Protokół Nr XX/12
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 21 maja 2012 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Danuta Frączek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego
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 o stanie bezrobocia w Gminie Branice.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XIV/123/11 z 19 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata
2012-2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (wykonanie dokumentacji kanalizacji
miejscowości Branice)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (wykonanie dokumentacji parkowych
miejsc spotkań).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (budowa przepompowni ścieków
Wysoka Boboluszki oraz wykonanie tranzytu kanalizacji do Branic).
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody dot. dzierŜawy nieruchomości (działka nr
246/4 połoŜona w miejscowości Branice).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody dot. dzierŜawy nieruchomości (działka nr
246/3 i działka nr 556/1 połoŜone w miejscowości Branice).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody dot. sprzedaŜy nieruchomości (działka
niezabudowana Nr 36 połoŜona w miejscowości Uciechowice).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody dot. sprzedaŜy nieruchomości (działka nr
259/1 połoŜona w miejscowości Włodzienin).
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznego Ŝłobka, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Branice.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków
i klubów dziecięcych.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyŜywienie w Ŝłobkach
prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
27. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14.
Ad. 3
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zaciągnięcia
poŜyczki na remont Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej.
R. Chuchla powiedział, Ŝe do punktu 22 były 2 wnioski na komisjach i sygnalizował, Ŝe
będzie składał wniosek dla dyrektora Krzysztofa Nazimka. Dodał, Ŝe dzisiaj ma ten wniosek.
|Zaproponował aby punkt dot. przyznania medalu ,,ZasłuŜony dla Gminy Branice’’ został dziś
przegłosowany. Powiedział, Ŝe mówiąc do radnych stoi plecami do pani Wójt i ze względu na
zajmowane stanowisko i na to, Ŝe to kobieta proponuje aby wróciła na miejsce obok
przewodniczącego.
Wójt odpowiedziała, Ŝe na obradach jest gościem. Rada rządzi z przewodniczącym, a nie
Wójt. Fakt siedzenia plecami nie obraŜa ją. Dziękuje za te słowa, ale pozostanie na miejscu.
R. Malewicz powiedział, Ŝe miał moŜliwość uczestniczyć w innych sesjach i tylko pani Wójt
siedzi z boku.
Wójt odpowiedziała, Ŝe nie do końca. Chyba tylko Pani burmistrz z Baborowa siedzi z przodu
Przewodniczący poinformował, Ŝe podda to pod głosowanie.
R. Telega stwierdził, Ŝe powinno się uszanować wolę pani Wójt.
R. W. Lenartowicz złoŜył wniosek aby zdjąć pkt. 22 z porządku obrad. JuŜ dzisiejsza sesja
pokazała, Ŝe jest chaos.
R. Nowak poprosił, aby dodatkowo przedstawić argumenty do kaŜdego kandydata.
R. Chuchla składa wniosek przeciwny. W planie mamy to zaplanowane na maj.
Przewodniczący powiedział, Ŝe powinniśmy się trzymać planu.
R. W. Lenartowicz stwierdził, Ŝe plan jest planem, ale powinno się to omówić na komisjach.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ściągnięcie punktu 22 i przeniesienie go
na sesje czerwcową.
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki (jako punkt 22).
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Za: 13
Przeciw: 0
R. W. Lenartowicz nie uczestniczył w głosowaniu.

Wstrzymało się: 0

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, Ŝe na Komisji Rolno-Ekologicznej pracowali nad porządkiem obrad
sesji
R. Malewicz powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowo – Finansowej w dniu 15 maja
pracowali nad porządkiem obrad sesji. Dodał, Ŝe na bieŜąco kontroluje budowę drogi Lewice
– Zubrzyce.
R. Czepczor powiedziała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowali nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, Ŝe odbyło się jedno posiedzenie Komisji Realizacji Zadań
Społecznych, Oświatowych i OSP na którym zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej
sesji.
R. Mokrzycki poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna na posiedzeniach zajmowała się kontrolą
budŜetu i wnioskiem dot. absolutorium.
Ad.8.
Przewodniczący udzielił informacji.
R. Czyszczoń zapytał o kosze na śmieci.
Wójt powiedziała, Ŝe zostały juŜ zakupione. Będą koło budynku stodoły, willi i za Gminną
Spółdzielnią.
Ad 9
Interpelacje zgłosili:
R. Mokrzycki – 1int.
R. Russ – 1 int.
R. Czepczor – 1 int.
Ad 10
R. Malewicz zasugerował, aby zgłosić się do powiatu w sprawie naprawy drogi Branice –
Bliszczyce. Jest to najgorsza droga.
R. Telega stwierdził, Ŝe chyba radny Malewicz nie jechał z Wysokiej do Pilszcza.
R. Malewicz powiedział, Ŝe był objazd. Zapytał kiedy gminne drogi zacznie się łatać. Wyraził
zadowolenie, Ŝe pomaga się powiatowi przy poboczach, ale Ŝeby sołectwa równieŜ otrzymały
pomoc. W zeszłym roku było jej aŜ nadto.

