Protokół Nr XXI/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 25 czerwca 2012 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego
Łukasz Nawara - Redaktor gazety NTO
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 dot. działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
12. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu, sprawozdania finansowego za 2011 r.,
ocena wykonania budŜetu za 2011 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Branice za 2011 r. (omówi
Wójt Gminy Branice Pani Maria Krompiec oraz Skarbnik Gminy Branice),
b) Przedstawienie sprawozdania finansowe (przedstawi Skarbnik Gminy Branice)
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o
sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budŜetu Gminy za 2011 r.
(Skarbnik Gminy Branice),
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt Gminy
Branice),
e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budŜetu oraz wniosek Komisji w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy ( przedstawi Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej),
f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie
sprawozdania z wykonania budŜetu i sprawozdania finansowego za rok 2011,
g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania
budŜetu za 2011 r. (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Branice za rok 2011.

j) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za przedszkola.
16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia
30.03.2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu części działki na drogę dojazdową do pól przy
oczyszczalni ścieków.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Ŝłobka,
którego organem prowadzącym jest Gmina Branice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości.
20. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13.
Ad. 3
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad 2 uchwał. Jedna zmieniająca
uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Ŝłobka, którego organem prowadzącym jest
Gmina Branice. Zmiana zapisu dot. naliczenia opłat za przebywanie dzieci w Ŝłobku. Druga
uchwała dotyczy sprzedaŜy nieruchomości w miejscowości Rychnów gmina Niemodlin.
Z powodu braku wyników badania hałasu jakie przeprowadzono 21 czerwca w Wiejskim
Domu Kultury w Branicach został wprowadzony wniosek aby zdjąć z porządku obrad
uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Wójt poinformowała o zmianie w projekcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie i o 2
autopoprawce dotyczącej udzielenia dotacji dla Zakładu BudŜetowego Gospodarki
Komunalnej w Branicach w kwocie 3.500.000 zł. Został dokonany zapis, Ŝe dotacja jest
zwrotna na konto Urzędu.
R. Malewicz zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 20. Przyznanie medalu
„ZasłuŜony dla Gminy Branice”
R. W. Lenartowicz zapytał czy będzie na sesji osoba z LGD.
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe nie będzie i odczytał pismo jakie LGD wystosowało do
Urzędu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktów:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Ŝłobka, którego
organem prowadzącym jest Gmina Branice.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody dotyczącej sprzedaŜy nieruchomości
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu 19.
Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 23 lutego na działalność Wójta Gminy
Branice.
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu 20.
Przyznanie medalu „ZasłuŜony dla Gminy Branice”
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad.
Za: 12
Przeciw: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Za: 12
Przeciw: 0
R. W. Lenartowicz nie uczestniczył w głosowaniu.

Wstrzymało się: 1

Wstrzymało się: 0

Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do
protokołu).
R.W. Lenartowicz zapytał na jakim etapie realizacji jest Ŝłobek, świetlica w Wysokiej i
oczyszczalnia ścieków.
Wójt odpowiedziała, Ŝe były duŜe problemy ze Ŝłobkiem gdyŜ sprawa oparła się o
konserwatora zabytków. Zostaną odtworzone wszelkie detale wokół okien. Trzeba
zrezygnować z okien połaciowych, zostaną tylko 4 w dachu. Rezygnacja z paneli. W 2009
roku była zgoda konserwatora. Na podłogach będą płytki ceramiczne.
R. Telega zapytał czy te płytki będą tylko na korytarzach.
Wójt odpowiedziała, Ŝe płytki będą wszędzie, w salach i na korytarzu.
Wójt kontynuując dalej powiedziała, Ŝe konserwator nie zgodził się aby kort był obsadzony
sztuczną trawą, więc będzie mączka i nie będzie podjazdu dla niepełnosprawnych. Nie będzie
zwykłej kostki brukowej, a specjalna kostka na całym parkingu i na podjeździe. Świetlica w
Wysokiej będzie wyremontowana. Wszystko idzie zgodnie z planem.
W sprawie oczyszczalni trzeba pomyśleć nad dachem, aby woda spływała i nie niszczyła
budynku.
R. R. Lenartowicz zapytał czy będzie ogrzewanie podłogowe.
Wójt odpowiedziała, Ŝe będzie ogrzewanie z kotłowni.
R. Chuchla zapytał czy jest wykaz dróg, które będą remontowane.
Wójt odpowiedziała, Ŝe taki wykaz jest u pana Adama Murzyna.
R. Chuchla zapytał o rozdziała 3 pkt 1
Wójt powiedziała, Ŝe chodzi o zakup kamery termowizyjnej i wydawanie wspólnej gazety w
powiecie. Na zakup kamery jest zgoda i będzie dofinansowanie w kwocie 4 tys. zł., a w
sprawie wydawania wspólnej gazety nie ma jednoznacznej decyzji.
R.W. Lenartowicz zadał pytanie czy w sprawie PKS-u są jakieś nowe informacje.
Wójt powiedziała, Ŝe tworzona jest umowa na przewóz dzieci. Jeszcze jesteśmy
udziałowcem. Nie będzie podnoszenia kosztów i sprawa będzie trwała dłuŜej.

