
Protokół Nr LII/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 17 sierpnia 2010 r., godz. 8.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych (nieobecni radni: E. Deberny, J. 
Zakowicz, Z. Telega). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Benedykt Pospiszyl - Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Stanisław Rzeszuciński -  Skarbnik Urzędu Gminy w Branicach,  
Iwona Kopaniecka – Pracownik Urzędu Gminy w Branicach, 
Stefan Grefling – Radca prawny, 
Aleksandra Czapor – Siostra Zakonna, 
Dagmara Kania – Siostra Zakonna, 
Maksymiliana Banaszkiewicz – Siostra Zakonna, 
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 dot. projektów unijnych jakie są aktualnie realizowane przez 

Gminę Branice. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wódka. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakubowice. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Posucice. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dzbańce 

Osiedle. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiechowice. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Michałkowice. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lewice. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

DzierŜkowice. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/164/97 Rady Gminy Branice 

z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Branice do programu 
,,Odnowa wsi’’ w województwie opolskim. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/104/08 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 1 kwietnia 2008 r. 

21. Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Zarządu Powiatu. 
22. Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
23. Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Prezesa Rady Ministrów. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy. 



25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/283/10 Rady Gminy Branice z dnia 
25 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w 
Gminie Branice” w ramach Priorytetu 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 

26. Wolne wnioski i zapytania. 
27. Zakończenie sesji. 
 
 
 

Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 10. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał porządek obrad sesji. 
Weszli: r. W. Chuchla, r. B. Bryl i sołtys G. Czepczor. 
Przewodniczący zaproponował, aby wykreślić z porządku obrad sesji punkt 21, a w 
prowadzić do porządku następujące punkty: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/104/08 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 1 kwietnia 2008 r., 
2) Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Zarządu Powiatu, 
3) Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Zarządu Województwa, 
4) Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Prezesa Rady Ministrów. 

 
R. Glapa zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 20, poniewaŜ brak opinii Rady 
Sołeckiej. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu 
21. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrz.:  0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu 
20.  
Za: 11     Przeciw: 1    Wstrz.:  0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad jako 
punkt 20: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/104/08 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 1 kwietnia 2008 r. 
Za: 7     Przeciw: 3    Wstrz.:  2 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad jako 
punkt 21: Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Zarządu Powiatu. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrz.:  0 
 



Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad jako 
punkt 22: Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrz.:  0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad jako 
punkt 23: Podjęcie decyzji w sprawie wysłania wniosku do Prezesa Rady Ministrów. 
Za: 11     Przeciw: 1    Wstrz.:  0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrz.:  0 
 
Ad. 4. 
R. Dornfeld złoŜył na piśmie uwagi do protokołu z poprzedniej sesji i poprosił o ich 
uwzględnienie. 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu).  
Przewodniczący zapytał ile przeznaczono środków na budowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Branicach. 
Wójt odpowiedział, Ŝe 553 tys. zł. 
Przewodniczący podziękował za zdobyte środki na remont Ŝłobka i powiedział, Ŝe jest to 
sukces. Zapytał, czy ktoś z powiatu składał wniosek na termomodernizacje.  
P. Kopaniecka odpowiedziała, Ŝe szpital jest na liście rezerwowej i chyba szkoła w Kietrzu. 
 
Ad. 6. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 7.  
R. Podkówka powiedział, Ŝe uczestniczył w zawodach straŜackich. Zwołał posiedzenie 
Komisji Realizacji Zadań Społecznych Oświatowych i OSP na którym zajmowano 
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. Kawulok – 2 int. 
R. Mokrzycki – 1 int. 
R. Podkówka – zwrócił się do r. B. Pospiszyl o łatanie dziur na drodze Michałkowice-
Bliszczyce. Powiedział, Ŝe dzwonił juŜ w tej sprawie ale nic się nie robi ( nie złoŜył 
interpelacji na piśmie). 
R. Chuchla – 1 int., dodał, Ŝe składał interpelacje juŜ wcześniej ale nie otrzymał odpowiedzi, 
poniewaŜ sprawę miał przedstawić krótko i przekazać ją przewodniczącemu. 
Przewodniczący zwrócił się do r. B. Pospiszyl o zajęcie się sprawą zalewanej drogi 
powiatowej w miejscowości Dzbańce. Dodał, Ŝe ponosimy koszty sprzątając tą drogę. 



