
Protokół Nr XXVIII/13  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 18 lutego 2013 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatowy, 
Jolanta Brzeszczak – Radna Powiatowa, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy  
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. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań 

zawartych w Gminnym Programie na 2012r. 
12. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013 rok. 
13. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice. 
17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 

kwietnia 2011 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3ścieków w 2013 

roku. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości w Branicach 
(garaże).  

22. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice.  



23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Branice Porozumienia 
Międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej 
Energii Elektrycznej.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach    
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
25. Podjęcie stanowiska dla Gminy Branice w sprawie stacjonowania karetki.  
26. 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 12. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.  
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad czterech projektów uchwał. Dwa 
dotyczą gospodarki ściekowej, jeden w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 

ścieków w 2013 roku, a drugi jest w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice. Dwa kolejne 
to porozumienia. Pierwsze to porozumienie w sprawie zawarcia przez Gminę Branice 
Porozumienia Międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy 
Zakupowej Energii Elektrycznej, drugie porozumienie jest w sprawie przystąpienia do 
realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
Przewodniczący proponuje, aby projekt uchwały dot. dopłaty do 1m3 ścieków został 
umieszczony jako punkt 19 porządku obrad.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 ścieków w 2013 roku 
Za: 12     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
Podjecie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie  zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice. 
Za: 12      Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0 



 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Branice Porozumienia Międzygminnego 
o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii 
Elektrycznej. 
Za: 12      Przeciw: 0      Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach 
konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Za: 11      Przeciw: 1      Wstrzymało się: 0 
 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad 
Za: 11      Przeciw: 0      Wstrzymało się: 1 
 
 
Ad. 4. 
Protokół przyjęto. 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do 
protokołu).  
R. Chuchla zapytał jakie są koszty i z czego są opłacane oświetlenia kościołów w gminie. 
Wójt odpowiedziała, że jest to oświetlenie publiczne. 
R. Chuchla zapytał na jakiej podstawie będzie robiony dobór dróg, które zostaną 
remontowane czy nie powinny być typowane po zimie. 
Wójt odpowiedziała, że na razie jest takie wstępne typowanie. Planuje się aby zrobić drogę 
 w Dzbańcach Osiedlu jako organizatora dożynek. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że jeśli chodzi o duże dziury to aby z nimi nie czekać do 
kwietnia tylko teraz robić to zimna masą i palnikiem zgrzewać. 
Wójt zgodziła się i powiedziała, aby zgłaszać takie miejsca. 
 
Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu). 
 
 
Ad.7. 
R. Telega w zastępstwie Przewodniczącego (J. Kawulok) powiedział, że odbyło się jedno 
spotkanie Komisji Rolno-Ekologicznej pracowali nad porządkiem obrad sesji. 
R. Malewicz powiedział, że odbyły się 3 posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej 
pracowali nad  uchwałami ściekowymi, które pochłonęły dużo czasu. Wypracowaliśmy 
trochę mniejszą stawkę. Spotkaliśmy się z przychylnością pani Wójt oraz pani A. Kruczek 
kierownik SZBGK w Branicach, pracowaliśmy również 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.  
R. Mokrzycki powiedział, że spotkali się trzy razy ( załącznik do protokołu)  
Wyszedł r. Czyszczoń. 
R. Chuchla zwrócił się do radnego Mokrzyckiego i powiedział, że to jest ważne co pan nam 
tu powiedział, dobrze by było jakbyśmy dostawali te protokoły. Zapytał również czy zadania 
zlecone są finansowane w 100% przez państwo, oraz jaka jest liczba wniosków które zostały 
przyjęte, a ile zostało odrzuconych.  
 
Ad.8. 
Przewodniczący nie udzielił odpowiedzi na interpelacje gdyż na poprzedniej sesji ich nie 
złożono. 
 
Ad 9 
R. Czepczor 3 int. 
R. W. Lenartowicz 1 int. 
R. Szyhyński 1 int. 
R. Malewicz 1 int. 
 