Wójt powiedziała, Ŝe zostanie wysłane pismo z urzędu do Starostwa Powiatowego z
interpelacją radnej G. Czepczor. Sołtys Jan Burakiewicz mówił, Ŝe powiat zaczął
odkrzaczanie. Udzieliła więcej informacji. Nasze drogi teŜ będziemy odkrzaczać.
Wszedł radny Tadeusz Krupa
Przewodniczący powitał R. Tadeusza Krupę
R. W. Lenartowicz powiedział, Ŝe robią, ale to przerasta
Wójt powiedziała, Ŝe z części dróg postarają się wywieść i zaczną kosić.
R. Chuchla powiedział, Ŝe wczoraj był na tamie. Robimy na powiatowym, ale o swoje teŜ
musimy dbać. Zapytał na jakim etapie jest sprawa parkingu przed sklepem Biedronka i
przygotowanie basenu do sezonu letniego.
Wójt odpowiedziała, Ŝe te krzaki na tamie sprawdzi. W sprawie parkingu administracyjnie
wykonano wszelkie zadania. Mówiono o tym teŜ w mediach. Nie ma chęci właściciela,
nastąpiła spychoterapia. Wójt zaznaczyła, Ŝe ostatnim naszym zadaniem moŜe być jedynie
zawiadomienie inspektora budowlanego. Udzieliła informacji odnośnie basenu w Branicach.
R.R. Lenartowicz powiedział, Ŝe studzienka przy przystanku zapada się i zaproponował aby
kosić na dwie kosiarki, Ŝeby było równomiernie wykoszone. Poprosił teŜ o postawienie lustra.
Wójt zapowiedziała, Ŝe będą zakupione 3 lustra.
R. Czyszczoń powiedział, Ŝe radny Chuchla poruszył sprawę basenu, czy moŜna zrobić tak
aby były 3 dni darmowe dla dzieci szkolnych.
Wójt odpowiadając zgodziła się na to, dodatkowo potwierdzając, Ŝe zawsze jest tak robione.
R. Mokrzycki zapytał o to czy zostanie wykończony cmentarz komunalny.
Wójt odpowiadając powiedziała, Ŝe nie wie, ale rozezna się w sytuacji.
R. Nowak poprosił aby boisko w Branicach Zamku było częściej koszone.
Wójt powiedziała, Ŝe była przeprowadzka i pan, który kosił przenosił rzeczy, ale juŜ powrócił.
R.W. Lenartowicz powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o rozdrabnianie to zwracamy się o pomoc do
radnego Tadeusza Krupy. Powiedział, aby nie oszczędzać na koszeniu.
R. Chuchla zapytał o rodzinę Kijewskich. Czy jak zajdzie potrzeba czy gmina udzieli
pomocy.
Wójt powiedziała, Ŝe trzeba się zgłosić do OPS-u.
R. Malewicz zwrócił się do sołtysów z wiadomością, Ŝe koło 20-tego ma być rozprawa w
sprawie jednego sołtysa. Zaproponował czy mogliby podpisać opinie dla tego sołtysa bo to
moŜe pomóc.
Sołtys Modzelewski zapytał po co było to oddawane do sądu.
R. Malewicz odpowiedział, Ŝe „mleko jest juz rozlane”
R. T. Krupa powiedział, Ŝe wszystkie interpelacje zbiera i dziękuję za zgłaszanie na emaila.
Podziękował za współpracę. Powiedział, Ŝe na odcinku Włodzienin – krzyŜówka jest juŜ
sprzątnięte. Sami mieszkańcy teŜ robią porządek. W naszej gminie zostało zrobione najwięcej
rowów. Chwała za prace sołtysom i radnym, bo to nie tylko powiat. Jako radny powiatowy
chciałbym zapytać, co dalej będzie z Ośrodkiem Zdrowia we Włodzieninie. Apteka z powodu
choroby pani z apteki od pewnego czasu jest zamknięta. Poszła informacja, Ŝe radny Krupa
chce zamknąć ośrodek zdrowia. Powiedział, Ŝe jest zaŜenowany. Nie Ŝąda sprostowania,
przeprosin. Pytał o mieszkania w ośrodku ale otrzymał informacje od Pani Wójt. Mieszkań w
gminie jest około 100 do adaptacji, remontu.
Wójt odpowiadając powiedziała, Ŝe w sprawie ośrodka zdrowia jest projekt uchwały o
sprzedaŜy tego budynku pod warunkiem prowadzenia tam działalności medycznej. Jest kilka
przesłanek sprowadzających do sprzedaŜ pierwsza to, Ŝe 1/3 budynku jest
niezagospodarowana. W ubiegłym roku został zakupiony nowy piec, w tym roku część dachu
i rynny. Przy podpisywaniu umowy dzierŜawy na 1 rok była mowa z paniami ze spółki, Ŝe
będzie sprzedaŜ. Nie sprzedajemy tylko po to aby sprzedać. Drugą przesłanką było
niezadowolenie mieszkańców, Ŝe gdy zachoruje doktor ośrodek jest zamknięty. W tamtym

