Protokół Nr XVII/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 20 lutego 2012 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Kamil Goździk – Pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu,
Marzena Forystek – Radca prawny,
Sołtysi,
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Udzielenie informacji w zakresie współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Gminą
Branice.
Szkoły Podstawowej
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia
w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły
w Uciechowicach.
13. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji
zadań zawartych w Gminnym Programie za 2011 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
15. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012 r.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XV/123/11 z dnia 19
grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice
na lata 2012-2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 92, położona w miejscowości Boboluszki)
19. 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.
Wójt zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały
w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Uciechowicach z Oddziałem
Przedszkolnym Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach.
R. Mokrzycki zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 12, ponieważ nie będzie
Pana posła.
R. W. Lenartowicz zapytał czy Pan poseł nie dojedzie.
Przewodniczący odpowiedział, że nie.
R. Chuchla powiedział, że sprawozdanie Pani Wójt jest na piśmie i żeby tylko zadawać do
niego pytania.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia
Szkoły Podstawowej
w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły
w Uciechowicach.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu 12.
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad. Punkt 12 brzmi: Podjęcie uchwały
w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Uciechowicach z Oddziałem
Przedszkolnym Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
Ad. 6.
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu).
Ad. 7.
R. Malewicz poinformował, że Komisja Budżetowo-Finansowa miała jedno posiedzenie, na
którym pracowała nad programem dzisiejszej sesji. Powiedział, że na bieżąco śledzi pracę nad
budową drogi Lewice-Zubrzyce. Uczestniczył w zawodach samorządowych w darta i zajął 5
miejsce. Brał udział w spotkaniu w OSP Bliszczyce i został przyjęty do OSP Bliszczyce.
R. Kawulok powiedział, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP
miała zaplanowane posiedzenie w czwartek, lecz z powodu warunków atmosferycznych

przesunięto posiedzenie na dzień dzisiejszy przed sesją. Poprosił aby temat przekazania
Szkoły Podstawowej w Uciechowicach Pani Wójt przekazała pozostałym radnym i sołtysom.
Poinformował o turnieju piłki nożnej dziewcząt, turnieju piłki nożnej sołectw i obozie
w Czechach. Z pomocą Pani Beaty Nowak nawiązano kontakt z przedstawicielem Starostwa
Krnova w sprawie boisk wielofunkcyjnych.
R. Czepczor poinformowała, że posiedzenie Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych miało odbyć się w czwartek ale z powodu warunków atmosferycznych odbyło
się dziś przed sesją. Poinformowała o spotkaniu sprawozdawczym OSP Bliszczyce.
Ad. 8.
Informacji udzielił Przewodniczący Rady Gminy Branice.
Ad. 9.
Interpelacje złożyli:
R. W. Lenartowicz – 1 int. ustna dot. dróg, pisemnie zostanie dostarczona.
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o sprawy drogowe to na spotkaniu 29 przekaże tylko prosi
o podanie konkretnych dróg.
R. Czyszczoń powiedział, że gmina Branice nie tylko w odśnieżaniu ale również
w inwestycjach jest na końcu.
R. Mokrzycki – 1 int.
R. Czepczor powiedziała, że firma która wycina drzewa pozostawia po sobie bałagan. Jest to
wniosek.
R. Telega powiedział, że otrzymał ze starostwa odpowiedź na interpelacje dot. zakrzaczeń.
Dodał, że będzie jeszcze raz pisał. Ta odpowiedź nie zawiera wartości merytorycznych.
Osobiście dzwonił do zarządzania kryzysowego w sprawie odśnieżania. Od Wysokiej do
Głubczyc wcale nie było odśnieżane. Dodał, że brak jest dobrej woli.
Ad. 10.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady od: Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 26 stycznia 2012 r., Biura Podróży GLOB Opole, Urzędu
Statystycznego. Poinformował o Kongresie Regionów w Świdnicy i szkoleniu radnych
w Głubczycach.
