Protokół Nr XXX/17
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 21 sierpnia 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 11:30

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 8 radnych.
Teresa Mróz- nieobecność usprawiedliwiona,
Wojciech Chuchla- nieobecność usprawiedliwiona,
Edward Czyszczoń- nieobecność usprawiedliwiona,
Grzegorz Chojnacki- nieobecność usprawiedliwiona,
Artur Nowak- nieobecność usprawiedliwiona,
Paweł Kopeczek- nieobecność usprawiedliwiona,
Marek Szyhyński- nieobecny
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice,
Stefan Grefling – Radca Prawny,
Radni Młodzieżowej Rady Gminy Branice,
Benedykt Pospiszyl- Radny Powiatu Głubczyckiego,
Iwona Kopaniecka- Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
Sołtysi.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV/229/17 z 9
stycznia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice
na lata 2017-2020.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” w Branicach na nazwę
ulicy „ Piastowska”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu planu sieci przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Branice.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Branice.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przejęcia prowadzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Uciechowicach.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowowychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego
wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli.
13. Zakończenie sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji
uczestniczy 8 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
Z.Telega- mam wniosek aby w punkcie dotyczącym zmiany nazwy ulicy była możliwość
dokonania zmiany na ul. Biskupa Nathana.
M.Fuczek: to mieści się w porządku obrad i wrócimy do tego w odpowiednim momencie.
Teraz proszę o wnioski w sprawie porządku obrad. Dodam iż zmiany mogą nastąpić po
głosowaniu w sprawie określonego wniosku za zgodą wnioskodawcy gdyż sesja zwołana była
w trybie nadzwyczajnym.
Brak wniosków.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Za: 8

Przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Przyjęto porządek obrad.
Ad. 4
Przewodniczący otworzył dyskusję.
S.Rzeszuciński: zmiany dotyczące WPF-a wynikają ze zmiany realizacji projektu OPS-u.
Projekt zakładał wykonanie w roku 2017 jednak z uwagi na wydłużenie czasu realizacji na
lata 2017-2018 konieczne jest dokonanie zmiany w planie finansowym. Zmiany to również
konsekwencja zmian w budżecie co jest przedmiotem kolejnego punktu obrad.
M.Fuczek: zmiana dotyczy okresu a jak wygląda sprawa jeżeli chodzi o kwoty?
S.Rzeszuciński: jak zawsze mówimy tu o kosztorysie i koszty nie są tu obowiązujące, póki co
posługujemy się kosztami szacunkowymi które po przetargu mogą ulec zmianie. Póki co to
kwota 2 mln zł z czego 2017- 1 mln zł , 2018- 1 mln zł.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 8
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Branice
nr XXIV/229/17 z 9 stycznia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020
(Uchwała Nr XXX/304/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 5
Przewodniczący otworzył dyskusję.
S.Rzeszuciński: zmiany zostały przedstawione w projekcie i dotyczą poszczególnych
działów: OPS, kultura, drogi.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 461 006,88 zł w tym:
1) dochody bieżące- +72 077,61 zł
2) dochody majątkowe- -1 533 084,49 zł,
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 563 445,88 zł w tym:
1) wydatki bieżące – +80392,12 zł
2) wydatki majątkowe - - 1 643 838,00 zł
Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 102 439 zł.
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M.Fuczek: proszę o informację czego dotyczy zwiększenie środków o kwotę 5 tyś zł
środków na wynagrodzenia w OPS?
S.Rzeszucińki: otrzymaliśmy wniosek Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
o zwiększenie w ramach funduszu wynagrodzeń OPS-u w związku z realizacją dodatkowych
zadań. Środki te są w ramach funduszu OPS-u.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 8 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy
(Uchwała Nr XXX/305/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 6
Przewodniczący otworzył dyskusję.
S.Rzeszuciński: w przypadku tego jak i kolejnego punktu mamy do czynienia z realizacją
zadań w okresie dwuletnim z 10-cio letnim okresem spłaty kredytu, a zadanie to tworzenie
parkowych miejsc spotkań w miejscowościach -w tym punkcie to Jakubowice i Wysoka,
w następnym Lewice i Wódka.
