
 

Protokół Nr III/11  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 24 stycznia 2011 r., godz. 14.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecna radna G. Wawrów). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Tadeusz Krupa - Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Jolanta Brzeszczak – Radna Powiatu Głubczyckiego, 
Redaktor gazety NTO - Łukasz Nawara, 
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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Branice na lata 2011-2014. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 

2011 rok. 
13. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
14. Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
ich działalności statutowej. 

15. 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. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka nr 278/8 położona w 
miejscowości Branice). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (działki nr: 132/57, 132/55 
położone w miejscowości Branice). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka nr 90 położona w 
miejscowości Turków). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 357/1 położona w 
miejscowości Branice). 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/228/09 Rady Gminy Branice z dnia 
20 października 2009 r. w sprawie sprzedaży działki. 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Branice. 
23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. Zakończenie sesji. 
 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński 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 14. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał porządek obrad. Przedstawił propozycję 
wprowadzenia dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad: 
 
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Branice na lata 2011-2014. 
22.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Branice. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z dwoma 
dodatkowymi punktami. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrz.: 0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrz.: 2 
 
R. W. Lenartowicz zapytał jaka powinna być forma przyjęcia protokołu. 
Radczyni powiedziała, że jest to kwestia techniczna. Jeśli nie ma uwag do protokołu to raczej 
wszyscy są za przyjęciem. Dla pewności można głosować. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że wcześniej nie głosowano nad przyjęciem protokołu.  
Radczyni powiedziała, że były ciągle zastrzeżenia. 
R. Chuchla powiedział, że po to została powołana Komisja Statutowa. 
Radczyni potwierdziła.  
Przewodniczący powitał gości, radnych i sołtysów. 
 
Ad. 6   
Przewodniczący udzielił informacji na piśmie ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 5. 
Wójt przedstawiła sprawozdanie (załącznik do protokołu).  
Wszedł redaktor gazety NTO - Łukasz Nawara. 
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R. W Lenartowicz zapytał o zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Lewicach i 
Michałkowicach. Zapytał czy wszystkie rodziny już zapłaciły. 
Wójt odpowiedziała, że 3 rodziny nie zapłaciły, ale zaprosiła je na jutro do siebie. Zobaczymy 
jaki będzie efekt rozmów. 
R. W. Lenartowicz poprosił, aby na etapie kosztorysu modernizacji świetlicy we 
Włodzieninie wszystko przewidzieć i zaplanować. Są doświadczenia po dwóch poprzednich 
świetlicach. 
Wójt zadeklarowała przypilnowanie tej sprawy. 
Powiedziała, że wniosek na świetlice składa się do PROW-u przez LGD. 
R. Chuchla powiedział, że nie ma Stowarzyszenia AA, jest Stowarzyszenie Amicus. Zapytała 
czy sprawa związana ze świetlicą to zaszłości tamtego roku. 
Wójt odpowiedziała, że tak. 
R. Chuchla zwrócił uwagę na sprawę kościoła w Bliszczycach i kwestię trenerów 
zajmujących się dziećmi. 
R. Nowak zapytał czy do tego tematu wrócimy w marcu. 
Wójt odpowiedziała, że tak. 
 
Ad. 7.  

R. Mokrzycki powiedział, że Komisja Rewizyjna spotkała się trzy razy. Opracowano plan 
pracy na 2011r., oraz kontynuowano plan kontroli. 
R. Kawulok poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna odbyła dwa posiedzenia na 
których zajmowała się porządkiem obrad sesji. Na komisjach obecna była Pani Wójt. 
R. Czepczor poinformowała, że posiedzenie Komisja Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych odbyło się dwa razy. Na komisji obecna była Pani Wójt i Pan skarbnik. 
zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
odbyła dwa posiedzenia na których zajmowano się projektami uchwał na dzisiejszą sesje. 
Obecni na komisjach byli: Wójt, Przewodniczący Rady Gminy Branice, Skarbnik, Pani 
Kierownik OPS, Pani A. Alferowicz. Komisja podjęła decyzje o zaproszeniu dyrektorów 
szkół i placówek. 
R. Malewicz poinformował, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej. 
Na pierwszym posiedzeniu zajmowano się budżetem gminy. Wyjaśnień udzielił Skarbnik i 
Pani Wójt. Kolejne punkty porządku obrad rozpatrzono na kolejnym posiedzeniu. 
 
