
Protokół Nr XIV/11  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 21 listopada 2011 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego. 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Branice, która odbyła się w dniu 19 września 

2011 r. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
7. Sprawozdanie 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. Podsumowanie współpracy Gminy Branice z sąsiednimi państwami. 
13. Udzielenie informacji o wykorzystaniu środków unijnych. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/33/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 marca 

2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
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 zmieniającej uchwałę Nr XI/99/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 

września 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uciechowicach 
wraz z oddziałem przedszkolnym. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka nr 
59/1 położona w miejscowości Dzbańce). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości (działki nr: 653/2 i 697/2 
położone w miejscowości Włodzienin). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (działka nr 
23/15 położona w miejscowości Michałkowice).  

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (działka nr 
25 położona w miejscowości Uciechowice). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości (działka nr 
259/1 położona w miejscowości Włodzienin). 

23. Przyjęcie Regulaminu Pracy Rady Gminy Branice. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 



25. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice 
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

26. 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 12.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.  
R. Malewicz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego 
złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego Rady Gminy Branice Pana Wojciecha Chuchli. 
Przewodniczący przypomniał o uchwale w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha 
Chuchli, którą rada nie podjęła. 
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów: 1) Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy; 2) Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Wójt wyjaśniła dlaczego wnioskuje o wprowadzenie tych uchwał do porządku obrad.  
Przewodniczący zaproponował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie 
przystąpienia do spółki  pod firmą: ,,Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 
Głubczycach’’ Sp. z o.o. oraz objęcia podwyższonego kapitału w spółce. 
Wójt powiedziała, że tą uchwałę o której mówi Pan Przewodniczący otrzymała dzisiaj i nie 
chciałaby aby wprowadzano ją do porządku obrad dzisiejszej sesji. Wyjaśniła dlaczego nie 
jest za wprowadzenie do porządku obrad. Potrzebny jest czas aby doprecyzować warunki. 
Przewodniczący powiedział aby wprowadzić do porządku, ale nie przegłosować tej uchwały. 
Żeby nikt nie zarzucił bezczynności. 
Wójt odpowiedziała, że nikt nie zarzuca bezczynności.  
Przewodniczący powiedział, aby wprowadzić do porządku ale nie przegłosować. 
Wójt powiedziała, że może to zostać odebrane, że rada nie chce.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że na początku miało być nieodpłatnie. Powiedział, że można 
podjąć uchwałę, ale najpierw należy sobie wszystko wyjaśnić. Pani Wójt musi ustalić sobie 
wszystko. Odniósł się do wniosku radnego W. Malewicz dot. złożenia skargi na zarządzenie 
zastępcze Wojewody Opolskiego. Dodał, że był za tym aby nie mieszać się do tej sprawy, 
jednak złożenie skargi przez radę  powoduje, że mandat radnego jest nadal ważny. W sytuacji 
gdy radny sam złoży skargę mandat wygaśnie przed rozstrzygnięciem sądu. Dodał, że radni są 
prześwietlani przez składane oświadczenia majątkowe.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Malewicz o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze 
Wojewody Opolskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Branice Pana 
Wojciecha Chuchli. 
Za: 4     Przeciw: 5    Wstrzymało się: 2 
Radny Wojciech Chuchla wstrzymał się.  
 



Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z 
organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
Za: 10     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 2 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji, która odbyła się w dniu 19 września 
2011 r. 
Za: 10     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 2 
 
Ad. 5. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. 
Za: 12     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 6 
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).  
 
Wszedł Radny Powiatu Głubczyckiego Tadeusz Krupa. 
R. Czyszczoń zapytał czy Gminna Biblioteka w Branicach zostanie przeniesiona do 
wyremontowanego budynku żłobka w Branicach. 
Wójt odpowiedziała, że tak. 
Przewodniczący powitał radnego Tadeusza Krupę. 
 
Ad. 7.  
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu) 
R. W. Lenartowicz powiedział, że w porządku obrad dzisiejszej sesji brakuje sprawy 
dzierżawy budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie. 
Wójt odpowiedziała, że jest w porządku obrad.  
 