roku rozmawiałam z paniami ze spółki. Nie przyjęto dziecka 12 –letniego bo nie miało
ksiąŜeczki. Poinformowałam o moŜliwości zgłoszenia skargi do NFZ. W tym roku teŜ była
podobna sytuacja. O sprawach jakości usług w tamtej placówce były prowadzone rozmowy.
Dodała, Ŝe z tego co wie to apteka ma zawieszoną działalność. Przy sprzedaŜy tego budynku
moŜna wnosić o utworzenie punktu aptecznego.
Przewodniczący powitał panią Dyrektor Frączek.
R. Czepczor zwróciła się do radnego T. Krupy i powiedziała, Ŝe była zgłaszana interpelacja
odnośnie odkrzaczania i łatania dziur na trasie Branice – Bliszczyce.
R. Chuchla zapytał o moŜliwość odtworzenia i dopuszczenia drogi na zalewie do ruchu.
Zapytanie skierował je do Pani Wójt jak i do radnego T. Krupy.
R.T. Krupa odniósł się do sprawy drogi na zalewie. Dodał, Ŝe dodatkowe straty poniosła
gmina Branice, Głubczyce. KaŜdą inwestycję naleŜy najpierw przemyśleć. Dodał, Ŝe kończą
waŜną inwestycję, budowę sali gimnastycznej i jeŜeli spłacą to w przyszłym roku ruszają z
łataniem dziur i dywanikami.
Na Sali nieobecny radny W. Lenartowicz
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura Rady Gminy i o spotkaniu
w Pietrowicach, które odbędzie się 25 maja 2012 roku.
Na Sali nieobecni radni: W. Lenartowicz, T. Sęga i G. Wąsik
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy.
Za :11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Po przerwie na sali nieobecni radni: G. Czepczor i W. Lenartowicz
Ad. 11.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach podziękowała za zaproszenie i udzieliła
informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice (załącznik do protokołu).
Wyszedł R. Chuchla
R. Czyszczoń zapytał czy tematy szkoleń z góry są narzucane czy wybierane. Czy te osoby,
które zostały przeszkolone czy monitoruje się co się z nimi dzieje?
P. Frączek wyjaśniła, Ŝe szkolenia są planowane po konsultacjach z doradcami zawodowymi,
którzy pytają bezrobotnych przychodzących do nich. Organizacja szkoleń grupowych wynika
z rozmów doradców. Realizujemy szkolenia na kaŜdą ilość spawaczy, ślusarzy. Dodała, Ŝe
monitorują.
Przewodniczący zapytał o dotacje na rozpoczęcie działalności, jak długo naleŜy prowadzić
taką działalność.
P. Frączek wyjaśniła, Ŝe obowiązek jest 12 miesięcy, a dokumenty do 2020 roku naleŜy
przechowywać. Około 75% firm utrzymuje się na rynku pracy.
Weszli do sali radni: G. Czepczor, W. Lenartowicz.
Przewodniczący zapytał o moŜliwość utworzenia stanowiska w zakresie branŜy
P. Frączek odpowiedziała, Ŝe tak.
R. Nowak zapytał czy jak by chciał załoŜyć działalność, a pracuje, to czy otrzymałby dotację
na zatrudnienie.
P. Frączek odpowiedziała, Ŝe w tym roku nie, ale ogólnie to tak.
R. Mokrzycki zapytał o statystyki długości pracy?
P. Frączek odpowiedziała, Ŝe to zaleŜy od osoby
R. Malewicz stwierdził, Ŝe w tym roku cienko z pracami społeczno – uŜytecznymi
P. Frączek powiedziała, Ŝe co roku spotyka się z burmistrzami i wójtem. Do końca stycznia
OPS zaopatruje w prace społeczno – uŜyteczne.
R. R. Lenartowicz powiedział, Ŝe bezrobotni jeŜdŜą do Głubczyc podpisać listę. Zapytał czy
nie moŜna dać jednego pracownika do Branic. Bezrobotni nie mają pieniędzy

