
Protokół Nr X/11 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 29 sierpnia 2011 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Olga Thym – Osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie ochrony środowiska, 
Marzena Forystek – Radca prawny 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice  
 
Łukasz Nawara - Redaktor gazety NTO 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 9 czerwca 2011 r. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
9. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
10. Interpelacje radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu z obszaru Gminy  

Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
13. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy Branice. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady Gminy Branice z dnia 14 

października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dzierżkowice. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z 

dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Branice. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działki nr: 

194/4, 194/3 i 194/6 położone w miejscowości Wysoka). 



24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr 
178/1 położona w miejscowości Wysoka). 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr 
216 położona w miejscowości Wysoka). 

26. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (działki nr: 
224/1, 224/2 i 103/5 położone w miejscowości Branice). 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek (działki nr: 124/1 i 
115/5 położone w miejscowości Włodzienin). 

28. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 
publicznych. 

29. 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 15.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. Złożył wniosek o przesunięcie 
punktu 18 po punkcie 11 oraz dodanie do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w 
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Chuchli.  
R. Chuchla powiedział, że nie powinien zabierać głosu w swojej sprawie ale zabierze  
w sprawie przestrzegania ustawy, statutu i regulaminu. Przewodniczący rady organizuje i 
dostarcza materiały radnym na 14 dni przed sesją. Uchwalamy prawo i nie przestrzegamy go. 
Wprowadzenie punktu dot. podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego jest 
niezgodne. Złożył wniosek o odrzucenie wniosku przewodniczącego w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że radny W. Chuchla nie ma racji. Niektóre sprawy 
,,wpadają’’ w ostatniej chwili. Jeżeli chodzi o głosowanie nad uchwałą w sprawie 
wygaśnięcia mandatu to nie powinniśmy przegłosowywać. Nie radni wybierali danego 
radnego aby teraz wygaszać mu mandat. Jeżeli wojewoda ma przesłanki do wygaszenia 
mandatu to niech sam to zrobi. Rozumie przewodniczącego. Jeżeli rada nie podejmie takiej 
uchwały to wojewoda wygasi mandat rozstrzygnięciem nadzorczym. Zapytał r. Chuchlę czy 
nadal pełni funkcję ławnika. 
R. Chuchla poinformował, że z dniem 8 sierpnia złożył rezygnacje. 
R. W. Lenartowicz zaproponował aby nie wprowadzać do porządku obrad punktu dot. 
podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu. Powiedział, że źle się stało, że 
przewodniczący doniósł na radę o niepodjęciu uchwały. Powinien najpierw poinformować 
Radę Gminy. O tym rozmawialiśmy już na komisjach.  
Przewodniczący poprosił by nie tworzyć teorii spiskowych. W tamtej kadencji też była 
podobna sytuacja z Panią Lucyną Chciuk – Rasiuk. Mieliśmy tą Panią bronić, a odebrano to 
inaczej.  
Przewodniczący poinformował, że radni Chuchla i W. Lenartowicz zgłosili wniosek o nie 
wprowadzanie do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego.  



R. Malewicz zawnioskował o pozostawienie tej sprawy w gestii wojewody. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dot.: Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy. 
Za: 0     Przeciw: 10    Wstrzymało się: 5 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie punktu 18 na punkt 12 
porządku obrad. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Wójt zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 13. Podjęcie stanowiska  
w sprawie nabycia przez Gminę Branice udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. Był wniosek  na komisjach 
aby pozostawić czas na zastanowienie, na uzyskanie większej ilości informacji. Nie może być 
to forma stanowiska, a uchwała.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu 13. 
Podjęcie stanowiska w sprawie nabycia przez Gminę Branice udziałów w kapitale 
zakładowym spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach. 
Za: 14     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1 
 
