Protokół Nr XXXVII/13
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 25 listopada 2013 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,
Małgorzata Marchel – Sekretarz Gminy Branice
Herbert Czaja - Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu
Eugeniusz Gawłowski - Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu
głubczyckiego
Sołtysi.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Branice, która odbyła się 28 października 2013 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie 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 nt. funkcjonowania Izb Rolniczych na terenie gminy Branice
i województwa opolskiego.
13. Udzielenie informacji o wykorzystaniu środków unijnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków. – usunięto z porządku obrad
17. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (lokale
mieszkalne 1,2,3,4,5,6,7,8 usytuowane w miejscowości Wysoka).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka Nr
275/1 o pow. 0.1532 ha położona we Włodzieninie). – usunięto z porządku obrad
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, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zawnioskowała o usunięcie z porządku obrad punktu 16. Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Branice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dodała, że żadna gmina z powiatu
głubczyckiego nie ma podjętych uchwał i czekamy do podjęcia uchwały przez starostwo.
Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o usunięcie z porządku obrad punktu 19.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (działka Nr
275/1 o pow. 0.1532 ha położona we Włodzieninie).
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Branice odnośnie usunięcia
z porządku obrad punktu 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Branice,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie własny wniosek odnośnie usunięcia z porządku
obrad punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(działka Nr 275/1 o pow. 0.1532 ha położona we Włodzieninie).
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i poddał go pod głosowanie:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Ad. 5.
Nie było uwag do protokołu.
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
Wójt Gminy Branice podziękowała Pani sołtys Urszuli Lenartowicz za prowadzoną
działalność w miejscowości Jakubowice.
Przewodniczący Rady Gminy również podziękował Pani sołtys.
R. Malewicz zapytał czy łatanie dziur na gminnych drogach zostało zakończone.
Wójt odpowiedziała, że tak.
R. Malewicz powiedział, że te dwie swoje dziury sobie zaklei. Poprosił aby przy spotkaniach
w PKS zasygnalizować zmianę rady nadzorczej. Aktualna rada jest od x lat, od początku nie
zmieniana. Gminy, które mają wkłady w PKS powinny mieć swoich przedstawicieli.
Wójt powiedziała, że raczej kwestie funkcjonowania rady porusza się raz w roku. Wtedy gdy
jest sprawozdanie za cały rok, kiedy omawia się prace na przyszły rok i wynagrodzenia. Jak
będzie jechała to poprosiła aby przypomnieć. Jest 33000 lub 34000 udziałów, a gmina ma
zaledwie 1000. Czy możemy mieć reprezentanta? Uważa, że nie, bo największym

udziałowcem jest starostwo powiatowe. On ma decydujący głos. Wniosek złoży, prosi tylko
o przypomnienie.
R. Chuchla zapytał o kanalizacje, czy wdrożenie tej reguły wydatkowej powoduje jakieś
perturbacje w budżecie w realizacji tego zadania. Powiedział, że jak był Pan starosta to prosił
o sprawozdanie finansowe za pierwsze trzy kwartały spółki, której jesteśmy udziałowcami.
Cisza. Zapytał o pkt 4 zarządzania gminą ze sprawozdania z działalności wójta. Kto wnosił
o aport, gmina czy powiat.
Wójt odpowiedziała, że o aport wnosiła gmina Głubczyce. Jeżeli chodzi o sprawozdanie
z PKS to radny powinien napisać interpelacje w tej sprawie. Kanalizacja Branic nie
rozpocznie się w przyszłym roku. W pierwszym planie w ramach pożyczki z WFOŚ-u
chcemy zrobić kanalizacje w Wysokiej i Boboluszkach. Jak uruchomią się środki 2015 r.
będziemy aplikować o rozpoczęcie kanalizacji Branic. Branice podzielimy raczej na dwie
części. Tak aby w 80 % być skanalizowanym w razie rozliczania się z Unią. Wójt udzieliła
więcej informacji nt. kanalizacji jak również o pożyczce z WFOŚ przeznaczonej na ten cel.
