
Protokół Nr I/14 
z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 28 listopada 2014 r. 

 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15. 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec, 
Sekretarz Gminy Branice – Małgorzata Marchel, 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach – Irena Stec, 
Pracownik Urzędu Gminy w Branicach – Beata Nowak, 
Sebastian Baca 
Władysław Malewicz  
Radca prawny – Stefan Grefling 
  
  

Porządek obrad  
  

1.      Otwarcie sesji. 
2.      Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach. 
3.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4.      Stwierdzenie kworum. 
5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6.      Wybór Przewodniczącego Rady. 
7.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
8.      Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady: 

a)      Komisji Budżetowo – Finansowej, 
b)      Komisji Rolno – Ekologicznej, 
c)      Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP. 
d)     Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych, 
e)      Komisji Rewizyjnej, 
- punkt wprowadzony podczas sesji. 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej – punkt wprowadzony 
podczas sesji. 

10.  Zakończenie obrad I sesji Rady. 
  
Ad. 1. 
Najstarszy wiekiem radny Wojciech Chuchla otworzył pierwszą sesję Rady Gminy Branice. 
Dodał, że sesja została zwołana, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
przez Komisarza Wyborczego w Opolu II. Ustawowy skład Rady Gminy Branice to 15 
radnych.  
Przewodniczący obrad powitał Wójta Gminy Branice, Sekretarza Gminy Branice, 
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Branicach oraz przybyłych gości. Jeszcze raz 
powitał Panią Marie Krompiec oraz Pana Sebastiana Baca – kandydatów na Wójta Gminy 
Branice. Powitał serdecznie wszystkich radnych. 
  
Ad. 2. 
Przewodniczący poprosił Panią Irenę Stec, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w 
Branicach o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
Przewodniczący wręczył Panią radnym kwiaty. 



Pani Irena Stec pogratulowała wszystkim radnym wyboru i wręczyła radnym zaświadczenia o 
wyborze. 
  
Ad. 3. 
Przewodniczący pogratulował wszystkim radnym wyboru. 
Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania. 
  
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców.” 
  
Najmłodszy wiekiem radny odczytywał imiona i nazwiska radnych według listy obecności, 
którzy następnie wypowiadali słowo „ślubuję”. 
Przewodniczący podziękował za złożenie ślubowania i poinformował, że radni, którzy złożyli 
ślubowanie objęli mandat Radnego Rady Gminy Branice. 
  
Ad. 4. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15. 
R. M. Szyhyński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu: 
Wolne wnioski i zapytania. Wniosek podyktowany jest tym, że wpłynęły już pisma do Rady 
Gminy Branice, którymi należałoby się już zająć. Zawnioskował również o wprowadzeniu do 
porządku obrad punktu dot. powołania stałych Komisji Rady oraz Komisji Rewizyjnej.  
R. Telega zapytał czy to będzie możliwe. Zaproponował przełożyć to na kolejną sesję. 
R. Fuczek powiedział, że jako ,,nowi’’ radni nie znają problemu tych pism i trudno będzie 
teraz determinować porządek. 
R. Szyhyński wycofał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wolne wnioski i 
zapytania. Podtrzymuje wniosek odnośnie wprowadzenia punktu w sprawie powołania 
składów komisji. 
R. Chuchla powiedział, że ten punkt ,,Wolne wnioski i zapytania’’ powinien być, ponieważ w 
trakcie sesji mogą pojawić się wątpliwości i zapytania i wtedy będzie można zgłosić. Zgłosił 
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wolne wnioski i zapytania. 
R. Chuchla poddał pod głosowanie wniosek radnego Marka Szyhyńskiego o wprowadzenie 
do porządku obrad, jako punkt 8:  
Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady: 
a)       Komisji Budżetowo – Finansowej, 
b)      Komisji Rolno – Ekologicznej, 
c)      Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP. 
d)      Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych, 
e)      Komisji Rewizyjnej, 
Za: 15                                     Przeciw: 0                                          Wstrzymało się: 0 
  
Przewodniczący poprosił radnych o wpisywanie się do składów komisji stałych. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
Wolne wnioski i zapytania. 
Za: 1    Przeciw: 1    Wstrzymało się: 13 
 
Radny Wojciech Chuchla jako przewodniczący obrad, mający decydujący głos, postanowił 
nie wprowadzać do porządku obrad punktu: Wolne wnioski i zapytania. 
 



Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad: 
Za: 15    Przeciw: 0     Wstrzymało się:0 
 
Ad. 5. 
Przewodniczący poprosił aby zgłaszać kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
R. Mokrzycki do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosił radną Martę Humeniuk-Wiśniewską. 
R. Marta Humeniuk-Wiśniewska wyraziła zgodę. 
R. Sęga do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosił radnego Romana Lenartowicz. 
R. Roman Lenartowicz wyraził zgodę. 
R. Szyhyński do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosił radnego Artura Nowak. 
R. Artur Nowak wyraził zgodę. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 
Za : 15                                                Przeciw.: 0                                         Wstrzymało się: 0 
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy. 
 
Przewodniczący obrad wznowił sesję Rady Gminy Branice. 
R. Szyhyński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. powołania 
składu Komisji Statutowej. 
R. Mokrzycki uzasadnił wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad powołania składu 
Komisji Statutowej. 
R. Fuczek powiedział, że nie ma komisji zdrowia. W naszej gminie znajduj się dwa duże 
szpitale i nikt się tym nie zajmuje. Nie mówi już o środkach zdrowia. Uważa, że 
wprowadzenie punktu dot. powołania Komisji Statutowej jest zasadne. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad (jako punkt 
9): Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
Za: 15    Przeciw:0    Wstrzymało się:0 
  
Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swego grona przewodniczącego w osobie radnego Artura 
Nowak. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał zasady wyboru Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice. 
Zasady wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice: 
1. „Bezwzględna większość głosów” jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę 

ważnie oddanych głosów. W przypadku nieparzystej liczby głosujących radnych 
„bezwzględną większość” ustala się zaokrąglając połowę w górę (np. dla liczby 15 
„bezwzględną większością” będzie liczba 8). 

2. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nie można łączyć z członkowstwem 
w Komisji Rewizyjnej. 

3. Do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rada Gminy 
powołuje Komisję Skrutacyjną w liczbie 3 osób. Komisja wybiera spośród siebie 
przewodniczącego. 

4. Radny będący członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na 
Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady. 

5. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu radnemu obecnemu na posiedzeniu. 

6. Kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zgłasza się ustnie 
przewodniczącemu obrad. 

7. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

8. Kandydatury rejestruje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 



9. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej umieszcza nazwiska kandydatów na kartach do 
głosowania w porządku alfabetycznym. 

10. Radny głosuje w ten sposób, że stawia znak „X: w jednej wybranej kratce obok nazwiska 
wybranego kandydata. 

11. Głos uważa się za nieważny jeżeli głosujący postawi więcej niż jeden znak „X” lub nie 
postawi żadnego znaku „X”. 

12. Komisja Skrutacyjna przed wydaniem kart do głosowania oznacza je w lewym dolnym 
rogu poprzez postawienie pieczęci Rady Gminy. 

13. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości 
głosów „ZA” do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów z największa ilością głosów 
„ZA”. 

14. Jeżeli druga tura nie daje rozstrzygnięcia procedurę wyborów powtarza się otwierając listę 
kandydatów. Na nowej liście mogą znaleźć się kandydaci, którzy nie uzyskali 
wymagającej ilości głosów „ZA” w poprzednich głosowaniach. 

15. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma największą, a jednocześnie 
równą, liczbę głosów „za” przeprowadza się ponowne głosowanie z pominięciem tych 
kandydatów, którzy uzyskali mniejszą ilość głosów. 

16. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzenia czynności głosowania. 