R. Chuchla zaproponował aby do momentu wyjaśnienia nieścisłości finansowych wstrzymać
się z podpisaniem aktu notarialnego.
Wójt powiedziała, Ŝe nie jesteśmy do niczego zmuszeni. Jeśli musielibyśmy zacząć dopłacać
to moŜemy się wycofać. Póki co jest to opłacalne dla nas, poniewaŜ dzieci mogą jeździć kilka
razy dziennie na tych biletach.
R. Chuchla zapytał czy w warunkach przetargu moŜna zapisać, Ŝe zwycięzca musi
zagwarantować dowóz dzieci.
Wójt powiedziała, Ŝe moŜna zapisać, ale wtedy będzie trzeba płacić za kaŜdy bilet.

Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
R.W. Lenartowicz zapytał dlaczego przewodniczący nie uczestniczy w Ŝyciu społeczności
lokalnej
Przewodniczący odpowiadając powiedział, Ŝe ma wiele róŜnych obowiązków i nie zawsze
moŜe być wszędzie. Dobrze, Ŝe radni uczestniczą i reprezentują Radę Gminy.
Ad.7.
R. Kawulok powiedział, Ŝe na Komisji Rolno-Ekologicznej pracowali nad porządkiem obrad
sesji
R. Malewicz powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowo – Finansowej w dniu 15
czerwca pracowali nad porządkiem obrad sesji oraz nad umorzeniami. Odniósł się takŜe do
drogi relacji Lewice-Zubrzyce, gdzie główny wykonawca ogłosił upadłość i Ŝe jest juŜ
pomysł na nowego wykonawcę
R. Czepczor powiedziała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, Ŝe odbyły się dwa posiedzenie Komisji Realizacji Zadań
Społecznych, Oświatowych i OSP. Pierwsza była objazdowa po placówkach oświatowych, a
na drugiej zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna na posiedzeniach zajmowała się kontrolą
budŜetu i wnioskiem dot. absolutorium.
Przewodniczący powitał Starostę Powiatu Głubczyckiego
Ad.8.
Przewodniczący udzielił informacji.
Ad 9
R.R. Lenartowicz podziękował panu Staroście, Panu J. Kawulok i Panu Z. Teledze za pomoc.
Interpelacje zgłosili:
R. Telega - 2 int.
R. Czepczor – 1 int.
Ad 10
R. Chuchla powiedział, Ŝe Rada Gminy pracuje wg planu pracy zatwierdzanym na sesji.
Skierował pytanie do przewodniczącego dlaczego nie trzyma się i nie pilnuje planu. Zmienia
regulamin przyznawania medalu. Zapytał dlaczego został on zdjęty z dzisiejszego
posiedzenia. Poprosił aby pracować na dokumentach, które juŜ zostały stworzone.
R.W. Lenartowicz zapytał przewodniczącego dlaczego nie konsultuje z osobami, które są
zapraszane na sesje czy będą.