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dot. podjęcia uchwały 
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Jest to 
spowodowane telefonem otrzymanym z nadzoru prawnego. Przepisy nowe w tej kwestii 
obowiązują od 1 września. Poinformowała, że już wcześnie o to pytała Panią T. Jajdelską i K. 
Herbut ale uspokojono ją, że w aktualnej uchwale nowe przepisy są uwzględnione. Obecna 
uchwała jest z lutego 2010 r., a nowe przepisy są z 5 sierpnia 2010r. Dzisiejsza uchwała 
będzie uwzględniała wprowadzone zmiany. 
Przewodniczący poprosił aby każdy z radnych zapoznał się z projektem uchwały. 
Wójt zaproponowała aby ogłosić przerwę, a ona w tym czasie porozmawia z sołtysami.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Po przerwie nieobecny Pan Starosta Józef Kozina. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dot. . 
Podjęcia uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 
publicznych. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad po dokonanych zmianach i poddał go pod 
głosowanie. 
Za: 15     Przeciw; 0     Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji, która odbyła się 9 czerwca 2011 r. 
Za: 14     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1 
 
Ad. 5. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. 
Za: 14     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1 



 
 
Ad. 6. 
Wójt przedstawiła sprawozdanie (załącznik do protokołu).  
Podczas sprawozdania wszedł na salę Starosta Powiatu Głubczyckiego. 
Wyszedł r. W. Lenartowicz. 
Wyszedł i po chwili wszedł r. Telega. 
R. R. Lenartowicz powiedział, że pobocza na asfalcie do oczyszczalni pękają. W 
Boboluszkach na łapaczu pękają pustaki. 
Wójt powiedziała, że na drogach na wykonanie których są jeszcze gwarancje będą, aby 
sprawdzić czy są usterki i wyegzekwować dodatkowe roboty. 
R. R. Lenartowicz zapytał o wykarczowanie pobocza przy asfalcie. 
Wójt powiedziała, że przy asfalcie są grunty prywatne. Karczowania nie było w kosztorysie 
ponieważ nie można robić robót na gruntach prywatnych. 
R. R. Lenartowicz powiedział, że jest to pas drogowy 
Wójt odpowiedziała, że nie jest to droga gminna o parametrach takich jak powinna. Była to 
droga transportu rolnego.  
R. Chuchla zapytał co w sytuacji jeśli zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
a po przetargu okaże się niższa cena. 
Wójt powiedziała, że teraz jeśli bierze się kredyt na zadanie, a po przetargu okaże się że 
zadanie będzie tańsze to sporządza się aneks do umowy i otrzymuje się mniejszy kredyt. 
R. Chuchla zapytał co w takim razie z zapisem w Wieloletniej Prognozie Finansowym i 
budżecie.  
Skarbnik udzielił informacji radnemu. Dodał, że zapisy w budżecie są maksymalnymi. Budżet 
musimy rozliczać zadaniowo. 
Wszedł r. W. Lenartowicz. 
 
Ad. 7.   
Przewodniczący udzielił informacji ( załącznik do protokołu). 
 
Ad. 8. 
R. Kawulok poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolno – Ekologicznej zajmowano się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
na posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji i sprawą Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Placówek Oświatowych. 
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych zajmowano się punktami porządku obrad dzisiejszej sesji. 
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się 
uchwałami, które są w porządku dzisiejszej sesji. Dodał, że obserwował prace przy budowie 
drogi i obwodnicy Zubrzyc. Przerwano pracę ponieważ mówiono, że cofnięto pozwolenie. 
Okazało się jednak, że tak niebyło. To manipulacje wykonawców.  
Wyszedł r. Chuchla i r. Kawulok.  
Starosta zapytał co starostwo ma do tej inwestycji. 
R. Malewicz odpowiedział, że starostwo jest ok.  
R. Mokrzycki udzielił informacji z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami 
(załącznik do protokołu). 
 
Ad. 9. 
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński. 



Wszedł r. Kawulok i r. Chuchla. 
 
Ad.10. 
Nie zgłoszono interpelacji. 
 
