Protokół Nr XL/14
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 17 lutego 2014 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 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 w zakresie współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych
z Gminą Branice. - usunięto z porządku obrad
12. Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań
zawartych w Gminnym Programie za 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego w Wysokiej
wchodzącego w skład Przedszkola Publicznego w Branicach. – usunięto z porządku
obrad
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
18. 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2014 r.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 20142020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości.
22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie darowizny nieruchomości.
23. 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 10.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad.
Do sali weszła radna Grażyna Czepczor.
Wójt zawnioskowała o usunięcie z porządku obrad sesji punktu 11. Udzielenie informacji w
zakresie współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Gminą Branice, ponieważ dyrektor z
Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu nie może przyjechać. Zawnioskowała również o
usunięcie punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego
w Wysokiej wchodzącego w skład Przedszkola Publicznego w Branicach. Wnioskuje o
usunięcie tego punktu nie dlatego, że jest przekonana czy przekonały ją wszystkie działania
rady i działania Pani dyrektor. Wycofuje dlatego bo wiem, że wysoka Rada w większości tego
nie przegłosuje. Rozumie jest rok wyborczy. Panie i Panowie radni chcą zostać wybrani na
kolejną elekcje. W związku z tym nie ma sensu, aby wojowała z radą w tej sprawie.
Wszedł do sali radny Wojciech Chuchla.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt o usunięcie z porządku obrad
punktu 11.
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pani Wójt o usunięcie z porządku obrad
punktu 15.
Za: 7
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Jeden radny nie uczestniczył w głosowaniu.
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła posiedzenie na którym
zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Podziękował radnym Z. Telega, E.
Czyszczoń i Pani dyrektor za włączenie się w działania komisji Budżetowo-Finansowej.
Dzięki czemu od Komisji Budżetowo-Finansowej wyszła propozycja, aby wycofać ten punkt
dot. likwidacji przedszkola w Wysokiej. Uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez PUP

Głubczyce i Starostwo Powiatowe nt partnerstwa lokalnego. Dodał, że zaangażował się
również w ustalanie ceny za ścieki.
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu).
Ad.8.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad. 9.
Brak interpelacji.
Ad. 10.
Przewodniczący odczytał pismo Starostwa Powiatowego w Głubczycach w sprawie
zgłoszonych wniosków na poprzedniej sesji.
R. Krupa poprosił aby przybliżyć sprawę skrzyżowania przy Włodzieninie-Kolonia.
Sołtys B. Gajewska powiedziała, że przy drodze relacji Głubczyce – Krnov ustawione są
słupki zielono-białe. W ciemności je widać. Chodziło o to aby postawić takie 4 słupki na
skrzyżowaniu Włodzienina – Kolonii.
R. Telega zapytał jak ma rozumieć odpowiedź odnośnie skrzyżowania Niekazanice,
skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. Trzeba pisać do województwa?
Wójt odpowiedziała, że przekażą z tą odpowiedzią do województwa.
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu pism do biura rady od:
- Kancelarii Prezydenta RP z dnia 5 lutego 2014 r.
- Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 stycznia 2014 r.
- Rady Gminy Kobiór z dnia 11 luty 2014 r.
- Regionalnej Izby Obrachunkowej – Wystąpienie pokontrolne.
Przewodniczący poinformował również radnych o piśmie Pana Piotra Pospiszyl.
Wójt dodała, że chodzi o drogę polną do sadu czereśniowego w Wysokiej.
Rada zdecydowała o przekazaniu pisma Pana Piotra Pospiszyl do załatwienia Pani Wójt
Gminy Branice.
Przewodniczący poinformował Radnych Gminy Branice o skardze, która wpłynęła do biura
rady. Skargę złożyła Pani Anna Nawrocka na Ośrodek Pomocy Społecznej.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jest to skarga na Ośrodek Pomocy Społecznej, a nie na
kierownika.
Wójt odpowiedziała, że jak na ośrodek to znaczy, że na kierownika.
Rada Gminy Branice zdecydowała o przekazaniu skargi do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną.
