Protokół Nr VII/11
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 23 maja 2011 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecna r. G. Wawrów) .
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Jolanta Brzeszczak – Radna Powiatu Głubczyckiego,
Jarosław Horodecki – Członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Płaskowyż
Dobrej Ziemi’’.
Mirosław Marzec – Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu,
Jarosław Bencal – Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu, Oddział Terenowy Głubczyce.
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice
Sołtysi.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 marca 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. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie
Branice.
13. Udzielenie informacja nt. działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
,,Płaskowyż Dobrej Ziemi’’.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości WłodzieninKolonia
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/34/07 Rady Gminy Branice z dnia 24
kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka Nr
104 o pow. 0,0440 ha położona w miejscowości Wiechowice).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka Nr
187/1 o pow. 0,2984 położona w miejscowości Wódka).
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Branice
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: ,,Aktywni, Atrakcyjni,
Potrzebni’’ 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.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i
wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na
dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji
budowlanych zawierających azbest.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych.
23. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Branice z dnia 28
marca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów w Branicach i zmiany uchwały Nr XXXIII/137/93 Rady Gminy Branice
z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
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 odczytał porządek obrad.
R. W. Lenartowicz powiedział, że był wniosek Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia diet i ryczałtów dla radnych. Dodał, że Pani Przewodnicząca poinformuje o
wniosku.
Zawnioskował o przesunięcie punktu: Wolne wnioski i zapytania po punkcie: Interpelacje
radnych.
Przewodniczący poinformował o Rozstrzygnięciu Nadzorczym Wojewody Opolskiego w
sprawie uchwały Rady Gminy Branice nr VI/44/11 z dnia 18 kwietnia oraz o uchwale
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy Nr VI/49/11 z
dnia 18 kwietnia 2011 r.
Przewodniczący odczytał proponowany przez Komisję Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych projekt uchwały w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych.
Zaproponował nie wprowadzanie do porządku obrad dzisiejszej sesji tej uchwały ze względu
na konieczność dopracowania jej wraz z kwestią pobierania dwóch diet przez osoby, które
jednocześnie są radnym i sołtysem. Poinformował, że takie jest również stanowisko Pani
mecenas. Dodał, że projekt uchwały w sprawie zmian diet nie jest zaopiniowany przez radcę.
R. W. Lenartowicz powiedział, że sprawa łączenia funkcji sołtysa i radnego jest do dyskusji.
Poprosił o wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad ze względu na m.in. obecną sytuacje
budżetu. Powiedział, że jest ciężko i radni muszą się dostosować. Zawnioskował o
wprowadzenie projektu do porządku obrad.
R. Chuchla zapytał kiedy zostanie wprowadzony do porządku obrad nowy poprawiny statut
Gminy Branice. Odniósł się do zmian diet i ryczałtów dla radnych i powiedział, że wniosek
nie spełnia wymogów statutu. Powiedział, że jeżeli mamy patrzeć przez pryzmat oszczędności
to chce otrzymać informacje ile ich będzie i na co zostaną przeznaczone. Zaproponował

przeznaczenie oszczędności na urządzenie nagrywające. Zwrócił się do przewodniczącego o
rozpoczynanie sesji o równej godz. 10.00. Powiedział, że przewodniczący coś przeczytał i
zapytał co chce z tym zrobić. Czy chce to wprowadzić do porządku obrad. Złożył wniosek o
nie wprowadzanie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany diet.
R. Telega powiedział, że z Rady Gminy przeznaczano już środki na inne cele. Zgodził się z
tym co mówił radny W. Chuchla, aby pozostawić kwestie diet. Jak będzie potrzeba to wtedy
się podejmie uchwałę.
Przewodniczący poinformował o wniosku wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie
uchwały zmieniająca uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 marca 2011 r. w
sprawie zmiany statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w
Branicach i zmiany uchwały Nr XXXIII/137/93 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 1993
r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i
Wodociągów.
Wójt poinformowała o konieczności dokonania zmian w statucie Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej. Powiedziała, że po rozmowach z pracownikiem nadzoru Pana
Wojewody ustaliła, że na najbliższej sesji statut zostanie zmieniony. Jeśli nie dokonamy
zmiany nadzór unieważni uchwałę. Zapis którym zastępujemy błędny punkt w uchwale został
uzgodniony. Poprosiła o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad.
Przewodniczący powiedział, że był również wniosek o nie wprowadzanie do porządku obrad
uchwały w sprawie diet i ryczałtów dla radnych.