M.Nowak: gdzie będzie zaciągany kredyt?
S.Rzeszuciński: w tej sprawie będzie ogłoszony przetarg, jednak z dotychczasowych
doświadczeń mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć iż może to być BS
Namysłów (filia Branice). W tym roku mieliśmy dwa przetargi i żaden inny bank nie złożył
oferty, ale zobaczymy jak będzie w tym przypadku.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(budowa „Parkowych miejsc spotkań w Jakubowicach i Wysokiej”)
(Uchwała Nr XXX/306/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 7
Przewodniczący otworzył dyskusję.
S.Rzeszuciński: jak wspomniałem wcześniej sprawa jest analogiczna.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(budowa „Parkowych miejsc spotkań w Lewicach i Wódce”)
(Uchwała Nr XXX/307/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 8
Przewodniczący otworzył dyskusję.
J.Mokrzycki: chciałbym się zwrócić do Pana Andrzej Maksymowicz, który przeprowadzał
procedurę konsultacji społecznych
w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego
w Branicach. Panie Andrzeju ilu mieszkańców ulicy Żymierskiego uczestniczyło
w głosowaniu i jaką nazwę najczęściej wskazywali?
A.Maksymowicz: zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Branice w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie, w konsultacjach mogli uczestniczyć
mieszkańcy Branic. Nie było zatem konieczności ani potrzeby weryfikowania ankiet pod
kątem zamieszkania przy danej ulicy. Jedynym kryterium było – mieszkańcy Branic- a nie
ulicy Żymierskiego. Na podstawie złożonych ankiet i informacji sporządzono informację
o wynikach konsultacji z czego 75 wskazywało na nową nazwę ulica Piastowska a 54
ankiety i 2 informacje na nazwę ulica Główna. Dlatego też przygotowano projekt uchwały
wskazując nową nazwę ulicy Piastowska.
B.Pospiszyl: jako pierwszy uprzedzając zapisy ustawy która narzuca zmianę nazw ulic
wnioskowałem o zmianę nazwy ulicy Żymierskiego. Myślałem że sprawa jest naturalnie
prosta i sam uzasadniając wskazałem nową nazwę ulica Główna, która wynika z historii
Branic i chętnie dla zainteresowanych rozszerzą tę informację. Zdziwiłem się że mimo
historycznych przesłanek przyjęto inną nazwę, która w żaden sposób nie wpisuje się
w historię Branic a mianowicie ulica Piastowska. Na tych ziemiach nigdy nie było Piastów.
Proszę zatem Radnych o rozważenie każdej możliwości zanim zapadnie ostateczna decyzja
i to bez podtekstów politycznych.
Z. Telega: chciałbym złożyć wniosek o nadanie nowej nazwy tj. ulica Biskupa Marcina
Nathana. Mamy miasteczko miłosierdzia i moim zdaniem ta nazwa doskonale pasuje. Można
by jeszcze poczekać i przeprowadzić kolejne konsultacje tak aby więcej mieszkańców mogło
się wypowiedzieć w tej sprawie.
M.Fuczek: przeprowadzenie konsultacji społecznych jest warunkiem niezbędnym
i koniecznym do procedowania a w konsekwencji do podjęcia stosownej uchwały. Wynika to
bezpośrednio z przepisów prawa i takie konsultacje odbyły się oraz znamy ich efekt. Nie są
one jednak wiążące przy podejmowaniu decyzji a jedynie wskazują na zdanie mieszkańców
biorących udział w tych konsultacjach. Dlatego też zaprosiłem dziś radnych Młodzieżowej
rady Gminy Branice bo ich również to dotyczy. Wiemy doskonale że nie wszyscy mieszkańcy
wzięli udział w konsultacjach i głosy tych którzy nie uczestniczyli są również dla nas
sygnałem, że mieszkańcy mają swoje zdanie na ten temat.
