Protokół Nr XXIX/13
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 18 marca 2013 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk - Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach
Józef Orłowski – Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej
Jarosław Bencal – Zastępca Kierownika WZMiUW w Opolu Oddział w Głubczycach
Arkadiusz Hołubiec - pracownik terenowy WZMiUW w Opolu Oddział w Głubczycach
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 na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy
Branice.
12. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie
Branice.
13. Udzielenie informacji przez Izbę Rolniczą.
14. Udzielenie informacji na temat stanu środowiska naturalnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków
stanowiących fundusz sołecki.
16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek położonych w Bliszczycach.
18. 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.
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 14.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad jednego projektu uchwały
dotyczącego podjęcia 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.
Przewodniczący proponuje, aby projekt uchwały dot. 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 został umieszczony jako punkt 18 porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
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.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Ad. 4.
R. Chuchla wniósł uwagę do protokołu, aby byłe one bardziej rzetelnie pisane i aby one
odzwierciedlały wypowiedzi radnych podczas sesji. Chuchla odczytał treść pisma
skierowanego do Przewodniczącego które stanowi załącznik do protokołu.
R. Malewicz zasugerował, aby wysyłać protokół po jego napisaniu do przewodniczących
komisji.
R. Nowak zaproponował, aby przesyłać materiały droga elektroniczną i jeśli jest jakiś
wniosek o zmianę w protokole jeśli czegoś nie ma to tą samą drogą przesyłać owe uwagi do
protokołu i aby robić to przed sesją, aby na sesji wszystko było juz gotowe i aby tylko
przegłosować.
Pan Przewodniczący, przypomniał radnym, że zasady wnoszenia uwag reguluje przyjęty
przez Radę Gminy regulamin.
Protokolant przypomniał panu Chuchli iż mimo jego zapewnień, że w terminie na piśmie
przedstawi on swoje uwagi nie zrobił tego.

Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do
protokołu).
R. Chuchla zapytał dlaczego powiadamiają tak późno na 3 dni przed wyłączeniem, że jutro
zostaje wyłączona telewizja naziemna.
Wójt odpowiedziała, że nie za późno ani też późno bo mowa jest o tym już od roku. Ludzie są
o tym już powiadamiani od roku w telewizji i radio.
Przewodniczący przywitał mł. bryg. Wojciecha Semeniuka Zastępcę Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.
Przewodniczący zaproponował aby przesunąć na następny pkt czyli na pkt 6 Wolne wnioski
i zapytania.
Ad.6.
Wpłynęły 2 pisma od pani Michałowskiej. Jedno to przypomnienie o potrzebie instalacji pieca
w jej mieszkaniu. Drugie pismo jest to skarga na lokatorów, którzy dokonują adaptacji
pomieszczeń do zamieszkania.
Pisma te zostały skierowane do Komisji Rewizyjnej.
R.R. Lenartowicz zapytał jaki jest koszt akcji zimowej. Zapytał czy był juz przetarg na
załatanie dziur w drogach i aby odkrzaczyć koło pana Pytla.
Wójt odpowiedziała, że akcja zimowa się jeszcze nie skończyła. Przetarg na naprawę dróg
jeszcze się nie odbył najpierw w najbliższych dniach będzie zrobiony przegląd dróg, które
trzeba załatać. Pan Murzyn wraz z panem Maciaszczykiem przyglądną się parkingowi przy
Ośrodku Zdrowia, aby zrobić z panującym tam ruchem porządek.
R.R. Lenartowicz powiedział, aby zrobić porządek z piaskiem, aby on nie był zepchnięty do
rowów i do studzienek, bo później wszystkie trzeba czyścić bo są zatkane przez piasek,
którego się używa do posypywania dróg podczas zimy.
Wójt odpowiedział, że będzie to robione na drogach gminnych, drogi powiatowe są robione
przez firmy z powiatu.
R. Mokrzycki wniósł wniosek, aby ułożyć przy placu zabaw na ul. 1 Maja progi zwalniające
z uwagi na przebywające tam dzieci i młodzież.