T. Telega odpowiedział, że tak.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie jako punktu 22: Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych.
Za: 6
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie jako punktu 23: Podjęcie
uchwały zmieniająca uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 marca 2011 r. w
sprawie zmiany statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w
Branicach i zmiany uchwały Nr XXXIII/137/93 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 1993
r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i
Wodociągów
Za: 14
Przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie punktu: Wolne wnioski i
zapytania po punkcie: Interpelacje radnych.
Za: 13
Przeciw:1
Wstrzymało się: 0
R. W. Lenartowicz powiedział, że na dzisiejszej sesji nie będzie Pani dyr. Danuty Frączek.
Wójt dodała, że o tym fakcie przewodniczący został poinformowany w dniu dzisiejszym. Pani
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach przekazała informacje w formie
papierowej. Jeżeli będzie chęć zaproszenia Pani dyrektor to można to uczynić na kolejną
sesje.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu:
Udzielenie informacji nt. stanu bezrobocia w Gminie Branice.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po naniesionych poprawkach
Za: 14
Przeciw:0
wstrzymało się: 0
Ad. 4

R. W. Lenartowicz zgłosił uwagi do protokołu. W punkcie 11 zamiast ,,R.W.Lenartowicz
powiedział, że korzystanie pomocy policji to mus…’’ ma być ,, R. W. Lenartowicz
powiedział, że policja musi korzystać z pomocy społeczeństwa..’’ W punkcie 12 zamiast: ,,R.
W. Lenartowicz zapytał czy coś się poprawiło w tej sprawie’’ ma być ,,R. W. Lenartowicz
zapytał czy aktualnie jest tyle samo zgłoszeń’’. W punkcie 23 zamiast ,, R.W. Lenartowicz
powiedział, że tak i tak należy ją uzasadnić’’ ma być ,,R. W. Lenartowicz powiedział, że tak i
taki wniosek poddać pod głosowanie’’. W punkcie 24 zapisane jest ,,R. W. Lenartowicz
powiedziała..’’ ma być ,,…powiedział…’’ W wypowiedzi Wójt zamiast ,,…pieniążki…’’ ma
być ,,… pieniądze..’’, zamiast ,,R. W. Lenartowicz powiedział, że jest Komisja i niech ona
podejmie decyzję.’’ ma być ,, R. W. Lenartowicz powiedział, że jest Komisja i niech ona
podejmie decyzję co do lokalizacji punktu sprzedaży’’
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z sesji, która odbyła się 28 marca ze
zmianami zgłoszonymi przez r. W. Lenartowicz.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 5.
Nie było uwag do protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Ad. 6.
Wójt przedstawiła sprawozdanie (załącznik do protokołu).
R. W. Lenartowicz zapytał czy na sprawowanie funkcji Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego na budowie oczyszczalni ścieków w Branicach była tylko jedna oferta.
Wójt odpowiedziała, że było więcej ofert, ale wybrana była najtańsza.
Przetarg ten nie został unieważniony, ogłoszono drugi.
R. .W Lenartowicz zapytał czy nie chcieli wybrać drugiej oferty.
Wójt odpowiedziała, że nie zastanawiali się.
R. Chuchla zapytał o podatek za zbiornik.
Wójt powiedziała, że będzie o tym rozmawiać. Wartość podatku to 7.500 zł.
R. Chuchla powiedział, że podoba mu się punkt 4 z udzielonych informacji przez Panią Wójt
dot. zarządzania gminą. Powiedział, że zaczynamy od sms-ów i jest to jakaś wizja. Idziemy
dalej.
Wójt udzieliła więcej informacji na temat powiadamiana przez system sms.
Ad. 7.
Przewodniczący udzielił informacji ( załącznik do protokołu).
Ad. 8.
R. Mokrzycki udzielił informacji z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami
(załącznik do protokołu).
R. Chuchla odniósł się do sprawy umorzenia podatku dla Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej w kwocie 99.199,00 zł. Zapytał czy w przedstawionych przez ZBGK kosztach
został uwzględniony ten podatek.
Wójt odpowiedziała, że pewnie było to uwzględnione. Radni mogli o to zapytać Panią
kierownik Anie Kruczek.
R. Chuchla zapytał czy istnieje zagrożenie, że nie wykonane wg planów Parkowe Miejsca
Spotkań będą skutkowały poniesieniem kosztów przez gminę. Zapytał czy były one już
odebrane. Jeśli tak to kto odebrał jeśli są wykonane niezgodnie z planem.

