
Protokół Nr LI/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 22 czerwca 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, 
Benedykt Pospiszyl - Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Danuta Rączek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 
Iwona Kopaniecka – Pracownik Urzędu Gminy w Branicach 
Marzena Forystek – Radca prawny, 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Udzielenie informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜecie gminy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w Branicach” 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach komunalnych w gminie 
Branice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice. 
15. Wolne wnioski i zapytania. 
16. Zakończenie sesji. 

 
 
 
 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
 



Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał porządek obrad sesji i poddał pod głosowanie.  
Za: 13   Przeciw:0   Wstrz.: 0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu).  
R. Chuchla zapytał o punkt dotyczący remontu dróg gminnych. 
Wójt odpowiedział, Ŝe przedsiębiorstwo robót mostowych będzie usuwać stwierdzone wady 
na drogach. 
R. Chuchla zapytał czy dziury będą łatane. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak. 
R. Dornfeld zapytał czy został teŜ złoŜony projekt na dofinansowanie remontu świetlicy w 
Branicach. 
Wójt odpowiedział, Ŝe wniosek przeszedł ocenę formalną, a co dalej się z nim będzie działo 
to musi sprawdzić. 
R. Telega poprosił o więcej informacji dot. przeglądu dróg. 
Wójt udzielił informacji. 
Weszła Pani dyr. Powiatowego Urzędu Pracy – Danuta Frączek. 
 
Ad. 6. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 7.  
R. Podkówka powiedział, Ŝe zwołał posiedzenie Komisji Realizacji Zadań Społecznych 
Oświatowych i OSP, na którym zajmowano się sprawą zakrzaczeń na rzece Opavie. 
Przedstawił w skrócie posiedzenie. 
Poinformował, Ŝe był z radnymi: W. Chuchlą i Z. Deptułą w Walcach na spotkaniu w sprawie 
wiatraków. Poprosił, aby takie posiedzenie na temat wiatraków zorganizować u nas. 
(Wszedł r. R. Lenartowicz.) 
R. Podkówka powiedział, Ŝe nie chce mówić jak było u nas z wiatrakami, ale społeczność 
Branic teŜ musi być informowana. Powiedział, Ŝe Wójt robi w gminie Branice piekło na 
ziemi. 
Odbyło teŜ się posiedzenie Komisji Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP, 
którego tematem był porządek obrad dzisiejszej sesji. 
R. Zakowicz powiedział, Ŝe Komisja BudŜetowo – Finansowa na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad sesji. 
R. Glapa powiedział, Ŝe Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych na posiedzeniu 
zajmowała się porządkiem obrad sesji. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe Komisja Rolno – Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad sesji. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy. 
 
 
 
 



Ad. 9. 
Interpelacje złoŜyli: 
R. Podkówka – 1 int. (skierowana do Starosty Powiatu Głubczyckiego i przekazana na sesji w 
formie papierowej) 
R. Zakowicz – 1 int. 
R. Szyhyński – 1 int.  
Wszedł sołtys Z. Semanyszyn. 
 
