
Protokół Nr LIV/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 28 września 2010 r., godz. 8.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny: E. Deberny). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Piotr Kukuczka – Zastępca Wójta Gminy Branice. 
 
 

Porządek obrad 
 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy. 
5. Zakończenie sesji. 
 
 

Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 
Weszła radna B. Bryl. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrz.:  0 
 
Ad. 4. 
Wójt wyjaśniła dlaczego naleŜy zrobić zmiany w budŜecie. W pierwszym punkcie w 
załączniku nr 1 nic się nie zmieniło. Zmiana dotyczy ostatniej rubryki – Adaptacja budynku 
byłego Ŝłobka wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum aktywizacji społeczno-
gospodarczej w Branicach. Powiedział, Ŝe zabezpieczamy środki, aby je następnie odzyskać. 
W następnym roku nic się nie zmieni. Przytoczył zmiany w wartościach kwotowych. NaleŜy 
zabezpieczyć pieniądze na pierwsze dwa kwartały. Po podpisaniu umowy wróci wszystko do 
stosunku 85% do 15%. Dodał, Ŝe czas nas nagli, musimy jak najszybciej zabezpieczyć środki. 
Powiedział, Ŝe nie zna się na 100% wszystkich procedur i przeprosił, Ŝe tak nagle została 
zwołana sesja. 
Wszedł r. Z. Deptuła. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe taka sama sytuacja była z budynkiem K przy szpitalu. Do 
planu trzeba inaczej podejść, jest to związane z wademecum. Nam wyszło inaczej. Polega to 
na tym, Ŝe trzeba wyłoŜyć więcej, aby otrzymać refundacje. Musi to być tak zrobione, są to te 
same pieniądze.  



R. Telega powiedział, Ŝe ogółem jest 418 tys., a teraz będzie 445 tys. Zapytał, czy tak to mają 
radni rozumieć. 
Wójt powiedział, Ŝe nie. W 2011 po stronie gminy było  napisane 168.757 zł. i 956.293 zł. po 
stronie Unii Europejskiej czyli Urzędu Marszałkowskiego.   
W tej chwili po zmianach będzie 445.050 i 680.000. To wynika z tego, Ŝe papierowo musimy 
zmienić, potem wróci do normy. W pierwszym okresie musimy mieć zabezpieczenie.  
Przewodniczący powiedział, Ŝe z matematycznego punktu widzenia 168 tys., a po 
przeliczeniu wzoru musi być 445.050. 
Wójt powiedział, Ŝe wkład gminy to 15%. Jeszcze zobaczy się jaka suma będzie po przetargu. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 14   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budŜecie gminy. 
/ Uchwała Nr  Nr LIV/303/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
Ad. 5. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował: 
 
K. Herbut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


