teren świniarni oraz oczyścił całą drogę, która w tej chwili jest wykonywana. 
Gmina Branice nie wykonałaby tej usługi nieodpłatnie, a jest to duŜy koszt, który ponosi w tej 
chwili sponsor, a nie DPS. 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę 
 
Ad. 11 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/211/09 Rady 
Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy 

miejscowości Branice. 
/ Uchwała Nr L/275/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 12 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
R. Chuchla zapytał jakie są przesłanki do podjęcia tej uchwały. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe kaŜda miejscowość, sołectwo, ma prawo do takiej 
aktualizacji i Rada Gminy nie powinna tego utrudniać. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.:1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXIX/144/08 Rady 
Gminy Branice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyj ęcia planu odnowy 

miejscowości Włodzienin. 
/ Uchwała Nr L/276/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 

Wódka. 
/ Uchwała Nr L/277/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 



Ad. 14 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 

Jakubowice. 
/ Uchwała Nr L/278/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 15 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 

Posucice 
/ Uchwała Nr L/279/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 16 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 

Dzbańce Osiedle. 
/ Uchwała Nr L/280/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 17 
Skarbnik powiedział, Ŝe Autopoprawka dotyczy wniosku Komisji Realizacji Zadań 
Społecznych Oświatowych i OSP o udzielenie dotacji w kwocie 2 tys. zł, na zakup nagród dla 
uzdolnionych dzieci, które reprezentują gminę Branice. Autopoprawka wnosi, takŜe 
przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 10 tys. zł, z oświaty i wychowania na 
transport i łączność. Są to środki w ramach kredytu, który był uchwalany na sporządzenie 
dokumentacji i projektów, na aktualizację audytu energetycznego dla szkoły we 
Włodzieninie, został on wykonany za mniejszą kwotę. Kwota 10 tys. zł zostanie przeznaczona 
na sporządzenie map i dokumentacji potrzebnych do wykonania drogi z Wiechowic do 
Dzierzkowic. 
Przewodniczący Rady podkreślił, Ŝe 2 tys. zł, są to środki, które pochodzą ze szkoleń i 
podróŜy słuŜbowych. Kwota ta zostanie przeznaczona na nagrody dla osób, które 
reprezentowały gminę, za ich wyniki i osiągnięcia. 
R. Dornfeld zapytał czy audyt energetyczny jest juŜ zakończony i jaka jest jego kwota. 
Skarbnik powiedział planowany koszt audytu energetycznego dla szkoły we Włodzieninie 
wynosił 16 tys. zł, natomiast rzeczywisty koszt audytu to 6 tys. zł. 
R. Dornfeld zapytał skąd tak duŜe róŜnice w stosunku do ceny, która była planowana. 
Skarbnik powiedział, Ŝe wynika to z oszczędności. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe oszczędności są dobrą kwestią, natomiast zbyt duŜe oszczędności 
wskazują na nieodpowiednie oszacowanie inwestycji.  
Skarbnik powiedział, Ŝe jest to jedyna pozycja, która odbiega od kosztorysu, który był 
wymieniony, pozostałe koszty mieszczą się w załoŜonych wcześniej granicach. 