Ad. 10 
Przewodniczący poprosił o udzielenie informacji przez Panią dyr. Danutę Frączek. 
P. Frączek powitał wszystkich i przedstawiła informacje dot. stanu bezrobocia, które stanowią 
załącznik do niniejszego protokołu. 
Poinformowała, Ŝe w chwili obecnej środki w PUP są zaangaŜowanie w 67%. 
R. Dornfeld zapytał czy dane w materiałach dostarczonych radnym są rzetelne gdyŜ zmiana 
ilości osób bezrobotnych w kolejnych miesiącach o kilkaset osób daje taki sam procent. 
Zapytał czy nie jest to błąd w obliczeniach. 
P. Frączek odpowiedziała, Ŝe jest to wskaźnik liczby bezrobotnych do liczby zatrudnionych i 
chyba było w tym czasie mniej osób zatrudnionych. A dane wyliczane są przez GUS. 
R. Dornfeld zapytał więc czy dane na pewno się zgadzają bo wg wyliczeń bezrobocie 
powinno być 2% większe. 
R. Dornfeld zapytał o zwolnienia w powiecie głubczyckim. 
P. Frączek odpowiedziała, Ŝe drastycznych zwolnień nie było w powiecie głubczyckim. W 
2008 lub 2009 były zwolnienia z firmy w Baborowie, ale tylko 5 osób się zarejestrowało. 
Zwolnień związanych z kryzysem nie było. 
R. R. Lenartowicz zapytał o moŜliwość podpisywania listy przez osoby bezrobotne w 
Branicach, a nie w Głubczycach. 
P. Frączek odpowiedziała, Ŝe nie ma takiej moŜliwości. Powiedziała, Ŝe PUP będzie 
rozbudowywany i obsługa bezrobotnych będzie szybsza. Poinformowała, Ŝe nie ma juŜ 
podpisywania list, jeśli osoby bezrobotne są wzywane to tylko do zaoferowania im pracy. 
R. Zakowicz zapytał o współprace PUP z zagranicą. 
P. Frączek odpowiedziała, Ŝe PUP współpracuje z 34 urzędami m.in. w Czechach i Słowacji. 
PUP uczestniczy w targach pracy oraz otrzymuje oferty pracy z zagranicy. 
Przewodniczący podziękował Pani dyrektor za udzielone informacje. 
P. Frączek powiedziała, Ŝe zostawia u Pana Przewodniczącego informacje o udzielanej 
pomocy przez PUP i zaprosiła do korzystania z tej pomocy. 
R. Chuchla zapytał o koszty jakie ponosi pracodawca przy zatrudnieniu pracownika na roboty 
społeczno-uŜyteczne, publiczne i interwencyjne. 
P. Frączek powiedziała, Ŝe o roboty publiczne moŜe starać się gmina albo stowarzyszenie. 
Refundowane są one w całości. Na realizacje wniosku trzeba czekać do 7 dni lub więcej. 
Prace społecznie-uŜyteczne do miesiąca. Prace interwencyjne trwają 6, 12, 18 i 24 miesięcy. 
Gdy PUP płaci za 18 miesięcy wymagamy aby pracodawca zatrudnił na kolejne 4, poniewaŜ 
szukamy efektów naszej pomocy. Do prac interwencyjnych dopłacamy ok. 800,00 zł. z ZUS-
em. Pracodawca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w kwocie 1.313,00 zł. wraz z 
naszą dopłatą. Pracownik na pracach społecznie uŜytecznych moŜe pracować  
10 godz./tydzień i 40 godz./ miesiąc. Po wykonaniu pracy PUP płaci. 
 
 
Ad. 11. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 



 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:2 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budŜecie gminy 
/ Uchwała Nr  Nr LI/284/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 12 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
R. Zakowicz przeczytał protokół z posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej i powiedział, 
Ŝe głosowanie na komisji było następujące: cztery głosy za i dwa wstrzymujące. 
R. Glapa poinformował, Ŝe Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe Komisja Rolno-Ekologiczna pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Wójt poinformował jak wyglądałyby koszty przy ułoŜeniu drogi z płyt. Cały koszt przy 
płytach wyniósłby ponad 1 mln. zł. brutto. W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu. 
R. Chuchla wyszedł z sali. 
R. Telega zapytał czy nie ma moŜliwości, ze względów ekonomicznych, zrobienia tej drogi  z 
płyt.  
Wójt odpowiedział, Ŝe będzie to 500 tys. zł. więcej. Nie mamy takich pieniędzy. 
R. Lenartowicz zapytał czy muszą być to płyty nowe, czy nie mogą być uŜywane. 
Wójt odpowiedział, Ŝe róŜnica w cenach jest niewielka. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania : 

Podczas głosowania na sali obecnych 13 radnych. 

 

Za: 7    Przeciw: 1   Wstrzymało się: 5 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
/ Uchwała Nr  LI/285/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

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

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały  w sprawie ustalenia 

wysokości opłat cmentarnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzach 
komunalnych w gminie Branice 

/ Uchwała Nr LI/286/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad.14. 
R. Podkówka udzielił informacji dot. skargi pana Władysława Malewicza. 
Wszedł r. Chuchla. 