Wójt powiedziała, że Parkowe Miejsca Spotkań na terenie gminy będą kontrolowane. Jeśli
będą niezgodności odpowiednia kwota zostanie odjęta z dotacji i dodatkowo takiej samej
wysokości zostanie naliczona kara. Powiedziała, że rozmawiała z wykonawcą i uzyskała
informacje, że kosze i bujaki są inne ale mają takie same parametry jak te zaplanowane.
Powiedziała, że ma nadzieje, że to jedyne usterki. Poinformowała, że protokół odbioru był.
Wyszedł r. Sęga. i T. Krupa.
R. Chuchla powiedział, że jeśli w projekcie był zaplanowany konik to niech będzie konik.
Odpowiedzialni za to, jeśli pieniądze przepadną, będą ci co odbierali.
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła jedno posiedzenie na
którym zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował o spotkaniu z
pracownikami Urzędu Miasta w Głubczycach w sprawie drogi relacji Lewice-Zubrzyce.
Powiedział, że brał również udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej w Uciechowicach.
Wyszedł r. Telega.
R. Malewicz poinformował również o udziale w rocznym sprawozdaniu sołtysów i szkoleniu
w Strzelcach Opolskich.
Wyszedł r. Chuchla.
R. Kawulok poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolno –Ekologicznej zajmowano się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych zajmowano się punktami porządku obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP
odbyła jedno posiedzenie na którym zajmowano się porządkiem obrad sesji Rady Gminy. 17
maja odbyło się spotkanie z Panią wójt, skarbnikiem, przewodniczącym i przewodniczącą
związków zawodowych. Poinformował, że 19 maja uczestniczył w radzie nauczycieli. Dodał,
że w tym tygodniu odbędzie się spotkanie w Uciechowicach.
R. Nowak złożył wniosek o ogłoszenie przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przerwę.
Na sali obecny jest już r. Z. Telega.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Po przerwie nieobecny r. W. Malewicz.
Ad. 9.
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński.
Wszedł r. W. Malewicz.
Ad. 10.
Interpelacje zgłosili:
R. Telega – 1 inter.
Ad.11.
Przewodniczący poinformował o pismach w sprawie urzędu pocztowego w Branicach, które
wpłynęły do biura rady.
R. W. Lenartowicz zaproponował, aby otrzymywane odpowiedzi także przekazywać
sołtysom.
Przewodniczący powiedział, że tak będzie.
Wójt potwierdziła.
Przewodniczący przypomniał o piśmie od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Branicach. Powiedział, że skieruje pismo do komisji w którym poinformuje
o wyrażeniu zgody przez radę.

R. W. Lenartowicz powiedział, aby napisać że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ma sama podjąć decyzje na podstawie uchwał.
Przewodniczący odpowiedział, że tak odpisze.
R. Chuchla powiedział, że kolektor przy sali gimnastycznej wygląda tak jakby był
niedokończony. Powiedział, że na boisku przy blokach, przy ul. Szkolnej, jest studzienka
kanalizacyjna. Studzienka ta jest przykryta starą, zardzewiałą blachą. Powiedział, że na ul
Ogrodowej gdy stoją zaparkowane samochody ciągniki nie mają jak przejechać.
Zaproponował aby postawić tam znak zakazu.
Wójt powiedziała, że jeśli chodzi o halę to rozpozna sprawę. Studzienka na boisku, przekaże
do ZBGK ponieważ pewnie do nich należy. Jeżeli chodzi o ul. Ogrodową to Pan A. Murzyn
jest już umówiony z policjantem na wizje lokalne. Również będą w Lewicach. Poprosiła r.
Chuchla aby dokładnie poinformował Pana A. Murzyn w którym to miejscu.
R. Chuchla zapytał o posiadłość Pana Wodyńskiego.
Wójt odpowiedziała, ze to nie jest Pana Wodyńskiego. Właśnie namierzani są spadkobiercy.
R. Mokrzycki poinformował o usterkach na drodze przy ul. 1 Maja. Powiedział, że nasadzone
tuje na cmentarzu, na górze, należałoby podlewać.
Wójt powiedziała, że na pęknięcia na drodze przy ul. 1 Maja nie ma wpływu dowóz opału do
kotłowni. Jeśli chodzi o posadzone tuje przekaże sprawę do ZBGK.