Wójt odpowiedziała, że zobaczymy co zostanie zrobione dlatego, że będzie robiona
kanalizacja, chyba że by była ta kanalizacja robiona za 2 lub 3 lata to wtedy zostanie to
zrobione.
R. Czyszczoń przypomniał, że jest potrzeba aby zostały wymalowane pasy przed wejściem do
Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej, dzięki temu zwiększy to bezpieczeństwo dzieci.
R. Nowak zapytał czy będzie robione coś przy płocie między stadionem a szpitalem. Zapytał
czy coś wiadomo na temat imprezy charytatywnej organizowanej przez Mariusza Macha wraz
z fundacją Mam Marzenie, która miałaby się odbyć w lokalu przy basenie. Dach tam nadal
przecieka i ściana jest mokra.
Wójt odpowiedziała, że płot będzie najpierw sprawdzony kto jest jego właścicielem. Została
wydana zgoda na tą imprezę, dach będzie naprawiany w ramach gwarancji. Zostanie za
chwile przeprowadzone losowanie miejscowości wśród których w pierwszej kolejności
zostanie wybudowane Parkowe Miejsce Spotkań.
Sołtys Lenartowicz powiedziała, że to nie jest jednak uczciwe z tymi placami zabaw u nas jest
dużo dzieci i nie mają szans aby miały się gdzie bawić.
Wójt natomiast odpowiedziała, że uważa że ten pomysł jest najbardziej uczciwy bo każda
osoba z miejscowości może tak samo powiedzieć, że jemu się najbardziej należy ten plac
zabaw. Przy losowaniu będzie to uczciwe wobec wszystkich.

R. Russ zapytał czy będą również w tym roku prace interwencyjne i w ramach i będą koszone
place oraz rowy. Jeśli tak to zgłaszam wniosek aby rozpocząć te prace od południa naszej
gminy.
Wójt odpowiedziała, że jest to słuszny wniosek tak od Wiechowic, wcześniej jedną stronę
kosiło RSP a druga pozostawała taka nie wykoszona przez całą zimę.
R.W. Lenartowicz powiedział, że jest studzienka pęknięta na ulicy 1 Maja na wysokości
państwa Wiecha. Jest ona zasłonięta patykami dobrze byłoby ja zrobić. Druga kwestia do przy
stadionie już dawno został zrobiony nowy właz, ale w dalszym ciągu jest oznaczony taśmami
i kilkami teraz nie wiadomo czy oni nie wierzą do końca w to co zrobili czy, aby nikt na to nie
najeżdżał jeśli tak to poco było to robić.
R. Czyszczoń odpowiedział na pytanie radnego W. Lenartowicza, że z nastaniem wiosny
zostanie tam zrobione bo będzie też zrobiona studzienka, która została zaasfaltowana przy
plebani.
R. W. Lenartowicz zapytał kiedy będzie ogłoszony przetarg na wywóz śmieci miał to być
przełom marca- kwietnia tak było mówione. Będziemy pewnie musieli jako samorząd się do
tego ustosunkować będziemy musieli pewnie stawkę zmienić bo wątpliwe jest to, ze trafimy
dokładnie w tą kwotę. Będziemy zmieniać uchwałę. Jest jeszcze jedna waż sprawa musimy
być bardziej aktywni aby pomóc naszej gospodarce i to nie tylko jest sprawa pani Wójt, ale
również Starosty aby pomagać tym naszym przedsiębiorcom.
Sołtys Kuśmierski złożył wniosek, aby wyremontować plac zabaw w Michałkowicach. Na
boisku jest słup do którego można by było zamontować oświetlenie.
Wójt odpowiedziała, że co roku jest robiony przegląd placów zabaw. Można takie rzeczy
robić w ramach funduszu sołeckiego te drobne naprawy, czy wymiana piasku. W sprawie tej
lampy napiszemy do Zakładu Energetycznego i będziemy wiedzieli co można dalej z tym
zrobić.
R. R. Lenartowicz zapytał o warsztaty na szpitalu czy nie można by było ściągnąć jakiś
inwestorów, aby były nowe miejsca pracy tam strasznie przecieka. Zostało to przejęte
i szkoda tego.