R. Chuchla zapytał o badanie ofert złożonych w przetargu na śmieci. Powiedział, że do końca
października firmy miały złożyć sprawozdanie z wywozu śmieci.
Wójt odpowiedziała, że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Niczego jeszcze nie można
mówić, oferta jest badana. Dodała, że informacje, które otrzymali nie są związane ze
złożonym sprawozdaniem. Zostały przygotowane wyliczenia łącznie z ustawą, aby
przygotowywać się na następne spotkania. Będziemy myśleć o zmianie opłat za wywóz
odpadów np. ulgi dla rodzin wielodzietnych. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z wywozu śmieci
to za miesiąc październik było 213 ton, a za miesiąc lipiec 133 ton. W tym są wszystkie
śmieci.
R. Chuchla zapytał jak w sierpniu.
Wójt powiedziała, że nie patrzyła. Ta ilość dotyczy całej gminy, wszystkich śmieci. Udzieliła
więcej informacji na ten temat.
Wójt usprawiedliwiła się i opuściła sale.
Ad. 7.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.8
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła jedno posiedzenie na
którym zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Z radnym Wojciechem Chuchla
był na szkoleniu w Pokrzywnej związanym z organizacjami pozarządowymi.
Wyszedł r. W. Chuchla.
R. Kawulok powiedział, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolno-Ekologicznej. Na
pierwszym posiedzeniu pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Drugie
poświęcone było tematyce bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Uczestniczyła w tej
komisji Pani z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach. Planowane jest
zorganizowanie jeszcze jednego posiedzenia związanego z tą tematyką, ale w większym
gronie, w miesiącu marcu.
R. Telega dodał, że w gminie Branice i Pawłowiczki jest najmniej wypadków
w gospodarstwach rolnych.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Poinformował, że uczestniczył
w posiedzeniu Komisji Oświatowej w starostwie powiatowym podczas którego uzgadniano
kalendarz imprez dzieci młodzieży w powiecie głubczyckim jak tej kalendarz turnieju
samorządowego.

R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Dodała, że komisja
wystąpiła z wnioskiem w sprawie sprzedaży budynku po byłej szkole w Bliszczycach.
R. Mokrzycki poinformował o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i odczytał protokoły z tych
spotkań (załącznik do protokołu).
Ad. 9.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
Na sali obecny radny W. Chuchla.
Ad.10.
Interpelacje złożyli:
R. R. Lenartowicz – 2 interpelacje.
Ad. 11.
R. Malewicz przekazał zaproszenie dla sołtysów na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze
stowarzyszenia sołtysów, które odbędzie się w Mokrym.
R. Chuchla zapytał czy może jechać na to spotkanie.
R. Malewicz odpowiedział, że tak.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura Rady Gminy.
R. Russ podziękował Panu Zdzisławowi Telega za wypożyczenie koparki. Złożył również
podziękowanie dla sołtysa i mieszkańców Gródczan za ułożenie płyt. Dodał, że jeżeli któraś
wioska nie potrzebuje płyt oni chętnie je wezmą.
Sołtys Saduniowski również podziękował mieszkańcom za ułożenie płyt. Dodał, że
pracowano przy tym 3 dni, pracował również ciężki sprzęt ze wsi Gródczany.
Do sali weszła Pani Małgorzata Marchel.
Do sali wszedł Pan Herbert Czaja i Eugeniusz Gawłowski.
R. Chuchla zapytał Panią Małgorzatę Marchel dlaczego na żłobku podczas remontu nie
wisiały flagi państwowe.
Sołtys Gajewska zapytała czy na zimę będą stawiane płotki przy drogach powiatowych.
Przewodniczący oraz radny Zdzisław Telega odpowiedzieli, że Pan Starosta informował na
ubiegłej sesji, że płotki nie będą stawiane.
Ad. 12.
P. Czaja podziękował za zaproszenie. Poinformował, że rok temu lub dwa był na sesji rady.
Omówił Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej w Opolu, które jest załącznikiem do
niniejszego protokołu.
Do sali wszedł radny W. Lenartowicz.