R. Dornfeld zapytał, czy będą to jedyne dodatkowe koszty, które będą związane z drogą 
Wiechowice – DzierŜkowice, czy niedługo będą kolejne. Jest to autopoprawka nie omawiana 
na komisjach, dlatego przed jej uchwaleniem Rada Gminy powinna posiadać pełną 
informacje nt. Uchwała, która była podejmowana w sprawie drogi, zakładała kwotę 20 tys. na 
wykonanie dokumentacji. Obecnie jest to dodatkowe 10 tys. - czy będą kolejne środki 
przeznaczane na ten cel. 
Skarbnik powiedział, Ŝe w sprawie przygotowania inwestycji, nie powinny pojawić się nowe 
koszty. Jedynie koszt wykonania samej inwestycji moŜe ulec zmianie. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe zaistniała pewna niekonsekwencja, poniewaŜ jeŜeli 
Przewodniczący Rady jest dysponentem środków rady, to nie rozumie dlaczego propozycja 
przesunięcia kwoty 2 tys. zł jest propozycją Wójta.  
Skarbnik powiedział, Ŝe projekty uchwał są przygotowane przez Wójta, natomiast 
wykorzystanie środków w ramach budŜetu naleŜy do rady. BudŜet zostaje zmieniony za 
zgodą Rady Gminy, natomiast autopoprawka Wójta wyraŜa zgodę, przyjmuje wniosek 
komisji. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe przygotowanie dokumentacji wymaga sporządzenie 
aktualnej mapy, którą wykonuje geodeta dla potrzeb projektowania. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe przez dwa tygodnie firma nanosiła drogę na mapę, bez 
konkretnych szczegółów. Projektowanie wymaga sporządzenia mapy, obecnie droga jest nie 
naniesiona na mapy w taki sposób w jaki powinna być naniesiona. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe obecna sytuacja wynika z nieudolności urzędników i braku 
fachowości. Dodał, Ŝe Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP 
wystosowała pismo do Wójta, opiniując pozytywnie prośbę Pana K. Majewskiego w sprawie 
przyznania nagród zdolnej młodzieŜy z terenu gminy Branice. Mając na uwadze opinię radcy, 
odnośnie moŜliwości dokonywania zmian w budŜecie gminy, komisja wnioskowała do Wójta 
gminy o zmianę w budŜecie, w celu udzielenia wsparcia. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe pyta konkretnie o budŜet Rady Gminy, którego dysponentem jest 
Przewodniczący Rady, natomiast autopoprawkę zgłasza Wójt. Dodał, Ŝe nie pyta o cel 
przekazania środków, poniewaŜ popiera intencję udzielenia wsparcia, natomiast pyta o samą 
zasadę na podstawie, której dokonuje się przekazania środków. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe z Komisji Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i 
OSP wyszedł ogólny wniosek udzielenia wsparcia, natomiast nie zostało określone w jakim 
pkt naleŜy dokonać zmniejszenia oraz o jaką kwotę. Decyzję podjęły komisje, nie Wójt. W 
trakcie komisji zaproponowana została kwota 2 tys. zł. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe nie chodzi o ideę przekazania kwoty, poniewaŜ jest ona jak 
najbardziej zasadna, natomiast pytanie dotyczy kto podejmują decyzję o przekazaniu. Na 
obecną chwilę dysponentem środków jest Rada Gminy, natomiast Wójt proponuje 
przekazywanie środków. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe projekt uchwały przygotowuje Wójt. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe naleŜy w takim razie ustalić kto jest dysponentem środków Rady 
Gminy. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe to rada głosując decyduje o środkach finansowych rady. 
R. Telega zaproponował głosowanie nad bieŜącą uchwałą. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe do dziś nie uzyskał wyjaśnienia w sprawie kwoty, która wystąpiła 
w załączniku nr 2, poz. zwiększenia, w projektach straŜy i ochrony przeciwpoŜarowej tj 
kwota 6 825 zł. Na chwilę obecną wyjaśniono jedynie dwie pozycje. Kwota 400 euro nie 
została wyjaśniona, oraz czy będzie funkcjonować koordynator projektu, w jaki sposób i na 
jakich zasadach. Brakuje takŜe informacji czy osoba, która przygotowuje sprawozdanie, 
otrzymała 350 euro wynagrodzenia, czy podpisano umowy w tej sprawie. 