R. Mokrzycki zapytał o przyłącze telefoniczne do Centrum Aktywizacji Społecznej w
Branicach. Jesteśmy jako gmina bezsilni wobec monopolisty. Poprosił o zaskarżenie. Nie
wywiązują się z obowiązków. Trwa to już cztery miesiące.
Sołtys Wojciechowski powiedział, że otrzymał informację o wyrzucanym gorącym popiele do
kontenerów. Jeżeli w taki sposób zostanie zniszczony kontener to zostaniemy obciążeni
kosztami wymiany. Powiedział, że te kontenery już na początku były zniszczone. Dodał, że
on na pewno nie da się obciążyć przez spółdzielnie kosztem wymiany kontenera.

Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o stan techniczny kontenerów to zostanie zwrócona uwaga
firmie, która wywozi. Jeżeli chodzi o to co Pan powiedział, że nie będzie płacił to chyba jest
to nieuchronne, ponieważ jest ta zbiorowa odpowiedzialność. Została złożona deklaracja
wspólna prze spółdzielnie. Jeżeli będzie zniszczony kontener spółdzielnia zostanie obciążona,
a to się przełoży na wszystkich mieszkańców. Dodała, że jedni mają indywidualną
odpowiedzialność, a drudzy, przy wspólnych kubłach, mają odpowiedzialność zbiorową.
Sołtys Wojciechowski powiedział, że otrzymał pismo Zespołu Interdyscyplinarnego w
Branicach. Zapytał o co chodzi w tym piśmie.
Wójt odpowiedziała na pytanie. Zespół Interdyscyplinarny ma nawiązywać kontakt z
sołtysami, ponieważ oni wiedzą jaka jest sytuacja w danej rodzinie. Nie jest to na zasadzie
takiej, że zespół w pada do domu i mówi, że sołtys Kowalski zgłosił. Po takim zgłoszeniu
przez sołtysa jest zwracana większa uwaga pracownika socjalnego na daną rodzinę.
Sołtys Wojciechowski powiedział, że połowę miesiąca przebywa w gminie Branice, a połowę
poza miejscem zamieszkania. Upomniano się o zapłatę za wywóz śmieci w drugim miejscu,
ale poinformował, że płaci w gminie Branice.
Wójt powiedziała, że jak będzie trzeba będziemy wyjaśniać. Poprosiła sołtysów o
wstrzymanie się z roznoszeniem nakazów podatkowych do chwili otrzymania deklaracji za
śmieci.
R. Czyszczoń zwrócił uwagę na problem wyrzucania śmieci do rowów przy drogach.
R. Telega dołączył się do słów radnego Czyszczoń i dodał, że przy drodze powiatowej
sytuacja jest podobna.
Wójt powiedziała, że płacimy za śmieci za każdą osobę i nie rozumie jaki jest sens
wyrzucania śmieci do rowu.
R. Czepczor powiedziała, aby umieścić informacje odnośnie wyrzucania śmieci do rowów w
Informatorze Branickim. Zwróciła również uwagę na problem zakrzaczonych poboczy.
R. Telega powiedział, że są dobrze przygotowane plakaty odnośnie segregowania śmieci.
Wójt powiedziała, aby pamiętać o tym i przekazywać również mieszkańcom, że kolor worka
również odpowiada kolorowi kontenera.
R. Krupa odniósł się do sprawy zaśmiecania rowów i pól. Opowiedział jak wygląda
segregacja w Hanowerze. Odniósł się do sprawy segregacji i powiedział, że w innych
gminach sołectwa zbierały odpady segregowane. Środki zebrane z segregacji odpadów
zostały przeznaczone na dane sołectwo.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że koło kościoła we Włodzieninie pojawiły się śmieci i
niedopałki papierosów. Powiedział, że zasadne by było zamontować we wieży monitoring.
Wieża jest drewniana i może dojść przez osoby trzecie do zaprószenia w niej ognia. Również
zbierał butelki koło wieży we Włodzieninie.
R. Krupa powiedział, że w imieniu mieszkańców we Włodzieninie prosi o rozwiązanie
problemu barierki koło zalewu. W sobotę był pożar we Włodzieninie, w tej dolinie.
Przyjechała straż i stała przed szlabanem. Dopiero OSP Włodzienin przejechało przez pola.