P. Czaja dodał, że najwięcej pracy izba ma z opiniowaniem ustaw. Opiniują, nie zgadzają się,
podsuwają pomysły, a i tak ostatecznie zostaje tak jak wnioskodawca wnosił. Jest
zadowolony, że rząd zmienił zasady dot. podatku rolnego. To był wniosek izby, który został
błyskawicznie załatwiony. Izba jest zadowolona z tych zmian, gminy również jedynie rolnicy
nie są zadowoleni.
R. Malewicz zapytał czy wniosek ten był składany w tym roku.
P. Czaja odpowiedział, że tak.
R. Malewicz powiedział, że gdy podatek szedł 100 % do góry to nikt nie stanął za rolnikami,
a teraz tak.
P. Czaja odpowiedział, że prawdopodobnie wcześniej nie wpadli na ten pomysł. Czekają
również na ewentualne podpowiedzi. Nie wiedzieli, że będzie taka huśtawka. 26 lipca
z pozycji Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłaszali ewentualną zmowę cenową. Otrzymano po

półtora miesiąca odpowiedź, że nic się nie dzieje, a wiadomo, że była zmowa. Z perspektywy
lipcowej zgłaszając nie sądzili, że będzie taka jazda w dół, taka mocna zmiana cen. Wniosek
poszedł na początku roku to kto się spodziewał? W lipcu zgłaszali przecieki z granicy
wschodniej, że będą obniżki zbóż. Wnioskowali o kontrole z wykorzystaniem
antymonopolowych jednostek, które podlegają rządowi. Ten wniosek nie był świadomie
zrobiony, że nagle będzie niska cena. Dodał, że prywatnie również traci. Przekazał
informacje, że na Ukrainie zebrano 29 mln. ton kukurydzy, a parę lat wstecz tylko 7mln. ton.
Jak w tej chwili wrzucą do nas tą ilość kukurydzy to będzie jazda. Ucieszył go fakt, że nie
podpisano umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą bo bezcłowo by wszystko szło. W tym
momencie mogą być nakładane cła, żeby to nie wpłynęło do nas. Dodał, że rząd Polski i
ministerstwo powinien być obrońcą zarówno rolnika jak i przedsiębiorcy, a nie egzekutorem
praw unijnych.
R. Chuchla zapytał, czy izba robi coś w obszarze interwencjonizmu polskiej gospodarki
rolnej.
P. Czaja odpowiedział, że tak.
R. Chuchla dodał, że nie chodzi tylko o napisanie, ale również o skuteczność.
P. Czaja powiedział, że już nie raz go ruszyło aby napisać skargę do premiera na ministerstwo
o nie przestrzeganiu KPA. Próbuje nagłaśniać. Udzielił więcej informacji.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jeśli chodzi o zasady ustalania podatku rolnego to nie
zgadza się z Panem prezesem. Ustalanie od ceny kwintala żyta nie jest dobre i dla rolnika
i dla samorządu. Podatek od gruntów powinien być ustalany wg innych kryteriów. Dodał, że
izby nie są partnerem dla rządu. Działania izb nie powinny być ukierunkowane na
sprawdzanie ustaw. Działania izb powinny być skierowane w kierunku rolników, pomocy dla
nich. Pomagać rolnikom w tworzeniu czegoś. Pomagać w zawieraniu umów. Zostawiamy
rolników.