R. Czepczor zapytała kiedy będzie robiona droga do Bliszczyc.
R. R. Lenartowicz powiedział, że w Boboluszkach jest nowy dywanik i są w nim pęknięcia.
Dodał, że jest na niego jeszcze gwarancja.
Wójt powiedziała, że wizje obejmą również drogi.
R. R. Lenartowicz powiedział, że droga do oczyszczalni również.
Wójt powiedziała, że droga ta była robiona aby umożliwić dojazd budowlańców do budowy.
Nie wiadomo jak ta droga zachowa się potem.
R. Telega odniósł się do interpelacji r. Russ dot. wycinki zakrzaczeń od krzyżówki
Niekazanic do Gródczan. Droga ta nadal nie jest widoczna. Poprosił o ponaglenie w tej
sprawie.
R. Nowak zwrócił uwagę na drogę pomiędzy apteką w Branicach, a pawilonem. Przynajmniej
ją wyrównać.
Wójt powiedziała, że rozmawiała już na temat tej drogi. Tam będzie trzeba nawieść tłucznia.
Powiedziała, że czeka na możliwości finansowe. Poinformowała o proponowanym sposobie
wykorzystania płyt.
R. W. Lenartowicz powiedział, że należałoby wykosić pobocza. Droga z Branic do
Michałkowic jest zarośnięta.
Wójt powiedziała, że adresatem tych spraw nie jest ona, a powiat.
Sołtys Semanyszyn przypomniał o budynku gminnym w Wódce i powiedział, że nikogo nie
było.
R. Czyszczoń powiedział, że chodnik przy sklepie Biedronka jest nieestetyczny i
niebezpieczny.
Wójt powiedziała, że były ogłoszone już dwa przetargi na ten teren. Napisane zostało pismo
do firmy, do której należy sklep Biedronka, o umieszczenie koszy i wysprzątanie terenu z tyłu
budynku.
R. R. Lenartowicz powiedział, że naprzeciw Pana Pytla są zakrzaczenia.
R. Mokrzycki powiedział, że zrobiono to już.
Sołtys U. Lenartowicz powiedziała, że otrzymała dzisiaj pismo w którym termin minął 20
maja, a dzisiaj jest 23.
Wójt odpowiedziała, że pismo to po przyjęciu w urzędzie było udostępnione na stronie
internetowej. Nie umniejsza to jednak naszej winy. Powiedziała, że do konkursów zgłoszono
Michałkowice, Gródczany i place zabaw.

Sołtys U. Lenartowicz powiedział, że tradycyjnie.
Wójt odpowiedziała, że tak. Miejscowość Gródczany ma najładniejsze, zagospodarowane
centrum wsi. To jest właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Nie porozrzucane, a
skupione w jednym miejscu pełniąc wszystkie funkcje wypoczynkowe i rozrywkowe.
R. W. Lenartowicz zwrócił się do Pani Wójt i powiedział aby nie przekazywać sołtysom
nieaktualnych informacji.
Wójt powiedziała, że faktycznie mija się to z celem. Przeprosiła, że tak się stało.
Sołtys U. Lenartowicz zapytała co ma powiedzieć mieszkańcom.
Wójt odpowiedziała, że informacja ta była w Internecie, należy sprawdzać stronę internetową.
R. Chuchla odniósł się do tej sprawy i powiedział, że nie jest wytłumaczeniem to, że
informacja ta była umieszczona w Internecie
Wójt powiedziała, że właśnie dlatego przeprosiła.
R. Chuchla podał przykład umieszczania informacji o przetargach w Informatorze Branickim.
Wójt odpowiedziała, że nie jest wytłumaczeniem to, że nie każdy ma Internetu ponieważ
większość z nas ma. Ogłoszenia o przetargach dajemy do gazet, ponieważ przepis prawny
mówi, że ogłoszenie musi być w prasie lokalnej . Dla nas prasa lokalna to gmina i powiat, a
nie województwo. Powiedziała, że faktem jest, że pracownik nie pomyślał, że mija się z
celem przekazanie takiej informacji jeśli termin już minął i za to przeprosiła. Jeśli chodzi o
ogłoszenia o przetargu to jest to dla nas podkładka. Powiedziała, że postara się aby od
przyszłego miesiąca było to z miesięcznym wyprzedzeniem.
Przewodniczący poinformował o Rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego w
sprawie uchwały Rady Gminy Branice nr VI/44/11 z dnia 18 kwietnia oraz o uchwale
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy Nr VI/49/11 z
dnia 18 kwietnia 2011 r.
Wójt powiedziała, że nie zapoznała się jeszcze z tym.