Ochotnicza Straż Pożarna powinna mieć klucz.
Wójt powiedziała, że OSP ma prawo gdy jest pożar przejechać jak najkrótszą drogą.
Przewodniczący powiedział, że należy zwrócić się do WZIR-u o przekazanie klucza do tego
szlabanu.
Wójt odpowiedziała, że zwrócą się do WZIR-u aby przekazali taki klucz dla straży.
Przewodniczący powiedział, że tam jest dojazd przez pole ale jeden rolnik zaorał drogę polną.
Wójt powiedziała, że była kradzież na zalewie. Zgłaszano do WZIRU również podając markę
samochodu.
R. W. Lenartowicz powiedział, że przerażają go problemy jakie są we Włodzieninie.
Powiedział sołtysom, aby zwrócić uwagę na harmonogram wywozu śmieci.

Sołtys B. Gajewska powiedział, że chciałaby aby we Włodzieninie – Kolonia każdy
mieszkaniec miał swój kontener, a nie wspólne. Już trzy razy kontener się palił.
Wójt powiedziała, że deklaracje zostały złożone przez wspólnoty dlatego są wspólne
kontenery. Jeżeli będzie uchwała wspólnoty to wtedy będą indywidualne kontenery.
R. Chuchla powiedział, że chciałby aby Rada Gminy wyraziła dezaprobatę do odbioru
przesyłek sądowych we Włodzieninie.
Wójt powiedziała, że taką dezaprobatę można podjąć ale już jest po fakcie. Poczta Polska
przegrała przetarg. Był w specyfikacji jeden zapis, który mówił, że na terenie gminy musi być
jeden punkt. Nie można nic zmienić. Procedurę przetargu można zaskarżyć.
W. Lenartowicz przyznał rację Pani Wójt i radnemu Wojciechowi Chuchla. Odniósł się do
przedmiotowe sprawy.
R. Telega powiedział, że mamy inne tematy.
R. Chuchla powiedział, że żyjemy w państwie prawa. Mamy jako rada prawo do tego.
Wójt powiedziała, że rada ma prawo. Poczta już zaskarżyła to jaki jest sens aby pisała Rada
Gminy.
R. Chuchla zawnioskował o dezaprobatę. Poprosił o przedstawienie sprawy radcą. Jeżeli
będzie możliwość to podejmiemy dezaprobatę.
R. Malewicz podziękował Starostwu za postawienie 2 znaków na skrzyżowaniu. Wspomniał
o konieczności wykonania przejścia dla mieszkańców ul. Jędrychowickiej oraz odkrzaczania
drogi relacji Lewice-Michałkowice. Dodał, że należy przy samych Jędrychowicach zakleić
dziury na drodze. Wracając do szlabanu to dziwi się mieszkańcom Włodzienina. Przy samym
zalewie znikną szlaban. Ten szlaban, który tam jest, tak naprawdę można przesunąć przed
samą tamę, a tym wjazdem na pola można przejechać.
Wójt powiedziała, że tam drogi nie ma.
R. Malewicz odpowiedział, ze jeżeli ktoś jedzie na własne ryzyko to niech jedzie.
Wójt powtórzyła, że tam nie ma drogi.
R. Malewicz odpowiedział, że za to jest koło Pana radnego i kurzą.
R. Krupa powiedział, aby nie kojarzyć tego szlabanu z miejscem zamieszkania radnego. To
nie jest własność gminy ani powiatu. Są właściciele tego obiektu. Ktoś za to odpowiada.
Warto się zastanowić co tam się wyprawia o 21, 22, 01 czy 02. Nawigacje prowadzą ślepo.
Jest problem. Może dojść do katastrofy.
Sołtys J. Burakiewicz powiedział, że wycięto drzewa na drodze powiatowej relacji Wódka –
Posucice. Wycięte gałęzie ,,latają’’ podczas silniejszy wiatrów.
Ad. 11.
