
Protokół Nr XXVIII/08  
z uroczystej sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 4 listopada 2008 r., godz. 10.00 
 
  

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecny r. Deberny). 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na poprzedniej 

sesji. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Podsumowanie współpracy gminy Branice z sąsiednimi państwami. 
7. Wolne wnioski i zapytania. 
8. Wystąpienia z okazji 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
9. Występy młodzieŜy szkolnej. 
10. 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 12. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący zaproponował wykreślenie z porządku przyjęcia protokołu z poprzedniej 
sesji oraz sprawozdań Wójta, Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, 
uargumentował to zbyt krótkim czasem między sesjami oraz nie przesłaniem protokołu z dnia 
28 października. Poinformował równieŜ, Ŝe punkty 8, 9 i 10 będą realizowane w Wiejskim 
Domu Kultury w Branicach. 
Głosowanie nad poprawionym porządkiem obrad : 
Za 12 
( Wszedł r. R. Roman Lenartowicz )  
 
Ad. 4. 
Wójt – Radni otrzymali odpowiedzi, przekazaliśmy teŜ interpelacje odpowiednim organom  
i powiadomiliśmy o tym radnych. Lada moment ubytki zostaną załatane częściowo a pełny 
remont planujemy na wiosnę. 
 
Ad. 5. 
Interpelacje złoŜyli : 



R. Lenartowicz Roman– 1 int. 
 
Ad. 6 
Wójt zaproponował by punkt przenieść na koniec by mógł opowiedzieć więcej, ale 
Przewodniczący powiedział by przedstawić tylko „esencję”. 
W sprawie współpracy z zagranicą głos zabrał Wójt Gminy Branice. Przedstawił prezentację 
na temat współpracy z Czechami. Opowiedział o polach, na których ta współpraca się 
rozwija, są to: ochrona przeciwpowodziowa, wspólne uroczystości i uczestnictwo  
w programach przygranicznych, sport, rekreacja i współpraca szpitali w zakresie leczenia 
uzaleŜnień. 
Po prezentacji Przewodniczący zaproponował odnieść się do perspektyw. 
Wójt poinformował, Ŝe składany jest wniosek w zakresie straŜy poŜarnych, Polska na 2 mln. 
zł. czesi na 6 mln. Drugi program dotyczy współpracy w sprawie budowy wieŜy widokowej  
i trzeci to tworzenie centrów rekreacji, stadion, boisko. Mamy teŜ wiele programów w ramach 
Euroregionu SILESIA, ale są tam problemy z rozliczaniem. Trzeba wyłoŜyć swoje środki  
i czekać na zwrot. Trzeba znaleźć partnera po drugiej stronie granicy, moŜe to być osoba 
fizyczna lub stowarzyszenie. W Czechach są teŜ większe moŜliwości znalezienia pracy niŜ  
u nas. Myślimy tez o utworzeniu linii autobusowej. W Opawie jest Uniwersytet, aquapark  
i lodowisko. Była tez prób nauki języka czeskiego w Szkole w Uciechowicach, ale 
nauczycielka znalazła inną pracę. 
 
Ad. 7. 
Nie było wniosków ani zapytań. 
 
Ad. 8 i 9. 
Radni udali się do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie szkoły z terenu naszej gminy 
przygotowały akademię z okazji 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, krótkie 
przemówienia wygłosili Wójt oraz Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej  
i Byłych Wypędzonych Koła Gminy Branice – Pan Józef Szeweła. 
 
Ad. 10. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 
  
  
 
Na tym protokół zakończono. 
  
 
 
Protokołowała : 
 
M. Marchel 
 