Sołtys M. Humeniuk potwierdziła słowa Pana Przewodniczącego i powiedziała, Ŝe co tydzień 
wzywa straŜ do czyszczenia drogi. JeŜeli nie zostaną zrobione rowy to będzie działo się tak 
dalej. 
R. Dornfeld zapytał, czy powiat nie powinien zwrócić nam kosztów za czyszczenie drogi. To 
są nasze prace na drodze powiatowej. Dodał, Ŝe taka sama sytuacja jest przed wsią Dzbańce 
Osiedle i Kolonią Włodzienin. 
Wójt powiedział, Ŝe rozmawiał z r. Z. Telegą i Panem Gawęckim. Jakie tylko by niebyły 
rowy to by nie pomogło. Umówiliśmy się, aby w przyszłości ziemniaki, kukurydze nie sadzić 
obok wioski tylko dalej. Nikt się nie zgodzi wyłączyć 50 h z uprawy. Dodał, Ŝe gleba ta jest I 
klasy i jest wypłukiwana. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe na ul. 1 Maja rów zdaje egzamin. Powinniśmy to poprawiać. 
Sołtys J. Iluk powiedział, Ŝe sytuacja w Dzbańcach zaczęła się gdy wyremontowano tą drogę. 
Droga podczas opadów jest rwącą rzeką. Muszą być rowy, aby tak się nie działo. 
Sołtys Gajewska powiedziała, Ŝe rowy muszą być głębokie. 
Sołtys zwrócił się do r. B. Pospiszyl o usunięcie zakrzaczeń na drodze Wódka-Nasiedle. 
 
Ad. 10 
Wójt poinformował, Ŝe informacje zostały przedstawione na piśmie. Są ujęte zadania, które są 
w trakcie realizacji i te które zostały juŜ zakończone. Zapytał czy są pytania. 
R. Dornfeld zapytał o koszty projektów i dofinansowania, które są róŜne na dwóch 
dokumentach dostarczonych radnym. 
P. Kopaniecka odpowiedziała, Ŝe w jednych materiałach są uwzględnione kwoty przed 
przetargiem, a w drugich po. Gdy otrzymuje się zatwierdzenie od Marszałka Województwa to 
wtedy wprowadza się zmiany. 
 
Ad. 11. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Wódka. 

/ Uchwała Nr  Nr LII/288/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 12 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Jakubowice. 

/ Uchwała Nr  Nr LII/289/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 13 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 11   Przeciw:0   Wstrz.:0 



R. Chuchla nie uczestniczył w głosowaniu. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Posucice. 

/ Uchwała Nr  Nr LII/290/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad.14. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 11   Przeciw:0   Wstrz.:0 
R. Chuchla nie uczestniczył w głosowaniu. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Dzbańce Osiedle. 

/ Uchwała Nr  Nr LII/291/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
 
Ad. 15. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 11   Przeciw:0   Wstrz.:0 
R. Chuchla nie uczestniczył w głosowaniu. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Wiechowice. 

/ Uchwała Nr  Nr LII/292/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 16. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Michałkowice. 

/ Uchwała Nr  Nr LII/293/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 17. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 11   Przeciw:0   Wstrz.:0 
R. Chuchla nie uczestniczył w głosowaniu. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Lewice. 

/ Uchwała Nr  Nr LII/294/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 



Ad. 18. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości DzierŜkowice. 

/ Uchwała Nr  Nr LII/295/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 19. 
Wszystkie Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:0 

