
Protokół Nr XV/11  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 19 grudnia 2011 r., godz. 8.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice, 
Marzena Forystek – Radca prawny 
Sołtysi. 
Mieszkańcy gminy. 
 

Porządek obrad 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Wolne wnioski i zapytania. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Branice. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz 

terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla 
niektórych innych nauczycieli. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz 
zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice, korzystających z opieki zdrowotnej 
oraz warunków i sposobów ich przyznawania. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 
publicznych 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Branice na lata 2012-2015. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. 
20. Zakończenie sesji. 
 
 

 
 



Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych. 
 
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.  
R. Russ powiedział, że został zobowiązany, poproszony przez rolników do złożenia wniosku 
w sprawie obniżenia podatku rolnego do 65 zł. podstawy.  
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktów:  
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011,  
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Branice na lata 2012-2015 (WPF została dostarczona radnym w ustawowym terminie, jednak 
omyłkowo nie została ujęta w porządku obrad). 
R. Malewicz powiedział, że popiera wniosek radnego. Jest to wniosek Komisji Budżetowo-
Finansowej. Do planu została przyjęta główna stawka podana przez ministra. Komisja 
Budżetowo-Finansowa miała dwa posiedzenia. Dodał, że jest za tym aby ten wniosek 
przeszedł. Powiedział, że rada dała ciała podwyższając podatek od nieruchomości o 10% - 
najwięcej w powiecie. Dodał, że nie chciałby pokazywać twarzy społeczności jak będzie 
roznosił nakazy płatnicze.  
R. Chuchla powiedział, że najpierw udziela się głosu radnemu. Poprosił przewodniczącego o 
udzielenie mu głosu. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że przewodniczący decyduje komu udziela głosu.  
Przewodniczący udzielił głosu Pani Wójt. 
Wójt powiedziała, że wszyscy wiedzą jaki trudny był i jaki jest budżet 2011 roku. Ustalono 
budżet 2012 roku i brano pod uwagę wszystkie wskaźniki. Budżet został przygotowany i 
przekazany radnym w ustawowym terminie – do 15 listopada. Wtedy był czas na 
zastanowienie się. Podatek rolny jest na rok podatkowy, który równa się z rokiem 
kalendarzowym. Teraz nic nie da się zrobić. Stawka podatku nie została dziś podana, była już 
znana. Żeby prawo miejscowe stało się prawem musi zostać ogłoszone. Nie ma już czasu.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że dzisiejszy wniosek nas zaskoczył. Był czas na to. 
R. Telega powiedział, że informacja odnośnie budżetu i stawki podatku była znana. Na 
pierwszym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej komisja prawie się tym tematem nie 
zajmowała. Na drugim posiedzeniu był Pan Gawłowski. Nie wynikało z dyskusji, że komisja 
zmieni swoje stanowisko. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Wójt. Dodał, że podatek jest 
wysoki, ale jeżeli chcemy coś zrobić to nie można przewracać wszystkiego do góry nogami.  
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej padł wniosek o 
obniżenie podatku rolnego. Podatek ten jest krzywdzący dla rolników, ale co zrobić. Wiemy, 
że tyle jest potrzeb. Szkoła Podstawowa w Uciechowicach też nas gnębi. Komisja Rolno-
Ekologiczna zdecydowała, że zostawiamy tak jak jest. Był wniosek komisji, aby w przyszłym 
roku ruszyć z drogami polnymi.  
Sołtys J. Iluk odniósł się do wysokości podatku rolnego i zapytał co się stanie jeśli rolnicy nie 
zapłacą podatków. Powiedział, że oni teraz muszą cierpieć. Nie ma żadnego rolnika w radzie. 
Dodał, że jeśli radni nie podejmą decyzji odnośnie podatku rolnego to rolnicy nie zapłacą 
pierwszej raty. 
R. Chuchla zawnioskował o odrzucenie wniosku Komisji Budżetowo-Finansowej złożonego 
przez radnego W. Malewicz i wyjaśnił dlaczego. Na uchwalenie stawek podatku jest termin 



