Protokół Nr VIII/15
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 22 czerwca 2015 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Tadeusz Krupa - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Marian Podkówka - Radny Powiatu Głubczyckiego,
Stanisław Rzeszuciński - Skarbnik Gminy Branice,
Stefan Grefling – Radca prawny,
Sołtysi.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
3.1. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.2. Powołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.3. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.4. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.5. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.6. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
- punkty dodane podczas sesji
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. Udzielenie informacji na temat funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
11.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2014 r., ocena
wykonania budżetu za 2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2014 r. (omówi Wójt
Gminy Branice Sebastian Baca oraz Skarbnik Gminy Branice),
b) Przedstawienie sprawozdania finansowego (przedstawi Skarbnik Gminy Branice)
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta
Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. (Skarbnik Gminy Branice),
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt Gminy Branice),
e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy (przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2014,
g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 r.
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2014.
j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu
wykonania budżetu za rok 2014.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w budżecie gminy,
b) wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości,
c) uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany,
d) uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice,
e) uchwalenia Statutu Sołectwa Turków,
f) uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin,
g) uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin – Kolonia,
h) uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce,
i) uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice,
j) uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowie,
k) uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka,
l) uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice,
m) uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice,
n) uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice,
o) uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice,
p) uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka,
q) uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce- Osiedle,
r) uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka,
s) uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice,
t) uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce,
u) uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki,
v) uchwalenia Statutu Sołectwa Branice.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum
ogólnokrajowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
-punkty wprowadzone podczas sesji
16.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 15.
Ad. 3.
Wójt zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez dodanie dwóch punktów: Podjęcie uchwały
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym oraz
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
R. Kopeczek złożył wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Branice, ponieważ
wybrany w listopadzie przewodniczący nie sprostał oczekiwaniom. Radny rozpoczął uzasadnianie
wniosku.
R. Chuchla powiedział, że wniosek wpłynął. Potem będziemy nad nim dyskutować.
R. Kopeczek zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktów 3.1. Odwołanie
Przewodniczącego Rady Gminy Branice i 3.2. Powołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum
ogólnokrajowym.
Do Sali wszedł radny Wojciech Chuchla.
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów 3.1.
Odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice i 3.2. Powołanie Przewodniczącego Rady
Gminy Branice.
Za: 8
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 0

Radni Gminy Branice dyskutowali nad kolejnością punktów w porządku obrad.
Radca powiedział, że rada decyduje o kolejności. Jeśli jest wniosek o zmianę porządku obrad oraz
określa sposób zmiany porządku i został przegłosowany to według niego zmiana ta jest zgodna z
wnioskiem.
R. Chuchla powiedział, aby zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący udzielenia informacji o
obiektach sportowych.
R. Telega złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad uwzględniający złożoną rezygnację i punkt w
porządku obrad dotyczący przyjęcia rezygnacji Radnego Zdzisława Telega z funkcji
Wiceprzewodniczącego.
R. Chuchla powiedział, że absolutorium jest najważniejsze, zajmijmy się najpierw tym, a później
będziemy mogli dyskutować.
R. Telega powiedział, że taka była propozycja przewodniczącego.
R. Fuczek powiedział, że zostało już przegłosowane.
R. Chuchla zawnioskował o 10 min. przerwy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Wojciecha Chuchla o ogłoszenie 10 min.
przerwy.
Za: 4
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 3
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2.
Poprawiony porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
3.1. Odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice
3.2. Powołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
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. Udzielenie informacji na temat funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
11.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2014 r., ocena
wykonania budżetu za 2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2014 r. (omówi Wójt
Gminy Branice Sebastian Baca oraz Skarbnik Gminy Branice),

b) Przedstawienie sprawozdania finansowego (przedstawi Skarbnik Gminy Branice)
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta
Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. (Skarbnik Gminy Branice),
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt Gminy Branice),
e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy (przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2014,
g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 r.
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2014.
j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu
wykonania budżetu za rok 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w budżecie gminy,
b) wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości,
c) uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany,
d) uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice,
e) uchwalenia Statutu Sołectwa Turków,
f) uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin,
g) uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin – Kolonia,
h) uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce,
i) uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice,
j) uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowie,
k) uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka,
l) uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice,
m) uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice,
n) uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice,
o) uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice,
p) uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka,
q) uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce- Osiedle,
r) uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka,
s) uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice,
t) uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce,
u) uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki,
v) uchwalenia Statutu Sołectwa Branice.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum
ogólnokrajowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
17.Zakończenie sesji.
Ad. 3.1.
Przewodniczący odczytał złożony wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Branice,
który stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący odniósł się do złożonego wniosku i powiedział, że komisje rady prowadzą
przewodniczący komisji. Jest to kłamstwo, że wprowadza niepotrzebny chaos na komisjach i sesji.
Stara się nie przeszkadzać na komisjach. Nie prostuje nawet pewnych kwestii, które uważa, że