Ad. 8. 
Informacji udzieliła Wójt Gminy Branice. 
Wójt poinformowała o kosztach zakupu maszyny do odśnieżania chodników i urządzenia 
nagrywającego sesje. Pierwszy z nich wynosi od 3.000 do 9.000 zł. drugi  10.000 zł. 
 
Ad. 9. 
R. Chuchla – 1 int. 
R. Russ – 1 int. 
R. Szyhyński – 1 int.  
R. W. Lenartowicz – 1 int. 
 
Starosta powiedział, że był problem na drodze we Włodzieninie, koło ruin kościoła, w 
czwartek. Nie było zapowiedzi o opadach śniegu i służby nie stały w dyżurze. Były 
zgłoszenia i wyjechały. Powiedział, że jest osiem pługów i piaskarek Takie sytuacje się 
zdarzają. To jest tylko droga powiatowa, nie ma szans aby na każdym skrzyżowaniu stała 
piaskarka. Są momenty kiedy drogi są śliskie i on o tym wie. 
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Przewodniczący potwierdził słowa starosty 
 
Ad.10. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący M. Szyhyński odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Za : 14     Przeciw : 0    Wstrz. 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Branice na lata 2011–2014  

/ Uchwała Nr III/11/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

Ad. 11. 
Skarbnik Gminy Branice powiedział, ze projekt WPF jest bazą do przedstawienia projektu 
budżetu. Termin minął 15 listopada ubiegłego roku. Do projektu budżetu została dołączona 
Autopoprawka nr 1 dotycząca zastrzeżeń RIO i Autopoprawka Nr 2 dotycząca zdarzeń, które 
się wydarzyły. Autopoprawka nr 2 zwiększyła dochody majątkowe i rozchody, czyli spłatę 
zadłużeń. Kwota zwiększenia dochodów to 549 808 zł., a kwota zwiększenia rozchodów 
782 435 zł., było to przedstawiane na komisjach. Jest to związane z projektami. Te spłaty 
zadłużenia są ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe wskaźniki pozostały na tym samym 
poziomie. Opinia RIO została radnym przedstawiona, jest ona także publikowana na BIP-ie. 
R. Telega  zapytał o różnice 6 mln. Z czego to wynika? 
Skarbnik wyjaśnił. Powiedział, że rozbieżności w kwotach wynikają z dochodów 
majątkowych i inwestycji. W zeszłym roku planowany był duży budżet. Zrobione zostało 
zestawienie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Nasze dochody nie wzrosły, a wydatki są większe. 
Żeby budżet był zrównoważony to trzeba ciąć wydatki albo zwiększyć dochody. 
Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwy. 
Przewodniczący powitał Panią Radną Powiatu Głubczyckiego – Jolantę Brzeszczak. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że nie jest to budżet naszych marzeń. W poprzedniej kadencji 
podejmując pewne zadania mieliśmy tego świadomość. Skierował do Pani Wójt prośbę o 
wypracowanie środków dla pracowników obsługi, aby podnieść wynagrodzenia. Nasze 
województwo otrzymało dodatkowe środki unijne. Będzie to kolejne wyzwanie aby jeszcze 
kolejne zobowiązania zaciągnąć. Na dzień dzisiejszy jest to minimum, za trzy miesiące 
wrócimy do tego budżetu. 
Przewodniczący M. Szyhyński odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem Autopoprawki nr 
1 i nr 2. 
Skarbnik Gminy Branice odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik do 
protokołu). 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za: 14      Przeciw: 0    Wstrz.: 0  

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy 
/ Uchwała Nr III/12/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 12. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że w załączniku do uchwały jest błąd bo projekt uchwały dot. 
Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a nie Komisja Rewizyjna. Informacji w 
zakresie współpracy Agencji Własności Skarbu Państwa udzieli prezes ANR, a nie pan Piotr 
Enenkiel. W miesiącu marcu jest za dużo punktów. Komisja Lokalnych Przedsięwzięć 
gospodarczych zaproponowała pozostawienie trzech punktów. W czerwcu wprowadzić punkt 
dot. udzielenia informacji na temat funkcjonowania Szpitala  Powiatowego, których udzieli 
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Starosta Powiatu Głubczyckiego. W kwietniu dopisać punkt dot. udzielenia informacji z 
zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie Branice. Punkt trzeci z września 
przesunąć na październik.  
R. Kawulok poprosił o zgłaszanie przewodniczącemu poprawek do uchwał przed sesją. 
Skarbnik poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie absolutorium należy przenieś z 
miesiąca kwietnia na czerwiec. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze wszystkimi zgłoszonymi poprawkami. 
W. Lenartowicz powiedział, że sprawozdanie z realizacji budżetu we wrześniu przedstawi 
wójt, a nie komisje. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze wszystkimi zgłoszonymi 
poprawkami. 
Za: 13      Przeciw: 0    Wstrz.: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy 
Branice na 2011 rok. 

