
Protokół Nr I/06 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 27 listopada 2006 r. 
 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy15. 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek. 
 
 

Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. ZłoŜenie ślubowania. 
3. Stwierdzenie quorum. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Branice. 
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Branice. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady : 

a) Komisji Rewizyjnej, 
b) Komisji Rolno – Ekologicznej, 
c) Komisji BudŜetowo – Finansowej, 
d) Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych, 
e) Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 1. 
Najstarszy wiekiem radny Zbigniew Deptuła otworzył pierwszą sesję Rady Gminy Branice  
i powitał zebranych gości.  
 
Ad. 2. 
Następnie Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania, 
wywołując poszczególnych radnych według listy obecności poprosił o wypowiedzenie słowa 
„ ślubuję”. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15. 
 
Ad. 4. 
Po doczytaniu proponowanego porządku obrad Przewodniczący obrad przeprowadził nad nim 
głosowanie : 
Za : 15 
 
Ad. 5. 
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Branice. W związku z faktem konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego zgłoszono 
komisję skrutacyjną w składzie : 



1. R. Marian Podkówka, 
2. R. Roman Lenartowicz, 
3. R. Jan Zakowicz. 

Komisja wyłoniła ze swego grona przewodniczącego w osobie r. Mariana Podkówka. Rada 
Gminy Przystąpiła do głosowania nad składem komisji : 
Za : 13        Wstrz. : 2 
Komisja przyjęła kandydatury do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 
Branice, r. Władysław Lenartowicz – zgodził się, r. Józef Kawulok – nie zgodził się. 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania i przystąpiono do 
głosowania. 
Protokół komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Branice 

/ Uchwała Nr I/1/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Nowowybrany Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz podziękował 
za wybór jego na stanowisko Przewodniczącego i obiecał, Ŝe nie zawiedzie okazanego mu 
zaufania. 
 
Ad. 6. 
Przewodniczący obrad przekazał prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady, który przeszedł 
do realizacji następnego punktu, mianowicie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
proponując jednocześnie kandydaturę Zdzisława Telegi. Powiedział, Ŝe nie ma sensu wybór 
nowej komisji skrutacyjnej i zaproponował działanie dotychczasowej. W związku z brakiem 
sprzeciwu ze strony radnych pozostał dotychczasowy skład komisji, która przeszła do 
wykonywania procedury głosowania. Po głosowaniu przewodniczący komisji skrutacyjnej 
odczytał protokół głosowania, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Branice. 
/ Uchwała Nr I/2/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
Wybrany do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice r. Zdzisław 
Telega podziękował za wybór i powiedział, Ŝe będzie to najbardziej twórczy okres działania 
samorządu. Nowi radni przyczynią się do „świeŜego” spojrzenia na sytuację gminy. 
 
Ad. 7.  
Przewodniczący W. Lenartowicz zapytał się kto jest za przeprowadzeniem głosowania 
jawnego. 
 
Za : 1      Prz. : 10   Wstrz. 4 
Wybrano komisję statutową w osobach : Zbigniewa Deptuły jako przewodniczącego komisji, 
Marka Szyhyńskiego, Zdzisława Telegi. 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła powyŜszy skład i przystąpiono do przyjmowania 
kandydatur. Zgłoszono : 

1. R. Podkówkę, 
2. R. Glapę, 
3. R. Chciuk – Rasiuk, 
4. R. Zakowicza, 



5. R. Bryl, 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. 
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania. 
R. Bryl – JeŜeli skreślę dwie osoby, głos będzie waŜny? 
Radca – Trzy osoby to liczba maksymalna, moŜna skreślić dwie lub jedną i głos będzie 
waŜny. 
Przystąpiono do głosowania po czym r. Deptułą odczytał protokół komisji skrutacyjnej, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wpisywanie kandydatur do poszczególnych 
komisji. Po określeniu składów komisji i wyłonieniu spośród nich przewodniczących Rada 
przystąpiła do głosowania nad ww. składami : 
Za : 15 
 
Rada Gminy Branice pojęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej. 

/ Uchwała Nr I/3/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji BudŜetowo 
– Finansowej 

/ Uchwała Nr I/4/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rolno – 
Ekologicznej, 

/ Uchwała Nr I/5/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Realizacji 
Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP. 

/ Uchwała Nr I/6/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych 
Przedsięwzięć Gospodarczych. 

/ Uchwała Nr I/7/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Ad. 8. 
R. Podkówka zwrócił się do r. powiatowego P. Benedykta Pospiszyla z prośbą  
o dopilnowanie by przetarg w sprawie odśnieŜania został rozstrzygnięty właściwie oraz by 
dodano więcej płotków na pobocza dróg naszej gminy. 
R. Lenartowicz Roman – Dodać więcej płotków przy drodze Branice – Boboluszki – Wysoka. 
R. Zakowicz – Znaki, które niedawno umieszczono na skrzyŜowaniu do Gródczan zostały 
uszkodzone prawdopodobnie przez wywoŜących buraki i proszę o ich naprawienie oraz 
ustawienie dalej od pobocza. 
R. Podkówka – Proszę o zacieśnienie współpracy z powiatem. Nie zawsze mamy do 
czynienia z miłymi sprawami ale to nie jest powód by Gminę Branice traktować z dystansem. 
R. Deptuła zawnioskował by na początku zająć się budową drogi Lewice – Zubrzyce. Druga 
sprawa to oznakowanie wsi Lewice. Głównie przy brukowanej drodze powinien stać znak 
zakazujący wjazdu, poniewaŜ są tam groźne dla pojazdów uwypuklenia. 
R. Pospiszyl – Pracowaliśmy razem 4 lata w Radzie Gminy. Do spraw Rady Powiatu jeszcze 
nie jestem „wciągnięty” była dopiero pierwsza sesja. Będę pracować dla dobra naszej gminy. 
Sprawy do powiatu moŜna do mnie kierować przez cały czas, kaŜdy wie gdzie mieszkam, 
moŜna teŜ zadzwonić. JeŜeli na sesji będzie sprawa dotycząca powiatu równieŜ proszę  
o zaproszenie. 



Przewodniczący – Będziemy zapraszać na kaŜdą sesję, poniewaŜ duŜo spraw dotyczy 
powiatu, jest teŜ wiele zapytań i wniosków. 
R. Dornfeld – W Regulaminie pisze, Ŝe zawiadomienie o sesji powinno dotrzeć do Rady na 7 
dni przed obradami, my dostaliśmy trochę później. 
Przewodniczący – Cztery lata temu mieliśmy sesję, na której było zaprzysięŜenie radnych  
i wójta, teraz są zmiany w ustawie. Musieliśmy zwołać sesję w ciągu 7 dni od oficjalnych 
ogłoszeń a nikt nie wiedział kiedy będą ogłoszone. 
R. Dornfeld – Wobec tego przy następnej sesji proszę o zadzwonienie przy wysłaniu 
zaproszeń. Większość radnych pracuje i dobrze by było aby sesje odbywały się po południu. 
Przewodniczący – JeŜeli radni przegłosują, Ŝe mają być po południu to tak się stanie. Poddam 
ten wniosek pod głosowanie na następnej sesji. Do tego czasu proszę radnych o zastanowienie 
się nad tą sprawą. 
 
Ad. 9. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął pierwszą sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała : 
 
M. Marchel 
 
 