Przewodniczący poprosił o telefon do zarządzania kryzysowego.
Telega powiedział, że pomoże kolega T. Krupa radny powiatu. Wystarczy zadzwonić.
Wójt powiedziała, że numer telefonu jest w Informatorze Branickim, ale sołtysom i radnym
można podać dodatkowe numery telefonów.
R. Chuchla zapytał Przewodniczącego czy wpłynęło pismo w sprawie zaawansowania prac na
drodze Lewice-Zubrzyce.
Przewodniczący odpowiedział, że nie.
R. Chuchla powiedział, że wpłynęło ono tylko do Pani Wójt.
Wójt potwierdziła i dodała parę słów na temat tej drogi.
R. Chuchla powiedział, że jak była oddawana droga Lewice-Zubrzyce to były problemy.
Wójt powiedziała, że póki nie wiemy na pewno to nie gdybajmy.
R. R. Lenartowicz powiedział, że na drodze z Włodzienina w kierunku krzyżówki
Zubrzyckiej są dziury. Podziękował za odkrzaczanie. Podziękował Panu Heba za odśnieżanie.
R. Telega powiedział, że u nich tak nie chcieli odśnieżać.
Sołtys Modzelewski nawiązał do sprawy zimowego utrzymania dróg. Powiedział, że póki
samochody nie będą przystosowane na odśnieżanie to tak będzie dalej. Powiedział, że nie wie
kto wygrał przetarg na odśnieżanie na drogach gminnych.

Wójt odpowiedziała, że Pan Gatner. Powiat zleca PKS-owi, natomiast ten zleca
podwykonawcy firmie Gatner. Powiat wyposaża samochody w GEPEES. Pan Gatner jeśli jest
podwykonawcą na drogach powiatowych to wysyła tam ciężki sprzęt, a na naszych drogach
pozostaje ten mały.
Sołtys Modzelewski powiedział, że przyjeżdża odśnieżać jak go powiat zwolni.
Wójt powiedziała, że te drogi wewnątrz wsi może najlepiej przekazać do odśnieżania
sołtysom, osobom prywatnym, a te drogi łączące do przetargu.
Sołtys B. Gajewska powiedziała, że zakopano ich. Odśnieżając drogę powiatową zepchano
śnieg na drogę osiedlową i sami musieli odśnieżać.
Wójt powiedziała, że to Pan Smyk.
Sołtys J. Bartoszewski zapytał o oświetlenie przy zbiorniku we Włodzieninie.
Wójt odpowiedziała, że opłaty z tym związane ponosi WZIR. Pytano już o tą sprawę i
odpowiadano, że trzeba oświetlać ten teren.
Sołtys J. Bartoszewski również zwrócił uwagę na temat odśnieżania drogi do Głubczyc.
Szkoda, że nie ma dziś radnych powiatowych. Od 10 lat słyszy, że droga GłubczyceWiechowice jest drogą strategiczną. Były środki unijne. Dlaczego nie skorzystano? Dlaczego
radni powiatowi nic w tym kierunku nie robią? Pieniądze były na rondo w Głubczycach. Te
rondo jest bardzo trudne do pokonania. Powiedział również, że bardzo dużo się dzieje wokół
rolnictwa, a u nas się o tym nie mówi. Dlaczego nic się nie pisze o tym w Informatorze
Branickim? Nie ma takiego człowieka w gminie Branice aby coś na ten temat napisać? Dodał
jeszcze, że pieniądze są tylko trzeba sięgnąć po nie i tę drogę do Wiechowic skończyć, zrobić.
Przewodniczący powiedział, że rozmawiał z Panem Czają aby przyjechać i zrobić spotkanie
z rolnikami. Pan Czaja odpowiedział, że najbliżej takie spotkanie może zostać zorganizowane
w Głubczycach.
Wójt powiedziała, że są to pytania do Izby Rolniczej. Można by napisać w Informatorze
Branickim informację ale tylko wtedy gdy taką otrzymamy. Możemy jedynie napisać do izby
o uaktywnienie i przysyłanie informacji.