Ad.11.  
Starosta poinformował, że rozmawiał przed chwileczką z burmistrzem J. Krówką i nie ma 
żadnego mataczenia ze strony wykonawcy, ponieważ plac budowy nie został jeszcze 
przekazany. Wydano decyzję ze złym nr budowy i po poprawce plac zostanie przekazany. 
Termin jest nie zagrożony, droga zostanie wykonana w terminie.  Odniósł się do sprawy PKS-
u i powiedział, że rozumie, że radni chcą uzyskać więcej informacji. Poprosił o 
zawiadomienie o terminie komisji, przyjedzie z kierownikiem PKS-u. Poprosił o zapoznanie 
się z ustawą. W przyszłości będzie tak, że samorządy będą musiały pokrywać straty 
wynikające z kursu, chyba że uzna że dany kurs jest niepotrzebny. Powiedział, że mogą 
sprzedać to firmą ale wolą przekazać samorządom. Jeżeli przejmie to podmiot prywatny to 
żadnej deficytowej linii nie będzie utrzymywać. Powiedział, że gdy będą komisje to przyjadą 
z panem prezesem.  
Przewodniczący zapytał dlaczego jest taki podział udziałów.  
Starosta odpowiedział, że mogą gminie Branice przekazać 51 % udziałów. Te liczby są 
proponowane ale wszystko jest do uzgodnienia.  
R. Chuchla zapytał czy w momencie przekazania spółka będzie działała na zasadzie spółki 
handlowej. 
Starosta odpowiedział, że tak. Tu się nic nie zmieni. 
R. Mokrzycki powiedział, aby na rozmowach był główny księgowy i prezes. 
R. Telega zwrócił uwagę na krzyżówkę Niekazanice - Wiechowice. Były tam służby z gminy 
i wykosiły z prawej strony pobocze drogi, ale potrzebna jest tam jeszcze interwencja. Na 
skrzyżowaniu Wysoka – Niekazanice jest podobna sytuacja. Powiedział, że w końcu 
zakończył się temat drogi relacji Dzbańce-Osiedle – Włodzienin. 
Wójt powiedziała, że w przyszłym roku już sami do tego nie dopuszczą. Pisano do zarządu 
województwa ale samemu będzie prościej i szybciej. 
Starosta dodał, że z Powiatowego Urzędu Pracy będą pieniądze. 
R. Chuchla zwrócił uwagę na znak zakazu postoju. 
Wyszedł r. Telega i po chwili wszedł. 
R. W. Lenartowicz zaproponował aby wspólnymi siłami czyścić rowy.  Zwrócił uwagę na 
oznakowanie w kierunku Jędrychowic, od strony Włodzienina, a także na przestanek w 
Wódce, który znajduje się przy skrzyżowaniu do miejscowości Posucice.  
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze środki na prace związane z odtworzeniem rowów, 
wykonywane z pomocą sołectw. 
Starosta odpowiedział, że nie wie. 
R. R. Lenartowicz powiedział, że był u Pana wicestarosty i rów w przyszłym roku będzie 
robiony. 
Starosta odpowiedział, że jeszcze zobaczymy, przeliczymy. Nie mówi tak i nie mówi nie. 
R. Malewicz podziękował za zaklejone, wyrównane dziury z Branic do Bliszczyc, ale 
należałoby tam jeszcze dokończyć. Dodał, że należy pilnować jakości wykonywanych robót, 
zwłaszcza jeśli chodzi o obecne remonty dróg. 
Sołtys Semanyszyn podziękował za wykonany rów z miejscowości Wódka w kierunku 
Nasiedla.  
R. W. Lenartowicz zawrócił uwagę na konieczność załatania najważniejszych dziur na terenie 
gminy. Są newralgiczne miejsca, które należałoby zrobić. 