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

do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim 
/ Uchwała Nr  Nr LII/296/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.20. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe ten plan, o którym mowa został przygotowany dla konkretnej 
firmy i grupy osób prywatnych bez szerszego poinformowania mieszkańców, którzy są w 
zasięgu jego oddziaływania. Większość mieszkańców do dzisiaj nie wiedziała o szczegółach 
tej inwestycji, to dlatego wydaliśmy Biuletyn Informacyjny. Fakt, Ŝe nie było Ŝadnych 
zastrzeŜeń do planu wynika z tego, Ŝe nikt o tym nie wiedział, poza zainteresowaną grupą 
ludzi. PoniewaŜ inwestycja ta jest zaliczana do znacząco oddziałujących na środowisko 
powoduje konieczność zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice. Zmiana ta powinna być poprzedzona szeroką dyskusją 
publiczną (referendum), w której społeczeństwo miałoby szansę poznać pozytywne i 
negatywne aspekty tego kierunku rozwoju. Dopiero kolejnym etapem byłyby plany 
zagospodarowania przestrzennego. Po co nam ta inwestycja, nie ma wpływu na bezrobocie. 
Planowany zysk ok. 300 tys. po uwzględnieniu zmniejszenia subwencji wyrównawczej 
stanowić będzie ok. 1% budŜetu Gminy, a w przyszłych latach coraz mniej, a z czasem coraz 
mniej. W sytuacji, gdy pojawia się coraz więcej naukowych dowodów na szkodliwy wpływ 
turbin na zdrowie ludzi mieszkających w ich pobliŜu, determinacja z jaką dąŜy się do ich 
wybudowania przy tak małym zysku jest niezrozumiała. KaŜda zmiana studium, bądź planu 
musi być dokonana w trybie przewidzianym w ustawie o Planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27.03.2003r. 
PrzybliŜył wszystkim zastrzeŜenia do uchwały nr XXI/104/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które są załącznikiem do 
niniejszego protokołu. 
Zwrócił się do Pana Przewodniczącego oraz Pana Wójta i zapytał dlaczego zostały 
sfałszowane dokumenty. 
R. Deptuła powiedział, Ŝe uchwałę którą r. M. Podkówka dostał od niego mieli wszyscy radni 
i r. Podkówka na podstawie tej mapki głosował. Powiedział, Ŝe nie będzie głosował za 
uchwałą w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/104/08 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z dnia 1 kwietnia 2008 r., poniewaŜ nie będzie zmieniał 
swego zdania. 
Zwrócił się do Wójta o załatwienie mostu, a sprawa będzie załatwiona. 



Radca powiedział, Ŝe uchwałę z dnia 1 kwietnia 2008 r. sprawdzał nadzór, który stwierdził, Ŝe 
jest ona zgodna z prawem i takie samo stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
Uchwała przedstawiona przez r. M. Podkówkę jest uchwałą uchylającą, a jest to jednoznaczne 
ze zmianą uchwały. Zmiana taka musi zostać poprzedzona taką samą procedurą jak przy 
uchwalaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Plan zagospodarowania wywołuje duŜe 
skutki i dlatego nie moŜna sobie go zmienić tak z dnia na dzień. Nawet gdyby ta uchwała 
został podjęta i nadzór by jej nie uchylił to przedsiębiorcy mogą wystąpić o odszkodowanie z 
tytułu nieruchomości uwzględnionych w planie. Nie jest to tylko kwestia utraty zysków, ale 
takŜe poniesienia kosztów. Dodał, Ŝe wyroki sądów nie są powszechne, obowiązują w 
konkretnej sprawie. Uchwała z kwietnia obowiązuje i wywołuje pewne skutki. 
R. Dornfeld zapytał, czy były decyzje lokalizacyjne na ten plan. 
Wójt odpowiedział, Ŝe podpisano zmianę sposobu uŜytkowania działek.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe do sądu moŜe zgłosić się kaŜdy. Powiedział, Ŝe co do Pana 
Podkówki to ma mieszane uczucia. Mapki, które otrzymaliśmy na sesji były róŜne od tych 
których podpisano. Zapytał dlaczego uchwała została podpisana przez przewodniczącego, a 
załączniki przez zastępcę. 
P. K. Herbut odpowiedziała, Ŝe wszystkie uchwały z sesji Rady Gminy Branice z dnia 1 
kwietnia 2008 r. zostały podpisane przez Pana Przewodniczącego. Załączniki do uchwały nr  
XXI/104/08 zostały dostarczone w czasie późniejszym, kiedy to Pan Przewodniczący 
wyjechał i nie mógł juŜ ich podpisać. Mamy obowiązek w terminie 7 dni dostarczyć uchwały 
do nadzoru w Opolu, dlatego teŜ załączniki te musiał podpisać zastępca Przewodniczącego. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe projekty mapek się nie zgadzały. Dostał  inne załączniki do 
głosowanie, a inne zostały podpisane. Zapytał radcę czy tak moŜe być. 
P. S. Grefling odpowiedział, Ŝe uchwała była oceniana przez wojewodę.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe nadzór otrzymał uchwały, a projektów nie. 
P. s. Grefling powiedział, Ŝe nadzór sprawdza uchwały pod względem zgodności z prawem. 
Wójt powiedział, Ŝe granica istnieje nawet wtedy gdybyśmy nie uwzględnili jej na mapie. 
Dodał, Ŝe nie wierzy, aby uchwalono jedno, a do nadzoru wysłano coś innego.  
R. Dornfeld powiedział, Ŝe mówi on o projekcie załącznikach i uchwalonych załącznikach. 
Nie powinny się one róŜnić. JeŜeli otrzymuje projekt uchwały to analizuje go. Radni 
decydują, czy uchwalić, czy nie. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe nie zdarzyło mu się jeszcze, aby radni otrzymali materiały, a 
on inne podpisał. Co do tej historii to nie rozstrzygniemy tego. 
R. Kawulok powiedział, Ŝe w tej całej historii brakuje mu opinii mieszkańców Bliszczyc, 
dlatego będzie głosował przeciw. 
R. Podkówka powiedział, Ŝeby nie powoływać się na wyrok sądu. Dodał, Ŝe otrzymali mapę 
bez granicy, a w dzienniku urzędowym została umieszczona mapa z granicą.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe wszyscy radni byli w CBA. Przewodniczącego pytano o te 
nieścisłości związane z projektem uchwały, a podpisaną uchwała. Prześwietlono nas. 
Powiedział, Ŝe podda pod głosowanie wniosek r. M. Podkówki. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe nie wie jaką decyzje ma podjąć jeŜeli chodzi o r. M. Podkówkę. 
Chciał zobaczyć dwie uchwały o których pisał r. M. Podkówka, ale Pani Kasia powiedziała, 
Ŝe Wójt jej zabronił. Powiedział, Ŝe został poinformowany o konieczności napisania wniosku 
o udostępnienie informacji publicznej. Poinformował, Ŝe napisał pismo do pana 
Przewodniczącego, ale do dziś nie uzyskał odpowiedzi. Zapytał dlaczego tak jest, Ŝe nie 
udostępnia się dokumentów i przeczytał pismo Wójta w tej sprawie. Zapytał Pana 
przewodniczącego, czy on Ŝądał, czy prosił. Powiedział, Ŝe nie ma moŜliwości wykonywania 
swego mandatu i zapytał dlaczego nie moŜe tych uchwał skonfrontować.  
Zapytał Pana mecenasa, czy uchwała moŜe zostać podpisana przez dwie osoby. 