31 grudzień. Są różne orzeczenia w tym temacie. NSA stanęło na stanowisku, że data 
podjęcia uchwały, ogłoszenia nie może przekroczyć dzień 31 grudnia. Wspólnie razem nie 
dopilnowaliśmy tego tematu. Jest to nauczka dla nas wszystkich. Z powodów merytorycznych 
i prawnych będzie to niemożliwe. Dodał, że dopóki będzie radnym będzie dbał o to aby o 
radzie był dobry głos.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że wniosek jest o wiele za późno. 
R. Malewicz powiedział, że nie za późno. Cały budżet jest za późno. Zapytał po co dzisiaj 
zastanawiamy się jeśli wszystko jest już zaklepane.  
Wójt powiedziała, że budżet był złożony w terminie, uwzględniał wszystkie wskaźniki. Pan 
wiceprzewodniczący skłamał, że w tamtym roku była obniżona stawka. W tamtym roku 
stawka była utrzymana.  
Wójt powiedziała, dlaczego chcą aby zostało to utrzymane. Tegoroczny budżet był krytyczny. 
Jest szansa aby poprawić infrastrukturę. Z podatkiem jest tak, że raz jest niski, a raz wysoki. 
Składnik podatku nie przekroczy 30% dopłaty rolników. Podatek do hektara nie stanowi 
katastrofy. Gmina nie myśli o tym aby tylko obcinać, ale żeby jeszcze coś zrobić.  
Sołtys K. Saduniowski powiedział, że do tej pory byli dumni, że są rolnikami w gminie 
Branice. Zapytał, czy zaplanowano w budżecie budowę dróg transportu rolnego. Jeżeli tak 
zostanie to rolnicy nie będą robić nic swoim sprzętem. To o czym rozmawiamy, te 65 zł. to 
tylko gest do współpracy. Dodał, że to radni przez nich wybrani powinni informować.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że zgadza się z sołtysem. Szanujemy się. Podjęcie dzisiaj 
uchwały będzie bezpodstawne. Dzisiaj jest już po wszystkim, to nic już nie da. Tak to 
wygląda prawnie. 
P. Piotr Kukuczka zapytał czy w tej sprawie jest opinia prawna, że uchwała musi zostać 
ogłoszona do 31 grudnia. Jeżeli tak to bez dyskusji.  
Wójt odpowiedziała, że pisemnej opinii nie mają, ale dziś rozmawiała z Panią mecenas.  
R. Chuchla zaproponował aby zakończyć dyskusje. Ustalić porządek dzienny, a w trakcie 
można wprowadzić. Teraz odrzucić, a następnie wprowadzić.  
R. Russ zaproponował 15 min. przerwy. 
R. Chuchla powiedział, że w związku z dyskusją sprawy dotyczące budżetu przesunąć na sam 
koniec. 
Przewodniczący przygotował poprawiony porządek obrad – zgodnie ze zgłoszonymi 
wnioskami.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku punktu:  
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice 
na lata 2012-2015 
Za: 15     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad 
punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011. 
Za: 15     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący odczytał cały poprawiony porządek obrad i poddał pod głosowanie. 
Za: 15     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. 
Za: 14     Przeciw: 0     Wstrzymało się: 1 
 
Ad. 5. 



Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).  
 
R. Chuchla zapytał z czego wynika podpisanie umowy z firmą  na odzyskanie VAT. 
Wójt odpowiedziała, że jak firma odzyska VAT to 30% z kwoty odzyskanej jest dla niej. 
Umowa ta podpisana jest na zastępstwa procesowe i prawne. Koszt obliczany jest od kwoty, 
którą uda im się odzyskać. Jeżeli nic się nie uda to będzie nas to kosztować 1000zł.  
R. Chuchla zapytał o oczyszczalnie, ul. Słoneczną i czy wizyta w Lewicach była planowana. 
Wójt odpowiedziała, że wizyta nie była planowana.  
R. Chuchla zapytał czy we wszystkich sytuacjach Wójt bierze pod uwagę zdanie rady 
sołeckiej.  
Wójt odpowiedziała, że tak. Ul. Słoneczna - chodzi o zasilanie energetyczne zewnętrzne. 
Jeżeli chodzi o oczyszczalnie to nie ma zagrożenia nie zmieszczenia się w terminie.  
R. W. Lenartowicz zapytał czy na wyłonienie firmy, która ma się zajmować odzyskaniem 
VAT był przetarg i czy drogę w Dzierżkowicach odebrano z uwagami.  
Wójt odpowiedziała, że firma została wybrana w ramach negocjacji. Drogę odebrano bez 
uwag, jedynie płyty miały zostać uzupełnione.  
 