Wójt odpowiedział, że wszystkie te miejsca zostały zgłoszone to takiego informatora
o terenach inwestycyjnych dołożyliśmy za zgodą właścicieli inne tereny jak cegielnie, pałace,
tereny do zagospodarowania póki co tyle mogliśmy zrobić. Warsztaty te swego czasu zostały
przejęte aby ratować szpital, ale ze względu na usytuowanie tych obiektów w obrębie szpitala
gdzie jest droga, oświetlenie za które płacimy jest ona zagrodzona. Nie sądzę aby można było
by tam wprowadzić jakiś obcy podmiot który by korzystał z tej drogi bo by się to kłóciło
z tym co robiliśmy razem ze szpitalem, tylko jakiś taki wspólny podmiot mógłby być.
Malewicz zapytał o przystanki w Jakubowicach oraz w Posucicach jak wygląda sytuacja
z nimi czy znajdą się na nie fundusze.
Wójt odpowiedziała, ze trzeba poczekać z wydatkowaniem pieniędzy zobaczymy ile jest
pieniędzy ile pójdzie na drogi i będzie można zdecydować czy zrobi się przystanki. Jest mowa
o przystankach w Jakubowicach oraz w Posucicach. jak będzie wiadomo ile jest pieniędzy to
się zdecyduje czy obydwa czy jeden.
R. W. Lenartowicz zapytał o most w Bliszczycach czy został sprzedany.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie są dwie oferty czekamy na następne.
Przewodniczący powitał pana Jarosława Bencal oraz pana Arkadiusza Hołubiec z WZMiUW
w Opolu Oddział w Głubczycach.
Przewodniczący zarządził przerwę.
Przewodniczący poprosił sołtysów o chwilę uwagi. Zapytał czy któraś z pań Sołtys chce
dokonać losowania miejscowości, w których mają być wybudowane Parkowe Miejsca

Spotkań. Z powodu braku chętnych losowania dokonał pan Przewodniczący. W losowaniu
wyłoniono miejscowości Wysoka i Dzierżkowice. W tych miejscowościach będą
wybudowane Parkowe Miejsca Spotkań. W drugim losowaniu dokonano losowania
miejscowości rezerwowej. Wylosowano miejscowość Lewice.
Wznowiono obrady.
Ad. 7.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.8.
R. Kawulok powiedział, że odbyło się jedno spotkanie Komisji Rolno-Ekologicznej pracowali
nad porządkiem obrad sesji.
R. Malewicz powiedział, że odbyło się 1 posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej
pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że odbyło się 1 posiedzenie Komisji Realizacji Zadań Społecznych,
Oświatowych i OSP, na którym pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Zostały
złożone podziękowania na ręce pana Telegi dla pana dyrektora Gawęckiego za sponsoring IX
Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt, który odbył się 16 marca br. na ręce
pana Mokrzyckiego dla pana dyrektora Pospiszyla, który przejął sportowców na nocleg, oraz
dla samego pana Mokrzyckiego dzięki, któremu młodzież mogła zobaczyć oraz zwiedzić
Bazylikę w Branicach.
R. W. Lenartowicz powiedział, że na turnieju dokonano odznaczenia pana Edwarda
Czyszczonia medalem Za Zasługi dla Województwa Opolskiego.
R. Mokrzycki powiedział, że spotkali się dwa razy ( załącznik do protokołu)
Ad.9.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad.10.
R. Wąsik 1 int.
R. Szyhyński 2 int.
R. Russ 3 int.
R. Nowak 2 int.
Ad 11.
Informację na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Branice udzielił
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Głubczycach (załącznik do protokołu).
R. Chuchla zapytał o tą serię podpaleń stert, akcje gaszenia tych stert to są koszty czy można
wyegzekwować zwrot tych kosztów od sprawcy jeśli zostanie wykryty.
mł. bryg. W. Semeniuk odpowiedział, że otrzymują pieniądze na monitoring i nie mają
możliwości aby te pieniądze zostały im zwrócone w przypadku wykrycia sprawcy Skarb
Państwa może otrzymać zwrot pieniędzy od sprawcy.