/ Uchwała Nr III/13/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 13 
R. Mokrzycki powiedział, że ze względu na zmiany w Planie Pracy Rady Gminy punkt dot. 
Opracowania opinii i wniosków w sprawie absolutorium należy przenieść z miesiąca kwietnia 
na czerwiec. 
R. Czyszczoń powiedział, że komisja pracowała nad projektem uchwały i wnioski są 
następujące: w miesiącu lutym dopisać do pierwszego i drugiego punktu, że wraz z ich 
rozliczeniem za rok 2010., w lipcu dopisać punkt: Jednorazowe wydatkowanie środków 
Gminnych pow. 4.000 zł. i jednostek organizacyjnych gminy pow. 1.000 zł., a w grudniu 
kontrola wydatkowania środków wiejskich za rok 2011. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze zmianami i zarządził głosowanie. 
Za: 14      Przeciw:0    Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej 

/ Uchwała Nr III/14/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 14. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14      Przeciw:0    Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 
/ Uchwała Nr III/15/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

Ad.15. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14      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 III/16/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
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Ad. 16. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14      Przeciw:0    Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
/ Uchwała Nr III/17/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 

Ad. 17. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14      Przeciw:0    Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
/ Uchwała Nr III/18/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad. 18. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
R. W. Lenartowicz zapytał czy sprzedaż odbędzie się w formie bez przetargowej. 
Wójt odpowiedziała, że w drodze przetargu. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za: 14      Przeciw:0    Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 
/ Uchwała Nr III/19/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

Ad.19. 

R. Kawulok powiedział, że Komisja Rolno-Ekologiczna jest za z uwagami przedstawionymi 
Pani Wójt. 
Pozostałe komisje stałe wyraziły pozytywne opinie. 
R. Telega powiedział, że jak ten Pan przedstawi projekt to radni chcieliby się z nim zapoznać. 
Wójt odpowiedziała, że tak. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 13      Przeciw:0    Wstrz.:1 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości 
/ Uchwała Nr III/20/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 

Ad. 20 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14      Przeciw:0    Wstrz.:0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XLI/228/09 Rady 
Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie sprzedaży działki 

/ Uchwała Nr III/21/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad.21. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14      Przeciw:0    Wstrz.:0 
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Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie 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 III/22/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.22. 
Stałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
Za: 14      Przeciw:0    Wstrz.:0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyznania wynagrodzenia 

Wójtowi Gminy Branice. 
/ Uchwała Nr III/23/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Ad.23 
R. Malewicz zaproponował, aby wolne wnioski i zapytania zacząć od sołtysów. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że o tym będzie decydował Pan przewodniczący. 
 
Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo Pani Ludmiły Starzyńskiej. 
Radca prawny powiedziała, że wobec otrzymania tegoż pisma przed chwilą, nie może odnieść 
się do niego od razu, a po zapoznaniu się. Dokonano analizy zapisów i stwierdzono, że 
Pierwszy punkt tego pisma to wniosek do Rady Gminy o rozpatrzenie prośby złożonej przez 
pełnomocnika Pani Starzyńskiej  o  ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 
2, położonego w Lewicach 75, w którym rodzina Państwa Starzyńskich zamieszkiwała w 
oparciu o umowę najmu z dnia 6 lipca 2007 r., która uległa rozwiązaniu w związku z jej 
wypowiedzeniem przez Gminę z dniem 31.10.2008 r. Wobec uznania przez sąd pierwszej 
instancji powództwa Gminy Branice o opróżnienie tego lokalu i złożenie apelacji od tego 
wyroku przez Panią Starzyńską, w dniu 27.12.2010 r. Pani Wójt pisemnie poinformowała 
Panią pełnomocnik, że do czasu rozpoznania tej apelacji i wydania wyroku przez sąd drugiej 
instancji żadne działania nie zostaną podjęte. 
 Drugi punkt tego pisma to wniosek do Rady Gminy o rozpatrzenie ww. apelacji złożonej do 
sądu. Wobec braku kompetencji Rady do rozpoznania apelacji złożonej przez Panią 
Starzyńską, która pozostaje wyłącznie po stronie orzekającego sądu, Rada nie ma podstaw 
prawnych do zajęcia się tą sprawą. Radca prawny poinformowała radnych, że rozprawa 
apelacyjna odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Opolu w dniu  9.03.2011 r.  
 Trzeci punkt pisma to wniosek o  udostępnienie informacji publicznej – protokołu z 
dzisiejszej sesji. Takie wnioski rozpatruje Wójt Gminy Branice, wobec tego należy go 
przekazać ww. organowi.  
Czwarty punkt jest wskazaniem adresu, na który należy wysłać Pani Starzyńskiej podjęte 
przez Radę Gminy na dzisiejszej sesji uchwały dot. rozpoznania jej ww. wniosków.  
 