Sołtys U. Lenartowicz powiedziała, że gdy odśnieżana jest główna droga to jednocześnie
zasypywana jest droga gminna.
Wójt powiedziała, że zgłosi wszystkie wnioski tylko prosi o podanie konkretnych dróg.
Sołtys M. Barski poinformował, że w Posucicach wybił rów.
Przewodniczący w związku z zimą i wezwaniami zwrócił uwagę na opony w samochodach
OSP.
R. Kawulok poinformował o Komisji Rolno-Ekologicznej, która ma się odbyć 21 lutego.
Dodał, że spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej powinno być zorganizowane, ale nie
na sesji.
Sołtys J. Sęga powiedział, że w piątek nie było światła w Uciechowicach.
Wójt odpowiedziała, że wie o tym. Rozmawiała z sołtysem z Jabłonki. Był problem również z
wodą. Poinformowała, że dzwonili do zakładu energetycznego, tłumaczono się warunkami
atmosferycznymi.
Sołtys J. Sęga dodał, że jest troszeczkę burzy, wiatru i nie ma światła. Powiedział, ze
mieszkańcy potrzebują światła, mają zwierzęta.
Sołtys J. Burakiewicz potwierdził słowa sołtysa J. Sęga. W Dzbańcach też nie ma światła jak
jest trochę wiatru.
Wójt odniosła się do słowa sołtysa. Dodała, że sołtys pomieszał brak energii zupełnie, a zanik
światła ulicznego.
Sołtys J. Burakiewicz powiedział, że światła nie było w mieszkaniach. Zapytał, czy za
ogłoszenia przy drodze są pobierane opłaty.
Wójt odpowiedziała, że jeżeli ogłoszenie znajduje się przy drodze powiatowej to nie ten
adresat.

Sołtys J. Burakiewicz powiedział, że dziura za przystankiem jest dalej. Zwrócił uwagę na
odśnieżanie obok przystanku na drodze relacji Posucice-Wódka.
Ad. 11
Przewodniczący poprosił o udzielenie informacji przez Pana Kamila Goździk.
P. K. Goździk podziękował za zaproszenie. Generalnie Agencja Nieruchomości Rolnych
współpracuje z samorządami na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie nieodpłatnego
przekazania mienia zasobów nieruchomości i na płaszczyźnie bezzwrotnej pomocy
finansowej np. budowa przepompowni ścieków we Włodzieninie-Kolonia. Na przestrzeni
kilku lat przekazano dla gminy około 9 hektarów nieruchomości na wartość około 300 tys. zł.
i jeszcze jedna działka w Niekazanicach jest rozpatrywana. Kilka słów na temat rolnictwa.
Agencja stoi przed zadaniem przeprowadzenia 30% wyłączeń użytków rolnych. W
najbliższym czasie będą do wszystkich dzierżawców wysyłane zawiadomienia. Największy
na terenie gminy Branice dzierżawca to firma TOP-FARMS Głubczyce. Jeżeli dzierżawca nie
zgodzi się na wyłączenie to traci pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oraz traci
możliwość przedłużenia umowy dzierżawy na dalsze lata po okresie jej wygaśnięcia i wtedy
takie grunty wracają do zasobów własności rolnej skarbu państwa i agencja będzie je
przeznaczała do sprzedaży. Polityka państwa skierowana jest na trwałe zagospodarowanie
poprzez sprzedaż, jest bardzo ograniczone pole manewru jeśli chodzi o wydzierżawianie
gruntów. Wspomniał o współpracy izb rolniczych. Dodał, że dla agencji jest to dosyć trudny
okres. Dużo zadań i dużo niewiadomych. Od stycznia 2012 r. ustawa ogranicza nieodpłatne
przekazanie, teraz tylko i wyłącznie przekazywane są nieruchomości na cele związane z
określonymi zadaniami.