Przewodniczący powiedział, że unieważniono część uchwały w sprawie inkasa.
R. W. Lenartowicz zawnioskował do przewodniczącego aby ograniczyć czasowo wypowiedzi
Pani Wójt.
R. Telega powiedział, że wypowiedzi są jasne.
Ad. 12
Wszedł Pan Jarosław Horodecki.
P. Marzec poinformował, że jest Kierownikiem Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu i
reprezentuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Poprosił aby w przyszłości
ustalić inną kolejność porządku obrad. Powiedział, że na terenie gminy Branice RZGW
administruje rzeką Opavą, na odcinkach granicznych. Na wstępie dwie informacje, jedna
dobra i jedna zła. Zaczniemy od gorszej. RZGW ma bardzo mało środków finansowych.
RZGW jest jednostką powołaną przez Ministra Środowiska i otrzymuje pieniądze budżetowe
na realizacje działań statutowych, a polegają one na utrzymaniu właściwego stanu wód,
koryta i po części zabezpieczenie powodziowe. RZGW na tym terenie nie administruje
żadnego obwałowania, więc jest to generalnie koryto rzeki i wszystko co się wiąże z
niebezpieczeństwem związanym, spowodowanym przez stan tego koryta. Poinformował, ze
dysponują majątkiem około 1 mld. zł. Na dzień dzisiejszy na utrzymanie i remonty mają 100
tys. zł. Powiedział, że gmina Branice jest w dobrym położeniu ponieważ nie ucierpiała bardzo
w ubiegłorocznej powodzi. RZGW pozyskało środki w granicach 17 mln zł. na usuwanie
skutków powodzi. Więcej pieniędzy nie ma. Poza tym dysponuje jeszcze kwotą 25 tys. zł.
Środki są ograniczone, którymi mogłoby się realizować jakieś drobne rzeczy na rzece Opava.
Po powodzi w 1997 r. gdy gmina została bardzo dotknięta wał został przerwany w
Bliszczycach. Dużo robót zrobiono wtedy na wielu odcinkach. Rzeka ta jest teraz w miarę
umocniona. Są pewne elementy, które można by skorygować, wzmocnić czy poprawić, ale

nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Zrealizowano przed trzema laty zadanie
oczyszczenie lewego brzegu rzeki granicznej, od granicy państwa w Wiechowicach do
Dzierżkowic. Zostało tam wycięte wszystko co znajdowało się na brzegach. Pozostały dwa
odcinki: Bliszczyce-Boboluszki-Branice czyli od góry, od granicy poprzez Boboluszki do
Branic. Zrobiono plany co jest do zrobienia w latach 2011 -2015 obejmujące odcinki
międzywala rzek, którymi administruje RZGW i wyliczono, że potrzebna jest kwota około 4
mln zł. na wykonanie wybiórczej wycinki drzew. Tu znalazła się m.in. gmina Branice, gdzie
wykonanie kilkunastu kilometrów do 2013 roku będzie kosztowało 300 tys. zł.
Podziękował Pani Wójt za szybkie wydanie dwóch decyzji na wycinkę drzew.
Powiedział, że międzywale jest tematem szerszym. Zadanie to należy do starosty.
Jeżeli chodzi o inwestycje i budowy nic nie przewiduje się na terenie gminy Branice. Nie ma
żadnych sugestii odnośnie potrzeb. Podziękował r. R. Lenartowiczowi za dopominanie się
odnośnie pewnych punktów, szczególnie w Boboluszkach. W miarę możliwości RZGW chce
robić ale nie zawsze widzi potrzebę szybkiego działania. Nie ma pilnych potrzeb w gminie
Branice i to dobrze. Jest wskazane miejsce, w rejonie Pana Pelc w Bliszczycach, gdzie koryto
rzeki stanowiło zagrożenie dla wału. RZGW przed kilka laty robiąc umocnienia brzegowe
wydłużyło umocnienia do momentu istniejących umocnień. Przez wiele lat była walka aby
czesi zrobili po swojej stronie te roboty. Stanowisko administratora, czy strony czeskiej jest
takie, że tam gdzie na ma obiektów infrastruktury nie trzeba nic robić. Ekolodzy działają
mocno, jeszcze bardziej niż u nas.