powinny być sprostowane. Jeśli chodzi o łamanie statutu Gminy Branice. Nigdy nie brał udziału w
pracach nad statutem, ponieważ nie był w Komisji Statutowej. Znowu Pan radny go szkaluje. W
statucie jest zapis, że sesja odbywa się w trzeci poniedziałek miesiąca ale z reguły Pan Wójt
wnioskuje o przesunięcie sesji, ponieważ nie ma materiałów. Nie wie o co chodzi w zarzucie
dotyczącym niekontrolowania środków finansowych na funkcjonowanie Rady Gminy
Branice. Jeżeli chodzi o protokół z Komisji Rolno-Ekologicznej to nie jest argument do niego.
Może być to zasadne aby pisać więcej, ale nie widzi podstawy aby np. nie było Komisji RolnoEkologicznej. Nie wie do czego radny zmierza. Dziwi go wniosek, który został złożony.
R. Chuchla poprosił o ksero wniosku.
R. Telega powiedział, że zaskoczony jest kserem protokołu z jego komisji. 80-90% tematu jest
Radzie znana. Zapisy w zeszycie komisji nie zawsze przedkładają się na efektywność i skuteczność
rady. Można robić głosowania kto jest za ale rzeczywistość jest na sesji. Każdy głosuje na sesji. Tu
najważniejsze jest głosowanie. Na komisji nie jest ważne głosowanie, to jest tylko dla
przewodniczącego.
R. Kopeczek zapytał po co robić komisje.
R. Telega przeprosił. Powiedział, że źle się wyraził. Przełożenie ma tutaj, na sesji jak każdy z nas
głosuje. Te zapisy? Być może mógł więcej napisać ale nie widział potrzeby. Tematy są znane. Co
będzie opisywał? Po kolei kto co powiedział? Komu jest to potrzebne, do czego?
Radni otrzymali ksero wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy.
R. Chuchla powiedział, że każdy radny z własnym sumieniem musi podjąć decyzję. Na pierwszym
posiedzeniu rady widział emocję, różnicę. Dzisiejszy wniosek jest pokłosiem początku. Jest wiele
racji w tym wniosku. Dla niego jak radny Marek Szyhyński nie odejdzie to nie będzie współpracy
w radzie.
Radny Marek Szyhyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy
Branice.
Radca powiedział, że rezygnacja to dopiero początek procedury. Jeśli ma być skuteczna trzeba ją
przyjąć. To jest znowu uchwała, która przyjmowana jest w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością. Mamy złożone dwie rezygnacje. Teraz znowu pytanie co z tym wnioskiem? Trzeba
znowu zaingerować w porządek obrad i przyjąć go po tych wszystkich zmianach.
R. Fuczek powiedział, że rezygnacja Przewodniczącego czy Wiceprzewodniczącego to pójście po
bandzie. Wszystkie nasze działania powinny być skierowane dla dobra społeczności. To co robią
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący to błąd. To jest dalej konfrontacja.
Przewodniczący zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad punktu: Przyjęcie rezygnacji
Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
Radca powiedział, że w sytuacji złożenia rezygnacji rozumie, że wniosek o odwołanie nie jest
podtrzymywany.
R. Kopeczek powiedział, że jak najbardziej.
Radca powiedział, że porządek w każdym momencie możemy zmienić. Nie mamy wniosku o
odwołanie, mamy złożoną rezygnację i w to miejsce będziemy mieli głosowanie nad przyjęciem
rezygnacji przewodniczącego. Najlepiej byłoby to zrobić stopniowo. Jeśli zostanie przyjęta
rezygnacja to dobrze byłoby wybrać nowego przewodniczącego. Dopiero później przejść do
przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego.
R. Telega powiedział, aby jego rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącego była zaraz po
rezygnacji Przewodniczącego.
Radca powiedział, aby najpierw powołać przewodniczącego aby nie było wątpliwości co do
prowadzenia obrad.
R. Chuchla zapytał co dalej się dzieje jeżeli zostanie przyjęta rezygnacja przewodniczącego.
Radca powiedział, że następuje głosowanie. Jeżeli rezygnacja jest przyjęta nie mamy już
przewodniczącego więc należałoby znowu zmienić porządek i wybrać nowego przewodniczącego.
To decyzja rady jaki jest porządek obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad polegającą na zmianie punktu 3.1
z: Odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice na: Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego

Rady Gminy Branice.
Za: 9
Przeciw: 3
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Wstrzymało się: 2

Przewodniczący poddał pod głosowanie dokonanie zmiany w porządku obrad i umieszczenie
punktu Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice w punkcie 3.3.
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę w porządku obrad polegającą na dopisanie jako
punktu 3.4. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad:
Za: 9
Przeciw: 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Wstrzymało się: 5

Poprawiony porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
3.1. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Branice
3.2. Powołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.3. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice
3.4. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
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. Udzielenie informacji na temat funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
11.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2014 r., ocena
wykonania budżetu za 2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2014 r. (omówi Wójt
Gminy Branice Sebastian Baca oraz Skarbnik Gminy Branice),
b) Przedstawienie sprawozdania finansowego (przedstawi Skarbnik Gminy Branice)
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta
Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. (Skarbnik Gminy Branice),
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Branice (przedstawi Wójt Gminy Branice),
e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy (przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2014,
g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 r.
(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2014.
j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu

wykonania budżetu za rok 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w budżecie gminy,
b) wyrażenia zgody dotyczącej nabycia nieruchomości,
c) uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany,
d) uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice,
e) uchwalenia Statutu Sołectwa Turków,
f) uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin,
g) uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin – Kolonia,
h) uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce,
i) uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice,
j) uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowie,
k) uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka,
l) uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice,
m) uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice,
n) uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice,
o) uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice,
p) uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka,
q) uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce- Osiedle,
r) uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka,
s) uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice,
t) uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce,
u) uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki,
v) uchwalenia Statutu Sołectwa Branice.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum
ogólnokrajowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16. Zakończenie sesji.
R. Mróz wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Komisji Skrutacyjnej.
Radca powiedział, że jeśli nie będziemy zmieniać Komisji Skrutacyjnej to trzeba pamiętać, że
członkowie komisji nie mogą być kandydatami.
R. Mróz zrezygnowała z kandydowania na członka Komisji Skrutacyjnej.
R. M. Nowak zapytał czy kandydaci na Przewodniczącego Rady Gminy mogą brać udział w
głosowaniu. Czy dowiedzieliśmy się już?
Radca odpowiedział. Ustalono, że jest to ryzykowne i kandydaci na siebie nie głosują. W tych
wyborach w grudniu kandydaci nie brali udziału w głosowaniu.
Do składu Komisji Skrutacyjnej, która będzie przeprowadzała wszystkie wybory na dzisiejszej sesji
zgłoszono: Wiesława Hnatiuk, Marta Humeniuk-Wiśniewska, Artur Nowak.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej, która będzie przeprowadzała
wybory we wszystkich głosowaniach (przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego, powołanie
Przewodniczącego, przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego i powołanie
Wiceprzewodniczącego)
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Ogłoszono przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Wiesława Hnatiuk odczytała kartę do

głosowania i wyjaśniła jak należy głosować.
Radny Marek Szyhyński zrezygnował z prawa głosowania.
R. M. Nowak czy „wstrzymuje się od głosu” jest potrzebne i zasadne na karcie do głosowania.
Radca powiedział, że należałoby taką możliwość dać radnemu. Wiadomo, że przy regułach
głosowania te głosy wstrzymujące się są zawsze de facto za albo przeciw. Tutaj są głosami przeciw,
ponieważ potrzebna jest bezwzględna większość.
Komisja Skrutacyjna wywoływał wg listy obecności radnych, którzy pojedynczo głosowali.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła koniec głosowania.
Po głosowaniu na sali nieobecny radny Marian Fuczek.
Po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z
głosowania nad przyjęciem rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
Rezygnacja została przyjęta.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Marek Szyhyński podziękował za przyjęcie rezygnacji.
Radca powiedział, że aby zamknąć ten punkt musimy podjąć jawną uchwałę stwierdzającą
przyjęcie rezygnacji. Po przyjęciu uchwały sesję poprowadziłby już wiceprzewodniczący.
R. M. Nowak powiedział, że w takim głosowaniu powinna być odpowiednia ilość głosów.
Radca odpowiedział, że jest.
Radny Marek Szyhyński odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcie rezygnacji
Przewodniczącego Rady Gminy Branice i zarządził głosowanie.
Do Sali wszedł radny Marian Fuczek.
Za: 8
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 3
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy
Branice
(Uchwała Nr VIII/43/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 3.2.
Obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Gminy Branice Zdzisław Telega.
Radca powiedział, że Komisję Skrutacyjną mamy. Musimy zgodnie ze statutem ustalić sobie zasady
wyboru. Te zasad są identyczne jak te, które obowiązywały na pierwszej sesji. Odczytał zasad
wyboru Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
R. M. Nowak zapytał czy kandydaci mogą głosować.
Radca powiedział, że nie jest to kwestia regulaminu tylko pewnego zwyczaju. Jest pogląd taki,
który jest również uznawany m.in. przez nasz nadzór, ze kandydaci nie powinni brać udziału w
głosowaniu w którym startują dlatego, że to dotyczy ich praw i obowiązków. Nie można zabronić
radnemu brać udział w głosowaniu. Poprzednio rozstrzygano to w taki sposób, że wszyscy
kandydaci solidarnie stwierdzali, że nie biorą udziału w głosowaniu.
R. M. Nowak zapytał czy można wysunąć swoją kandydaturę.
Radca odpowiedział, że nie widzi przeszkód.
Przewodniczący obrad Zdzisław Telega poddał pod głosowanie zasady głosowania, wyboru.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Zasady wyboru:
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/Wiceprzewodniczącego nie można łączyć z członkowstwem w
Komisji Rewizyjnej.
3. Do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego/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/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.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów.
R. Kopeczek zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Chuchla.
R. Wojciech Chuchla wyraził zgodę na kandydowanie.
R. Mróz zgłosiła kandydaturę radnego Mariana Fuczek.
R. Marian Fuczek wyraził zgodę na kandydowanie.
R. Mokrzycki zgłosił kandydaturę radnego Pawła Kopeczek.
R. Paweł Kopeczek nie wyraził zgody na kandydowanie.
Nie było więcej kandydatów.
R. Fuczek zrezygnował z prawa głosowania.
Przewodniczący obrad zapytał radnego Wojciecha Chuchli czy będzie uczestniczył w głosowaniu.
R. Chuchla odpowiedział, że tak.
Przewodniczący obrad ogłosił wybory Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
Przygotowano karty do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Wiesława Hnatiuk odczytała kartę do głosowania i wyjaśniła
jak należy głosować.
Komisja Skrutacyjna wywoływał wg listy obecności radnych, którzy pojedynczo głosowali.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła koniec głosowania.
Po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z
wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
Przewodniczącym Rady Gminy Branice został Radny Marian Fuczek.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczy obrad Zdzisław Telega odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Branice i zarządził głosowanie
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice
(Uchwała Nr VIII/44/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Obrady prowadzi radny Marian Fuczek.
R. Marian Fuczek podziękował. Wie, że jest to odpowiedzialność. Wierzy, że będzie
przewodniczącym całej rady. Poprosił o pomoc i życzliwe wsparcie. O danie szansy. Jeżeli będzie
wiedział, że nie jest to zgodne z jego kodeksem etycznym zrezygnuje. Jeżeli Rada zobaczy to
wcześniej niż on to poprosił aby dać mu znać. Jeszcze raz podziękował i poprosił o wsparcie.
Ad. 3.3.
Przewodniczący obrad ogłosił tajne głosowanie na przyjęciem rezygnacji Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Branice.
Przygotowano karty do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Wiesława Hnatiuk odczytała kartę do głosowania i wyjaśniła
jak należy głosować.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapytała czy radny Telega Zdzisław będzie głosował.
R. Zdzisław Telega zrezygnował z prawa głosowania.
Komisja Skrutacyjna wywoływała wg listy obecności radnych, którzy pojedynczo głosowali.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła koniec głosowania.
Po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z tajnego
głosowania w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice Zdzisława
Telega.
Nie przyjęto rezygnacji radnego Zdzisława Telega z funkcji Wiceprzewodniczącego.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
R. Telega podziękował za zaufanie, ale rezygnuje z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Branice. Poprosił o przyjęcie jego rezygnacji.
Radca powiedział, że dalej mamy wiceprzewodniczącego bo do przyjęcia rezygnacji nie doszło.
Można rezygnację ponowić tylko pytanie czy wynik będzie inny. Możemy też nie podejmować
żadnej uchwały wtedy w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji automatycznie rezygnacja
zostanie przyjęta.
R. Chuchla zapytał czy rada jest władna sprzeciwić się decyzji radnego.
Przewodniczący obrad powiedział, że jeśli dzisiaj nie podejmiemy decyzji to po 30 dniach
wygaśnie sama. Wtedy dokonamy wyboru za miesiąc. To kwestia odroczenia.
R. M. Nowak powiedział, że na kolejnej sesji będziemy musieli wybrać wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący powiedział, że będziemy musieli wrócić do spraw organizacyjnych. Czy
głosowanie przeciwko woli wiceprzewodniczącego ma tutaj racjonalne podstawy? Za miesiąc
znowu trzeba będzie zajmować się sprawami organizacyjnymi.
Radca powiedział, że ta sesja wtedy powinna być.
Przewodniczący powiedział, że trzeba się zastanowić czy takie działanie jest racjonalne. Pod
każdym względem, organizacyjnym i finansowym.
R. M. Nowak zapytał kto w tym momencie ma przyjąć rezygnację?
Przewodniczący powiedział, że osoby, które głosowały za pozostawieniem decydują o tym, że w
ciągu 30 dni będziemy musieli się spotkać tylko i wyłącznie na sesji aby przyjąć rezygnację i
powołać nowego wiceprzewodniczącego.
Radca powiedział, że tylko powołać.
R. Chuchla jak wygląda sytuacja w momencie nieobecności przewodniczącego, czy
wiceprzewodniczący, który złożył rezygnację ma obowiązek wykonywania obowiązków?
Radca odpowiedział, że nie zapadła uchwała o przyjęciu rezygnacji.