B.Pospiszyl: jestem mieszkańcem ulicy Żymierskiego i rozmawiałem z wieloma
mieszkańcami tej ulicy, którzy mówili że nie brali udziału w konsultacjach ale ich zdaniem
nazwa ulica Główna jest właściwa i taka winna zostać wybrana. Tych sygnałów miałem
bardzo dużo.
M.Fuczek: Panie Stefanie proszę o informację prawną w sprawie konsultacji społecznych
w kontekście podjęcia przez radnych uchwały.
S.Grefling: oczywiście konsultacje społeczne są elementem niezbędnym do przeprowadzenia
procedury zmiany nazwy ulicy natomiast nie są wiążące przy podejmowaniu decyzji.

J.Mokrzycki: składam wniosek o nadanie nowej nazwy ulicy na nazwę ulica Główna.
M.Nowak: Panie Andrzeju a skąd nazwa ulica Piastowska?
M.Fuczek: pozwolę sobie odpowiedzieć Panu na to pytanie. Otóż konsultacje zostały
przeprowadzone prawidłowo. Podstawą do wyboru nowej nazwy ulicy były składane ankiety.
Na podstawie złożonych ankiet ustalono, że największą liczbę głosów zdobyła nazwa ulica
Piastowska która znalazła się w ankiecie w pozycji własna propozycja. Jak wiemy w ankiecie
były podane trzy propozycje: ulica Główna, ulica Długa oraz własna propozycja mieszkańca.
Stąd też w projekcie uchwały jest ulica Piastowska.
B.Pospiszyl: chciałbym zaapelować do Radnych. Proszę przed wyborem dokładnie się
zastanowić i podjąć odpowiedzialną decyzję. Moim zdaniem rozsądnym byłoby podjęcie
decyzji i dokonanie zmiany na nazwę ulica Główna.
M.Nowak: nie dotarliśmy pewnie do wszystkich mieszkańców i te sygnały są również bardzo
ważne.
M.Fuczek: nie chciałbym powiedzieć że ktoś ma rację a ktoś nie. Poruszamy się i musimy
poruszać w granicach prawa ale z wrażliwością na głosy mieszkańców i to nie tylko te
wyrażone w formie ankiet ale również te wypowiadane w rozmowach.
Zatem mamy dwa wnioski:
Pierwszy wniosek Radnego Z. Telegi o zmianę uchwały poprzez dokonanie zmiany nazwy
ulicy na nową nazwę ulica Biskupa Marcina Nathana.
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Za: 1 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 5
Wniosek nie został przyjęty.
Drugi wniosek Radnego J.Mokrzyckiego o zmianę uchwały poprzez dokonanie zmiany
nazwy ulicy na nową nazwę ulica Główna:
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek
Za: 3 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2
W głosowaniu nie wziął udziału- mimo obecności - jeden radny.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał zmieniony projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 4 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0
W głosowaniu nie wziął udziału- mimo obecności- jeden radny.

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany ulicy „Żymierskiego”
w Branicach na nazwę ulicy Główna
(Uchwała Nr XXX/308/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 9
Przewodniczący otworzył dyskusję.
I.Kopaniecka: w miesiącu czerwcu podejmowaliście Państwo uchwałę w sprawie sieci
przedszkoli. Jak się okazało o ile sieć szkół podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym
o tyle sieć przedszkoli już nie. W przedmiotowej uchwale był zapis o publikacji stąd
konieczność uchylenia poprzedniej uchwały i podjęcia identycznej z tym że bez konieczności
publikacji.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 8 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu planu
sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Branice.
(Uchwała Nr XXX/309/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 10
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 8 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Branice
(Uchwała Nr XXX/310/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 11
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z.Telega: ilu jest uczniów w szkole w Uciechowicach?
I.Kopaniecka: musimy opierać się na danych z końca roku gdyż na ten moment nie mamy
takich danych a będą one znane dopiero po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Było tam 16
uczniów i 8 przedszkolaków z czego dwoje z poza naszej Gminy. Mamy jednak sygnały że ta
liczba będzie mniejsza i może to być około 10 dzieci w szkole i 4 w przedszkolu. Należy
dodać że przewidywane koszty utrzymania tej placówki to około 700 tyś zł. W chwili obecnej
czekamy na arkusz od Pani Horodyskiej, która została nowym dyrektorem tej placówki.