Wyszła r. Czepczor
R. Mokrzycki zapytał o jednostkę OSP w Branicach, która jest w Krajowym Systemie
Jednostek. Zapytał czego im brakuje.
mł. bryg. Semeniuk odpowiedział, że na to pytanie odpowie Komendant Gminny OSP pan
Józef Orłowski.

J. Orłowski odpowiedział, że zasadniczo to brakuje tylko ludzi. OSP Branice jest naprawdę
dobrze wyposażony. Ma wszystek sprzęt, który jest wymagany. Jednostki o których mówił
komendant to nie są jedyne jednostki które brały udział w akcjach ratunkowych w zeszłym
roku. Brały udział również inne jednostki z naszej gminy tylko w mniejszej ilości akcji.
Komendant nie wspomniał jeszcze o tym, że gmina partycypowała w zakupie kamery
termowizyjnej dla Powiatowej Straży Pożarnej.
mł. bryg. Semeniuk bardzo podziękował za pomoc w zakupie tej kamery jest ona nam
potrzebna. Dzięki niej będziemy mogli pracować sprawniej. Dzięki tej kamerze można
szybko zlokalizować źródło ciepła przy pożarach nie trzeba rozbierać np. całego stropu aby
dojść do źródła ognia.
Przewodniczący zapytał mł. bryg. czy zakupiona kamera może być używana do poszukiwania
zaginionych osób.
mł. Bryg. Semeniuk powiedział, że we mgle, w ciemności widać zarys postaci, w przypadku
wypadków komunikacyjnych można określić na podstawie pozostawionych śladów ciepła ile
osób jechało takim samochodem co ułatwia poszukiwania oddalonych z miejsca wypadku
osób.
R. W. Lenartowicz powiedział, że Komendant Główny, że jest to proste aby dojechać do
wypadku czy pożaru w 15 min. Wszystko trzeba doposażyć, i my zaczynami borykać się
z problemami finansowymi. Kupiliśmy nowe samochody dla OSP teraz trzeba za nie płacić
ubezpieczenie i inne opłaty.
J. Orłowski powiedział, że mamy jedną jednostkę w Krajowym Systemie Jednostek. Od kilku
lat próbujemy aby OSP Lewice zostało również przyjęte na razie się to nie udało może
w późniejszym czasie się to uda. Powiedział również, że oprócz mężczyzn jest też wiele
kobiet w OSP Lewice, które są przeszkolone pod kontem tego, że mogłyby brać udział
w akcjach ratowniczych. Zmieniły się zasady badań dla strażaków z OSP są one dla niego
bezpłatne, ale za nie musi płacić gmina. Wcześniej koszt takiego badania wynosił 40zł. Teraz
muszą to być kompleksowe badania, których koszt to minimum 400zł. Kierowcy
samochodów pożarniczych muszą przejść kurs, który dodatkowo trzeba opłacić. Taki kurs jest
ważny 5 lat. zmienił się zakres szkoleń strażaków.
Wyszedł r. W. Lenartowicz
R. Nowak zapytał czy strażak z OSP ma jakieś przywileje i czy dostaje za udział w akcjach
jakieś wynagrodzenie.
J. Orłowski odpowiedział, że nie ma żadnych przywilejów. Dostaje ekwiwalent jako zwrot
kosztów to jest do 1/175. Uchwala to Rady Gminy. chciałbym pochwalić OSP Lewice, które
było inicjatorem akcji szkoleń dla szkół. Udział w tym brała również Powiatowa Straż
Pożarna. Jednostki z naszej gminy zajmują wysokie miejsca w przeglądzie pożarniczym.
R. Mokrzycki zapytał ilu ratowników w OSP Branice jest z wykształcenia ratownikiem
medycznym nie chodzi o osoby po kursach.
J. Orłowski odpowiedział, że w Branicach nie ma takiej osoby w Lewicach jest jedna taka
osoba. Jest kilka osób po kursach, ale je trzeba odnawiać.