R. W Lenartowicz zapytał co z tym pismem. 
Przewodniczący zapytał czy rada chce skierować pismo do Komisji Rewizyjnej, bo do niej 
też adresuje go Pani Starzyńska. 
W. Lenartowicz powiedział, że trzeba rozpatrzyć. 
R. Chuchla powiedział, żeby przekazać wg kompetencji. 
Przewodniczący powiedział, że wobec niejednoznaczności stanowiska rady i późnej pory, 
zostanie ono sprecyzowane na kolejnej sesji. 
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Przewodniczący poprosił sołtysów o przedstawianie krótko swoich zapytań. 
Sołtys Gospodarczyk powiedział, że sesja jest przeciągana przez radnych, a jak są wolne 
wnioski to pogania się sołtysów. 
Wójt powiedziała, że porządek to także jej wina, nie tylko radnych. 
Sołtys Bartoszewski zaproponował aby wolne wnioski i zapytania przenieść na początek 
porządku obrad. Zapytał Panią wójt czy można obciążyć rolników podatkiem od środków 
transportu tylko przez dwa miesiące. Samochody ciężarowe są używane tylko przez dwa 
miesiące.  
Wójt powiedziała, że to pytanie do skarbnika. Przedyskutuje ze skarbnikiem i przekaże 
informacje na kolejnej sesji. 
Sołtys Bartoszewski zawnioskował, aby w każdej wiosce była co najmniej jedna droga 
transportu rolnego. Do budowy tych dróg można wykorzystać urobek z rzek. Można by było 
w Boboluszkach pogłębić rzekę i wykorzystać to. Zapytał starostę czy droga do Wiechowic 
będzie remontowana, poszerzana. Zaproponował, aby zaprosić na sesję przedstawicieli koła 
łowieckiego.  
Wójt odpowiedziała, że o drogach transportu rolnego będzie rozmawiać z radnymi. Ten 
urobek możemy wykorzystać jeśli zarządcy się zgodzą. Z komisją Rolno-Ekologiczną na 
pewno będziemy się tym zajmować. 
R. Kawulok powiedział, że otrzymał informację, że planowany jest remont rzeki i wtedy 
będzie to możliwe. Jeśli jednak nie będzie remontu to sami nie będziemy mogli tego robić. 
R. Chuchla zwrócił się do przewodniczącego z uwagą dotyczącą wypowiedzi w sprawie 
wieży we Włodzieninie. Zapytał starostę czy przy drogach powiatowych parkingi powinny 
być uzgodnione i czy były takie uzgodnienia jeżeli chodzi o parking przy wieży we 
Włodzieninie. 
Przewodniczący powiedział, że nie było innej możliwości zrobienia parkingu, bo działką 
gminną była jedynie działka na której jest parking. Jeżeli chodzi o wypowiedź w sprawie 
wieży we Włodzieninie to nie rozumie do końca o co chodzi.  
R. Chuchla powiedział, że na dzień dzisiejszy wieża jest pomału szabrowana. 
Przewodniczący zapytał czy Pan radny wie o co chodzi.  
R. Chuchla odpowiedział, ze opiera się na dokumentach. Sprawa została umorzona bo nie 
wykryto sprawcy.  
Przewodniczący powiedział, ze zostały skradzione elementy metalowe skatalogowane przez 
Panią konserwator. Poza tym nic nie zginęło.  
R. W. Lenartowicz zapytał czy trwają prace na wieży we Włodzieninie. 
Wójt odpowiedziała, że tak.  
R. W. Lenartowicz zapytał czy angażowane są nowe środki czy prace wykonywane są w 
ramach poprzednich. 
Wójt odpowiedziała, ze w ramach poprzednich. 
R. W. Lenartowicz zapytał czy ten etap został zakończony. 
Wójt odpowiedziała, że sprawdzi. 
R. Telega zapytał o produkcję książeczek do lekarza. Był dzisiaj i maszyna ta była zepsuta. 
Zapytał kiedy będzie ona naprawiona. Powiedział, że na skrzyżowaniu Niekazanickim z 
prawej strony nałożony jest śnieg i nic nie widać.  
R. Mokrzycki powiedział, że w miejscowości Dzbańce śnieg jest na wysokości przystanka. 