Skarbnik powiedział, Ŝe odpowiada za siebie i moŜe powiedzieć, Ŝe Ŝadna umowa nie jest 
kontrasygnowana w tym zakresie, natomiast trudno powiedzieć czy są sporządzone umowy. 
R. Telega zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji, poniewaŜ Wójt na komisji informował kto i 
za jaką pracę otrzymał wynagrodzenie. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe wniosek będzie poddany głosowaniu. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe stawia wniosek przeciwny do R. Telegi. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe zgodnie ze statutem ma prawo zabrać głos, poniewaŜ jeden radny 
moŜe być „za”, natomiast drugi radny moŜe być „przeciw”. KaŜda wątpliwość dotycząca 
finansów powinna być wyjaśniona. Informacja o środkach na drogę, powinna być podana od 
razu na początku, kolejne zmiany nie są do końca wyjaśniane. Podobna sytuacja była w 
przypadku innej drogi, gdy musiała być zwoływana sesja nadzwyczajna, z powodu 
niedopatrzenia urzędników. Podczas posiedzeń komisji skarbnik nie znał szczegółów 
projektu. Pani Kopaniecka stwierdziła, Ŝe nie ma umów podpisanych na koordynatora, Ŝe nie 
będzie pełniła tej funkcji i wykona tą pracę w ramach obowiązków słuŜbowych. Stwierdziła, 
Ŝe nie ma sporządzonej umowy, w sprawie osoby, która przygotowuje sprawozdanie 
finansowe. Podczas posiedzeń komisji Wójt twierdził, Ŝe umowy są podpisane, po zwróceniu 
uwagi przez członków komisji, iŜ Pani Kopaniecka udzieliła innej informacji, Wójt 
stwierdził, Ŝe musi zweryfikować tą sprawę i udzieli wyjaśnienia dot. umów. Do dziś takiej 
informacji radni nie otrzymali. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w kaŜdym projekcie unijnym są przeznaczone fundusze 
dla koordynatora, osoby rozliczającej, takie są realia.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji nad bieŜącym 
pkt. sesji: 
Za: 9   Przeciw: 4   Wstrz.: 1 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 10   Przeciw: 2   Wstrz.: 2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budŜecie gminy. 
/ Uchwała Nr L/281/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
R. Podkówka powiedział, Ŝe nie chodzi o nic więcej tylko o prawdę, aby nie oszukiwać 
radnych. 
R. Telega powiedział, Ŝe uchwała została przegłosowana i temat jest zamknięty. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe kaŜdy radny ma prawo zabrania głosu. Dodał, Ŝe chodzi o prawdę 
i jeŜeli radni są oszukiwani bezpośrednio przez urzędników to taką mamy demokrację. 
 
Ad. 18 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP nie 
podjęła stanowiska, i kaŜdy radny będzie zajmował samodzielne stanowisko w tej sprawie. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowo – Finansowa w głosowaniu opowiedziała się 
„pozytywnie” w sprawie projektu uchwały. 
Pozostałe komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 9   Przeciw: 2   Wstrz.:3 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów połoŜonych w gminie Branice, sołectwie Włodzienin. 
/ Uchwała Nr L/282/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 



Ad. 19 
Wszystkie komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14    Przeciw:  0          Wstrz.: 0 
 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: 
„Aktywna integracja w Gminie Branice” w ramach Prio rytetu VII Działania 7.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

/ Uchwała Nr L/283/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad. 20 
Przewodniczący Rady poinformował o piśmie z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
sprawie Pana Malewicza, które wpłynęło do biura Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie sprawy do Komisji 
Rewizyjnej: 
Za: 13   Przeciw:   Wstrz.: 1 
 