Ad. 8. 
R. Malewicz poinformował, że Komisja Budżetowo-Finansowa miała jedno posiedzenie 
związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Drugie posiedzenie komisji odbyło się 
z prezesem i księgową PKS Głubczyce. Pilotuje budowę drogi Lewice – Zubrzyce. Doadał, ze 
dodatkowo będzie trzeba utwardzić grunt tej drogi. Wspomniał, że brał udział w uroczystym 
apelu w Szkole Podstawowej w Uciechowicach. 
R. Kawulok powiedział, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się 
punktami porządku obrad dzisiejszej sesji. 
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
na posiedzenia zajmowała się punktami porządku obrad dzisiejszej sesji. Dodał, że 
uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami PKS Głubczyce i w uroczystym apelu w Szkole 
Podstawowej w Uciechowicach. 



R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych zajmowano się punktami porządku obrad dzisiejszej sesji. Dodała, że 
uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami PKS Głubczyce. 
 
Ad. 9.  
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice. 
R. W. Lenartowicz zapytał czy Pani Wójt otrzymuje pieniądze za reklamy. 
Wójt odpowiedziała, że nie dostaje pieniędzy i reklamy zostaną ściągnięte. 
R. W. Lenartowicz zapytał o reklamę, która umieszczona jest na budynku Wiejskiego Domu 
Kultury w Branicach. 
Wójt odpowiedziała, że powinna już być ściągnięta.  
 
Ad. 10. 
R. Czyszczoń złożył interpelacje dotyczącą skrzyżowania ulic Słonecznej i Ogrodowej. Na 
piśmie dostarczy interpelacje. 
 
Ad. 11 
R. T. Krupa powiedział, że nie ma żadnych interpelacji do powiatu. Zgłosił do budżetu 
powiatu remont drogi Branice-Bliszczyce. Na poprzedniej sesji zgłosił sprawę poboczy. Jego 
pomysłem było obsadzenie za ścięte drzewo krzewów, a nie drzewa. Nawiązał do słów Pani 
Wójt i potwierdził, że nasze wsie pięknieją. Zawnioskował o ogłoszenie konkursu ,,Moja 
miejscowość w powiecie’’. Wspomniał o turnieju samorządowym. Nawiązał do sprawy PKS 
Głubczyce. Powiedział, że na dniach rozegra się ważna sprawa dotycząca naszych 
mieszkańców. Z naszego terenu bardzo dużo osób tam  pracuje. Dodał, że będzie walczył o 
ochronę tych miejsc pracy. Nawiązał do powstania nowego Domu Kultury w Branicach. 
Zaproponował aby powołać świetlice terapii wiejskiej, w której udział będzie dobrowolny, z 
nauczycielem, ludźmi kultury, którzy chcą pracować z młodzieżą za przysłowiową złotówkę, 
za darmo. Powiedział, że na początku grudnia odbędzie się spotkanie z przewodniczącymi 
komisji oświatowych. Zapytał Panią Wójt jaka jest możliwość wynajęcia mieszkania w 
Ośrodku Zdrowia we Włodzieninie. Zapytał jaka jest sytuacja budynku we Włodzieninie. Jest 
to były dom nauczyciela.  
Wójt powiedziała, że mieszkanie w Ośrodku Zdrowia we Włodzieninie zawsze służyło 
lekarzowi. Budynek ten w całości użyczony jest dla spółki ,,Zdrowie Rodziny’’. Powiedziała, 
że zapozna się z tą sprawą. Dodała, że Pani doktor Szaniawska dzwoniła i powiedziała, że 
piec wysiadł. 
Wójt poinformowała, że wartość projektu dot. remontu budynku byłego żłobka to kwota 
ponad 2.700.000 zł., a wkład gminy to kwota 400 tys. zł.  
Odniosła się do słów r. T. Krupy dotyczących nowego Domu Kultury w Branicach. 
Powiedziała, że nie słyszała aby nauczyciele pracowali za darmo. W ramach umowy 
nauczyciel musi być opłacany według karty nauczyciela, a to jest dosyć drogie. 
Wójt powiedziała, że dom nauczyciela we Włodzieninie to nowy temat. Dodała, że 
przyglądnie się tej sprawie i zastanowi się.  
R. T. Krupa podziękował za informacje. Powiedział, że są osoby, które nie mają pracy ale 
sami potrafią dużo zrobić. Dodał, że nie zgodzi się z tym, że nauczyciele nie potrafią 
pracować za darmo. Zapytał czy jeżeli w ramach wolontariatu będzie chciał prowadzić zajęcia 
w świetlicy to czy będzie musiał płacić. 
Wójt odpowiedziała, że raczej nie.  
R. T. Krupa powiedział, że Świetlica wiejska we Włodzieninie nie ma ogrzewania. 
Wójt odpowiedziała, że taki był projekt i tak został zrealizowany. 