Rów przy drodze w kierunku Jędrychowic przelewa się. 
R. Telega powiedział, że tam należy odnowić przepust. 
Starosta powiedział, że też rów, którym zarządza właściciel pola. 
R. Czepczor zapytała o drogi, które na terenie gminy będą remontowane. 
R. Chuchla zapytał o pracowników interwencyjnych i roboty publiczne. Zapytał o współpracę 
w tym temacie. 
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R. W. Lenartowicz powiedział, że 12 lutego odbędzie się turniej tenisa stołowego o puchar 
Wójta Gminy Branice. 19 lutego będzie turniej dla trampkarzy, a 26 turniej dla juniorów. 
R. T. Krupa poinformował o turnieju samorządowym. Powiedział, że chodzi o integracje 
radnych. Na każdym turnieju składane są pieniążki i zostawiane są u gospodarza. 
Przeznaczone są na cel wyznaczony przez daną gminę. Odczytał, która gmina za jaką 
dyscyplinę odpowiada. Powiedział, że w tym roku organizacja festiwalu kultury powiatowej 
przypada na gminie Branice. Poprosił o wytypowanie osoby, która zajmie się organizacją. 
Podziękował za reaktywacje zespołu ,,Uśmiech’’. Wspomniał o jasełkach w Michałkowicach 
i poprosił o nie lekceważenie takich imprez. 
Starosta powiedział, że planują pewne zmiany w funkcjonowaniu Domów Pomocy 
Społecznej.  
Powiedział, że końcem lutego, początkiem marca będzie wiadome jakie zadania na drogach 
będą wykonywane. Na pewno planowany jest remont poboczy drogi Włodzienin-
Wiechowice. Pewne inwestycje będą zniesione. Jeżeli chodzi o parking przy wieży we 
Włodzieninie to raczej były uzgodnienia, także w jakiej formie wyjazd i wjazd na parking. 
Ciąży na samorządach obowiązek dbania o dora kultury, a wieża jest dobrem kultury. To nie 
była kwota 1 mln. zł., a 15 % tej kwoty- tyle wynosił wkład gminy. Resztę pochodziło ze 
środków UE. W prowadzamy się w prowincjonalizm. Powiedział, ze wierzy, ze będzie to 
element rozwoju.  
Starosta powiedział, że książeczki rumowskie już nie obowiązują. NFZ w Opolu nie 
produkuje już bo koszty były duże. Chcieli przenieś te koszty na szpitale. Planowane jest aby 
każda osoba płaciła za swoją książeczkę. Koszt wyniósł by 3,50 zł. Zdecydujemy się na to i 
zobaczymy jak mieszkańcy to przyjmą. Być może maszyna się zepsuła i dlatego nie 
drukowano. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie niekazanickie to pytanie należy skierować do Pana 
Hołubiec. Jeżeli chodzi o Jędrychowice to tam po prostu brakuje rowu. W tej kadencji 
planowane jest weryfikowanie pewnych map geodezyjnych. Jeżeli ktoś zaora rów to kto wie 
czy nie będą naliczane kary. 
Zaczęto liczyć środki jakie zaoszczędzono by gdyby był jeden Dom Pomocy Społecznej z 
filiami. Było spotkanie z dyrektorami, związkami zawodowymi i pracownikami. Pozostanie 
jeden DPS, wszyscy będą pod skrzydłem Klisina. Dwie osoby będą musiały dojeżdżać do 
Klisina, są to księgowe. Pozostali pracownicy zostaną. W 2010 różnica średniej płacy między 
Klisinem a innymi to 400 zł., a między Dzbańcami Osiedle 300 zł. Duży Dom Pomocy 
Społecznej więcej może. Tylko Klisino mogło wcześniej przekazać środki na inwestycje. 
Jeden mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej kosztuje 2100-2200 zł. Będą większe 
możliwości na inwestycje, może to prowadzić do zwiększenia zatrudnienia.  
W kolejce na miejsce w Domu Pomocy społecznej czeka 50-60 mieszkańców. Również jest 
zgoda służb województwa na zwiększenie liczby mieszkańców. Jesteśmy już po rozmowach. 