P. Czaja powiedział, że podatek rolny on płaci do swojej gminy, ponieważ jest rolnikiem.
R. R. Lenartowicz zapytał czy Pan Czaja ma dużo pola.
P. Czaja odpowiedział, że ponad 100 ha, ale klasa 5 i 6. Gmina jest pośrednikiem w zbieraniu
podatku i 2% przekazuje na działanie izb, a 98% podatku gmina zostawia dla siebie. Jest już
w planach podatek dochodowy rolników. Nie będzie to korzystne dla rolników, szczególnie
tych średnich. Wielcy sobie poradzą np. przez inwestycje. Jeżeli izby nie opiniowałyby ustaw
to byłyby one jeszcze gorzej ustalane. Jeżeli chodzi o doradztwo to chciano zastąpić ośrodki
doradztwa, ale zrezygnowano z konkurencji w stosunku do doradztwa. Ośrodek doradztwa
ma 8 mln., a izba 1mln. Izby mają od 700 tys. zł. do 1,5 mln. zł., a ośrodki doradztwa mają
zawsze koło 8 mln. Nie jesteśmy w stanie konkurować. Co do zawierania umów to jesteśmy
jedną z niewielu izb, w której od 2002 r. raz w tygodniu, we wtorek, jest radca prawny do
dyspozycji rolników, do doradztwa, przygotowania jakiegoś wzoru. Jeżeli chodzi
o występowanie w sądach to już nie. Doradztwa nie zastąpimy. W tej chwili doradztwo jest
pod marszałkiem. Jest przygotowana ustawa mówiąca o tym, że doradztwo rolnicze ma
znowu wrócić do ministra.
P. Gawłowski podziękował za zaproszenie. Chciał przybliżyć sprawy, w których
bezpośrednio brał udział. Usprawiedliwił Pana Grzegorza Gołuchowskiego za nieobecność na
dzisiejszej sesji. Głównym tematem jakim się zajmował to sprzedaż ziemi. Udało się sprzedać
Posucice Panu Zatońskiemu i Lisięcice Pani z Głogówka. Przybliżył temat sprzedaży Lisięcic.
R. Telega powiedział, ze jak dobrze pamięta to był tu przedstawiciel agencji, nie wie czy nie
był to nawet Pan Krupa. Było powiedziane, a są to grunty wyłączone z TOP-FARMS-u, że
zostało to podzielone po to aby nie kupił tylko jeden, a kilku na powiększenia gospodarstwa.
A teraz sprzedane zostało to tylko jednej osobie.
P. Gawłowski powiedział, że jest tego samego zdania. Powinno być przeznaczone na
powiększenie gospodarstwa. Dodał, że dochodził do tego dlaczego tak się stało. Udzielił

więcej informacji. Powiedział, że jest duży problem ze sprzedażą zabudowań. Szczególnie
Wysoka, tam przylega 15 ha., Dzbańce i Wojnowice. Zabudowań nie idzie sprzedać.
Pomiędzy tymi sprzedażami było spotkanie całej izby w technikum rolniczym
w Głubczycach, gdzie realizowano sprawy związane z kształceniem rolników.
R. Telega powiedział, że Posucice kupił Pan Zatoński. Sprzedano również Jędrychowice. Jak
te obiekty kupi rolnik średni, który chce coś robić to robi. Jeżeli kupi to duży rolnik to nie jest
zainteresowany obiektami, a polem. Dlatego jest tak jak jest w Wysokiej.
R. Kawulok jako przewodniczący Komisji Rolno – Ekologicznej zgłosił prośbę do pana
prezesa. Rolnicy muszą korzystać z usług i wiąże się to z ich wykonaniem. Czy przy izbie nie
warto byłoby powołać komisje w kwestii egzekwowania, oszacowania usług? Aby rolnicy
przy ewentualnym złym wykonaniu im usług i niemożnością dogadania się z takim
wykonawcą mogli się zgłosić do takiej komisji o pomoc.
P. Czaja powiedział, że jest to bardzo cenna uwaga. Nie w każdym terenie jest takie
zapotrzebowanie. Znika pojęcie pomocy sąsiedzkiej. Jak rolnik świadczy usługi to ma założyć
działalność gospodarczą. Tam gdzie jest tego więcej to może stworzylibyśmy przy izbie taką
grupę. Wtedy rolnicy mogliby składać do delegata, a on do izby i z pomocą radczyni
moglibyśmy przygotować mądre pismo podpisane przez radcę, które wzywa do np. obniżenia
ceny, czy usługi. Nie każdy rolnik musi być radcą prawnym. Jest to bardzo cenna
podpowiedź. Dodał, że nie wpadli na to, ponieważ u nich nie ma tego tematu. Zrobiono by
podobnie jak przy szacowaniu szkód łowieckich. Jeżeli łowczy się nie zgłosi do siedmiu dni
to mamy prawo sami pójść, jako przedstawiciel izby, z rolnikiem i szacujemy szkody.