Przewodniczący powiedział, że pan radny ma rację. W projekcie zrezygnowano z ogrzewania 
na inne cele.  
R. T. Krupa nawiązał do pomieszczeń pod świetlicą we Włodzieninie. Dodał, że wielkim 
wysiłkiem mieszkańcy wywieźli wiele ton gruzu. Warto coś zrobić w tych pomieszczeniach.  
Wójt powiedziała, że radny T. Krupa poinformował, że można wybić sobie z głowy chodniki 
i ona też może tak odpowiedzieć. Dodała, że nie wie czy ta inwestycja będzie w pierwszej 
kolejności.  
Przewodniczący nawiązał do sprawy świetlicy we Włodzieninie. 
R. W. Lenartowicz zwrócił uwagę na zarośnięte rowy.  
Sołtys Grabowski powiedział, że w gminie Kietrz pobocza są bardzo ładnie wykoszone, a 
gmina Branice jest zaniedbana przez powiat.  
Wójt odniosła się do sprawy koszenia poboczy. 
R. W. Lenartowicz zwrócił uwagę na oznakowanie drogi z pierwszeństwem przejazdu we wsi 
Lewice i oznakowanie poziome STOP w Zubrzycach.  
R. T. Krupa powiedział, że skrzyżowanie w Lewicach zostało zgłoszone. Zwrócił uwagę na 
popękaną nawierzchnie drogi relacji Michałkowice – Lewice. 
R. Malewicz powiedział, że interpelacja była do starostwa w sprawie zakrzaczenia drogi 
relacji Michałkowice – Lewice. 
R. T. Krupa zapytał czy interpelacja odnośnie zakrzaczeń czy nawierzchni. 
R. Malewicz odpowiedział, że zakrzaczeń.  
R. Czyszczoń zwrócił uwagę na budynek byłej szkoły w Bliszczycach i poprosił aby coś 
z nim zrobić. 
R. Nowak powiedział, aby starą szkołę w Branicach przeznaczyć na mieszkania. Jeśli ktoś 
sam wyremontuje to udzielić ulgę w czynszu. Zwrócił uwagę na zaorane drogi polne. 
W imieniu wszystkich radnych i mieszkańców ul. Skłodowskiej podziękował za solidne 
wykonanie drogi koło apteki. 
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o budynek po szkole w Bliszczycach to cały czas trwa 
procedura odzyskania od właściciela. Przybliżyła temat. Jeżeli chodzi o budynek Urzędu 
Stanu Cywilnego to odbył się już przetarg. Nikt nie kupił. Potwierdziła, że jest to dobry 
pomysł. Można umieścić ogłoszenie w gazecie i Internecie. Odniosła się do sprawy zaorania 
dróg polnych i zwróciła się do sołtysów o wskazywanie, a następnie urząd będzie wzywał. 
Sołtys Grabowski powiedział, że pisma były już wysyłane.  
R. Czepczor powiedziała, aby informacje zamieścić w gazecie.  
R. Kawulok powiedział, że od 2014 r. każdy rolnik, który ma gospodarstwo będzie musiał 7% 
pola przeznaczyć na zazielenie.  
Przewodniczący odczytał pismo sołtysa Krzysztofa Gospodarczyk, które wpłynęło do biura 
Rady Gminy. 
Wójt powiedziała, że wychodzi na to, że wójt jest niekompetentny. Jest to sprawa dot. 
wywozu buraków. Przedstawiła bliżej sprawę. Zapytała co mają powiedzieć mieszkańcy 
Włodzienina. Dodała, że rada nie musi wysyłać komisji może pojechać Pan Adam Murzyn. 
Powiedziała, że będą interweniować u przewoźników.  
Sołtys Saduniowski powiedział, że temat powraca co roku. Rolnik jest do płacenia podatku, a 
potem jest intruzem. Nie można zabronić jeździć. Musimy uświadomić, że tak jest i tak 
będzie, ponieważ jesteśmy taką gminą. Wrócił do tematu zaorania dróg. Jeżeli nie zrobi się 
wznowienia działek to będzie tak dalej. Kiedyś nie było tak dokładnych pomiarów. Nie 
przeskoczy się tego tematu.  
R. Chuchla podziękował Pani Wójt. Powiedział, że pomagaliśmy Piotrowi Mach i już ma 
protezę. W tej chwili Piotr pomaga dziecku z miejscowości Mokre Kolonia, które jest chore. 
Pani wójt również pomaga przez udostępnianie nieodpłatnie pomieszczenia na trenie basenu. 
Powiedział, że ma uwagę odnośnie informatora branickiego. Powiedział, że była mowa o nie 