Wójt powiedziała, że jest problem, bo każdy mówi, że inna droga jest ważniejsza. Tych dziur 
znajdzie się tyle, że będzie trzeba ogłosić przetarg. Przystępujemy do remontu drogi w 
Dzierżkowicach i frezowany asfalt z nawierzchni tej drogi jest zabezpieczony. W przyszłym 
roku znajdziemy pieniądze na tłuczeń i będziemy frezować zgłaszane drogi. 
R. J. Mokrzycki powiedział, aby nie łatać dziur proponuje przeprowadzić konserwacje ul. 1-
go Maja. 
R. Chuchla zaproponował, aby ul. Szkolną zrobić dwukierunkową. 
R. Malewicz poinformował o wnioskach komisji Budżetowo-Finansowej. Dla sołtysów zrobić 
ryczałt stały. Dlaczego ryczałt, a nie dieta za udział w sesji? Dlatego, że sołtys dużo wkładu 
daje wciągu miesiąca, a akurat na sesji może go nie być. Zasygnalizował sprawę barierki na 
stadionie i wspomniał o Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Obsługi. 
Wójt odpowiedziała, że jeżeli chodzi o sołtysów to jest to słuszna sprawa. Byłaby to dieta nie 
uzależniona od obecności na sesji. Odniosła się do sprawy barierki na stadionie.  
R. Telega powiedział, że wspaniałą sprawą było ustalenie, iż na sesji obecni są sołtysi. Sołtys 
powinien w niej uczestniczyć.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że radni muszą być na sesji, a sołtysi jak chcą. Teraz są bo 
inaczej nie otrzymają diety. Niech decydują również sami sołtysi. 
Wójt dodała, że dieta dietą, a moralny obowiązek uczestnictwa w sesji też jest. Sołtysi są 
bardzo częstymi gośćmi w urzędzie. Moralnym obowiązkiem, a nie przymusem jest obecność 
na sesji. 
Sołtys J. Burakiewicz wspomniał o dziurze na drodze powiatowej przy wyjeździe z osiedla w 
Dzbańach-Osiedle. 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu do biura rady Gminy pism: 

1) Stanowisko MOZ NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ’’ Pracowników Oświaty i 
Wychowania Gminy Branice w sprawie funduszu świadczeń socjalnych, 

2) Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 201 r. w sprawie wezwania do 
podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha 
Chuchli, 

3) Wojciecha Chuchli o rezygnacji z funkcji ławnika, 
4) Wójta Gminy Branice dot. sprzedaży i ustanowienia służebności na działce nr 

48/2 położonej w Dzbańcach. 
Wójt przybliżyła radnym sprawę sprzedaży i ustanowienia służebności na działce nr 48/2 
położonej w Dzbańcach. 
Przewodniczący odczytał również pismo Fundacji w Opolu Ambasady Przedsiębiorczości 
Kobiet oraz podziękowanie Zarządu Głównego Śląskiej Ligi Walki z Rakiem za darowiznę 
pieniężną.  
 
Ad. 12. 
Pani Olga Thym przedstawiła prezentacje pt. ,,Program usuwania azbestu z gminy 
Branice’’(załącznik do protokołu). 
W czasie prezentacji wyszedł i wszedł do sali r. W. Lenartowicz.  
Starosta poinformował o możliwości uzyskania dotacji ze środków powiatowych. 
R. Chuchla zwrócił uwagę na gmatwaninę przepisów prawnych dot. usuwania odpadów 
niebezpiecznych tak, że zwykły człowiek gubi się w tym gąszczu przepisów.  
R. Nowak zapytał Panią Thym czy wymieniają się uwagami dot. np. azbestu z innymi 
regionami, a także z krajami. 
P. O. Thym odpowiedziała, że każdy kraj ma opracowany plan do 2030. Nie wie jak prace 
ruszają w innych państwach. Różnie jest również z pracami w gminach na terenie polski. 
R. Nowak zapytał czy są firmy, które wszystkie sprawy związane z usunięciem azbestu 
załatwią za klienta. 



P. O. Thym odpowiedziała, że są takie firmy. Również ona pomoże w tej sprawie. 
Starosta dodał, że Pan radny może zgłosić się do gminy i dostanie wykaz firm, które się tym 
zajmują.  
R. Chuchla zapytał czy są to środki unijne. 
P. Thym odpowiedziała, że z budżetu państwa, dokładnie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Przewodniczący poprosił o pozostawienie nr kontaktowego Pani Olgi Thym w razie 
konieczności uzyskania większej ilości informacji. 
R. Nowak powiedział, że chodzi o ludzi, którzy nawet nie umieją się zapytać. 
Wójt odpowiedział, że są to dopłaty, a nie cała zapłata, rekompensata.  
R. Nowak powiedział, że właśnie podczas udzielania takich informacji powinni być obecni 
sołtysi. 
P. Thym powiedziała, że w sołectwach też mogą być spotkania. 
Wójt powiedziała, że taką informację wystarczy umieścić w gazecie. 
 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania 
azbestu z obszaru Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