Przewodniczący powiedział, LGD zostało właściwie zawiadomione z wyprzedzeniem, ale
mają juŜ zaplanowany wyjazd i nie będą na sesji.
R.W. Lenartowicz zaproponował aby wieŜa widokowa we Włodzieninie była otwarta na
sobotę i niedziele. Powiedział Ŝeby szerzej kosić pobocza, aby było bezpieczniej. Zapytał teŜ
na jakim etapie jest przygotowanie basenu.
Wójt odpowiedziała, Ŝe jest zmiana gospodarza i jest tam otwarte od piątku popołudnia do
niedzieli. Basen jest czynny od 23 czerwca i przez pierwszy tydzień jest darmowy.
R.W. Lenartowicz powiedział, Ŝe naleŜy załoŜyć na wieŜy widokowej markizy, aby deszcz
nie niszczył schodów.
Przewodniczący zaproponował Panu R.W. Lenartowiczowi by ten w końcu odwiedził wieŜę
widokową we Włodzieninie, gdyŜ jest niezorientowany i nie wie, Ŝe juŜ w zeszłym roku
została wykonana klapa na schody oraz zamontowano rolety.
R.R. Lenartowicz zapytał co zrobić, poniewaŜ dziki niszczą pola i uprawy w Boboluszkach.
Wójt odpowiedziała, Ŝe nie leŜy to w kompetencjach Urzędu, trzeba dzwonić do myśliwych
lub koła łowieckiego.
R. Sęga zapytał jak wygląda sprawa mostu w Wódce.
Starosta odpowiedział, Ŝe nie wie musi to sprawdzić i się zapoznać z tą sprawą.
R. Kawulok poparł inicjatywę radnego Z. Telegi i zaproponował, aby zrobić społeczną
dyskusje na temat wyrzucania odpadów nie komunalnych. Najbardziej chodzi o gróz. Jest
tego gruzu coraz więcej poniewaŜ jest duŜo remontów. Najpierw wyrzuca się do rowów, a
potem będzie się wyrzucać na pola.
Wójt powiedziała, Ŝe trzeba się zastanowić gdzie to składować. Potem skruszyć i moŜna uŜyć
do łatania dziur. W całym świecie płaci się za wywoŜenie i składowanie tylko w Polsce nie.
Są dwa miejsca gdzie moŜna to składać, we Włodzieninie-Kolonii na stawach lub w
Branicach za cegielnią.
Wyszedł R. W. Lenartowicz
R. Telega stwierdził, Ŝe są dwie moŜliwości: kontener z firmy Remondis lub uzgodnienie z
Urzędem Gminy.
R. Czyszczoń zapytał czy jest moŜliwość zakupu TOI TOI przy kościele.
Wójt powiedziała, Ŝe jest moŜliwość, ale zaraz będzie trzeba postawić w paru innych
miejscach, a to są koszty bo wywóz jest co dwa tygodnie.
R. Czepczor powiedziała, aby naciskać właściciela Biedronki Ŝeby zrobił coś z dziurą, która
stwarza zagroŜenie.
R. Chuchla zapytał czy Urząd ma jakiś wpływ na tą sytuacje.
Wójt odpowiedziała, Ŝe musi chyba ktoś tam wpaść, uszkodzić samochód lub coś
powaŜniejszego i zgłosić to na policje. Innego wyjścia nie ma. Nie mamy na to Ŝadnego
wpływu.
R. Telega zapytał czy parking moŜe być przy drodze wojewódzkiej. Ludzie wycofują wprost
na drogę i stwarza to zagroŜenie.
R. Nowak powiedział, Ŝe stadion jest coraz ładniejszy i za 2 tygodnie są zawody straŜackie.
Jest szlaka i szukają chętnego, który by ją sobie wziął i tym samym oczyścił stadion.
R. W. Lenartowicz wrócił.
Ad. 10
Przewodniczący powiadomił o listach wpływających do biura Rady Gminy:
a) od spółki ,,Zdrowie Rodziny’’ w sprawie dzierŜawy,
b) od Grzegorza Drozd w sprawie propozycji współpracy,
c) od mieszkańców Jakubowic w sprawie dotacji dla Kościoła,
d) od Pani Natalii Abdaruchmanowa w sprawie wykupu mieszkania,
e) od Starostwa Powiatowego w sprawie wydawania wspólnej gazety,