R. Telega zawnioskował o powtórzenie głosowania. Poprosił o głosowanie za jego prośbą.
Poinformował, że będzie teraz głosował.
Radca powiedział, że jeśli tak to należy najpierw zmienić porządek.
Przewodniczący najpierw należy zmienić porządek i wtedy jeszcze raz głosować.
R. Podkówka powiedział, że może radny Zdzisław Telega jeszcze raz zastanowił się nad swoją
decyzją.
R. Telega powiedział, że absolutnie nie. Rezygnuje.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad poprzez umieszczenie w
punkcie 3.4 Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice, a punkt dot.
Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice będzie punktem kolejnym 3.5.
Na Sali nieobecny radny Tadeusz Sega.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę dotyczącą dodanie punktu Przyjęcie rezygnacji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice jako punkt porządku obrad 3.4.
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się:
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o dodanie punkt 3.5 do porządku obrad:
Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Kolejność punktu 3 w porządku obrad po dokonanych zmianach:
3. Przyjęcie porządku obrad.
3.1. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Branice
3.2. Powołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.3. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice
3.4. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice
3.5. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.

Ad.3.4
Z Sali wyszedł radny Maciej Nowak.
Przygotowano karty do głosowania.
Komisja Skrutacyjna wywoływał wg listy obecności radnych, którzy pojedynczo głosowali.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła koniec głosowania.
Po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z tajnego
głosowania w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice Zdzisława
Telega.
Nie przyjęto rezygnacji radnego Zdzisława Telega z funkcji Wiceprzewodniczącego.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Zdzisłąw Telega poinformował, że nadal rezygnuje.
Przewodniczy powiedział, że przedstawiał argumenty przed głosowaniem, które do pewnych osób
nie trafiły.
Wójt zapytał czy radnym nie szkoda pieniędzy.
Przewodniczący powiedział, że będzie to wysiłek organizacyjny i finansowy. Wiceprzewodniczący
postawił sprawę jasno. Przewodniczący też prosił Radnego Zdzisława Telega aby został. Mimo
wszystko odnosi wrażenie, że nie jest to podyktowane już emocjami tylko innymi względami. Chce
ustąpić, dlatego myślał, że jego decyzja zostanie uszanowana.
Na Sali nieobecni nadal radni: Tadeusz Sęga i Maciej Nowak.
Na sali nieobecny radny Edward Czyszczoń.
Przewodniczący poinformował, że jeszcze raz głosujemy w tej sprawie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad, jako punkt 3.5.

Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice, a jako 3.6. Powołanie
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Kolejność punktu 3 w porządku obrad po dokonanych zmianach:
3. Przyjęcie porządku obrad.
3.1. Przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.2. Powołanie Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.3. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.4. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.5. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
3.6. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Ad. 3.5.
Przygotowano karty do głosowania.
R. Zdzisław Telega zrezygnował z prawa głosowania.
Komisja Skrutacyjna wywoływał wg listy obecności radnych, którzy pojedynczo głosowali.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła koniec głosowania.
Po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z tajnego
głosowania w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice Zdzisława
Telega.
Przyjęto rezygnację radnego Zdzisława Telega z funkcji Wiceprzewodniczącego.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Branice i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Branice
(Uchwała Nr VIII/45/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 3.6.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Branice.
R. Telega zaproponował kandydaturę radnego Pawła Kopeczek na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy. Podziękował za współpracę z radym Markiem Szyhyńskim.
R. Kopeczek nie wyraził zgody.
R. Kopeczek zgłosił kandydaturę radnej Teresy Mróz.
R. Mróz wyraziła zgodę.
R. Mokrzycki zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Chuchla.
R. Chuchla nie zgodził się.
R. Humeniuk-Wiśniewska zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Mokrzyckiego.
R. Mokrzycki nie wyraził zgody.
R. Szyhyński zgłosił wniosek o zamknięcie listy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
1 radny nie uczestniczył w głosowaniu.
Przygotowano karty do głosowania.
R. Mróz zrezygnowała z prawa głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Wiesława Hnatiuk odczytała kartę do głosowania i

przedstawiła zasady głosowania.
Komisja Skrutacyjna wywoływał wg listy obecności radnych, którzy pojedynczo głosowali.
R. Szyhyński zapytał czy na karcie do głosowania nie powinien być zapis za wyborem i przeciw.
R. Telega również zapytał dlaczego na karcie do głosowania jest tylko opcja tak, a nie ma
możliwości głosowania przeciw.
Radca odpowiedział, że takie mamy zasady które nie przewidują głosowania przeciw.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła koniec głosowania.
Po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z
wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice.
Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Branice została Radna Teresa Mróz.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Branice i zarządził głosowanie.
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Branice
(Uchwała Nr VIII/46/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie poprzedniego Przewodniczącego Rady Gminy Branice Marka Szyhyńskiego zostało
złożone na piśmie (załącznik do protokołu).
Ad.7
R. Telega powiedział, że na posiedzeniach Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się porządkiem
obrad dzisiejszej sesji.
R. Hnatiuk powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych
pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mróz powiedziała, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Fuczek powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa podczas posiedzenia pracowała nad
porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz miała również komisję wyjazdową do Świetlicy Wiejskiej w
Gródczanach. Komisja Statutowa na posiedzeniu zajmowała się statutem gminy.
Ad.8
Przewodniczący obrad zapytał czy są jakieś uwagi do otrzymanych odpowiedzi na interpelację.
Nie było uwag.
Ad. 9.
Przewodniczy poinformował, że interpelację złożył nieobecny już na sesji radny Tadeusz Sęga.
Ponadto 3 interpelacje zgłosił radny Zdzisław Telega.
Wójt odniósł się do zgłoszonych przez radnego Zdzisława Telega interpelacji i zapytał czy
utrzymanie dróg polnych to najważniejsza sprawa dla Wysokiej.
R. Telega opowiedział, że nie. Dla Gminy.

Wójt zapytał czy radny wie jakie są koszty przywrócenia granic. Dla niego ważniejsze jest
utwardzenie drogi do przedszkola w Wysokiej. Ma interpelacje, prośbę radnego Wojciecha Chuchla,
do którego zwrócili się mieszkańcy o utwardzenie tej drogi. Druga rzecz jeśli chodzi o zatrudnienie
w urzędzie to porusza się w ramach budżetu. Będzie miał nawet oszczędności. W tamtym roku
wypłacono 250 tys. zł. nagród pracownikom. Zapytał czy rada o tym wiedziała.
R. Telega powiedział, że dobrze, że dotarła taka informacja do rady. Jeżeli dla wójta temat dróg
polnych jest nie istotny to poprosił aby tak odpowiedzieć.
R. Podkówka powiedział, żeby uważać z tym przekształceniem dróg polnych.
R. Telega powiedział, że nie mówi aby robić w całej Gminie. Zróbmy część. Nie jest możliwe
zrobienie wszystkiego.
R. Szyhyński powiedział, że chodzi o to aby te drogi były odtworzone, aby rolnicy ich nie zaorali.
R. Fuczek powiedział, że budżet został uchwalony, zamknięty. Zapytał czy Komisja RolnoEkologiczna nie powinna zrobić pewnej inwentaryzacji.
R. Telega powiedział, że jest zrobiona.
R. Fuczek powiedział, że teraz trzeba rozmawiać.
R. Mokrzycki powiedzieć, że najpierw porozmawiać, bez konsekwencji.
R. R. Lenartowicz odniósł się do kwestii zaorania dróg.
R. Fuczek chodzi teraz o to aby zidentyfikować gdzie jest zaorane i rozmawiać z tymi rolnikami.
Sołtys Saduniowski zapytał jaki sens miało w ubiegłej kadencji poniesienie przez gminę kosztu
wynajęcie Pana Gawłowskiego. Poniesienie takich kosztów na mierzenie wszystkich dróg żeby je
rolnikom sprzedawać, dzierżawić a teraz będziemy robić to w drugą stronę
R. Telega powiedział, że nie o to chodzi. Chodzi o kontynuację.
Przewodniczący powiedział, że jeśli ktoś nieprawnie zajmuje powinien chociaż płacić podatek.
Rozmawialiśmy na komisjach o tym, że sprzedaż tych dróg ma sens tylko przy komasacji, a w
innych przypadku jest to niedopuszczalne. Komasacja też tylko wtedy gdy jest jeden właściciel.
R. Telega powiedział, że nie było intencji aby kogoś karać.
R. Mokrzycki zgłosił dwie interpelację odnośnie nagłośnienia na hali sportowej oraz zamkniętego
boiska obok szkoły, które należy otworzyć. Poinformował, że na piśmie dostarczy interpelacje.
R. Żywina zgłosiła 1 interpelację.
R. Mróz zgłosiła 2 interpelację.
Ad. 10.
Informacja na temat funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice została udzielona
radzie na piśmie.
Ad. 11.
a) Wójt Gminy Branice oraz Skarbnik przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy

Branice za 2014 r.
b) Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński przedstawił sprawozdanie finansowe.
c) Skarbnik Gminy Stanisław Rzeszuciński przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego RIO
w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy
za 2014 r.
d) Wójt Gminy Branice przedstawił informacje o stanie mienia Gminy Branice.
e) Opinie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
f) Pozostałe Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2014.
g) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego RIO
w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Branice o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 r.
h) Brak pytań
i) Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Za: 11

Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok
2013
(Uchwała Nr VIII/47/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Z sali wyszedł radny Wojciech Chuchla.
j) Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
(Uchwała Nr VIII/48/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 12.
a)
Do Sali wszedł radny Wojciech Chuchla.
Skarbnik poinformował o autopoprawce, która związana jest ze zmianą funduszu sołeckiego w
miejscowościach Dzbańce, Posucice i Włodzienin
Przewodniczący odczytał projekt uchwały zawierający autopoprawkę i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy
(Uchwała Nr VIII/49/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
b)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej nieruchomości
(Uchwała Nr VIII/50/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
c)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany
(Uchwała Nr VIII/51/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

d)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice
(Uchwała Nr VIII/52/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
e)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Turków

(Uchwała Nr VIII/53/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
f)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin
(Uchwała Nr VIII/54/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
g)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia
(Uchwała Nr VIII/55/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
h)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce
(Uchwała Nr VIII/56/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

i)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice
(Uchwała Nr VIII/57/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
j)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowice
(Uchwała Nr VIII/58/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
k)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka
(Uchwała Nr VIII/59/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
l)
R. Żywina zgłosiła wniosek o zmniejszenie liczby rady sołeckiej w miejscowości Lewice z 8 na 6,
czyli 5 plus sołtys. Powiedziała, że zgłaszała ten wniosek wcześniej telefonicznie do urzędu.
P. Katarzyna Herbut powiedziała, że rzeczywiście zgłaszała Pani radna ale nie na zebraniu i nie w
terminie, który był wyznaczony na zgłaszanie poprawek, a dużo później. Przekazała ten wniosek
Panu Wójtowi przed komisjami. W projekcie uchwały nie zostało nic zmienione. Jeżeli Rada będzie
chciała to zmieni projekt uchwały.

R. Chuchla zapytał czy jest wniosek na piśmie.
Przewodniczący powiedział, że ustnie.
R. Chuchla powiedział, że statut jest podstawowym dokumentem sołectwach.
Radca powiedział, że nie jest to wniosek o podjęcie uchwały, a o zmianę uchwały, którą już mamy.
R. Chuchla powiedział, że nie wpłynął żaden wniosek.
R. Fuczek zapytał czy wniosek ustny wyczerpuje.
Radca odpowiedział, że tak. Radni mogą zgłaszać zmiany i potem przyjmują uchwałę w taki
kształcie jaki uważają za stosowne. Ta poprawka może być tutaj wprowadzona.
R. Telega dodał, że zmianę tę radna pewnie przekonsultowała z radą sołecką.
R. Żywina odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Sabiny Żywina o zmniejszenie liczebności
Rady Sołeckiej w miejscowości Lewice z 8 na 6 i jednocześnie zmienienie statutu miejscowości
Lewice.
Za: 9
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Przewodniczący odczytał projekt uchwały uwzględniającą naniesioną zmianę dot. liczebności Rady
Sołeckiej i zarządził głosowanie.
Za: 9
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice
(Uchwała Nr VIII/60/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
m)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice
(Uchwała Nr VIII/61/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
n)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice
(Uchwała Nr VIII/62/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
o)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice
(Uchwała Nr VIII/63/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
p)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka
(Uchwała Nr VIII/64/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
q)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle
(Uchwała Nr VIII/65/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
r)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka
(Uchwała Nr VIII/66/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
s)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice
(Uchwała Nr VIII/67/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
t)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce
(Uchwała Nr VIII/68/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
u)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki
(Uchwała Nr VIII/69/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
v)
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Branice
(Uchwała Nr VIII/70/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 13.
R. R. Lenartowicz złoży podziękowania dla firmy TOP-FARMS.
R. Szyhyński wspomniał o sprawie przejęcia działki we Włodzieninie.
R. Telega złożył wniosek o dokonanie kalkulacji dotyczącej ewentualnego kredytu na rozpoczęcie
kanalizacji Wysokiej. Wyjaśnił.
Skarbnik powiedział, że jak na razie nie ma nic do powiedzenia. Wyjaśnił.
R. Telega wyjaśnił swój wniosek. Zrobić to aby uzyskać odpowiedź czy zrobiliśmy gdzieś błąd czy
nie. Czy nic nie zrobiliśmy czy siedzimy.
Wójt powiedział, że nie siedzimy. Do końca lipca kanalizacja Branic i następnie projekt kanalizacji
Wysokiej.