R. Podkówka nawiązał do wcześniej złoŜonej skargi Pana W. Malewicza dot. występu 
artystycznego w przedszkolu. Rozstrzygnięcie tej wcześniejszej skargi Pan W. Malewicz 
wywiesił na tablicach informacyjnych w sołectwach gminy Branice. Po czym Pan Wójt 
Gminy Branice wywiesił informacje, Ŝe bez zgody jego lub sołtysa nie wolno wywieszać 
Ŝadnych ogłoszeń na danych tablicach. Pan W. Malewicz odwołał się następnie do SKO w 
sprawie moŜności wywieszania takich ogłoszeń przez Wójta. SKO skierowało skargę do 
Rady Gminy Branice, a w imieniu rady sprawą tą zajęła się Komisji Rewizyjna. Komisja 
zasięgnęła w tej sprawie opinii radcy prawnego. Powiedział, Ŝe zdania członków Komisji 
Rewizyjnej były podzielone i przedstawił opinie radcy prawnego. 
Komisja Rewizyjna głosami 2 do 1 uznała skargę za niezasadną. 
R. Chuchla zapytał Panią Forystek jakie wymogi formalne powinno spełniać ogłoszenie 
Wójta i Sołtysa. 
P. Forystek powiedział, Ŝe tablice stanowią własność gminy, jest to mienie komunalne i Wójt 
nim zarządza. Powiedziała, Ŝe kaŜdy z nas ma swoją posiadłość i zapytała czy wszyscy mogą 
wywieszać na niej co chcą. 
R. Chuchla zapytał czy w takim razie on się podpisze pod takim pismem i będzie Wójtem. 
P. Forystek odpowiedziała, Ŝe nie bo nie został on wybrany. 
R. Szyhyński przedstawił sytuacje kiedy niszczone są tablice ogłoszeniowe w sołectwach. 
R. Zakowicz wypowiedział się jako członek Komisji Rewizyjnej i przypomniał jak sołtys 
mówił, Ŝe wywiesił ogłoszenie gminne, a następnego dnia rano zostało ono juŜ zaklejone. 
Przewodniczący zapytał czy tablice nie moŜna by podzielić na dwie części, jedną na 
ogłoszenia urzędowe a drugą na inne ogłoszenia. 
P. Forystek powiedziała, Ŝe naleŜy odróŜnić tablice ogłoszeniowe od informacyjnych. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe w Bliszczycach jest 5 tablic, a Pani sołtys wywiesza tylko na 
niektórych, a informacja Pana Malewicza była wywieszona na tych pozostałych. Powiedział, 
Ŝe moŜe podpisać tablice, które są własnością gminy i słuŜą do wywieszania ogłoszeń 
urzędowych. 
Sołtys Czepczor G. powiedziała, Ŝe na tamtych tablicach teŜ Pan Malewicz wywieszał 
informacje. 
R. Podkówka poprosił aby Pani Sołtys mu nie przeszkadzała. Powiedział, Ŝe ktoś narobił 
długów w gminie i musiał coś zrobić aby te długi spłacić. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały uznając skargę za niezasadną i zarządził 
głosowanie: 
Za: 11   Przeciw:0   Wstrz.:3 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice 
/ Uchwała Nr LI/287/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawą firmy Pana Łukasza 
Debernego i r. E.Deberny został wykluczony z komisji na czas zajmowania się tą sprawą. 
Poinformował, Ŝe przez 3 lata leŜy pismo u Pani Pączko i nie jest naliczany podatek od 
dzierŜawy i działalności gospodarczej. Dopiero jak Komisja Rewizyjna zajęła się ta sprawą to 
coś ruszyło. Powiedział, Ŝe jest to kolesiostwo. Powiedział, Ŝe Wójt wydał decyzje, której nie 
wydano przez 3 lata. 
Powiedział, Ŝe zostawia to i nie wie co to się wyrabia. 
 
Ad. 15. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe jest w szoku jak usłyszał o wyrzuceniu jednego członka Komisji 
Rewizyjnej. 