R. Chuchla powiedział, Ŝe jest zdegustowany sposobem prowadzenia sesji przez 
Przewodniczącego Rady. Nie pozwoli, aby był oszukiwany i traktowany jak dziecko w 
przedszkolu. Zarząd Spółki „Samo Zdrowie” w Branicach zwrócił się z prośbą interwencję w 
sprawie przeciekającego dachu we Włodzieninie. Odpowiedź jaka została udzielona przez 
Wójta w tej sprawie brzmiała: „A co Pana to obchodzi?”. Pełniący mandat radnego, ma 
obowiązek udzielić pomocy osobie, która prosi o interwencje u Wójta, a ten ma obowiązek 
udzielić rzetelnej odpowiedzi. JeŜeli są kontrowersje i wątpliwości, co do wydawania 
środków finansowych, to radni mają prawo pytać i domagać się wyjaśnień. JeŜeli audyt, był 
wykonany miesiąc temu, to wniosek powinien być juŜ wcześniej na komisjach. Oszczędzając 
na oświacie, zmniejszając jej budŜet, przekazuje się fundusze na drogi. Na poprzedniej sesji 
odpowiedź Pani Radczyni była jasna, odpowiedzialnym za budŜet jest Wójt, dysponentem 
części budŜetu jest Przewodniczący Rady, natomiast formalnie wnioski o zmiany budŜecie 
moŜe składać Wójt. Była to niepotrzebna dyskusja na dzisiejszej sesji, którą powinien 
zakończyć prowadzący sesję. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe o tym czy zakończyć dyskusję zadecydowała większość 
w głosowaniu, ale naleŜy dać kaŜdemu moŜliwość wypowiedzenia się. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe w niektórych komisjach brakuje starań dojścia do prawdy w 
trakcie posiedzeń komisji. Dodał, Ŝe Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych oraz 
Rolno – Ekologiczna, starają się rozwiązywać problemy w trakcie posiedzeń, a nie na sesji, 
poniewaŜ sesja powinna słuŜyć głosowaniu nad uchwałami. Wójt na komisji powiedział, Ŝe 
jeszcze nie ma umów i dopiero zostaną zrealizowane. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe jeŜeli osoba, która pisała projekt, przychodzi na komisje i 
przedstawia informację, Ŝe nie jest koordynatorem, Wójt przedstawia inną informację to rodzi 
to wiele wątpliwości i pytań, na które do dziś nie udzielono odpowiedzi. Pani Kopaniecka 
twierdziła, Ŝe wykonuje funkcję koordynatora w ramach obowiązków słuŜbowych, to w tym 
momencie będzie miała dwukrotnie zapłacone za wykonaną pracę - z gminy w ramach 
obowiązków oraz z tyt. projektów z UE. Kolejną sprawą jest autopoprawka, którą radni nie 



mieli moŜliwości przedyskutować na komisjach, poniewaŜ otrzymali ją dzisiaj. Sesja powinna 
być prowadzona tak jak przewiduje to statut. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe sesja prowadzona była tak jak powinna być, kaŜdy miał 
moŜliwość wypowiedzenia się. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe 1 marca została wydana decyzja przez Wójta gminy Branice, Ŝe 
moŜna było składać wnioski do decyzji środowiskowej. Taka decyzja nie była wywieszona w 
Bliszczycach ani teŜ w Branicach. Termin składania wniosków minął. Hydrologia na odcinku 
w Bliszczycach była wykonana, z czeskich map wynika, Ŝe rzędna przepływu wody wynosi 
207. Według decyzji środowiskowej rzędna przepływu wynosi 307 – podwyŜszono rzędną o  
1 m. Polscy eksperci, hydrolodzy powinni się zająć tą sprawą. NaleŜy zaprosić Pana Ślęka, 
aby przedstawił Radzie Gminy opinie jaką wydał w tej sprawie. Czesi naciskają, zawęŜając 
polder przeciwpowodziowy ze względu na budowę obwodnicy Krnova. ZawęŜenie polderu 
spowoduje wyciśnięcie wody w górę i zalanie miejscowości po Polskiej stronie granicy. 
Ogłoszenia w sprawie decyzji środowiskowej powinni być wywieszone, aby obywatele gminy 
mieli moŜliwość złoŜenia wniosków w tej sprawie. 
Sołtys Branic powiedział, Ŝe na wiejskich tablicach ogłoszeń wywieszone ogłoszenie z urzędu 
gminy często zaklejane jest innymi ogłoszeniami i informacjami. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe w Czechach jest urzędnik, który jest odpowiedzialny za pisanie 
pism urzędowych i dopilnowanie ich wywieszenia. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe Czesi na spotkaniu wspominali, iŜ rzędna będzie 
musiała być podwyŜszona, ze względu na zmniejszoną gardziel, tę sprawę mieli zbadać 
Polscy hydrolodzy. KaŜde podwyŜszanie wałów jest istotnym zagroŜeniem. Tablice 
informacyjne będą musiały być zamykane, aby rozwiązać problem z zawieszaniem ogłoszeń. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe rozmawiał z prokuratorem, który prowadzi śledztwo w sprawie 
„wiatraków” na trenie gminy. JeŜeli Rada Gminy upowaŜni Przewodniczącego Rady, a ten 
wystąpi z odpowiednim wnioskiem, to prokurator udzieli informacji na jakim etapie jest 
śledztwo.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o skierowanie pisma do prokuratury w 
celu uzyskania informacji w/w sprawie: 
Za: 14    Przeciw: 0    Wstrz: 0  
 