P. Frączek odpowiedziała, Ŝe nie.
R. W. Lenartowicz powiedział, Ŝe jak ZUS wzywa to zwraca koszty. Zapytał czy teŜ tak moŜe
być.
P. Dyrektor odpowiedziała, Ŝe nie.
Ad. 12.
Skarbnik powiedział, Ŝe zmieniamy prognozę, zmieniamy kredyty i dlatego musimy zmienić
Wieloletnia Prognozę Finansową. Sama zmiana WPF wynika ze zmiany budŜetu na 2012 rok.
Wójt powiedziała, Ŝe jest autopoprawka i zostały uwzględnione sugestie radnych.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Branice
nr XIV/123/11 z 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2012-2015.
(Uchwała Nr XX/156/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budŜecie gminy
(Uchwała Nr XX/157/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(Uchwała Nr XX/158/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 1

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(Uchwała Nr XX/159/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Na sali nieobecny radny W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
(Uchwała Nr XX/160/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 2

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.
(Uchwała Nr XX/161/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody dot. sprzedaŜy
nieruchomości
(Uchwała Nr XX/162/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody dot. sprzedaŜy
nieruchomości
(Uchwała Nr XX/163/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody dot. sprzedaŜy
nieruchomości
(Uchwała Nr XX/164/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 21.
R. Malewicz powiedział, Ŝe na komisji były pytania i podeszliśmy do tego tak, Ŝeby to
społeczeństwo nie pozostawić bez opieki lekarskiej.
Wójt odpowiedział, Ŝe sprzedają na prowadzenie ciągłej działalności medycznej. Nie robi się
tego tylko po to aby sprzedać.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody dot. sprzedaŜy
nieruchomości
(Uchwała Nr XX/165/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 22.
PoŜyczka na remont Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej
Na komisjach nie była ta sprawa poruszana.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
(Uchwała Nr XX/166/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 23.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Ŝłobka, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Branice.
(Uchwała Nr XX/167/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 24.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
(Uchwała Nr XX/168/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 25
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych.
(Uchwała Nr XX/169/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 26
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
Na sali nieobecny radny W. Chuchla.

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za
wyŜywienie w Ŝłobkach prowadzonych przez Gminę Branice oraz warunków zwolnienia
od ponoszenia opłat.
(Uchwała Nr XX/170/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 27.
Przewodniczący przypomniał o poruszanej na komisjach sprawie związanej z
„STOWARZYSZENIEM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU POWIATU GŁUBCZYCKIEGO", którego
Prezesem jest pan Stanisław Wodyński.
Wójt powiedziała, Ŝe zostało ustalone Ŝeby całą sprawę przekazał do powiatu, poniewaŜ ma
to zasięg powiatowy.
Wyszła R. Czepczor
Na zapytanie przewodniczącego pani Wójt powiedziała, Ŝe moŜna odpisać i odpisze sama.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