P. K. Herbut poinformowała, Ŝe nie powiedziała r. W. Chuchli, Ŝe Wójt jej zabronił. 
Poinformowała r. W. Chuchle, Ŝe projekt uchwały r. M. Podkówki nie został uwzględniony w 
porządku obrad i dlatego uchwały te nie zostały dołączone do materiałów. JeŜeli r. W. 
Chuchla chce otrzymać te uchwały to naleŜy wypełnić wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej. 
Przewodniczący zapytał, czy moŜna przeprowadzić głosowanie tajne dot. projektu 
przedstawionego przez r. M. Podkówka. 
Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy. 
 
P. S. Grefling powiedział, Ŝe padł wniosek o głosowanie tajne jednak ustawa o samorządzie 
gminnym mówi, Ŝe uchwały głosowane są jawnie chyba, Ŝe ustawa stanowi inaczej. 
R. Chuchla zapytał, czy to co nie jest zabronione wprost jest dopuszczalne. Ustawa mówi, Ŝe 
moŜna głosować tak, a nie inaczej. 
P. S. Grefling odpowiedział, Ŝe głosowanie tajne jest zabronione w tym przepisie. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe moŜna to wyrzucić do kosza. Tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi. 
W Bliszczycach i Branicach wiatraki powinny stać 3 km. dalej. 
Wójt powiedział, Ŝe teraz argumenty r. M. Podkówki nie mają sensu. Zapytał, czy tak to ma 
rozumieć. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 1   Przeciw:4   Wstrz.:7 
 
Rada Gminy Branice nie podjęła uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/104/08 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 1 kwietnia 2008 
r.  
 
Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 25: Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/283/10 Rady Gminy Branice z dnia 25 maja 2010 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w Gminie Branice” w 
ramach Priorytetu 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. 
Poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Za: 12    Przeciw: 0   Wstrz.: 0 
 
Ad. 21. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek do Zarządu Powiatu o ujęcie w planach 
budŜetowych na rok 2011: 
- wykonanie chodnika w miejscowości Branice (cegielnia, kierunek Boboluszki), 
- remontu drogi Włodzienin-Wiechowice, 
- odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Dzbańce, 
-odwodnienia drogi powiatowej przed miejscowością Dzbańce Osiedle, 
- remontu drogi Lewice-Jędrychowice, 
- remontu drogi Branice-Bliszczyce, 
- wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Michałkowice, 
- udroŜnienia przepustu w Michałkowicach (obok posesji pana Zuby). 
Za: 12    Przeciw: 0    Wstrz.: 0 
 
Ad. 22. 



Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ujęcie w 
planach budŜetowych na rok 2011 remontu drogi wojewódzkiej nr 419 oraz chodników  
w miejscowościach: Branice, Branice Zamek i Niekazanice. RównieŜ o ujęcie w planach na 
rok 2011 wykonanie przepustu w miejscowości Branice Zamek, który miałby za zadanie 
ochronę zabudowań w przypadku zwiększenia się poziomu rzeki Opavy. 
R. Dornfeld dodał, Ŝe prace te mają zostać wykonane do granicy państwa. 
 
Za:12    Przeciw: 0    Wstrz.: 0 
 
Ad.23. 
Wyszli radni: Cz. Glapa i M. Szyhyński. 
Przewodniczący przeczytał pismo do Prezesa Rady Ministrów. 
R. Dornfeld zaproponował, aby po sesji z radcami dopracować ten wniosek. 
R. Podkówka przytoczył przykład wpłynięcia pisma do Pana Pawlaka. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek do Prezesa Rady Ministrów. 
Za: 10    Przeciw: 0    Wstrz.:0 
 
Ad. 24. 
Skarbnik przedstawił autopoprawkę do budŜetu. 
Przewodniczący zasugerował, aby znaleźć środki na łatanie dziur.  
Wójt odpowiedział, Ŝe pomyśli o tym. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki i zarządził 
głosowanie: 
 
Za: 10    Przeciw:0    Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w budŜecie gminy 
/ Uchwała Nr  Nr LII/297/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 25. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 10    Przeciw:0    Wstrz.:0 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr L/283/10 Rady 
Gminy Branice z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przyj ęcia 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  Nr LII/298/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 26. 
Przewodniczący powitał siostry zakonne. 
Siostra Dagmara Kania, która reprezentuje Stowarzyszenie IMMACULATA przedstawiła 
dwie pozostałe siostry. 
Poinformowała, Ŝe Stowarzyszenie IMMACULATA będzie zakładało świetlice 
środowiskową w Branicach. 
Stowarzyszenie przeprowadziło w miesiącu kwietniu-maju ankietę dot. potrzeb i oczekiwań 
środowiska. Ankieta ta została przedstawiona Wójtowi  i Przewodniczącemu, a posiadała 