(Uchwała Nr X/85/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy: 
Za. 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 13 
Informacja nt. funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy Branice została 
dostarczona w formie pisemnej i była omawiana na komisjach rady (załącznik do protokołu). 
Przewodniczący zapytał Pana starostę jak funkcjonuje sport w Głubczycach. Nawiązał do 
Włodzienina gdzie nie ma założonego stowarzyszenia. 
Starosta powiedział, że muszą mieć osobowość prawną. 
R. Czyszczoń przypomniał o barierce na stadionie i dodał, że był to wniosek komisji 
Budżetowo – Finansowej i Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP.  
R. Chuchla powiedział, że kluby otrzymują dotacje i gospodarze są osobno opłacani przez 
gminę.  
Wszedł r. Telega. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że jest to dobre. 
R. Chuchla potwierdził. Gospodarz pilnuje obiektu, kosi go. 
R. Nowak dodał, że praca gospodarza to 30%, reszta to praca pozostałych. Jeśli gmina coś 
pomoże to fajnie. Dodał, że był nadzór budowlany na stadionie i nie zwrócił uwagi na tą 
barierkę. 
R. Czyszczoń powiedział, że chodzi głównie o bezpieczeństwo dzieci. Był na zawodach 
strażackich i obiekt jest bardzo dobrze przygotowany.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że ludziom, działaczom, którzy zajmują się sportem należą się 
słowa uznania. Należy im pomagać. 
 
Ad. 14. 
R. Malewicz wyszedł z sali. 



Przewodniczący zapytał czy radni chcą aby skarbnik udzielił jeszcze raz informacji. 
R. Telega zapytał, czy od posiedzeń komisji coś się zmieniło. 
Skarbnik odpowiedział, że nie. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 
(Uchwała Nr X/81/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad. 15. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 2 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XXVI/134/08 Rady 
Gminy Branice z dnia 14 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Branice. 
(Uchwała Nr X/82/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad.16 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dzierżkowice 
(Uchwała Nr X/83/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

Ad.17. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
R. Chuchla zapytał o podstawę podjęcia tej uchwały. Zapytał, czy nie powinno się dopisać do 
podstawy prawnej ustawy o finansach publicznych. 
Skarbnik powiedział, że to dot. osób fizycznych czyli ustawa o systemie oświaty. Natomiast 
finansowanie to z ustawy o finansach publicznych. Regulamin tylko z ustawy o systemie 
oświaty. Nie podejmujemy uchwały o finansowaniu, a o przyznaniu. 
Na sali obecny r. Malewicz. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że w projekcie uchwały jest zapis ,,zmienić 13’’, a powinno 
być zmienić w §13’’.  
Wójt potwierdziła. Dodała, że nie zwróciliśmy na to uwagi, ona, radni i radca. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały z poprawką zgłoszoną przez 
radnego W. Lenartowicza i zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecny r. Telega. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 
Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Branice 

(Uchwała Nr X/84/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad.18 



R. W. Lenartowicz powiedział, że uchwała ta była niekompletna ale ustalono już że brakujący 
zapis to 50%.  
Wszedł r. Telega. 
Wójt powiedziała, że z tego zapisu wynika, że koszt zadania to 20 tys. zł. Dodała, że 
powinien być najpierw kosztorys, ale ufa Panu W. Lenartowicz, że kosztorys zostanie 
dostarczony na kwotę 20 tys. zł. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał projekt uchwały. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 
(Uchwała Nr X/86/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad. 19. 
Przewodniczący przypomniał, że jest propozycja aby o 100 zł. pomniejszyć ryczałt w 
przypadku nieobecności przewodniczącego. 
R. Chuchla zapytał dlaczego przewodniczący ma być karany za urlop. 
R. W. Lenartowicz odpowiedział, że tak jest w ustawie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
R. W. Lenartowicz zapytał czy nie ma błędu w uchwale. Czy zapis ,,ust. 4 §1’’ nie powinien 
być zapisany odwrotnie. 
Wójt odpowiedziała, że jest dobrze. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecni radni: G. Czepczor i R. Lenartowicz. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 3 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet i 
ryczałtów dla radnych 