J.Mokrzycki: czy jest jakiś okres przez który musimy utrzymywać tę placówkę?
I.Kopaniecka: generalnie sprawa jest trudna i w obecnym stanie jest to minimum rok czasu.
Nie znamy powodów dla których twierdzi się że gmina nie chce dobra dzieci a tylko chce
zlikwidować tę szkołę. To nie jest prawda to właśnie w trosce o dobro dzieci Wójt chce
zapewnienia najlepszych warunków dla dzieci ale rachunek ekonomiczny w tym przypadku

też jest ważny. Trzeba tu wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Gdyby była wola współpracy
ze strony stowarzyszenia to mogłoby być tak że we wrześniu wszystkie dzieci podjęłyby
naukę w nowych szkołach a pozostał by sam budynek. Niestety takiej woli nie było i obecnie
sytuacja jest jaka jest. Czy uważacie państwo że klasa z 1 uczniem to klasa warunkująca
rozwój dziecka? A tak najprawdopodobniej będzie.
Z.Telega: a ilu jest nauczycieli?
I.Kopaniecka: jak wspomniałam opieram się na wcześniejszych danych, było 14 nauczycieli.
Cokolwiek by się nie działo obecnie musimy przejąć prowadzenie tej szkoły chociaż nie
ukrywam że z chwilą przejęcia, rozpocznie się procedura zamykania z uwagi na powyższe
fakty.
Z.Telega: ile będzie pierwszych klas i ilu uczniów w Branicach?
I.Kopaniecka: będą 2 klasy po 14-15 uczniów.
Z.Telega: jedna klasa to tyle co cała szkoła w Uciechowicach.
M.Fuczek: byłem na kilku spotkaniach w sprawie tej szkoły. Wskazywałem wszystkie
aspekty i możliwości. Zauważyłem że przy takiej ilości dzieci to można mówić
o indywidualnym trybie nauczania co winno przekładać się na wyniki, jednak tego nie można
było już zauważyć. Dodatkowo zwracałem uwagę na rozwój dzieci i np. zadałem pytanie jak
mają wyglądać zajęcia z wychowania fizycznego gry zespołowe itp. w takiej szkole.
T.Sega: Panie Wójcie jakie jest Pana stanowisko ponieważ wiele się mówi i wiele jest
niedopowiedzeń.
S.Baca: jak państwo wiecie to stowarzyszenie wypowiedziało umowę prowadzenia tej
placówki. Musimy ją przejąć a uwzględniając zapisy karty nauczyciela, bo tylko takie
zatrudnienie nauczycieli wchodzi w rachubę, spowoduje olbrzymie obciążenie budżetu
Gminy. Chcę dobra dzieci i ich rozwoju ale nie da się tego zapewnić w takiej placówce gdzie
jest mało dzieci przy takich kosztach. To nie jest wykonalne i twierdzenie że Gmina chce
przejąć szkołę żeby ją zlikwidować jest po prostu kłamstwem. Nie chcieliśmy ale zostaliśmy
zmuszeni do jej przejęcia. Środki chcę utrzymać ale wolałbym je zainwestować w palcówki
istniejące osiągające wyniki a przede wszystkim gwarantujące rozwój dzieci. Byłem i jestem
za rozwojem dzieci i młodzieży to nasza przyszłość ale nie można ich traktować jako kartę
przetargową. Trudno mi zrozumieć takie a nie inne postępowanie osób które twierdzą że chcą
ich dobra a działają na ich szkodę. Takie jest moje zdanie i stanowisko.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 6
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
W głosowaniu nie wziął udziału -mimo obecności - jeden radny.

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w przejęcia prowadzenia Szkoły Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach
(Uchwała Nr XXX/311/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 12
Przewodniczący otworzył dyskusję.