Poinformował równieŜ o wysłanym liście do Pana S. Wodyńskiego.
P. Podkówka poprosił aby wykosić plac zabaw w Bliszczycach bo jest zarośnięty i trawa jest
dziecią po pas.
R. Czepczor powiedziała, Ŝe plac zabaw jest w trakcie koszenia bo przez deszcze, które
padały nie moŜna było tego uczynić.
R. Malewicz zaproponował aby pomóc sołtysom i aby było więcej godzin na pracach
społecznie uŜytecznych.
Wójt powiedziała, Ŝe na pracach społecznie uŜytecznych jest tyle godzin ile jest. Nie da się
zrobić tak, aby w Lewicach było 40godz., a nie jak teraz 20, poniewaŜ drugie 20 godzin mają
Jędrychowice. MoŜna pomyśleć o jakiejś umowie zlecenie lub o dzieło na koszenie i opłacać
to z funduszu sołeckiego.
R. Telega powiedziała, Ŝe pani Wójt wsparła Starostwo i teraz jest dobra widoczność.
Sołtys Jakubowic zapytała czy nie za duŜo wymaga się od funduszu sołeckiego.
Wójt powiedziała, Ŝe fundusz sołecki nie jest własnością wsi tylko jest utworzony przez Radę
Gminy.
R. Czyszczoń poprosił o 10 min przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy.
Za :13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 11.
Starosta Powiatu Głubczyckiego podziękował za zaproszenie. Powiedział, Ŝe straty za zeszły
rok wynoszą 1 mln 400 tys. zł. w tym jest amortyzacja i nad wykonania na kwotę 500 tys. zł.
Kontrakt na ten rok wynosi o 1 mln 800 tys. zł.. więcej niŜ w zeszłym roku. W 2007 roku gdy
został Starostą było 12-13 mln, dziś jest ponad 22 mln i nadal brakuje pieniędzy. Dług, który
Szpital ma to 8 mln zł., a wcześniej było 12 mln. Dług ten stanął w miejscu. Będzie moŜna się
starać o zwrot około 3 mln. Zawsze równieŜ moŜna go przekształcić.
R.R. Lenartowicz zapytał Starostę ile zarabiają dyrektorzy.
Starosta odpowiedział, Ŝe mniej niŜ inni dyrektorzy w innych Szpitalach, ale więcej niŜ
Starosta.
R. Czepczor zapytała jak wygląda sprawa ZOL-u w Kietrzu i czy zwiększy się ilość łóŜek.
Starosta odpowiedział, Ŝe ZOL zostanie przeniesiony do Głubczyc. Liczba łóŜek zwiększy się
o tyle co jest w Kietrzu. Na miejscu ZOL-u będzie stworzona filia Domu Pomocy Społecznej
w Klisinie
R. Czepczor zapytała czy w związku z tym będą przyjmowane nowe osoby do pracy.
Starosta odpowiedział, Ŝe będzie tam miejsc dla 80 pensjonariuszy i będzie przyjętych około
40 osób do pracy.
R. W. Lenartowicz zapytał czy będzie sfinansowane przeniesienie ZOL-u z Kietrza do
Głubczyc ze sprzedaŜy Lisięcic i czy zostało to juŜ sprzedane.
Starosta odpowiedział, Ŝe została podpisana juŜ umowa przedwstępna i jest w trakcie
załatwiania.
R. Chuchla zapytał o nadwykonania i czy reorganizacja nie obniŜyła poziomu świadczonych
usług.
Starosta powiedział, Ŝe w poprzednich latach były zwroty po 300-400 tys. zł. W zeszłym roku
nie dostali nic więc zwrócili się z tym do sądu. Standardy się nie pogorszyły choć jest mało
lekarzy.
R. Mokrzycki zapytał jak wyglądają procedury, poniewaŜ najpierw jedzie karetka z
ratownikiem, a potem druga z lekarzem.
Starosta odpowiedział, Ŝe jest to procedura prawidłowa. Jedzie najpierw ratownik, udziela
pierwszej pomocy i stwierdza czy jest potrzeba przyjazdu na miejsce lekarza.
R.R. Lenartowicz zapytał czy jest moŜliwość aby w Branicach była karetka.