Rada Gminy Branice jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie za 2013 r.
przedstawione na piśmie (załącznik do protokołu)
Ad. 12.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
(Uchwała Nr XL/328/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 13.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr XL/329/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Przewodniczący powitał nowo wybranego sołtysa wsi Boboluszki Pana Marcina Kubasa.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w
drodze inkasa, ustalenia inkasentów
(Uchwała Nr XL/330/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
R. Malewicz powiedział, że członkowie Komisji Budżetowo – Finansowej zdecydowali, że
każdy będzie głosował indywidualnie na sesji.
Pozostałe komisje wyraziły pozytywne opinie.
R. Chuchla powiedział, że nie mógł być na ostatniej komisji. Planowane przychody powinny
pokrywać koszty funkcjonowania. W tamtym roku taryfa, którą sami zatwierdzili miała dać
przychód w wysokości 700 tys. zł. z groszami. Faktycznie było 752 597 zł.. Czyli 50 tys. zł.
więcej na wodzie. Z jego wyliczenia wynika, że zakład budżetowy za rok ubiegły zrealizował
przychody prawie o 60 tys. zł. większe od planowanych. Zakład budżetowy tak bardzo dobrze
gospodaruje albo taryfa była zawyżona. Nie jest sztuką rządzić się czyimiś pieniędzmi. Jeżeli
przychody mają zapewnić niezbędne funkcjonowanie to czy niezbędnymi są podwyżki
wynagrodzeń i zakup samochodu. Nad tym powinniśmy się zastanowić. Mam prawo
powiedzieć. Dostałem poprawkę. W pierwszym projekcie było wynagrodzenie 176 tys. a w
drugim obniżono o 6 tys. Te 6 tys. zł. zwiększono na ,,Zakup materiałów i urządzeń’’.
Zmienia się z § na §. Pytam co było planowane w pierwszej wersji, a co w drugiej?
Wójt powiedziała, że wszystkie komisje analizowały. Ta nadwyżka z wynagrodzeń ściągnięta
zostanie na usługi obce. To nie zmniejsza wydatków ani dochodów zakładu, ponieważ jest to
w ramach tego samego budżetu. Zamiast na wynagrodzenia środki przeznaczone zostaną na
inwestycje. Tak samo ze ściekami. Wszystkie komisje zgodziły się aby utworzyć 1 miejsce
pracy. Wykaz inwestycji jakie zakład planuje był. Wszystkie komisje zgodziły się aby był taki
samochód. Wtedy nikt z pracowników nie musi używać samochodu prywatnego.
R. Chuchla powiedział, że w materiałach zaplanowany jest samochód techniczny. Nie widzi
kosztów eksploatacji. Dodał, że chciał zobaczyć wykaz używania samochodów prywatnych.
Nie otrzymał.
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o samochód to myśli, że będzie to rodzaj żuka z budą.
Jeżeli chodzi o koszty. Ryczałt na 300 km to ponad 200 zł miesięcznie.
R. W. Lenartowicz zwrócił się do rady i powiedział, że ten załącznik to wnioski z komisji.
Gdyby Pan Wojciech był to by wiedział. Co do zasadności auta również rozmawialiśmy.
Wójt udzieliła więcej informacji odnośnie stawki za wodę i ścieki.
R. W. Lenartowicz poprosił aby zakończyć dyskusję i poddać uchwałę pod głosowanie.
R. Malewicz powiedział, że w naszym powiecie mamy najtańszą wodę i najdroższe ścieki.
Wójt odniosła się do słów radnego Malewicza. Ścieki w Głubczycach są tańsze dla
mieszkańców indywidualnych, ale strasznie drogie są ścieki przemysłowe. My nie mamy
ścieków przemysłowych. U nas jest jedna stawka.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Uchwała Nr XL/331/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą 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
(Uchwała Nr XL/332/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2014 r.
(Uchwała Nr XL/333/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020

(Uchwała Nr XL/334/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr XL/335/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20.
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie.
R. W. Lenartowicz powiedział, aby zagwarantować w umowie interes gminy. Jeżeli działka
zmieni przeznaczenie to żeby wróciła do gminy.

Wójt powiedziała, że będzie tak samo jak ze szkołą w Bliszczycach.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości
(Uchwała Nr XL/336/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21.
Przewodniczący przypomniał o konieczności składania oświadczeń majątkowych przez
radnych gminy, które należy złożyć do końca kwietnia.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

