
Protokół Nr LV/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 12 października 2010 r., godz. 8.00 
  
 Na stan 15  radnych w sesji uczestniczy 12 radnych (nieobecni radni: E. Deberny, B. Bryl, 
 J. Kawulok). 
 
Ponadto w sesji uczestniczył: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
 
 

Porządek obrad 
 

 

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

samorządowych. 
5. Zakończenie sesji. 
 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice i powitał wszystkich zebranych. 

 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 10. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący wyjaśnił dlaczego zwołano sesje i poddał pod głosowanie proponowany 
porządek obrad. 
Za: 10     Przeciw: 0    Wstrz.:  0 
 
Ad. 4. 
R. Dornfeld zapytał dlaczego są 3 odrębne obwody głosowania jak zawsze były 4. 
Wójt odpowiedział, Ŝe w ROPS-ie nie ma, bo osoby tam przebywające nie są wpisane do 
rejestru wyborców w gminie. 
Wszedł r. Mokrzycki. 
R. Dornfeld zapytał, czy osoby przebywające w szpitalu będą miały siedzibę z DPS-em w 
Branicach. 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak. Poprosił, aby poprawić w uchwale Stołówka w Dzbańcach 
Osiedlu, a nie w Dzbańcach Osiedle. 
R. Chuchla zapytał o rozbieŜności w uchwale i w obwieszczeniu. 
Wójt odpowiedział, Ŝe obwodów stałych jest 6 i kolejne 3 są to obwody odrębne. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe na tablicy jest coś innego. 



Pani K. Herbut odpowiedział, Ŝe na tablicy ogłoszeń są okręgi wyborcze, a nie siedziby 
obwodowych komisji wyborczych. 
R. Dornfeld  zapytał, czy w Bliszczycach jest powyŜej 15 osób. 
Wójt odpowiedział, Ŝe został złoŜony wniosek przez Panią dyrektor, aby nie powoływać tam 
odrębnego obwodu. Pani dyrektor poinformowała, Ŝe nie ma problemu by mieszkańcy Domu 
Pomocy głosowali w Wiejskim Domu Kultury. Jest furtka, Ŝe na wniosek kierownika moŜna 
nie powoływać. 
Wszedł r. Z. Telega. 
R. Lenartowicz R. zapytał dlaczego mieszkańcy Boboluszek muszą jeździć do Wysokiej 
głosować. 
Wójt odpowiedział, Ŝe obwód odrębny jest dla ściśle określonej grupy, nie moŜna w 
obwodzie zamkniętym głosować mieszkańcom. 
R. Lenartowicz R. powiedział, Ŝe kiedyś wozili z DPS-u w Boboluszkach do Wysokiej. 
Wójt odpowiedział, Ŝe kiedyś tak było, a teraz jest to obwód zamknięty. 
R. Lenartowicz R. zapytał ile będzie osób głosować w Domu Pomocy Społecznej w 
Boboluszkach. 
Wójt odpowiedział, Ŝe będzie ponad 20 osób. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 12   Przeciw:0   Wstrz.:0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w wyborach samorządowych . 

/ Uchwała Nr  Nr LV/304/10 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 
 
 
 
 
 
 
 



 