R. Telega powiedział, że jest bardzo zaskoczony. Dodał, że jest pracownikiem TOP-FARMS.
Prawie ¼ gruntów firma musiałaby oddać. Wtedy około 100 osób traci pracę. To nie jest takie
proste.
P. K. Goździk powiedział, że nie reprezentuje ani sejmu, ani senatu. Agencja tylko wykonuje
ustawę. Dodał, że zna firmę TOP-FARMS i kombinat z Kietrza. Na dzień dzisiejszy tak to
wygląda. Nie może wyrażać swojego prywatnego zdania na temat tych zmian.
R. Chuchla powiedział, że jeśli podpisuje się umowę dzierżawy, a następnie ustawą wyrzuca
się ją do kosza to jest to chore.
R. Telega powiedział, że jako firma zgodzili się na wyłączenie około 300 hektarów gruntów,
które zostały oddane na rzecz parafii. Dekanat Głubczycki ma wyłączone grunty w okolicy
Pomorzowic, a dekanat Branicki w okolicach Lewic.
R. W. Lenartowicz powiedział, aby za to nie winić Pana. Dzierżawa to pewna umowa. Biorąc
w dzierżawę mamy świadomość, że za miesiąc można dostać wypowiedzenie. Jeśli nie jesteś
właścicielem to trzeba się z tym liczyć. Wracając do rolników to oni sobie poradzą.
Ustawodawca traktuje samorządy jak złodziei i rozbójników. Nie powiększają samorządowi
majątku ale dają kolejne zadania, zobowiązania. Współpraca do tej pory z agencją była dobra.
Jeżeli chodzi o ten spór to nie możemy mieć pretensji, ponieważ Pan musi ustawę
wykonywać.
P. K. Goździk powiedział, że może wykonywać zadania lub się zwolnić. Dodał, że
nieruchomości można było przekazywać wcześniej na większą ilość celów.
Wójt wspomniała o sprawie działki w Niekazanicach.
R. Russ powiedział, że w Jakubowicach są trzy działki, które są zarośnięte i szpecą wieś.
P. K. Goździk poprosił o numery działek i zgłoszenie ich najlepiej na piśmie.
Sołtys U. Lenartowicz powiedziała, że dzwoniła w tej sprawie i nikt jej nie udzielił
informacji.
Przewodniczący powiedział aby Pani sołtys poszła do Pani Pączko i następnie przekazała
informację o numerach działek Panu K. Goździk.

Na sali nieobecny r. Telega.
Sołtys J. Bartoszewski zapytał ile czynszu dzierżawnego płaci firma TOP-FARMS.
P. K. Goździk powiedział, ze nie powie z głowy i nie może podać takich informacji. Może
podać średnie dane w powiecie.
Sołtys J. Bartoszewski zapytał ile pracowników zatrudnia firma TOP-FARMS.
P. K. Goździk odpowiedział, że jest to pytanie do firmy TOP-FARMS.
Do sali wszedł r. Telega.
R. Telega powiedział, że płacą podatek do gminy jak każdy, a czynszu dzierżawnego
prawdopodobnie płacą 3 kwintale. Sprawdzi te dane dokładnie.
R. Malewicz powiedział, że otrzymał do wywieszenia ogłoszenia z agencji. Po 30 dniach miał
zdjąć i przesłać z powrotem, ale do tych 30 dni pismo nie wytrwało na tablicy.
P. K. Goździk powiedział, że wymaga tego ustawa.
R. Chuchla powiedział, żeby wysyłać dwa egzemplarze.
Sołtys B. Gajewska powiedziała, że dwa lata temu pisała o dwie działki. Zapytała, czy teraz
gmina by nie wystąpiła.
Wójt powiedziała, żeby Pani sołtys napisała, a gmina wystąpi.
Sołtys B. Gajewska powiedziała, że już pisała ale była odmowa ponieważ gmina nie miała
środków.
Wójt poprosiła aby Pani sołtys napisała, a gmina wyjaśni.