Na pewno będzie obniżenie kosztów funkcjonowania placówek. Nikt nie będzie zwolniony. 
W Polsce jak się coś zmienia to patrzy się na to negatywnie. We Wrocławiu tak zrobiono i 
funkcjonuje.  
R. W. Lenartowicz zapytał o proces likwidacji szpitala w Głubczycach. 
Starosta powiedział, że podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały o likwidacji szpitala bo to źle 
brzmiało. Szpital nie musi być w likwidacji aby można go było przekształcić. Nadzór nie 
uchylił tej uchwały i w chodzi ona w życie z dniem 1 lutego. 
Przewodniczący podziękował za udzielone informacje. 
R. J. Brzeszczak przeprosiła za swoją nieobecność na sesji podczas której Pani wójt składała 
ślubowanie i żegnano wójta ustępującego. Zaproszenie na sesją dotarło do niej 3 dni po. Pan 
przewodniczący telefonicznie poinformował pozostałych radnych powiatowych, a do niej nie 
zadzwonił. Pracuje z przewodniczącym na tym samym oddziale, ale przewodniczący jej nie 
zaprosił. Poprosiła o nie marnowanie pieniędzy podatników i nie wysyłania do niej zaproszeń 
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na sesje gdy tak naprawdę to nie jest zaproszenie. Albo się kogoś zaprasza albo się nie 
zaprasza. 
Przewodniczący odpowiedział, że we wszystkich przypadkach zostało wysłane pocztą. 
R. J. Brzeszczak powiedziała, że przewodniczący jest za to odpowiedzialny. 
Przewodniczący powiedział, że do r. J. Brzeszczak nie doszło zaproszenie, a doszło do r. T. 
Krupy. 
R. J. Brzeszczak powiedziała, że doszło po terminie, ale przewodniczący zaprosił go 
telefonicznie. Pan radny zaprosił ją tak, że jej nie zaprosił. 
Przewodniczący powiedział, że zrobił wszystko. 
R. J. Brzeszczak powiedziała, że radny nie zrobił wszystkiego bo pracują razem i widzieli się 
w tym czasie, a Pan przewodniczący nie odezwał się w tym temacie. Powtórzyła, że albo się 
kogoś zaprasza albo nie. Poprosiła o branie odpowiedzialności za to co się robi. 
R. T. Krupa powiedział, że jakby nie dostał informacji o sesji to i tak by przyszedł na nią. Do 
koperty wkłada się zaproszenie, a druga kartka to porządek. Zaproponował wprowadzenie 
drogi elektronicznej. Powiedział, że pewne informacje nawet w formie biuletynu nie maja 
prawa opuszczać budynku. Powiedział, ze zostawi adres elektroniczny. Można wysyłać 
informację, zapytania. Powiedział, ze też dostaje dużo poczty po czasie. Nie mogę mieć 
pretensji. W komisji oświatowej informacje wysyłane są emailem.  
R. B. Pospiszyl powiedział, że jest to sprawa czysto logistyczna. Można nam podać nie trzeba 
wysyłać. 
R. J. Brzeszczak powiedziała, że można umieścić informację na stronie internetowej urzędu. 
Sołtys K. Gospodarczyk powiedział, że nie wszyscy mają emaila.  
Wójt powiedziała, że umieszczenie na stronie nie zwalnia z wysyłania pocztą. 
R. W. Lenartowicz powiedział, ze otrzymał dokumenty w środę.  
R. Mokrzycki powiedział, że były ustalenia w poprzedniej kadencji, że sesje są we wtorki. 
teraz będą w poniedziałek. 
Wójt powiedziała, że chodzi o radnych powiatowych.  
R. T. Krupa powiedział, ze komisja oświatowa zaproponowała, aby zrobić kalendarium. 
Zaproszono gminy, ale nie wypaliło. 
R. Mokrzycki zwrócił uwagę na ulicę kościelną, którą należałoby uporządkować. 
 
Ad. 24. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 

 

Na tym protokół zakończono. 
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