
Protokół Nr X/07 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 13 września 2007 r. 
 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 ( nieobecna r. Lucyna Chciuk – Rasiuk, r. 
Eugeniusz Deberny, r. Zdzisław Telega ) 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek. 

 
Porządek obrad  

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 

do Sejmu i Senatu RP. 
6. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice – Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 10. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad. 
Za : 9       Wstrz. : 1. 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Ad. 5. 
Wójt Gminy Branice poinformował zebranych radnych o powodach nagłego zwołania sesji  
i udzielił informacji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej obwodów odrębnych. 
( Wszedł r. Mokrzycki ) 
R. Dornfeld – Dlaczego nie ma odrębnego obwodu w DPSie w Branicach? Jest tam 
wymagana liczba uprawnionych do głosowania. 
Wójt – Nie ma przeciwwskazań dla łączenia obwodów. My robimy to ze względu na 
oszczędności finansowe. 
R. Dornfeld – Czy będą musieli chodzić do jednego lokalu, czy moŜe będzie osobna urna? 
Wójt – To leŜy w gestii Komisarza Wyborczego. Posiada on odpowiednie podstawy prawne 
aby zadecydować w tej sprawie. Były jednak takie sytuacje, Ŝe doprowadzano skazanych  
w kajdankach do miejsca głosowania. 
R. Dornfeld – Chciałem się upewnić, by nie było Ŝadnych skarg na Radę Gminy  
o niedopilnowanie sytuacji i uniemoŜliwienie skorzystania z praw wyborczych. 
( Wszedł r. Roman Lenartowicz ) 
Wójt – Wszystko jest konsultowane z Komisarzem Wyborczym. 



R. Bryl – Niekazanice mają urnę we Włodzieninie i jest to bardzo uciąŜliwe dla 
mieszkańców. Znajdują się teŜ komisje obwodowe bliŜej, np. w Branicach. Dlaczego tam nie 
moŜemy głosować? 
Wójt – trudno nam jest dokonywać nowego podziału przy tak naglących terminach. Poza tym 
kaŜdy obwód musi posiadać określoną liczbę uprawnionych do głosowania, nie moŜe ich być 
mniej niŜ 500. 
R. Bryl – Nie chodzi mi o to by utworzyć nowy obwód ale o to by komisja była bliŜej. 
NaleŜeliśmy kiedyś do Branic i do Uciechowic a Włodzienin i tak ma powyŜej 1000 
wyborców. 
Wójt – Mamy za mało czasu by zacząć cokolwiek robić w tej sprawie. 
R. Bryl – W takim razie wnoszę by na następne wybory samorządowe był łatwiejszy dostęp 
do urn dla mieszkańców Niekazanic. 
Za : 12 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 

/ Uchwała Nr X/60/07 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 
Ad. 6. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołowała : 
M. Marchel  