pytania odnośnie bezpieczeństwa. Zostały one wypełnione przez  pedagogów szkolnych, 
pracowników socjalnych i rodziców.  
Weszli radni: M. Szyhyński i Cz. Glapa. 
Siostra D. Kania powiedział, Ŝe ma porównanie szkół w Opolu a w Branicach. Szkoła w 
Branicach jest na wysokim poziomie. Dzieci po szkole nie mają zorganizowanego czasu 
pozalekcyjnego. W czasie nauki jest on zorganizowany, a po juŜ nie. Stowarzyszenie 
otrzymało takŜe pismo z Komisariatu Policji w Kietrzu, które równieŜ jest dołączone do 
dokumentacji. 
Poinformowała, Ŝe w Opolu stowarzyszenie prowadzi juŜ taką świetlicę. Powiedziała, Ŝe wraz 
z siostrami są w stanie zapewnić od stromy merytorycznej, formalno-prawne potrzeby. Ze 
swoim działaniem stowarzyszenie chce wyjść na teren całej gminy. Jest tu w celu 
przedstawienia problemu, zaproponowania współpracy oraz zapytać jakie są moŜliwości 
wbicia się w budŜet. Czy jest moŜliwość zapewnienia jednego etatu. Powiedziała, Ŝe jest to 
problem wspólny. 
Wyszedł r. M. Szyhyński. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe jest to bardzo trafiony pomysł. R. B. Bryl informowała go, Ŝe 
jest to nasza luka. Wójt takŜe mówił, Ŝe jest za tym pomysłem. 
R. Bryl zapytała jaką formę przybrałaby ta świetlica, ile godzin, co z dojazdem dla dzieci z 
pobliskich wiosek, czy są juŜ propozycję zajęć, czy teŜ dla dzieci starszych. Jak zachęcić 
dzieci. 
Siostra D. Kania odpowiedziała, Ŝe taka świetlica byłaby otwarta 20 godzin tygodniowo, czyli 
5 godzin dziennie. Dojazd teŜ moŜna zorganizować, porozumieć się. Forma zajęć jest 
określona przez zarząd. Byłyby to prace z pedagogami i psychologami, pomoc w nadrabianiu 
zaległości szkolnych oraz zajęcia rekreacyjne. Mniejsze dzieci były ujęte w ankiecie, 
poniewaŜ chodziło o formę opiekuńczą. 
Wyszedł r. J. Kawulok. 
Siostra D. Kania powiedział, Ŝe siostry zakonne mają doświadczenie w zagospodarowaniu 
czasu wolnego dla dzieci. Nie będą się tylko modlić. Placówki takie wymagają programu 
profilaktycznego z konkretnymi zajęciami, aby dzieci umiały dać coś z siebie. 
R. Bryl powiedziała, Ŝe funkcja opiekuńcza jest bardzo waŜna, ale dzieci ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum nie mają co zrobić z wolnym czasem. Dlatego waŜne jest to, aby 
skupić się na tych dzieciach i zorganizować im czas wolny. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe popieramy te plany i myśli, Ŝe Wójt będzie o tym pamiętał 
przy ustalaniu budŜetu. 
R. Dornfeld zapytał od kiedy miałaby powstać taka świetlica. 
Siostra D. Kania odpowiedziała, Ŝe w październiku tego roku. Jest to kwestia pomieszczenia i 
współpracy. Zapytała o pomieszczenia w Ŝłobku. 
Wójt powiedział, Ŝe mówił juŜ o spotkaniu z siostrami. Pomoc w tym działaniu jest kwestią 
budŜetu roku 2011. Powiedział, Ŝe po remoncie budynku Ŝłobka jest przewidziane tam 
miejsce na taką świetlicę. 
R. Chuchla zapytał o moŜliwość współpracy ze Stowarzyszeniem. 
Siostra D. Kania odpowiedziała, Ŝe tak. 
Przewodniczący podziękował siostrą za udzielone informacje. 
Przeczytał wniosek Zarządu Spółdzielni w Głubczycach i przybliŜył sprawę. 
Wójt powiedział, Ŝe jeŜeli wniosek spółdzielni byłby sprecyzowany planem budowy to tak. 
Powiedział, Ŝe delikatnie wyczuwa podstęp. Powiedział, Ŝeby zorganizować komisję, zaprosić 
zarząd i porozmawiać. 
Przewodniczący zapytał radnych do której komisji skierować tą sprawę. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby Komisja Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych zorganizowała spotkanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Głubczycach. 



Za:10    Przeciw: 0    wstrz.: 0 
 
Po głosowaniu wszedł r. M. Szyhyński. 
Wójt przedstawił program uroczystości doŜynek gminnych. 
R. Podkówka powiedział, Ŝe zwrócił się do Pani Kasi o wydanie protokołu, którego nie ma na 
stronie urzędu. Dodał, Ŝe był w urzędzie w Głubczycach i wszystko mu pokazali. Nic nie 
powinno być ukryte, a urzędnicy nie powinni się bać. Dostęp do informacji powinien być 
normalny. Jeśli robi się coś takiego to jest coś nie tak. 
Wójt powiedział, Ŝe sołtysi teŜ nie mieli nigdy utrudniony dostęp do informacji. Trzeba 
dokładnie przedstawić prośbę i nie robić to na ostatnią chwilę. Urząd teraz jest bardziej 
dostępny, wszystko co moŜe być jest załatwiane od ręki. Poprosił, aby radni dali czas na 
przygotowanie materiałów o które proszą. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe cieszy się, Ŝe usłyszał takie słowa od Wójta. Pan Wójt ustawił go 
do pionu i teraz będzie postępował zgodnie ze statutem i regulaminem rady. Zwrócił się do 
Pana przewodniczącego i powiedział, Ŝe nie wypełnia on swoich obowiązków. 
R. R. Lenartowicz  zwrócił się do Wójta o pomoc w zapobieganiu zalania budynków w 
miejscowości Boboluszki. 
R. Podkówka zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do prokuratury o przesłanie uzasadnienia 
do rozstrzygnięcia sprawy dot. wiatraków. 
Wójt odpowiedział, Ŝe zlecił juŜ to radcom. 
P. S. Grefling odpowiedział, Ŝe juŜ otrzymali odpowiedź i zaraz przyniesie. 
S. Iluk podziękował Wójtom za współprace przy budowie drogi w Jabłonce i podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tej drogi. 
 
Ad. 27. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował: 
 
K. Herbut 
 
 
 
 