R. Podkówka powiedział, Ŝe nie został wyrzucony a tylko wykluczony na czas zajmowania 
się tą sprawą. 
R. Kawulok powiedział, ze komisja działała w dwuosobowym składzie, a nie moŜe. 
R. Podkówka odpowiedział, Ŝe moŜe. 
Sołtys Bartoszewski J powiedział, Ŝe mieszkańcy Niekazanic muszą jeździć na wybory do 
Włodzienina, a chcą bliŜej. Nie będzie frekwencji w najbliŜszych wyborach jak się nic z tym 
nie zrobi..  
R. R. Lenartowicz  zapytał o koszenie poboczy. 
R. Telega zwrócił uwagę na skrzyŜowanie przed Niekazanicami gdzie podczas opadów 
ziemia spływa na drogę. Zapytał o koszenie poboczy i uzupełnienie uszkodzeń na drodze 
Wysoka-Branice. Prosił aby przynajmniej połatać dziury na drodze Wysoka-Wiechowice. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe radny M. Szyhyński był świadkiem zniszczenia mienia gminnego 
(wybicia szyby) i nie zareagował. 
R. Szyhyński odpowiedział, Ŝe szyba nie została wybita, a tylko włamano się do tej tablicy. 
R. Chuchla odpowiedział, Ŝe myślał, Ŝe dokonano zniszczenia tej tablicy. 
R. Mokrzycki powiedział, Ŝe tablica E-Urząd, przy wejściu do urzędu, jest nieczynna. 
Zapytał co w sytuacji gdy umiera człowiek w sobotę lub niedzielę, czy moŜna wydać decyzję 
i jak się skontaktować z urzędnikiem. Były takie informacje w E-Urząd, ale teraz jest to 
nieczynne. 
Wójt odpowiedział, Ŝe jest taka moŜliwość.  
R. Zakowicz zapytał o koszenie poboczy. 
R. Deptuła zapytał o budowę drugiej połowy drogi Lewice-Zubrzyce. Jeśli droga nie będzie 
budowana to Ŝeby uzupełnić dziury na tej drodze. 
Sołtys Z. Semanyszyn poprosił o interwencje w sprawie poboczy na drodze Wódka-Nasiedle. 
Powiedział, Ŝe juŜ dzwonił w tej sprawie. 
R. Chuchla poinformował o spotkaniu w Walcach w sprawie wiatraków i zaproponował aby 
skontaktować  się z tymi Panami i zorganizować takie spotkanie u nas. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe Francuzi zablokowali wszystkie działania jeśli chodzi o fermy 
wiatrowe. To powaŜna sprawa. Powiedział, Ŝe sejm jest zasypywany pismami o naduŜywaniu 
władzy przez włodarzy. Przekazał uzyskane informacje na spotkaniu w Walcach. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe jeśli jest wniosek to prosi o zaproszenie i zorganizowanie takiego 
spotkania. 
Sołtys M. Wyskiel zapytała o przestanek w Jędrychowicach. 
Sołtys L. Szelepa zapytał starosty czy coś wiadomo na temat skrzyŜowania w Lewicach gdzie 
woda z asfaltu spływa pod prywatny dom. 
Pani I. Kopaniecka zwróciła się do r. P. Dornfelda, i powiedziała, Ŝe na ostatniej sesji szastał 
on jej nazwiskiem. Przytoczyła fragment protokołu z poprzedniej sesji. 
Powiedziała, aby powiedział to co na ostatniej sesji, a ona pozwie go z powództwa cywilnego.  
R. Dornfeld odpowiedział, Ŝe Pani I. Kopaniecka jest urzędnikiem i jako urzędnik 
uczestniczyła w komisji. Zapytana na komisji czy funkcje koordynatora wykonuje w ramach 
swojego stosunku pracy odpowiedziała twierdząco. Powiedziała równieŜ iŜ, Ŝadne umowy z 
koordynatorem oraz księgowym projektu nie są zawarte. A to co jest związane z projektem 
wykonuje jako pracownik urzędu. Dlatego takie informacje przekazał na sesji rady. W 
związku z tym, iŜ Pani I. Kopaniecka zarzuca mu kłamstwo poprosił o przedstawienie 
dowodów, które by to popierały, jeśli takowych nie ma poprosił przewodniczącego o 
zakończenie dyskusji. 
Pani I. Kopaniecka odpowiedziała, Ŝe nie wiedziała jak zostało odebrane przez radnych na 
komisji, gdyŜ mówiła z sarkazmem. 
R. Dornfeld zwrócił się do Pani I. Komanieckiej i zapytał czy jeśli pracownik wykonuje prace 
w ramach umowy o prace i te same działanie dodatkowo w ramach umowy zlecenie. Czy w 