pisaniu nazwisk. O sprawie tej nie mówił jedynie radny Nowak, ale również rada gminy 
poprzedniej kadencji i rada sołecka.  
R. Chuchla powiedział, że nauczyciele zwrócili się z prośbą o nieodpłatne wypożyczenie sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Branicach. Chodzi o małą sale. Dodał, że jest to jego 
ostatnia sesja. Powiedział, że to co się stało pokazało mu jak zróżnicowani są ludzie. Odbiega 
się od przysięgi, którą się tu składało. Dodał, że on się tego trzymał. Powiedział, że małość 
wewnętrzna jest żałosna. Widział u Pana Przewodniczącego kpiący uśmiech gdy projekt 
uchwały nie przeszedł. Jako radny i ławnik wie jakie należą mu się prawa. Nikt nie zmusi go 
do tego aby wyrzekł się swoich wartości. Radnym się bywa, a człowiekiem się jest. 
Powiedział, że zgłosi do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez 
Pana Przewodniczącego. Podziękował. 
Przewodniczący poinformował, że w marcu rozmawiał z Panią mecenas czy Pan radny nie 
jest w kolizji z prawem. Pani prawnik odpowiedziała, że nie, ponieważ radny nie był radnym 
w chwili wyboru. Przewodniczący powiedział, że Pani Mecenas utwierdziła go w tym i nie 
czuje się winny.  
R. Chuchla powiedział, że w tej chwili dyskwalifikuje tą kancelarie prawną. 
Wójt odniosła się do sprawy informatora branickiego i powiedziała, że w jej kadencji tylko 
radny M. Nowak zgłaszał problem tej drogi. Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną to jeżeli 
udostępnienie dla samych nauczycieli wychowania fizycznego to tak, jeżeli dla większej 
grupy to wtedy odpłatnie. Powiedziała, że to powinna być decyzja dyrektora. 
Odniosła się do sprawy radnego W. Chuchli. Powiedziała, że nie byłoby sprawy gdyby Pan 
W. Chuchla miałby możliwość zapoznać się z pismem Wojewody Opolskiego. Gdyby 
zamiast wysyłać pismo do Wojewody Opolskiego postawiona sprawę na radzie. Gdyby 
między wszystkimi było więcej komunikacji, otwartości i szczerości. Nie byłoby 
niedomówień we wszystkich decyzjach. Wójt powiedziała, że decyzja rady wynika z tego że 
chciano się radnego W. Chuchli pozbyć.  
Na sali nieobecny r. W. Lenartowicz.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy. 
Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Po przerwie nieobecni na sali radni: W. Lenartowicz i W. Chuchla.  
Przewodniczący zapytał co odpowiedzieć na pismo sołtysa Krzysztofa Gospodarczyk.  
Wójt powiedziała, że przekazać do niej. 
Przewodniczący poinformował radnych, że przekaże pismo do załatwienia Pani wójt. 
 
Ad. 12. 
Informacje radni i sołtysi otrzymali na piśmie. 
R. Czyszczoń poprosił aby nie przegapić boisk w ramach współpracy z czechami. 
Wójt powiedziała, że czekają na nas aż będziemy mieli zabezpieczone środki w budżecie. 
Jeśli otrzymają od nas informacje, że środki są to uruchomią procedurę. 
R. Malewicz poprosił aby radny E. Czyszczoń pilnował tej sprawy. 
 
Ad. 13. 
Informacje radni i sołtysi otrzymali na piśmie.  
 
Ad. 14. 
Skarbnik wyjaśnił na czym polega zmiana uchwały. 
Komisje rady gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 



Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr V/33/11 Rady Gminy 
Branice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

(Uchwała Nr XIV/106/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 15.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP oraz Komisja Lokalnych 
przedsięwzięć Gospodarczych zawnioskowały o zmianę terminu na termin 10 dni. 
R. Malewicz powiedziała, że członkowie Komisji Budżetowo-Finansowej zdecydowali o 
indywidualnym głosowaniu na sesji. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wpisaniu do projektu uchwały terminu 10 
dni. 
Za: 10     Przeciw 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z terminem dostarczenia materiałów 
radnym 10 dni. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się:0 
 