R. Chuchla zapytał czy jest coś wiadomo o tym, że będzie remontowane WDK w Branicach.
Jest tam syrena, która się chwieje można przy okazji tego remontu by ja lepiej przymocować
lub przenieść. czy jest taka możliwość aby w obszarach przygranicznych mogła następować
wymiana. Jeśli wystąpi pożar w Czechach blisko granicy czy do tego pożaru mogą pojechać
polscy strażacy i na odwrót.
J. Orłowski odpowiedział, że wiedzą o tym remoncie panu, który tam mieszka przeszkadza
ona i drgania jakie powstają przy jej użyciu.
Przewodniczący zaproponował by wzorem remizy we Włodzieninie umieścić taka syrenę na
słupie elektrycznym.
J. Orłowski powiedział, że można zakupić okrągły słup elektryczny.

Wyszedł r. Telega
mł. bryg. Semeniuk odpowiedział, że są podpisane porozumienia o takiej współpracy.
Wyszedł r. Nowak
Ad. 12.
Głos zabrał Jarosław Bencal Zastępca Kierownika WZMiUW w Opolu Oddział
w Głubczycach, który powiedział, że na terenie Gminy Branice są trzy rzeki Morawa, Ostra,
Troja. Jest również zbiornik we Włodzieninie oraz wały przeciwpowodziowe. W zeszłym
roku wykonana została konserwacja rzeki Troi oraz wykoszone zostały wały
przeciwpowodziowe. W roku bieżącym nadal będzie kosili wały i utrzymywali rzekę Troję,
ale dojdzie do tego jeszcze konserwacja rzeki Morawy na całej jej długości oraz zostanie
wykonane odmulenie rzeki Troi poniżej zbiornika. Nie przewiduje się zagrożenia
powodziowego po zimie choć zima się jeszcze nie skończyła. Jesienią odbył się przegląd
wałów przeciwpowodziowych są one w dobrym stanie. Cieki wodne są w dobrym stanie
technicznym. Brak jest nowych wiadomości w sprawie zbiornika we Włodzieninie.
W sprawie budowy zbiornika Nove Herminovy jesteśmy na etapie wyłaniania koncepcji.
Przewodniczący zapytał się gdzie jest magazyn z workami z piaskiem.
J. Bencal odpowiedział, że znajduje się on przy naszym zakładzie.
A. Hołubiec powiedział, że jest tam przygotowanych 5000 worków z piaskiem.
R. R. Lenartowicz poinformował, że również u sołtysa wsi Boboluszki znajdują się worki.
R. Chuchla zapytał kto zarządza gruntami pod zalew.
J. Bencal odpowiedział, że częścią zarządza Starosta częścią my. Za dzierżawy pieniądze
trafiają do agencji Rynku Rolnego a dzierżawca płaci podatek do Urzędu.
Sołtys Burakiewicz powiedział, że na trasie Branice – Bliszczyce było odkrzaczanie rzeki
koło wałów nie wolno było uprawiać. Teraz jest wszystko obsiane kukurydzą.
J. Bencal odpowiedział, że 3metry od wałów nie wolno obsiewać. W tej sprawie pisaliśmy
pisma do poprzedniego Wójta i jak do pani Wójt, aby uporządkować te sprawy.
R. Malewicz zapytał czy nie można by było przenieść szlabanu przy zalewie o 800m w stronę
zalewu i aby udostępnić ta drogę.
J. Bencal odpowiedział, że nie widzi możliwości aby przenieść ten szlaban bo to nie jest de
facto już droga. została ona zostawiona jako droga wewnętrzna na wypadek gdyby zaszła
konieczność lub potrzeba jej użycia.
Ad. 13.
Informacja nie została udzielona gdyż nikt nie przyjechał z Izby Rolniczej z Opola, aby
udzielić przedmiotowej informacji.
Ad. 14.
Załącznik do protokołu.
Ad.15.
Wyszedł r. Sęga
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 9
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice
środków stanowiących fundusz sołecki

(Uchwała Nr XXIX/250/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.16.
Wrócił r. Sęga
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XXIX/251/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. zamiany działek.
(Uchwała Nr XXIX/252/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy 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 XXIX/253/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 19.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński przypomniał o spotkaniu Wielkanocnym oraz zamknął sesję Rady Gminy Branice.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
A. Iluk