Ważną sprawą jest zbiornik Nowe Herminowe. Temat ten już był poruszany w rozmowach z
Panią Wójt, r. Lenartowicz. Stanowisko strony polskiej było prezentowane w tej sprawie. Do
uzgodnienia z zakresu robót zabezpieczających koryto rzeki w skutek oddziaływania tego
zbiornika, który ma powstać, zostały zgłoszone pewne uwagi. Na dzień dzisiejszy nic nowego
nie powie, prawdopodobnie czeski administrator nie uzyskał jeszcze decyzji środowiskowej.
Nie ma bliższych informacji na jakim jest to aktualnie etapie. Jeśli zostanie ta inwestycja
wdrożona, jeśli uzyska wymagane prawem dokumenty to zrealizuje pewien zakres robót po
naszej stronie, który ma powodować, że to zabezpieczenie powodziowe będzie podwyższone.
Gmina chciała wprowadzić inne działania towarzyszące temu zadaniu, wykazywała ich
celowość. Czy zostaną uwzględnione to trudno się wypowiadać.
W Wawrowicach czesi z tego co wie mają robić obwałowanie, które w jakiś sposób będzie
powodować spiętrzenie w przekroju mostowym Wiechowice-Wawrowice. W związku z tym
czesi chcą zrobić dodatkowe ,,gardło’’ pomiędzy wysokim brzegiem a właściwym mostem.
Wszystkie niezbędne decyzje, które muszą uzyskać zlecili projektantowi polskiemu. Most też
planowany jest do podwyższenia. Te informacje udziela tylko informacyjnie, RZGW nie ma z
tym nic do czynienie poza tym, że opiniuje i uzgadnia. RZGW nie widzi potrzeb szybkiego
działania aby należałoby zabezpieczyć pewne rejony.
Gmina miała pewne potrzeby jeżeli chodzi o żwir. W tej chwili można to zrobić jedynie po
uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego, albo w sytuacji gdy administrator prowadzi prace i
pozwala na zabranie żwiru i jego zagospodarowanie. W tych dwóch przypadkach można to
zrobić. Poinformował, że jest już zaplanowane spotkanie z Panią Wójt i poprosił aby sprawy
te załatwiać przez gminę, a nie przyjeżdżać osobiście. Poprosił aby przekazywane sugestie
czy uwagi były sprawdzone. Powiedział, że jeśli wystąpi zagrożenie to należy zgłaszać.
Poinformował, że jest możliwość wycięcia drzew, ale musi być ktoś, pod przewodnictwem
gminy, kto będzie informował i tłumaczył.
Przewodniczący zapytał, czy mieszkaniec może wystąpić o wycinkę.
P. Marzec odpowiedział, że praktykują taki sposób ale jeżeli chodzi o wiatrołomy. Wydawane
jest pozwolenie, a koszt to 9 zł. za m3. W pozwoleniu określony jest czas przez jaki należy to
wykonać. Jeżeli chodzi o systematyczną wycinkę to RZGW nie chce zezwalać
indywidualnym osobom. Muszą być to działania zorganizowane.

Wyszedł r. Sęga.
P. Marzec dodał, że wycinamy to na co mamy decyzje.
Sołtys Burakiewicz zwrócił uwagę na pola uprawne pod wałami.
P. Marzec odpowiedział, że jest to pytanie do kolegi.
Jest już na sali r. Sęga, nie ma r. Chuchli i wyszła r. Czepczor.
P. Bancal poinformował, że jest przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych. Odniósł się do kwestii podorywania wałów. Dwukrotnie występowano
do gminy z prośbą o interwencje w tej sprawie. Jeśli chodzi o zarząd melioracji sprawuje on
tam prawo właścicielskie, nie jest organem, który mógłby nałożyć mandat czy wymierzyć
jakąkolwiek inną karę za niszczenie urządzeń wodnych. Może jedynie występować do
odpowiednich organów, które posiadają odpowiednie środki. Zarząd melioracji nie ma
wglądu odnośnie właścicieli tych pól, które przylegają do wałów. Zgodnie z prawem na 3
metry od skarpy wału zabronione jest zaorywanie.
R.W. Lenartowicz zapytał czy wycinka jest planowana na całej długości naszej gminy.
P. Marzec odpowiedział, że tak.
R. W. Lenartowicz zapytał czy od Wiechowic do Bliszczyc.
P. Marzec powiedział, że Wiechowice nie. Były one wcześniej robione.
R. W. Lenartowicz zapytał czy od Dzierżkowic.
P. Marzec odpowiedział, że tak.
R. W. Lenartowicz czy od października planuje się wejście na cała tą długość i w którym
kierunku.