Ad 10. 
Przewodniczący powiedział, że wpłynęła odpowiedź od Dyrektora Butry z ANR dot. prawa 
pierwokupu Dzierzkowic. 
R. Chuchla powiedział, że jeśli Starosta nie jest w stanie pilnować i dbać o drogi to jest to 
katastrofa, żeby dzieci nie mogły dojechać bezpiecznie do szkoły to jest coś 
nieprawdopodobnego.  
R. Telega zapytał jak wygląda sytuacja ze zbiornikiem we Włodzieninie czy coś się dzieje w 
tej sprawie. Chciałby otrzymać wyczerpującą informację na ten temat.  
R. Mokrzycki zapytał o sprawę, która była poruszana na poprzedniej sesji, która dotyczyła 
karetek pogotowia a dokładnie dyspozytorów którzy przyjmują zgłoszenia i wysyłają karetki. 
Powiedział, że jak dzwoni się po karetkę do starszej osoby to dyspozytorzy przeciągają aby 
jak najpóźniej wysłać ta karetkę. Starsi ludzie przeżywają mają zastawki i są mocniejsi, ale 
niestety młodzi ludzie nie mają takich szans gdy karetka przyjeżdża do 15 minut są szanse na 
przeżycie, ale z każdą minuta szanse na przeżycie maleją.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że w środę 13 lutego był u marszałka i rozmawialiśmy  
o karetce dla Branic. Potrzeba, aby każda karetka była wyposażona kompletnie. zarzucił, że 
Rada pracuje tylko nad materiałami na sesje, a o innych rzeczach i sprawach juz nie myśli.  
T. Krupa powiedział, że jeśli nie będziemy zgrani w sprawie zbiornika we Włodzieninie i nie 
będziemy o to walczyć to o nas zapomną. Powiedział, że będzie zbierał podpisy mieszkańców 
gminy pod petycja w tej sprawie. Jest teraz taka sytuacja, że godz. 15-16 ciśnienie spada i jest 
brak wody i że wcześniej gdy był zbiornik nie było takiego problemu. Powiedział, także że 
radny Chuchla ma rację, że autobusy nie dojechały i lekcje się nie odbyły. Trzeba system 
bezpieczeństwa wzmocnić.   
J. Brzeszczak powiedziała, że dyspozytorzy nie zawsze są mili dla osób dzwoniących to nie 
jest wina Starosty czy radnych tylko wina samego dyspozytora. Proszę zgłaszać takie 
incydenty. Poinformowała, że wie iż Rada Gminy pracuje nad możliwością aby karetka 
stacjonowała w Branicach. Wyjaśniła, że problem nie jest z samą karetka tylko z kontraktem 
na nią, ale trzeba o to zabiegam w miarę możliwości będę pomagać.  



Sołtys Burakiewicz powiedział, że aby się nie dziwić, że osoby starsze idą po zapomogę do 
OPS-u, ale dziwię się osobom młodym, że one idą gdzie mogły by pracować ale mówią, że im 
się należy. 
Wójt odpowiedziała, że nie możemy im nakazać pracy. 
Sołtys Modzelewski powiedział, aby na drodze relacji Lewice – Zubrzyce postawić znaki  
i ustalić organizacje ruchu. Wodę nie sprzedawać na m3 tylko lepiej na kg bo jest w niej tyle 
kamienia, ze on zatyka. Przedstawił taki pomysł aby laski, które zostały wycięte zalesić.  
W Boboluszkach przy rzece i przy polach gałęzie utrudniają ludziom pracę, prosił o  
pozwolenie na winkę lub o pozwolenie na przycięcie gałęzi. Drogi polne lepiej wydzierżawić 
niż je sprzedawać.  
Wójt odpowiedział, że droga relacji Lewice – Zubrzyce nie jest jeszcze oddana do użytku, ale 
zlecono juz zakup słupków i znaków na ta drogę. SANEPID bada każdego miesiąca wodę  
i kamień znajdujący się w niej, ale póki co on nie zagraża. Musimy budować stację 
uzdatniania wody bo w wodzie też mamy mangan i mamy na to tylko pozwolenie czasowe. 
Zalesianie, pasy wiatrołomy sami mieszkańcy wycinają jest to kradzież drzewa. Rzeki  
i gałęzie jeśli Spółka Wodna zwraca się z podaniem o wycinkę i przycinkę drzew to się 
zgadzamy. Sądzę, że większość tych dróg będzie wydzierżawiana.  
R. Krupa powiedział, że bardzo podoba mu się postawa pani Wójt. Jesteśmy lekceważeni. 
Również z komisji ds. rolnictwa w Starostwie zostało wysłane pismo w sprawie Dzierżkowic. 
Sołtys Wojciechowski powiedział, że przeprowadził się do Dzierzkowic prawie dwa lata temu 
i juz wtedy słyszałem, że Spółdzielnia ma zostać sprzedana.  
R. Chuchla powiedział, aby zmienić kontener przy ul. Słonecznej na większy i aby go cofnąć. 
Wójt odpowiedziała, że był taki pomysł i chcieliśmy zwiększyć ten kubeł, ale to wiązało się  
z większą opłata za śmieci mieszkańcy nie wyrazili na to zgody więc musi zostać tak jak jest.   
Sołtys Semanyszyn powiedział, ze jak odśnieżają w Wódce to aby tego odgarniętego śniegu 
nie zostawiali pod przystankiem bo ludzie maja problem z dotarciem do niego bo jest 
zasypany.  
Sołtys Szumlewicz powiedział, że fundusz sołecki ustala się we wrześniu gdzie nie wiadomo 
co się może zdarzyć w przyszłym roku i na co zaplanowane pieniądze w razie potrzeby mogą 
pójść. Wcześniej można było zmienić fundusz sołecki teraz już nie można. Czy na te rzeczy, 
które wyskoczą niespodziewanie będą jakieś inne środki. 
Wójt odpowiedziała, że nie można zmienić funduszu sołeckiego, ale jeśli cos takiego się 
zdarzy to będzie to można zrobić tylko wtedy przestaje to być funduszem sołeckim tylko staje 
się to funduszem gminnym i nie otrzymamy 20% zwrotu od poniesionych kosztów. 
Wojewoda nam tego po prostu nie zwróci.   
Przewodniczący zarządził przerwę 
Wznowiono obrady 
Wyszedł r. Telega oraz r. Lenartowicz 
 