Starosta odpowiedział, Ŝe były takie pomysły. Są to dodatkowe koszty, ale moŜna spróbować
napisać do wojewody.
R. Telega jak wygląda sprawa PKS-u od strony ekonomicznej.
Starosta wyjaśnił, Ŝe jest chęć aby kaŜdy samorząd wniósł wkład i aby tym zarządzać.
Starostwo będzie musiało dopłacać do przejazdów zbiorowych. Za pierwszy kwartał PKS
uzyskał zysk 280 tys. zł.
R. Chuchla zapytał czy Starostwo uregulowało PKS-owi za akcję zima.
Starosta odpowiedział, Ŝe tak
R. Chuchla powiedział, Ŝe Gmina Branice pomaga Starostwu w odkrzaczaniu. Zapytał czy
kiedyś będziemy mogli oczekiwać na rekompensatę.
Starosta powiedział, Ŝe zawsze twierdzili, Ŝe mają świetne relacje z gminą Branice. W tym
roku jest bardzo mało pieniędzy na drogi. Robione jest tylko to co najwaŜniejsze.
Podziękował pani Wójt za współpracę. Dodał, Ŝe jak tylko będą mogli to chętnie pomogą.
R. Malewicz zapytał czy droga Lewice-Jędrychowice będzie remontowana czy będzie robiona
nowa.
Starosta powiedział, Ŝe będzie robiona nowa, ale póki co będą łatać dziury
R. Nowak zaproponował aby porozmawiać z dyrektorem Nazimkiem, Ŝeby wspomógł
starania o karetkę do Branic np. w formie pracowników.
Starosta powiedział, Ŝe zajmował by się tym NZOZ
R. Chuchla zapytał o propozycję wydawania wspólnej gazety.
Starosta powiedział, Ŝe chcą stworzyć gazetę powiatową. Koszt wyniesie około 500 zł. na
miesiąc. Więcej osób przeczyta informacje z gmin.
R. Czyszczoń zapytał Starostę jak się ustosunkował do gwiazd, które występowały na Dniach
Głubczyc.
Starosta odpowiedział, Ŝe nie uczestniczył w Dniach Głubczyc, a to kto występuje to sprawa
miasta. Miasto zadecydowało i sfinansowało.
Ad. 12.
Informacje nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice zostały
przedstawione na piśmie (załącznik do protokołu).
Ad. 13.
a) Wójt Gminy Branice oraz Skarbnik Gminy Branice przedstawili sprawozdanie
z wykonania budŜetu Gminy Branice za 2011 r.
b) Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński przedstawił sprawozdanie finansowe.
c) Przewodniczący Rady Gminy Branice odczytał Uchwalę Składu Orzekającego RIO
w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budŜetu Gminy
za 2011 r.
d) Wójt Gminy Branice przedstawiła informacje o stanie mienia Gminy Branice.
e) Opinie Komisji Rewizyjnej z wykonania budŜetu oraz wniosek Komisji w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
f) Pozostałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie w sprawie
sprawozdania z wykonania budŜetu i sprawozdania finansowego za rok 2011.
g) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwalę Składu Orzekającego RIO
w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budŜetu za 2011 r.
h) R. W. Lenartowicz powiedział, Ŝe nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej.
R. Chuchla zapytał panią Wójt czy chce dotrwać do końca kadencji.
Wójt odpowiedziała, Ŝe chce.

R. Chuchla powiedział, Ŝe czytając ulotkę wyborczą zaplanowane przez panią Wójt zadania
zostały wykonane w 75%. Zapytał co Pani Wójt będzie robiła do końca kadencji.
Wójt odpowiedziała, Ŝe jest jeszcze wiele do zrobienia.
i) Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Branice za rok
2011.
(Uchwała Nr XXI/171/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
j) Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy Branice z tytułu wykonania budŜetu za rok 2011.
(Uchwała Nr XXI/172/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Wyszedł R. W. Lenartowicz
Wyszedł Starosta Powiatu Głubczyckiego
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budŜecie gminy.
(Uchwała Nr XXI/173/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli publicznych
(Uchwała Nr XXI/174/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
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 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Branice
(Uchwała Nr XXI/175/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0.

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody dot. nabycia
nieruchomości
(Uchwała Nr XXI/176/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia
publicznego Ŝłobka, którego organem prowadzącym jest Gmina Branice
(Uchwała Nr XXI/177/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0.

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody dot. sprzedaŜy
nieruchomości
(Uchwała Nr XXI/178/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
A. Iluk