P. Marzec odpowiedział, że będą kierować się w stronę Bliszczyc. Najwcześniej można by
zacząć w połowie września, ale zależy to od firmy, która będzie to wykonywała.
Przewodniczący podziękowała Panu Mirosławowi Marzec za udzielone informacje.
R. W. Lenartowicz zapytał jakie zadania są planowane na terenie gminy Branice.
P. Bancal odpowiedział, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Oddział Głubczyce ma w administracji w gminie Branice 8,2 km wałów w sześciu odcinkach
położonych wzdłuż rzeki Opava. Oprócz tego w administracji oddziału w Głubczycach
znajdują się cieki podstawowe tj. rzeka Troja we Włodzieninie, rzeka Orawa na gruntach wsi
Wódka, rzeka Ostra we wsiach Gródczany-Niekazanice. Jeżeli chodzi o planowane zadania to
na dzień dzisiejszy jest zaplanowana konserwacja 8,2 km. wałów, utrzymanie zbiornika we
Włodzieninie.
Wyszedł r. Nowak.
P. Bancal dodał, że w tym roku zaplanowane jest również ujęcie rzeki Ostrej na terenie całej
gminie. Jeżeli chodzi o zbiornik we Włodzienin to jest wybrana firma która ma zrobić
opracowanie określające przyczyny tego co się dzieje i zakres prac naprawczych.
R. W. Lenartowicz zapytał co się dzieje na zalewie we Włodzieninie.
P. Bancal odpowiedział, że jeszcze nie zapoznała się z dokumentacją, która jest w fazie
opracowania.
R. W. Lenartowicz powiedział, że są same niewiadome.
P. Bancal odpowiedział, że prawdopodobnie jest to związane z geologią, pękła skała
macierzysta na której stoi zapora. Z tym najprawdopodobniej będzie to związane, ale jest to
informacja nieoficjalna.
Weszła r. Czepczor.
R. W. Lenartowicz zapytał czy można to naprawić.
P. Bancal odpowiedział, że teraz można wszystko zrobić ale związane jest to z funduszami.
R. Telega powiedział, że obiekt ten jest ciągle oświetlany.
Wszedł r. Nowak.
P. Bancal powiedział, że są tam różne urządzenia, a także wybierają się tam różne wycieczki
w dzień i w nocy. Jeżeli coś się komuś stanie to nie chce być posądzony, że w wyniku

oszczędności coś się komuś przydarzyło. Dodał też, że nikt nie zwolnił go z obowiązku
wypełnienia tego co przewiduje eksploatacja. Jedynie wyłączono połowę lamp.
R. W. Lenartowicz powiedział, że zbiornik ten jest uprawiany, czy nie powinno być to
zabronione.
P. Banca odpowiedział, że jeśli wyjdzie woda to rośliny zginą.
R. W.Lenartowicz zapytał o pismo o umorzenie podatku. Dodał, że pola są uprawiane.
P. Bancal powiedział, że pismo dot. umorzenie części gruntów nie uprawianych. Dodał, że
może się mylić.
Wyszedł r. Telega.
R. W. Lenartowicz zapytał co jest planowane na samych wałach.
P. Bancal odpowiedział, że koszenie.
R. W. Lenartowicz zapytał ile razy.
P. Bancal odpowiedział, że raz we wrześniu. Koszenie jest po to aby wzmocnić porost. Gorzej
gdyby to była kwestia zakrzaczeń.
R. W. Lenartowicz zapytał czy sprawdzana była obecność gryzoni w wałach.
P. Bancal odpowiedział, że sprawdzane jest to dwa razy w roku.
Przewodniczący podziękował i ogłosił przerwę.
Po przerwie nieobecni: r. Telega, Chuchla, W. Lenartowicz i Pani Wójt.
Ad. 13.
Pan Jarosław Horodecki udzielił informacji nt. działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania ,,Płaskowyż Dobrej Ziemi’’ ( załącznik do protokołu).
Weszła Pani wójt.
Wszedł r. W. Lenartowicz.
R. Czyszczoń zapytał jaki procent środków wykorzystano.
P. Horodecki mamy 2.400.000,00 zł. na odnowę wsi, a wykorzystano około 900.000,00 i z
małych projektów wykorzystano 400.000,00 zł. Z zróżnicowania wykorzystano 0,00 zł.
R. Czyszczon zapytał dla kogo są środki ze zróżnicowania.
P. Horodecki odpowiedział, że dla przedsiębiorców.
R. Malewicz zapytał o małe projekty, dlaczego nic nie wiemy. Zapytał jaki musi być udział
własny w takim projekcie.
