Protokół Nr XXVI/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 17 grudnia 2012 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice
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. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice Nr XIV/123/11 z dnia 19
grudnia 2011 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na
lata 2012-2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Nysa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nysa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20132016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice
nadwyżki środków obrotowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Branice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Branice.
24. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Gminy Branice pn.
„ Edukacja naszą szansą na lepszą przyszłość”.
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 14.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał
dotyczących porozumienia nyskiego, zmiany w WPF-ie. Chce tez wprowadzić jeszcze jeden
projekt uchwały dot. śmieci a mianowicie dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. Ostatnim projektem jest projekt
uchwały o przyjęciu do realizacji projektu dla Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego.
R.W. Lenartowicz powiedział, że jest przeciwny wprowadzeniu uchwał nyskich gdyż chodzi
tu o miasta. Dyskutowaliśmy o sprawach śmieciowych i proponuję aby nie uchwalać żadnych
uchwał dotyczących śmieci. Można uchwalić je w styczniu.
R. Chuchla powiedział, że jest też za tym aby nie uwalać uchwał dot. śmieci. W Senacie dziś
powiedziano, ze można uchwalić je w miesiącu lutym. Regulamin trzeba uchwalić, a z resztą
można się wstrzymać.
Wójt powiedziała, że dobrze by było jak by zostały one uchwalone dziś. Ciężko nad nimi
pracowaliśmy. Lepiej je uchwalić teraz i dać do nadzoru, aby nadzór to sprawdził ma na to
miesiąc czasu i zawsze będzie można coś zmienić na sesji styczniowej. Musimy stworzyć
specyfikację dla firmy, która będzie wywoziła śmieci. Przetarg musimy ogłosić szybko, aby
wiedzieć jak ustawić stawki bo nie wiadomo jaką stawkę postawi nam firma, która będzie
wywoziła, jak policzy nam kilogramy.
Przewodniczący powiedział, że porozumienie jest szansą dla gminy, jednak są pewne
niewiadome. Zwarzyć należy, że strategia dla Gminy Branice kończy się w 2013 roku.
Wójt powiedziała, że będą potrzebne strategie sektorowe pierwszy problem to problem
demograficzny, drugi to transport i infrastruktura, trzeci to lokalny rynek pracy, rozwój DPSów, czwarty to kształtowanie przestrzeni publicznych. Nasza strategia kończy się. Nasz wkład
to 15 tyś złotych.
R.R. Lenartowicz zapytał jak nie wejdziemy to ile poniesiemy kosztów.
Wójt odpowiedziała, że nie poniesiemy żadnych kosztów.

R. Malewicz powiedział, że jeśli chodzi o uchwały dotyczące czystości z wyjątkiem stawki
powinniśmy podjąć dziś. Dopiero jak ktoś wygra przetarg będziemy wiedzieli jaka będzie
faktyczna stawka. Jeśli wyślemy teraz te dokumenty najwyżej będziemy poprawiać coś co
nam zarzucą, później mogą nam robić problemy i będziemy ciągle coś poprawiać.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie z porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Branice.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Branice.

Za: 2
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 2
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice Nr XIV/123/11 z dnia 19
grudnia 2011 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata
2012-2015.
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Gminy Branice pn.
„ Edukacja naszą szansą na lepszą przyszłość”.
Za: 14

Przeciw: 0

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad
Za: 13
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Wstrzymało się: 0

Ad. 4.
Nie było uwag to protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do
protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).