I.Kopaniecka: w związku z przejęciem szkoły w Uciechowicach oraz na podstawie
dokonanej analizy musimy dokonać zmian w przedmiotowym temacie godzin nauczycieli na
stanowiskach kierowniczych. W części przypadków SA to ograniczenia godzin ponieważ
uważam że dyrektor w pierwszej kolejności musi działać w zakresie dobrego zarządzania
jednostką a prace dydaktyczne, praca z uczniami to wyjątek. Dopiero takie działanie
przyniesie korzyści dla placówek. Takim przypadkiem ograniczenia godzin jest przypadek
dyrektora we Włodzieninie.
M.Fuczek: czy Pan dyrektor o to wnioskował?
I.Kopaniecka: nie, jest to efekt dokonanej analizy, uważam że to właściwy krok.
M.Fuczek: zauważyłem również zmniejszenie godzin w przedszkolu wraz ze żłobkiem.
I.Kopaniecka: tak, również tam nastąpiło ograniczenie godzin dla dyrektora.
M.Fuczek: czy takie ograniczenie nie spowoduje deficytu kadrowego i konieczności
zatrudnienia innych osób?
I.Kopaniecka: nie, godziny zostaną rozdysponowane na istniejące etaty- osoby.
M.Fuczek: czyli ograniczamy godziny z jednej strony z drugiej to nadgodziny dla innych
nauczycieli, a jak to się ma do zmniejszającej się liczby uczniów?
I.Kopaniecka: póki co liczba dzieci nie ulega zmniejszeniu. Zmniejszenie nastąpi wg danych
demograficznych w przyszłych latach.
R.Lenartowicz: ilu jest nauczycieli którzy pracują a mogliby przejść na emeryturę?
I.Kopaniecka: póki co żaden. Dyrektorzy na bieżąco weryfikują kadry oraz podejmują
stosowne kroki w tym temacie.
M.Nowak: w chwili obecnej nie zauważa się tendencji do zwalniania nauczycieli i mam
nadzieję że będą stosowane rozwiązania aby zapewnić ciągłość zatrudnienia mimo sugestii że
może to być inaczej i takie zwolnienia nastąpią.
M.Fuczek: zawsze trzeba podejmować słuszne decyzje a my jako radni sprawując mandat
radnego musimy na to patrzeć z perspektywy radnego a nie tylko z punktu widzenia
codziennych zajęć czy zawodów.
I.Kopaniecka: jak wspomniałam z danych wynika że problemy z ilością uczniów czyli
oddziałów to lata 2019-2020 i wtedy trzeba będzie podejmować nie zawsze łatwe decyzje.
J.Mokrzycki: odnosi się Pani do danych z ubiegłego roku a może warto by było oprzeć się
na bieżących danych w zakresie godzin i wynagrodzeń?
I.Kopaniecka: oczywiście ale ta uchwała dotyczy finansowania danej jednostki i godzin nic
więcej. Wynagrodzenia to szerszy temat.
J.Mokrzycki: co do wynagrodzeń to warto zobaczyć na oświadczenia majątkowe i wiele się
wyjaśni.
M.Nowak: w szkolnictwie jest wiele zmian i póki co musimy zajmować się tymi sprawami na
bieżąco. Ewentualne problemy jakie powstaną będą rozwiązywane w okresie późniejszym.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 5
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia
tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli
(Uchwała Nr XXX/312/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13 Zakończenie
M.Fuczek: na zakończenie chciałem zwrócić uwagę iż niebawem odbędą się dożynki gminne
i jak to miało miejsce w poprzednim roku, można zorganizować konkurs koron
dożynkowych. Organizatorem byłaby Rada Gminy Branice. Proszę państwa o opinie oraz
wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 500,00zł z funduszu Rady Gminy na nagrodę
w tym konkursie.
W związku z brakiem uwag przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wniosku
o przekazaniu kwoty 500,00zł na nagrodę w konkursie koron dożynkowych.
Za: 7
Przeciw: 0
Wniosek przyjęty.

wstrzymało się: 1

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono: 11:30
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