Sołtys Wysokiej zwrócił uwagę, Ŝe na ostatniej sesji zgłaszał problem ze studzienką, która w 
dalszym ciągu nic nie została naprawiona. Dodał, Ŝe sołtysi mają duŜe utrudnienia formalne, 
związane z wykorzystywaniem środków finansowych sołectw, które są do dyspozycji, dla 
bieŜących potrzeb. 
Sołtys Włodzienina zgłosił rezygnację z funkcji Sołtysa wsi Włodzienin. 
Sołtys Włodzienina ponownie zwrócił się do Wójta o uproszczenie procedury wydawania 
środków sołeckich. 
Wójt powiedział, Ŝe taki jest obieg dokumentacji. Są to pieniądze publiczne, z których 
wszyscy są rozliczani i w podobny sposób rozliczani są pracownicy urzędu. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej moŜe potwierdzić, Ŝe 
sołtysi mądrze i rozwaŜnie wydają środki, warto uprościć procedurę. 
R. Dornfeld zapytał, czy będzie dokonany przegląd dróg, które były wykonane w zeszłym 
roku. 
Wójt odpowiedział, Ŝe przegląd odbędzie się w przyszłym tygodniu. 
Sołtys Wódki powiedział, Ŝe sołtysi za zbieranie podatków otrzymują grosze, nie wystarcza 
na paliwo. NaleŜałoby wyrównać koszta. 
Sołtys Włodzienina Kolonii zapytała, czy moŜna wynająć kogoś do sprzątania świetlicy. 
R. Chuchla zapytał czy umowy koordynatora i księgowej są podpisane. 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie są podpisane. 



R. Chuchla zapytał z czego wynika zmiana budŜetowa w kwocie 10 tys. zł. Kiedy została 
wykonana dokumentacja na termomodernizacje szkoły we Włodzieninie. Były wątpliwości, 
dlaczego tak duŜa rozbieŜność pomiędzy planowanym kosztem a rzeczywistym. Skąd wynika 
obecnie dodatkowy koszt 10 tys. zł na wykonanie dokumentacji drogi z Wiechowic do 
DzierŜkowic. 
Wójt powiedział, Ŝe w sprawie termomodernizacji zakładano pewne standardowe środki jakie 
są przyjmowane, natomiast wykonawca audytu wykonał usługę za niŜszą cenę. W sprawie 
drogi Wiechowice – DzierŜkowice naleŜy wykonać mapy projektowe, których nie ma na 
chwilę obecną . NaleŜy rozpocząć od mapy, następnie wykonanie projektu technicznego i 
zgłoszenie wniosku w 2011 do tzw. „schetynówek”. Jeśli środki mogą być przesunięte w 
ramach zarządzenia Wójta, to taka czynność jest podejmowana, natomiast jeŜeli wymagana 
jest zgoda Rady Gminy to takie propozycje są przedstawiane na sesji. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe plac zabaw we Włodzieninie jest zasługą sołtysa i nie naleŜy się 
denerwować pewnymi sprawami, które być moŜe wynikają z nieporozumień. 
R. Dornfeld zapytał jak wygląda sprawa z budynkiem po byłej szkole w Bliszczycach. 
Wójt powiedział, Ŝe w tej chwili gmina zwraca się o zwrot budynku od stowarzyszenia, który 
korzysta z niego w ramach darowizny przekazanej stowarzyszeniu – jest to 10-cio letnia 
umowa. 
R. Mokrzycki zapytał o całkowity koszt parkowego miejsca spotkań w Branicach, poniewaŜ 
prawdopodobnie braknie środków. 
Wójt powiedział, Ŝe jest to kwestia odpowiedniego podejścia do budŜetu, koszt być moŜe 
wzrośnie nieznacznie. W tej chwili problem wiąŜe się z odwodnieniem, które naleŜy wykonać 
ze względu na pogodę. Całkowity koszt budowy czterech placów Parkowych Miejsc Spotkań 
wynosi 748 tys. zł. 
R. Mokrzycki zwrócił uwagę, Ŝe w związku z prawdopodobnym odejściem Ks. Karola 
naleŜałoby, zorganizować poŜegnanie. 
 
Ad. 21 
 Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
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M. Zakowicz 
 