R. Mokrzycki powiedział, że zgłaszane były do niego uwagi jeżeli chodzi o talony rozdawane
podczas Dnia Dziecka. Nie były dostosowane do wartości produktów.
Z sali wyszła radna Sabina Żywina.
R. Chuchla powiedział, że dużo czasu stracili na dyskusji nad drogami. Rada jest organem
uchwałodawczym. Jeżeli w budżecie Urzędu Gminy były pieniądze na te nagrody to wszystko w
porządku. Jeśli my jako rada zmienialiśmy ten budżet, pozwalaliśmy, to do kogo mamy pretensje.
Powiedział, że człowiekiem roku została Pani Lidia Szpak. Podziękował Radzie, Wójtowi i
niektórym urzędnikom za pomoc w uruchomieniu ośrodka adaptacji.
R. Telega zapytał czy te 250 tys zł. to nagrody udzielane indywidualnie.
Wójt odpowiedział, że fundusz nagród.
Sołtys Saduniowski podziękował Komisji Budżetowo-Finansowej za wizytę. Powiedział, że
komisja zaleciła wszczęcie działań sołtysowi. Przedstawił jaki wkład w Świetlicę Wiejską w ciągu 8
lat mieli mieszkańcy, a jaki gmina.
Jeżeli chodzi o otrzymane płyty to jedynie miejscowość Gródczany je wykorzystały.
R. Mokrzycki odniósł się do kwoty 250 tys. zł. o których mówił wójt. Pracownicy urzędu i obsługa
szkół oraz przedszkoli w pewnym czasie mieli najniższe wynagrodzenia i od lat nie było podwyżek.
Podejrzewa, że to wchodziło uchwałą Rady Gminy, ponieważ nie było podwyżek, nie były
przewidziane a zostawało. Do końca nie jest pewien.
R. Fuczek powiedział, że Pan Sołtys doskonale wie, że komisja była zachwycona tym co zobaczyła.
Odniósł się do konieczności remontu, w jakiej kolejności co wykonać. Widać w Świetlicy Wiejskiej
rękę gospodarską. W całej wiosce widać porządek. Chodzi o pewne rozwiązanie alternatywne, a nie
koniecznie pójście w jednym kierunku z jednym rozwiązaniem technologicznym, budowlanym. W
tym roku powinniśmy być mądrzejsi przy budżecie. Nie chce mówić, a nie mówiłem. Przedwczoraj
dzwonił do pracownika zajmującego się gospodarką odpadami o dodatkowe worki. Chciałem aby
Pani mi powiedział, czy dostarczy je czy nie. Mógł je sam wziąć. Pracownik powiedział, że sam to
zrobi. Okazało się, że worki nie zostały dostarczone, a została wywieszona kartka informująca o
możliwości odebrania worków w urzędzie. Podziękował za wykoszenie drogi do Kałdun.
R. Mokrzycki zapytał na jakim etapie stoi sprawa kontenerów.
Wójt powiedział, że napisano do spółdzielni. Czekamy.
R. Fuczek odniósł się do sprawy kontenerów.
Ad. 14
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w
referendum ogólnokrajowym
(Uchwała Nr VIII/71/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Przewodniczący poinformował, że w projekcie uchwały i załączniku zostało dopisane :”budynek po
byłej szkole”
Przewodniczący odczytał poprawiony projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
(Uchwała Nr VIII/72/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 16

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

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
K. Herbut

Sprawozdanie z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 18 maj 2015 r. do dnia 21 czerwiec 2015 r.
(na sesje Rady Gminy Branice w dniu 22 czerwca 2015 r.)