Ad.7.
R. Kawulok powiedział, że odbyły się trzy spotkania Komisji Rolno-Ekologicznej na
pierwszym pracowali nad porządkiem obrad sesji, a na pozostałych pracowali nad uchwałami
śmieciowymi.
R. Malewicz powiedział, że odbyły się 3 posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej na
pierwszym pracowali nad porządkiem obrad sesji, a kolejne pracowali nad uchwałami
śmieciowymi. Objechałem również komisje w innych gminach, nasunęły mi się pewne
refleksje. Zostałem zaproszony na Święto Marcina do Jakubowic w którym uczestniczyłem.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz nad uchwałami
śmieciowymi.
R. Czyszczoń powiedział, że odbyły się 3 posiedzenia Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP i na pierwszym pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji, oraz
pracowali nad uchwałami śmieciowymi
R. Mokrzycki poinformował, że Komisja Rewizyjna spotkała się dwa razy. Na pierwszym
sprawdzano zgodność wydatkowania funduszy sołeckich realizacja z uchwałami zebrań
wiejskich. na drugiej pracowano nad planem pracy Komisji rewizyjnej w roku 2013.
Ad.8.
Przewodniczący udzielił informacji o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad 9
Brak Interpelacji.
Ad 10.
R. Telega zapytał czy coś będzie zrobione z ukruszoną przez auta ciężarowe drogą w
Wysokiej.
Wójt odpowiedziała, ze zrobiła zdjęcia i wysłano pismo do cukrowni i czekamy na
odpowiedź.
R.W. Lenartowicz powiedział, ze po deszczach teraz widać w Lewicach kałuże, aby
przekopać. Chodzi o bezpieczeństwo i szkoda drogi. Strategia na przystanki kosztuje 170 tys.
zł to jest 17 przystanków po 10 tys. zł.
R. Telega zapytał kto robił drogę w Wysokiej są szczeliny.
Wójt odpowiedziała, że firma, która jest w likwidacji i jest wpisana na listę wierzytelności.
R. Czyszczoń powiedział, że pół roku temu składał interpelacje na skrzyżowanie Mickiewicza
tam jest dalej niebezpiecznie, znaków nie ma.
Wójt powiedziała, że zakupiono 3 lustra na znaki brakło pieniędzy na przyszły rok może się
uda kupić znaki.
S. Burakiewicz zasygnalizował, że Dzbańce – Osiedle nie są taką małą miejscowością i mają
nadzieje. że może uda się coś zrobić aby mieli własną świetlicę.
Wójt powiedziała, że koszt przejęcia nie jest duży, koszt to centralne ogrzewanie. Będziecie
mieli dożynki więc będzie się o tym rozmawiało.
S. Modzelewski zapytał jaka będzie stawka za kubeł dla domów wielorodzinnych. W tym
roku trzeba było nabić 12 znaków wywozu buraków. W przyszłym roku może będziemy
składać buraki przy drogach polnych kto je wtedy z stamtąd wywiezie i wyciągnie jak
przyjdzie chlapa i samochody będą grzęznąć w błocie. Zróbcie nam drogi śródpolne.
Przewodniczący powiedział, że kwestie zajęcia pasa drogowego reguluje Ustawa o drogach
publicznych łącznie z odpłatnością i personalną odpłatnością za taki załadunek. Zasugerował