R. Czyszczoń zapytał o możliwości dofinansowania imprez kulturalno - oświatowych.
P. K. Goździk powiedział, że środki zostały ograniczone. Głównie środki są na zadania na
terenach po PGR-ach. Poprosił o przekazanie konkretnych informacji na co ma być
dofinansowanie i jaka instytucja.
R. Nowak powiedział, że w ramach konkursu dwa lata temu miał przyznane kamizelki i do
dnia dzisiejszego nie otrzymał ich.
P. K. Goździk powiedział, że może to z ARiMR.
R. R. Lenartowicz zapytał o zalesienie lasów przy rzece.
P. K. Goździk powiedział, że to przez Lasy Państwowe. Powiedział, aby zwrócić się aby
prowadzili tę sprawę.
Na sali nieobecny radny W. Lenartowicz.
Weszła Pani sołtys Urszula Lenartowicz.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy.
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący ogłosił przerwę.
Ad.12.
Na sali nieobecny radny J. Kawulok.
Wójt przybliżyła sprawę przekazania Szkoły Podstawowej w Uciechowicach wraz z
Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszeniu przyjaciół Szkoły w Uciechowicach.
Stowarzyszenie przejmie uczniów obecnego obwodu szkolnego i zapewni pracę wszystkim
pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym ale zaproponuje nowe, inne warunki pracy
i płacy. Poinformowała o wniosku stowarzyszenia i załącznikach do niego. Ten wniosek
spowodował przedstawienie projektu uchwały o przekazaniu tej szkoły z oddziałem
przedszkolnym stowarzyszeniu. Przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Przyczyną
takiego przekształcenia jest demografia.
W umowie ze stowarzyszeniem zostaną spisane wszystkie warunki. Nie jest w jej intencji i
radnych aby szkoła ta została zlikwidowana. Poinformowała o zmianie terminu przekazania
szkoły stowarzyszeniu na dzień 01.10.2012 r. i przyczynach zmiany.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze zmienioną datą przekazania i zarządził
głosowanie.

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszeniu Przyjaciół
Szkoły w Uciechowicach
(Uchwała Nr XVII/141/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13.
Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji
zadań zawartych w Gminnym Programie za 2011 r. zostało przedstawione na piśmie.
Nie było uwag do sprawozdania.
Ad. 14.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
(Uchwała Nr XVII/142/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.
(Uchwała Nr XVII/143/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
R. Malewicz powiedział, że na Komisji Budżetowo-Finansowej był wniosek aby komisja
alkoholowa liczyła trzy osoby.
Wójt odpowiedziała, że przeanalizuje to.
Ad. 16
Wójt powiedziała, że uchwała zmieniająca dotyczy eliminacji błędów pisarskich.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Rady Gminy Branice nr
XV/123/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2012-2015
(Uchwała Nr XVII/144/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Przewodniczący poinformował o zmianie w projekcie uchwały polegającą na zmianie ceny za
dostarczoną wodę z 2,82 na 2,88 zł.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały z poprawką.
R. Telega zapytał ile to będzie brutto.
Przewodniczący odpowiedział, że 3,05 zł. za wodę.

R. Telega powtórzył stawkę brutto.
Wójt poinformowała, ile wynoszą taryfy w innych gminach.
Sołtys J. Grabowski powiedział, że w innych gminach są niższe podatki.
Wójt odpowiedziała, że żadna gmina nie obniżyła stawek podatku.
Przewodniczący kontynuował odczytywanie uchwały i dodał, że cena brutto za
odprowadzanie ścieków wyniesie 5,05 zł.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Uchwała Nr XVII/145/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Wójt przybliżyła temat uchwały.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży
nieruchomości
(Uchwała Nr XVII/146/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Przewodniczący poinformował o Komisji Rolno - Ekologicznej w dniu 21.02.2012 r.
R. Malewicz powiedział, że wnioski o dofinansowanie z funduszu alkoholowego należy
składać do końca lutego.
Ad. 24.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