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania
• 18.05.2015 r. (Branice), sesja Rady Gmin Branice.
• 18.05.2015 r. (Branice), spotkanie z organizatorem Triatlonowych Mistrzostw Czech w Opavie.
• 19.05.2015 r. (Opole), spotkanie w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w sprawie planowanej
modernizacji drogi nr 419.
• 19.05.2015 r. (Boboluszki), zebranie wiejskie.
• 20.05.2015 r. (Branice), spotkanie ze starostą Holasovic;
• 20.05.2015 r. (Branice), spotkanie z rolnikami dotyczące przywrócenia granic drogi polnej
pomiędzy Jakubowicami, a Dzierżkowicami.
• 20.05.2015 r. (Branice), spotkanie z Panem Andrzejem Wysockim reprezentantem cukrowni Polska Cerekiew.
• 21.05.2015 r. (Kravare), walne zebranie Euroregionu Silesia.
• 22.05.2015 r. (Kravare), szkolenie w ramach Euroregionu Silesia.
• 25.05.2015 r. (Branice), Rada budowy kanalizacji w Boboluszkach.
• 25.05.2015 r. (Wysoka), spotkanie z rolnikami z miejscowości Wysoka, starostą Holasovic
dotyczące zniszczeń przez zastosowanie środków ochrony roślin na polskich plantacjach
dokonanych przez spółdzielnie rolniczą z siedzibą w Ledenicach.
• 26.05.2015 r. (Branice), uczestnictwo w Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej – Zespół
Gimnazjalno-Szkolny w Branicach.
• 27.05.2015 r. (Branice), zakończenie Festiwalu Kultury Powiatowej.
• 28.05.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Dison zajmującej się
inwestowaniem w odnawialne źródła energii.
• 28.05.2015 r. (Włodzienin), zebranie wiejskie.
• 29.05.2015 r. (Pietrowice Głubczyckie), uczestnictwo w spotkaniu samorządowców Powiatu
Głubczyckiego.
• 29.05.2015 r. (Bliszczyce), spotkanie integracyjne z mieszkańcami DPS Bliszczyce.
• 29.05.2015 r. (Branice), spotkanie integracyjne z mieszkańcami DPS Branice.
• 01.06.2015 r. (Holasovice), negocjacje w sprawie rekompensaty za zniszczenia na uprawach
rolników z terenu miejscowości Wysoka.
• 01.06.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami nauczycieli ze szkoły stowarzyszeniowej
w Uciechowicach.
• 01.06.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron dotyczące inwestycji
wymiany słupów oświetleniowych przez w/w firmę przy ulicy Żymierskiego w Branicach.
• 02.06.2015 r. (Branice), rada budowy kanalizacji w Boboluszkach.
• 02.06.2015 r. (Branice), spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym, który ubezpiecza budynki
wchodzące w skład majątku gminnego.
• 03.06.2015 r. (Branice), spotkanie z inicjatorem odbudowy grodziska średniowiecznego we
Włodzieninie Panem Eugeniuszem Gawłowskim.
• 05.06.2015 r. (Branice), spotkanie z rodzicami w sprawie poprawy infrastruktury parkowej na
osiedlu przy ulicy Szkolnej i Ogrodowej.
• 06.06.2015 r. (Dzbańce), spotkanie integracyjne z mieszkańcami DPS w Dzbańcach.
• 08.06.2015 r. (Branice), udział w pracach Komisji Statutowej.
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•
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08.06.2015 r. (Branice), rada budowy kanalizacji w Boboluszkach.
08.06.2015 r. (Branice), spotkanie z projektantem budowy kanalizacji w Branicach.
08.06.2015 r. (Branice), uczestnictwo w zebraniu gminnego zarządu OSP.
09.06.2015 r. (Branice), podpisanie umowy dotyczącej wywozu nieczystości stałych z firmą
Naprzód.
09.06.2015 r. (Włodzienin), spotkanie z dyrektorami przedszkola oraz szkoły podstawowej
dotyczące adaptacji pomieszczenia szkoły na salę edukacyjną dla potrzeb przedszkola.
09.06.2015 r. (Głubczyce), gala podsumowująca wdrażanie lokalnej strategi rozwoju w latach
2007-2013 na obszarze LGD.
11.06.2015 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Elektrownie Wiatrowe Chodzierz.
12.06.2015 r. (Pietrowice Głubczyckie), otwarcie Ośrodka Readaptacji Społecznej Lewice
z siedzibą w Pietrowicach Głubczyckich.
13.06.2015 r. (Holasovice), uczestnictwo w dniach Holasovic.
15.06.2015 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Lokalnych
Przedsięwzięć Gospodarczych.
16.06.2015 r. (Bliszczyce), zebranie przygotowujące do dożynek gminnych w Bliszczycach.
17.06.2015 r. (Branice), uczestnictwo w pracach Komisji Rolno-Ekologicznej.
17.06.2015 r. (Branice), wypłacenie odszkodowania rolnikom z Wysokiej z tytułu zniszczenia
upraw przez stronę czeską.
16.06.2015 r. (Branice), uroczystość ZŁOTYCH GODÓW - 50 lecie zawarcia związku
małżeńskiego.
17.06.2015 r. (Opole), uczestnictwo w gali zorganizowanej przez Stowarzyszenie Immaculata „KUŹNIA TALENTÓW”.
18.06.2015 r. (Branice), spotkanie z prezesem przedsiębiorstwa komunalnego z Baborowa.
18.06.2015 r. (Dzierżkowice), zebranie wiejskie.
20.06.2015 r. (Boboluszki), spotkanie integracyjne w DPS Boboluszki.
21.06.2015 r. (Branice), I turniej o Puchar Wójta Gminy Branice w Nordic Walking.

II. Sprawy bieżące
1.

Zarządzenia

a) dotyczące Gminy Branice:
- 22 maja 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
- 5 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania
związanego ze zbyciem działki,
- 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy „Fala” w Branicach
w sezonie letnim 2015 r.,
- 11 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
- 11 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego
Przedszkola w Branicach z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej,
- 11 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego
Przedszkola we Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi w Lewicach i Dzbańcach,
- 11 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 36G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Gminy Branice do prac w zespołach roboczych ds.
poszczególnych strategii opracowanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”.
b) dotyczące Urzędu Gminy:

- 19 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego,
- 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego,
- 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany czasu pracy pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie
Gminy w Branicach oraz zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Branicach,
- 22 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych do działania w imieniu Wójta Gminy Branice,
- 1 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie gminnej w Urzędzie
Gminy w Branicach,
- 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości zabudowanej
otrzymanej w drodze darowizny od skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr
293/2015,
- 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego,
- 16 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy Branice.

Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy tj.
od 18 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Reprezentowałem Radę Gminy Branice na uroczystości Złotych Godów
zawarcia związku małżeńskiego.
3. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
4. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice
i Urzędu Gminy. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady.