P. Horodecki powiedział, że na stronie stowarzyszenia było takie ogłoszenie i również
wysłane zostało do gmin. Jeżeli chodzi o dofinansowanie należy tu odróżnić beneficjentów,
którzy mają VAT kwalifikowany i niekwalifikowany.
R. Czepczor zapytała czy środki z funduszu sołeckiego mogą być wkładem własnym.
P. Horodecki odpowiedział, że nie można było ale ma się to zmienić. Nie jest to jednak takie
łatwe. Niewiadome jest kiedy podpisze się umowę, a fundusz sołecki nie przechodzi z roku na
rok. Z funduszem sołeckim należy uważać.
R. Nowak zapytał czy projekt może złożyć jedynie gmina, czy może szkoła.
P. Horodecki odpowiedział, że szkoła nie może, chyba, że stowarzyszeniowa.
R. Malewicz zapytał czy może projekt złożyć klub sportowy.
P. Horodecki odpowiedział, że musi być stowarzyszenie.
R. Malewicz poprosił o udzielenie kilku informacji na temat drogi relacji Lewice-Zubrzyce.
P. Horodecki powiedział, że ogłoszono przetarg na obwodnice Zubrzyc. Jest duże
zainteresowanie, a termin składania ofert mija 1 czerwca. Termin realizacji do 31 lipca 2012
r.
R. Malewicz zapytał czy będą sugerować od którego odcinka będą zaczynać.
P. Horodecki odpowiedział, że nie. Wykonawca sam zdecyduje. Powiedział, że jechał dzisiaj
tą drogą i słabo jest ona oznakowana.

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze pytania.
P. Horodecki zachęcił do składania wniosków na małe projekty.
R. W. Lenartowicz zapytał czy VAT będzie kwalifikowany.
P. Horodecki odpowiedziała, że VAT jest niekwalifikowany. Jest już oficjalna informacja.
Przewodniczący podziękował za udzielenie informacji.
P. Horodecki zachęcił do odwiedzenia stowarzyszenia.
Ad. 14.
R. W. Lenartowicz zapytał czy datę na Planie Odnowy Miejscowości nie powinno się zmienić
na miesiąc maj.
Wójt odpowiedziała, że nie.
Przewodniczący poinformował o zmianach w projekcie Planu Odnowy Miejscowości
Włodzienin-Kolonia.
R. W. Lenartowicz zapytała o zapis: ,,…opis najważniejszych przedsięwzięć z
harmonogramem ich realizacji i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata
2016-2020.’’
Wójt powiedziała aby to wykreślić z planu.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze zmianami i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się:0
Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Włodzienin-Kolonia
/ Uchwała Nr VII/50/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 15.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę Nr VII/34/07 Rady Gminy
Branice z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
/ Uchwała Nr VII/51/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /

Ad. 16.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży
nieruchomości

/ Uchwała Nr VII/52/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 17.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się:0
Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży
nieruchomości
/ Uchwała Nr VII/53/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
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 VII/54/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 19.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na
terenie gminy Branice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
/ Uchwała Nr VII/55/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 20.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.:
„Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni”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
/ Uchwała Nr VII/56/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad. 21
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania
osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Branice na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją
konstrukcji budowlanych zawierających azbest
/ Uchwała Nr VII/57/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad. 22.
R. Malewicz jako przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej zaproponował aby się
powstrzymać i dopracować sprawę diet do końca.
R. W. Lenartowicz powiedział, ze dla sołtysów jest osobna uchwała, a ta dotyczy tylko
radnych i jest zaopiniowana.
R. Kawulok jako przewodniczący Komisji Rolno – Ekologicznej zawnioskował o nie
rozpatrywanie tego wniosku. powiedział, ze członkowie komisji niech decydują sami.
R. Czyszczoń jako Przewodniczący Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i
OSP powiedział, że jest taka sama sytuacja jak u kolegi.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych były propozycje wielkości diet, ale rozmawiano aby to zostawić.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 5
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych
/ Uchwała Nr VII/58/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad: 23.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Podczas głosowania nieobecni: r. Z. Telega, r. W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr V/37/11 Rady Gminy
Branice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Branicach i zmiany uchwały Nr
XXXIII/137/93 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
/ Uchwała Nr VII/59/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad.24.
Przewodniczący odniósł się do projektu statutu, który będzie uchwalany na kolejnej sesji.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
K. Herbut