Ad. 11. 
     
Brak uwag to sprawozdania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Sprawozdanie przyjęto. 
 
Ad.12. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  na 2013 rok  

 
 

(Uchwała Nr XXVIII/237/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 13.  
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017 

 
(Uchwała Nr XXVIII/238/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 14.  
Skarbnik powiedział, że jest nowy wzór WPF – u, który musimy uchwalić. Teraz jeszcze 
doszła Nysa w związku z którą opłaty zaplanowane na ten rok nie będą opłacane dopiero od 
przyszłego roku.   
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

(Uchwała Nr XXVIII/239/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 15.  
Skarbnik powiedział, że za te pieniądze, które były planowane na wpłatę do Nysy jest zmiana 
na dopłatę do wody. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie 
 

(Uchwała Nr XXVIII/240/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.16. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyj ęcia Programu opieki nad zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice 

 
(Uchwała Nr XXVIII/241/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.17. 



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 zmieniająca uchwałę Nr VI/49/11 Rady Gminy Branice  
z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia 

inkasentów 

 
(Uchwała Nr XXVIII/242/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

 

Ad.18. 

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 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 (Uchwała Nr XXVIII/243/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.19. 

Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
R. Chuchla zapytał skąd wzrost opłaty abonamentowej, co jest z ludźmi którzy nie mają 
kanalizacji.  
Wójt odpowiedziała, że będziemy od nich żądać aby mieli podpisaną umowę z Zakładem 
Komunalnym. Przedtem Zakład Komunalny odbierał ścieki i wylewał na daną łąkę, teraz już 
tak nie będzie bo jest gdzie to wylewać jest nowa Oczyszczalnia Ścieków.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 9    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 

ścieków w 2013 roku 
 

(Uchwała Nr XXVIII/244/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.20. 

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 zatwierdzenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych 
 

(Uchwała Nr XXVIII/245/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.21. 

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 wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości 

 
(Uchwała Nr XXVIII/246/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

 

Ad.22. 

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 wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice. 
 

(Uchwała Nr XXVIII/247/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad.23. 

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 zawarcia przez Gminę Branice Porozumienia 

Mi ędzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa 

w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 
 

(Uchwała Nr XXVIII/248/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Wrócił r. Lenartowicz 
 
Ad. 24. 
 
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 przystąpienia do realizacji wspólnego projektu 

w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 

współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 
(Uchwała Nr XXVIII/249/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 25. 
Przewodniczący zapytał zgromadzonych radnych jakie treści powinno zawierać takie 
stanowisko i na co powinniśmy zwrócić uwagę.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że stanowisko powinno być krótkie i konkretne. Chcemy 
aby w Branicach stacjonowała karetka i  aby ta karetka była w pełni wyposażona.   
 
 
 
 
Ad. 25. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
 
A. Iluk 
 