by Cukrownia dołożyła się do tych dróg gdyż i ona odnosi pożytek. Dodał także, że w tej
sprawie rolnik nie jest stroną.
R. Kawulok zasugerował, aby nie rozdzierać szat na ten temat w styczniu na komisje rolną
zostanie zaproszony dyrektor z Cukrowni i będziemy chcieli ustalić wszystko aby było dobrze
z korzyścią dla każdego.
S. Iluk dołączył się do wniosku kolegi Modzelewskiego. Powiedział, ze przyjeżdża sklep
obwoźny zajmuje pas drogowy, przyjeżdża mleczarz zajmuje pas może być nieszczęście.
Mamy cztery rośliny w rolnictwie jeśli zabierze nam się buraka to nasza gospodarka padnie.
W gminie Pietrowice Wielkie to gmina podobna do naszej zrobili 26km dróg śródpolnych.
Wójt powiedziała, że w styczniu odbędą się szkolenia dotyczące spraw śmieciowych. każde
sołectwo dostanie komplet dokumentów. Sprawa dotycząca pól i dróg komisja zatwierdziła,
aby umieścić zapis w budżecie na drogi śródpolne. Mamy złożony wniosek o płyty betonowe
do Agencji. Na dofinansowanie Spółki Wodnej Gmina daje 5 tyś. zł zrobiono za te pieniądze
część rowów.
Wyszedł r. Chuchla, Kawulok, Czepczor
Przewodniczący zapytał ile rowów zostało zrobionych przez spółkę.
Wójt odpowiedziała, że w styczniu będzie walne i tam powiedzą ile tych rowów zostało
zrobionych.
Przewodniczący zarządził przerwę
Wznowiono obrady
Wrócił r. Kawulok i Czepczor
Ad. 11.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Branice Nr
XIV/123/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2012-2015.
(Uchwała Nr XXVI/210/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z Gminą
Nysa.
(Uchwała Nr XXVI/211/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.13.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie
Nysa.
(Uchwała Nr XXVI/212/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 14.
Wyszedł r. Sęga
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego
projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny
oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
(Uchwała Nr XXVI/213/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 15.
Skarbnik powiedział, że opinia RIO jest pozytywna, bez uwag i że jest zgodna z ustawą
o finansach publicznych. będzie opublikowana na BIP.
Wrócił r. Sęga
Wójt powiedziała, co jest ujęte w budżecie termomodernizacja szkoły we Włodzieninie. Dwa
remonty świetlic w Boboluszkach i w Branicach, parkowe miejsca spotkań. Boiska szkolne
Włodzienin, Branice. Doposażenie świetlicy Bliszczyce oraz remont dachu w Lewicach
będzie realizowane z małych projektów. Będzie wydana książka o Branicach. Następuje
rozliczenie turystycznej wizytówki. Za remont świetlicy we Włodzieninie dostaniemy o 22
tys. zł więcej. Opracowany został folder „Ocalić od zapomnienia”. Będzie tez robiony tranzyt
z osiedla z Wysokiej do oczyszczalni.
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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2016.
(Uchwała Nr XXVI/214/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Wójt powiedziała, aby nie pomyśleć, że tak szybko podejmowane są decyzje np. dot. budżetu.
Radni na komisjach długo i burzliwie nad tym pracowali.
Wrócił r. Chuchla
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
(Uchwała Nr XXVI/215/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.17.

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. dzierżawy
nieruchomości.
(Uchwała Nr XXVI/216/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.18.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu
Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych.
(Uchwała Nr XXVI/217/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.19.
Wójt powiedziała, że są ujęte uwagi radnych z komisji. W regulaminie zostało tez ujęte to co
zasugerował SANEPID dot. piaskownicy.
R. Chuchla czy w ustawie jest zapisane w jakich odległościach mają być te kosze.
Wójt powiedziała, że może i są ujęte, ale Rada nie podejmuje w jakiej odległości aby nie
robić nie potrzebnych kosztów i problemów.
R.W. Lenartowicz zasugerował, aby w każdej uchwale było zapisane, że podlega
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.
Wójt poparła ten pomysł.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Branice.
(Uchwała Nr XXVI/218/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.20.
Wójt powiedziała, że były trzy propozycje metody od metra, od osoby oraz od wody.
Przyjęliśmy metodę od osoby.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 2

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Uchwała Nr XXVI/219/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.21.
Wójt powiedział, że kalkulacja wstępna to ponad 13zł. Nie mamy jeszcze wzorca bo nie
mamy firmy, która będzie się tym zajmowała. Kompromis z Radą to 11.95 zł. Nie wiemy
jeszcze dokładnie jaka to będzie firma, która będzie wywoziła może to być mniejsza lub
większa kwota. Może się zdarzyć, że śmieci będą wywożone do Kietrza.
R.R. Lenartowicz zapytał ile będzie kosztowała obsługa.
Wójt odpowiedziała, że 48 tyś. zł.
R. Chuchla powiedział, że jest zapis senackim że gmina ma wyposażyć w kubły.
Komisja Rolna Rady Gminy Branice wyraziła pozytywną opinie, a pozostałe komisje glosują
indywidualnie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 9
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
(Uchwała Nr XXVI/220/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.22.
Wójt powiedziała, że będzie można płacić co miesiąc.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Uchwała Nr XXVI/221/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.23.
Wójt powiedziała, że jest to wzór deklaracji, która będzie wypełniania i podpisywana
osobiście.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 2

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Branice.

(Uchwała Nr XXVI/222/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad.24.
Wójt powiedziała, że są to wybrane z regulaminu najważniejsze rzeczy.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 1

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych
odpadów.
(Uchwała Nr XXVI/223/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 25.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Gminy Branice pn.
„ Edukacja naszą szansą na lepszą przyszłość”.
(Uchwała Nr XXVI/224/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 26.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
A. Iluk