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

Branice  
(Uchwała Nr XIV/107/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 16.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XI/99/11 Rady Gminy 
Branice z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Uciechowicach wraz z oddziałem przedszkolnym  
(Uchwała Nr XIV/108/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 17. 
Wójt powiedziała, że jest to obowiązek ustawowy. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Branice wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 

(Uchwała Nr XIV/109/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 18. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 



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

nieruchomości 
(Uchwała Nr XIV/110/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 19.  
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze zmianą polegającą na dopisanie słowa ,,między 
innymi” i zarządził głosowanie. 
Za: 10.     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości. 
(Uchwała Nr XIV/111/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 20. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10.     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

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

(Uchwała Nr XIV/112/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 21. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10.     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

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

(Uchwała Nr XIV/113/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Wszedł na salę radny W. Lenartowicz. 
 
Ad. 22. 
Wójt powiedziała, że projekt uchwały został przygotowany na czas dzierżawy trzy lata, ale na 
komisjach ustalona, że będzie to jeden rok. Powiedziała, że doszła jeszcze sprawa 
z mieszkaniem. 
Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP, Komisja Budżetowo-Finansowa 
oraz Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych zdecydowały, że dzierżawa ma być 
na okres jednego roku, a następnie rozmowy odnośnie sprzedaży. 
R. Kawulok poinformował, że członkowie Komisji Rolno-Ekologicznej będą głosować 
indywidualnie na sesji. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że uchwała dot. dzierżawy na okres jednego roku. Zapytał co 
z mieszkaniem. 
Wójt powiedziała, że najpierw trzeba sprawdzić czy jest możliwość. Dodała, że gmina jest 
właścicielem tego budynku. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze zmianą polegającą na dzierżawie przedmiotowej 
nieruchomości na czas oznaczony jednego roku.  
Przewodniczący zarządził głosowanie.  



Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

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

(Uchwała Nr XIV/116/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 23. 
Przewodniczący poinformował o dwóch zmianach w Regulaminie Pracy Rady Gminy 
Branice, w §10 ust. 4 i w §20. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że obecnie nie ma zastępcy i wykreślić należy w §21 
regulaminu ,,lub jego zastępca’’. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Lenartowicz o wykreślenie  
z §21 regulaminu ,,lub jego zastępca’’. 
Za: 7     Przeciw: 1    Wstrzymało się: 3 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie Regulamin Pracy Rady Gminy Branice ze zmianami. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 
Ad. 24. 
Skarbnik wyjaśnił zmiany w budżecie wraz z autopoprawkami. 
Komisje stałe Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały uwzględniając autopoprawki i zarządził 
głosowanie. 
Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 
(Uchwała Nr XIV/114/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 25. 
Wójt wyjaśniła potrzebę podjęcia przedmiotowej uchwały. Poinformowała o poprawce, która 
polega na zmianie kwoty w tabeli z 82.000 zł. na 85.000 zł.  
R. W. Lenartowicz zapytał czy uwzględnione jest to w budżecie. 
Skarbnik odpowiedział, że to nie ma znaczenia. Środki te przeznaczone są z funduszu 
alkoholowego. 
Wójt powiedziała, że to nie jest budżet, a program roczny. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że współfinansujemy ośrodek rehabilitacyjny. Oprócz tych 
pieniędzy otrzymują jeszcze środki z NFZ. Poprosił aby zwrócić uwagę na tę sprawę. 
Wójt odniosła się do słów radnego. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że mocno datujemy ten lokal. Poprosił aby przyjrzeć się tej 
sprawie. 
Komisje stałe Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze zgłoszoną poprawką przez Panią wójt i zarządził 
głosowanie. 
Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 
(Uchwała Nr XIV/115/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 



Ad. 26. 
R. Kawulok powiedział, że jeżeli chodzi o place handlowe to sprawa się już unormowała. 
Zaprosił radnych na otwarcie drogi w Dzierżkowicach, które odbędzie się 2 grudnia. Godzina 
zostanie jeszcze ustalona. Składka 30 zł. Spotkanie w ramach integracji radnych. We wtorek 
chciałby wiedzieć ile będzie osób. 
R. Malewicz zapytał co z Parkowymi Miejscami Spotkań. 
Wójt powiedziała, że projekty nie przeszły. Pani Zdziebko objechała place w naszej gminie, 
ale wniosek został odrzucony. Miały być składane dwa małe Parkowe Miejsca Spotkań, a 
kolejne w 2013 r. Jednak nie wiadomo jak będzie z środkami. 
 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował: 

 
K. Herbut 
 
 
 
 
 