R. Chuchla powiedział, że jest trudno sprzedać obiekty, które stoją i niszczeją. Zapytał czy
były robione ruchy w drugą stronę. Dzierżawa za symboliczną złotówkę, ale jest obowiązek
dbać o techniczny stan obiektu, doprowadzić do tego, aby obiekt spełniał wszystkie warunki,
aby nie niszczał. Czy były takie ruchy robione?
P. Gawłowski powiedział, że trzeba to sprzedać. Rozmawiano, że będzie trzeba zejść z ceną
w dół. Ktoś jak się zdecyduje na takie duże powierzchnie będzie musiał dużą kwotę włożyć,
by to zagospodarować.
R. Chuchla powiedział, że gdy zejdą z ceną w dół i dalej nikt nie kupi to obiekty te dalej będą
niszczeć i będzie trzeba w końcu to posprzątać. Dać za symboliczną złotówkę, a niech
wyremontują.
P. Czaja powiedział, że jest jeden przypadek kiedy w agencji wynegocjowano wyłączenie
obiektów od gruntów. Najpierw przeznaczono obiekty do sprzedaży jeżeli sprzedano to wtedy
grunty sprzedawano oddzielnie. Jeżeli nikt nie kupi to sprzedawano jako całość, obiekty plus
grunty. Był taki jeden przypadek. Zostawił sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej
w Opolu i jeszcze raz podziękował za zaproszenie.
Przewodniczący podziękował Panu Herbertowi Czaja i Panu Eugeniuszowi Gawłowskiemu
za udzielenie informacji i ogłosił 10 min. przerwę.
Ad. 13.
Na sali nieobecni radni: W. Chuchla, W. Lenartowicz i W. Malewicz.
Informacje o wykorzystaniu środków unijnych zostały przedstawione radnym na piśmie
(załącznik do protokołu).
Ad. 14.
Skarbnik Gminy Branice poinformował radnych o autopoprawce do zmian w budżecie.
Załącznik nr 1 dotyczy wniosków dyrektorów przedszkola i szkoły, zamiany w działach
między środkami którymi dyrektorzy dysponują. Jeśli chodzi o załącznik nr 2, to starając się
dostosować do nowej ustawy o finansach publicznych, nowych wskaźników, chcą jak
najwięcej spłacić kredytów z lat następnych. W ramach wolnych środków Wójt Gminy

proponuje aby do spłaty w tym roku było 270000 zł. kredytów przypadających do spłaty
w latach 2014-2015.
Do sali wszedł radny W. Chuchla.
R. Telega zapytał co nam to da.
Skarbnik odpowiedział, że utrzymamy wskaźniki jeśli chodzi o ustawę o finansach
publicznych. Przy starej ustawie gmina nie mogła przekroczyć 60% dochodów, taki mógł być
dług maksymalnie na koniec roku i w ciągu roku gmina mogła przeznaczyć na spłatę
kredytów i odsetek 15%. W tej chwili te wskaźniki z roku na rok się zmieniają w zależności
od pewnych wartości. Na przyszły rok minimalnie przekraczamy 5%. Tu było 15%, a w tej
chwili nie możemy więcej jak 5%. Generalnie zmieniło się. Udzielił więcej informacji.
Wyszedł radny W. Chuchla.
R. Telega 60% i 15%, a teraz od 2014 r. tylko 5%.
Skarbnik jest to w naszym wypadku. W niektórych gminach może będzie 20%. Każdy budżet
ma dochody bieżące i wydatki bieżące. Wyjaśnił z czego to wynika.
Do sali wszedł radny W. Malewicz.
Do sali wszedł radny W. Lenartowicz.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie (na sali nieobecny
r. W. Chuchla).
Za: 13.
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XXXVII/305/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie (na sali nieobecny
r. W. Chuchla):
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Uchwała Nr XXXVII/306/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Do sali wszedł radny W. Chuchla.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Uchwała Nr XXXVII/307/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Komisje Rady Gminy 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. sprzedaży nieruchomości

(Uchwała Nr XXXVII/308/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 18.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