 
P. Stefan Grefling powiedział, że jest problem, który był również cztery lata temu. W roku 
2010 zapadło orzeczenie, że głosowanie kandydata na przewodniczącego dotyczy jego 
interesu prawnego. Radny nie może głosować nad sprawą dot. jego interesu prawnego. Wtedy 
było to orzeczenie jasne, obowiązywało to bez wątpliwości. Jednak teraz są dwa niższe 
orzeczenia i budzi to pewne zastrzeżenia. Prawdą jest też, że NSA nie zmieniło swego zdania. 
Jeśli kandydat nie powinien brać udziału w głosowaniu, a bierze i różnica będzie niewielka to 
nadzór wojewody może nam unieważnić. Tracimy przewodniczącego i sesje prowadzone 
przez nieuprawnione osoby tracą ważność. Głosowanie kandydatów jest ryzykiem. 
Próbowaliśmy ustalić stanowisko z nadzorem, ale nadzór uchylił się przed odpowiedzią. 
Poinformowali, że zbadają uchwały jak już podejmiemy. Najlepiej jakby kandydat nie brał 
udziału w głosowaniu. Prawo do głosowania ma każdy. Dodał, że nie może zabronić nikomu 
głosowania. 
R. Fuczek powiedział, że pozbawia się go prawa głosowania nawet na kontrkandydatów. 
Zapytał czy to dotyczy wszystkiego. 
P. Stefan Grefling powiedział, że wyłącza się z głosowania radnego we własnym interesie 
prawnym. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący ma interes prawny. Późniejsze głosowanie 
podczas kadencji to będzie trzeba wtedy rozpatrywać, np. w sprawie rozwiązaniu stosunku 
pracy z radnym - nie będzie mógł radny w swojej sprawie głosować.  
R. Nowak zapytał co w sytuacji gdy będzie chciał kupić działkę od gminy. 
P. Stefan Grefling odpowiedział, że rada tylko wyraża zgodę na sprzedaż. 
R. Fuczek powiedział, że tak, ale wywoła to dalsze działania. 
P. Stefan Grefling powiedział, że przy konkretnych sytuacjach będzie trzeba badać czy będzie 
to interes prawny radnego. 
R. Telega zapytał czy osoby kandydujące nie otrzymają karty. 
R. Fuczek powiedział, że kandydaci mają prawo wyborcze ale muszą sami zrezygnować. My 
nie możemy zabronić kandydatowi głosować. 
R. Chuchla powiedział, że ¾ prawników mówi, ze jest to zamulenie prawa. Uważa, że ma 
prawo głosowania, ale czy skorzysta czy nie to jego sprawa. Patrząc na to co mówi radca to 
jest ryzyko. Przewodniczący poddał pod głosowanie zasady wyboru Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice. 



Za: 15    Przeciw:0    Wstrzymało się:0 
 
Ad. 6. 
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do sprawowania funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Branice. 
R. Sęga zgłosił kandydaturę radnego Marka Szyhyńskiego. 
R. Marek Szyhyński wyraził zgodę na kandydowanie. 
R. Kopeczek zgłosił kandydaturę radnej Sabiny Żywina. 
R. Sabina Żywina wyraziła zgodę na kandydowanie. 
R. Chuchla zgłosił swoją kandydaturę i jednocześnie wyraził zgodę. 
Przewodniczący poprosił o autoprezentację kandydatów do sprawowania funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Branice. 
R. Sabina Żywina powiedziała, że ma 46 lat. Najpierw mieszkała w Bliszczycach, a później w 
Lewicach. 26 lat pracuje w banku w Branicach. Ma dwóch synów. Chciałabym zmienić 
wszystko na lepsze. 
R. Fuczek zapytał jako funkcję pełni w banku. 
R. Żywina odpowiedziała, że jest dyrektorem. 
R. Marek Szyhyński powiedział, że ma 40 lat, pracuje w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii 
Sądowej w Branicach. Ukończył Techniku Rolnicze. Ma wykształcenie pedagogiczne, 
licencjat ukończył ze specjalizacją resocjalizacja i profilaktyka społeczna, a magistra ze 
specjalizacją zarządzanie w oświacie o doradztwo. Pełni różne funkcje społeczne. Kandyduje 
na Przewodniczącego Rady Gminy, ponieważ był już w poprzednie kadencji 
przewodniczącym i Rada dobrze funkcjonowała. Nie ważne kto zostanie wybrany Wójtem 
Gminy Branice, z każdym będzie współpracował. Jeżeli chodzi o działalność społeczną to 
współtworzył Park Historyczny we Włodzieninie. Za działalność społeczną został  
odznaczony brązowym Krzyżem zasługi i srebrnym medalem opiekuna miejsc pamieci. 
R. Chuchla przedstawił autoprezentację swojej kandydatury, która jest załącznikiem do 
protokołu. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił aby kandydaci określili si ę co do swego 
głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Branice. 
R. Sabina Żywina poinformowała, że rezygnuje z prawa głosowania. Nie będzie głosować. 
R. Marek Szyhyński poinformował, że rezygnuje z prawa głosowania. Nie będzie głosować. 
R. Wojciech Chuchla poinformował, że rezygnuje z prawa głosowania. Nie będzie głosować. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że w głosowaniu weźmie udział 12 
radnych i przystąpiono do głosowania.  
Komisja Skrutacyjna wywoływał wg listy obecności radnych, którzy pojedynczo głosowali. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił koniec głosowania. 
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy. 
Przewodniczący obrad poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 
protokołu komisji z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji, który wraz z kartami  
stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Na przewodniczącego Rady Gminy Branice wybrano radnego Marka Szyhyńskiego. 
R. M. Szyhyński podziękował za zaufanie. Powiedział, że spodziewał się dogrywki. Dodał, że 
rada będzie pracowała merytorycznie i nie będzie konfliktów. 
R. M. Szyhyński podziękował radnemu Wojciechowi Chuchla za prowadzenie sesji. 
R. Chuchla również podziękował radnemu Markowi Szyhyńskiemu i pogratulował wyboru.  
R. Chuchla odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Branice i zarządził głosowanie 
Za: 14    Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1. 



 Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Branice 

(Uchwała Nr I/31/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 7. 
Dalsze obrady poprowadził wybrany Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek 
Szyhyński. 
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do sprawowania funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice. 
R. Mokrzycki zgłosił kandydaturę radnego Zdzisława Telega. 
R. Telega wyraził zgodę na kandydowanie. 
R. Chuchla zgłosił kandydaturę radnego Mariana Fuczek. 
R. Marian Fuczek wyraził zgodę na kandydowanie. 
R. Marta Humeniuk-Wiśniewska zgłosiła kandydaturę radnej Sabiny Żywina. 
Radna Sabina Żywina wyraził zgodę na kandydowanie. 
R. Sęga zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Chuchla. 
R. Wojciech Chuchla nie wyraził zgody na kandydowanie. 
 
Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwy. 
 
R. Sabina Żywina zrezygnowała z kandydowania na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy 
Branice. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił aby kandydaci określili si ę co do swego 
głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice. 
R. Marian Fuczek powiedział, że rezygnuje z prawa głosowania. Nie będzie głosować. 
R. Zdzisław Telega powiedział, że rezygnuje z prawa głosowania. Nie będzie głosować. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że głosowanie odbędzie się na takich 
samych zasadach jak wybór Przewodniczącego Rady Gminy Branice. 
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 
 
Komisji Skrutacyjnej wywoływał wg listy obecności radnych, którzy pojedynczo głosowali. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił koniec głosowania. 
 
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji, który wraz z kartami  
stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice wybrano radnego Zdzisława Telega. 
R. Telega podziękował za zaufanie. Powiedział, że w miarę możliwości i sił będzie wypełniał 
swoje obowiązki. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Branice i zarządził głosowanie 
Za: 14     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Branice 
(Uchwała Nr I/2/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 8. 



a) Przewodniczący odczytał składy osobowe komisji stałych. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu  

Komisji Bud żetowo – Finansowej 
(Uchwała Nr I/3/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

b)  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu 

Komisji Rolno - Ekologicznej 
(Uchwała Nr I/4/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
c) 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu 

Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
(Uchwała Nr I/5/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
d)  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu 

Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych 
(Uchwała Nr I/6/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
e) 
Przewodniczący powiedział, że przystępujemy do zgłaszania członków do Komisji 
Rewizyjnej. 
R. Telega zgłosił kandydaturę radnego Janusza Mokrzyckiego. 
R. Janusz Mokrzycki wyraził zgodę. 
R. Lenartowicz zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Sęga. 
R. Tadeusz Sęga wyraził zgodę. 
R. Sęga zgłosił kandydaturę radnego Macieja Nowak. 
R. Maciej Nowak wyraził zgodę. 
R. Mróz zgłosiła kandydaturę radnego Mariana Fuczek. 
R. Marian Fuczek wyraził zgodę. 
P. S. Grefling powiedział, że skład Komisji Rewizyjnej jest określony, składa się z dwóch 
członków i przewodniczącego. 
R. Marian Fuczek wycofał zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Janusza Mokrzyckiego do 
składu Komisji Rewizyjnej. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 2 
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Tadeusza Sęga do składu 
Komisji Rewizyjnej. 



Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 2 
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Macieja Nowak do składu 
Komisji Rewizyjnej. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 2 
 
R. Nowak zgłosił radnego Janusza Mokrzyckiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
R. Janusz Mokrzycki wyraził zgodę. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Janusza Mokrzyckiego na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 2 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 14    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej 

(Uchwała Nr I/7/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 9. 
Przewodniczący odczytał skład Komisji Statutowej. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Statutowej. 
Za: 15    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 15    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Statutowej 

(Uchwała Nr I/8/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad.10. 
Przewodniczący życzył wszystkim obecnym na pierwszej sesji Rady Gminy dobrej 
współpracy. 
R. Chuchla zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy 
punktu: Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha Chuchla o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wolne wnioski i zapytania. 
Za: 1    Przeciw: 2   Wstrzymało się: 12 
 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął pierwszą sesję Rady Gminy Branice. 
  
  
Na tym protokół zakończono. 
  
 
Protokołowała : 
  
K. Herbut 

  
  