(Uchwała Nr X/87/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 20.  
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecni: G. Czepczor i R. Lenartowicz. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy 
Branice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 

(Uchwała Nr X/88/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 21. 
Wójt poinformowała, że informacje o 4 odrębnych obwodach głosowania przekazała już 
nawet do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Jednak zgodnie z przepisami 
zostało wystosowane pismo do Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. W Bliszczycach jest 15 
pensjonariuszy i chcą utworzyć tam obwód głosowania. O tym poinformowano nas dopiero w 
dniu dzisiejszym, dlatego nastąpiła zmiana w uchwale. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 



Przewodniczący odczytał projekt uchwały z 5 odrębnymi obwodami głosowania i zarządził 
głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecny radny R. Lenartowicz. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej 
(Uchwała Nr X/89/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 

 
Ad.22. 
R. W. Lenartowicz poprosił, aby w przyszłości otrzymywać poprawione i ostateczne wersje 
uchwał. 
Przewodniczący zapytał czy poradzą sobie z otrzymaną wersją projektu uchwały. 
Wójt odpowiedział, że na pewno. Nie ma tam skomplikowanych zmian. 
R. W. Lenartowicz zapytał czy mamy na terenie gminy słupy ogłoszeniowe. 
Wójt odpowiedziała, że rozmawiano na ten temat na komisjach. 
R. W. Lenartowicz zapytał jeszcze raz czy takie słupy są na terenie gminy. 
Wójt odpowiedziała, że nie ma.  
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecny radny R. Lenartowicz. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Konsultacji Społecznych 

(Uchwała Nr X/90/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 23. 
R. Chuchla zaproponował aby głosować wszystkie uchwały w bloku. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że nie zgadza się podanie z uchwałą.  
Wójt odpowiedziała, że pewnie wnioskodawca się pomylił. Rada podejmuje uchwałę, że coś 
będzie sprzedawane, a nie wnioskodawca. 
Drugie podanie jest właściwe. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecny radny R. Lenartowicz. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży 
nieruchomości 

(Uchwała Nr X/91/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) 
 
Ad. 24 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Z sali wyszła, a następnie weszła r. Czepczor. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecny radny R. Lenartowicz. 
 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży 
nieruchomości 

(Uchwała Nr X/92/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 25 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecni: r. W. Lenartowicz i r. R. Lenartowicz 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży 
nieruchomości 

(Uchwała Nr X/93/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 26. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecni: r. W. Lenartowicz i r. R. Lenartowicz 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy 
nieruchomości 

(Uchwała Nr X/94/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 27 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecni: r. W. Lenartowicz i r. R. Lenartowicz 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek 
(Uchwała Nr X/95/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 28 
Wójt zwróciła uwagę na zapis §2 ust. 3 uchwały z lutego 2010 r. na możliwość zwracania 
opłaty za czesne w przypadku nieobecności dziecka przedszkolu. Opłata ta wynosi 80 zł., ale 
faktycznie koszty wynoszą 150 zł. Ustęp ten mówi, że w razie nieobecności zwraca się tą 
opłatę. 
Opłata za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka jest również zwracana, ponieważ 
dziecko nie korzysta z posiłku. Opłatę za czesne nie ma jak odliczyć. Zawnioskowała o 
usunięcie ust. 3 §2  i ust.2 §3 z przedmiotowej uchwały. Przeprosiła za chaos na dzisiejszej 
sesji. 
Przewodniczący ogłosił przerwę. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały (wykreślony został ust. 3 §2  i ust.2 §3) i zarządził 
głosowanie. 
Podczas głosowania nieobecni radni: G. Czepczor, Z. Telega i R. Lenartowicz. 
Za: 12     Przeciw:0    Wstrzymało się: 0 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych 
przez gminę przedszkoli publicznych 

(Uchwała Nr X/96/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 29. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował: 

 
K. Herbut 
 
 
 