tym momencie ma dwukrotnie płacone za tą samą pracę? Czy nie jest to dwukrotne 
finansowanie. 
Pani I. Kopaniecka powiedziała, Ŝe na komisji mówiła to Ŝartem. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe nikt z radnych nie odczuł aby wypowiedź była z przekąsem i 
podziękował za przyznanie mu racji przez Panią I. Kopaniecką. Zwrócił się równieŜ do 
przewodniczącego o zakończenie dyskusji w tej sprawie z uwagi, iŜ jest ona 
bezprzedmiotowa i nie jest to miejsce na takie polemiki. 
Pani I. Kopaniecka powiedziała, Ŝe koordynacji projektów nie ma w zakresie swoich 
obowiązków.  
R. Dornfeld oświadczył, iŜ wszystkie informacje, które przekazał na sesji zostały przez Panią 
I. Kopaniecką przekazane na komisji i tak je przekazał radnym na sesji i zwrócił się do 
przewodniczącego o zakończenie dyskusji. 
R. Podkówka nawiązał do drogi Bliszczyce-Branice. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie debaty na temat 
wiatraków. 
 
Za:12    Przeciw: 0   Wstrz.:2 
 
Wójt powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o przestanek w Jędrychowicach będzie jeszcze rozmawiał z 
Panem Kołodziejem. Powiedział, Ŝe moŜna zorganizować spotkanie w sprawie wiatraków. 
Przeczytał pismo otrzymane z prokuratury dot. wiatraków i powiedział, Ŝe wydanie decyzji a 
budowa to zupełnie dwie inne sprawy. Powiedział, Ŝe teŜ jest chętny do zorganizowania 
spotkań z mieszkańcami. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe Urząd Marszałkowski przesunął termin rozpatrzenia wniosku 
na drogę Lewice-Zubrzyce na początek lipca. 
Starosta powiedział, Ŝe jeśli chodzi o drogę Bliszczyce-Branice to w tamtym roku połowa 
drogi była zrobiona, a w tym roku łatanie dziur, jednak pogoda nie pozwala na prowadzenie 
prac. Robione są na początku drogi waŜniejsze, a potem dalsze drogi. Firma ma termin do 20 
czerwca, ale pewnie będą przedłuŜać. Na raz wszystkiego nie da się zrobić. Podobnie jest z 
koszeniem. Wspomagamy się kombinatem z Kietrza, ale pogoda nie pozwala przyśpieszyć. 
Interpelacja r. J. Zakowicza w sprawie postawienia znaku poziomego ,,STOP’’ na 
skrzyŜowanie Niekazanice-Branice jest słuszna. Odniósł się do przepustu wodnego na tym 
skrzyŜowaniu. Poinformował, Ŝe wycinka zakrzaczeń teŜ trwa. Powiedział, Ŝe zasadne jest 
koszenie skrzyŜowań. Zwrócił się do r. Z. Deptuły i powiedział, Ŝe cały czas starają się aby 
otrzymać dofinansowanie u Marszałka. Wójt juŜ o tym mówił. MoŜe będzie to w tym roku. 
NajwaŜniejsze aby została podpisana umowa. Do końca lipca powinniśmy się dowiedzieć czy 
droga ta zostanie dofinansowana.  
JeŜeli chodzi o wniosek sołtysa z Wódki to wyśle tam pracownika.  
Powiedział, Ŝe sprawdzi dzisiaj czy pracownik był na skrzyŜowaniu w Lewicach. 
Odniósł się do sprawy z wiatrakami. Powiedział, Ŝe ten, kto zamówił ekspertyzę to tak jak 
chce tak będzie. Chcemy teŜ być na takim spotkaniu w sprawie wiatraków. Powiedział, Ŝe 
mieszkamy na pograniczu i kiedyś moŜemy stwierdzić, Ŝe Czechy mają wszystko, a my nie. 
Padło tu nazwisko osoby, która pracowała na drodze, w Bliszczycach, ta osoba juŜ nie 
pracuje. 
Powiedział, Ŝe Pani dyr. Frączak przedstawiła wysokość funduszu pracy jaki ma do 
dyspozycji i przedstawił dane dot. środków socjalnych. 
Wyszedł r. W. Chuchla. 
Starosta zachęcił do składnia wniosków i powiedział, Ŝe stowarzyszenia teŜ mogą się starać o 
pracownika. 



R. Podkówka powiedział, Ŝe ustawa nakłada na władze gminy konieczność przeprowadzania 
konsultacji. Powiedział, Ŝe Pan Starosta jest za wiatrakami i on teŜ, ale waŜne jest 
bezpieczeństwo i 2 km trzeba zachować. 
Starosta odpowiedział, Ŝe brak wiedzy trzeba uzupełniać. 
 
Ad. 16. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