Ad. 6.  
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie (załącznik do protokołu) 
 
Ad. 7. 
R. Malewicz poinformował, że Komisja Budżetowo-Finansowa miała dwa posiedzenia. 
Dodał, że na bieżąco kontroluje budowę drogi Lewice-Zubrzyce. Pracę idą do przodu. 
Poinformował, że w ubiegły poniedziałek uczestniczył w opłatku z marszałkiem 
organizowanym przez stowarzyszenie sołtysów. 
R. Kawulok powiedział, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się 
budżetem i porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R. Czyszczoń poinformował, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
zajmowała się budżetem i porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Dodał, że uczestniczył 
w posiedzeniu Komisji Budżetowo-Finansowej. 
R. Czepczor poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 
R. Mokrzycki poinformował o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (protokoły z posiedzeń 
komisji stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 
 
R. Chuchla zapytał dlaczego jest wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący aktualizacji 
kosztów. 
R. Mokrzycki odpowiedział, że trzeba dostosować do dnia dzisiejszego. 
R. Chuchla zapytał czy usługi są deficytowe. 
R. Mokrzycki odpowiedział, ze tak. 
R. W. Lenartowicz potwierdził, że należy dokonać aktualizacji. 
 
Ad. 8. 
Nie  było interpelacji. 
 
Ad. 9.  
Interpelacje złożyli: 
R. Telega – 1 int. 
R. Russ – 1 int. 
R. Szyhyński – 1 int. 



 
Ad. 10. 
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady.  
R. Chuchla zapytał na jakim etapie jest oznakowanie skrzyżowania drogi wewnętrznej.  
R. Russ zapytał czy uchwała budżetowa może być przyjmowana w listopadzie. 
Wójt odpowiedziała, że może. 
R. Telega wrócił do wniosku dotyczącego obniżenie ceny skupu żyta z 75 do 65. Zapytał jaka 
to kwota.  
Wójt powiedziała, że wpływ obniżyłby się o 400000 zł. Podatek to wartość 30% dopłaty, 
którą otrzymują rolnicy. Za nieruchomość o powierzchni 30 ara płacony jest podatek o 
wysokości 570 zł., a za 5 hektarów pola rolnik płaci podatek w wysokości 776 zł. Każda 
obniżka o 1 zł. to 40 tys. zł. mniej. Dodała, że są zaplanowane inwestycje do realizacji. Na 
wszystko trzeba mieć również własne środki, nie mogą one pochodzić tylko z kredytów. W 
roku 2012 nie będzie deficytu na bieżące wydatki, jak to było w tym roku. Raz podatek jest 
wyższy, a raz niższy.  
Przewodniczący odczytał pismo Pana Stanisława Bryl.  
R. Chuchla powiedział, aby przekazać pismo do poszczególnych komisji. 
R. W. Lenartowicz powiedział, aby skierować do Pani Wójt.  
Wójt przybliżyła sprawę o której pisał Pan Stanisław Bryl. 
R. W. Lenartowicz powiedział, aby poinformować Pana S. Bryl, że władna do załatwienia tej 
sprawy jest Pani Wójt. Jeżeli ktoś jest nie zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy to 
można złożyć skargę. 
Przewodniczący poinformował, że pismo Pana Stanisława Bryl przekaże do załatwienia Pani 
Wójt. 
Sołtys J. Iluk poinformował, że płotki się przewróciły i jeszcze raz zgłosił sprawę rowu. 
Sołtys B. Gajewska zgłosiła sprawę zasypanego rowu. Poprosiła o jego odtworzenie. 
Sołtys J. Bartoszewski zapytał czy działka zostanie nieodpłatnie przekazana. 
Sołtys Z. Semanyszyn zgłosił sprawę rowu koło plebani. 
R. W. Lenartowicz zgłosił konieczności wyregulowania oświetlenia ulicznego.  
Wójt udzieliła odpowiedzi odnośnie oświetlenia ulicznego. 
Sołtys J. Burakiewicz zapytał o sprawę dotyczącą zaśmiecania wioski słomą, którą przewozi 
firma Pana Kani. 
Wójt odpowiedziała, że odpisują, że to nie oni, a jak oni jadą to przewożą jak trzeba. 
R. Chuchla poprosił aby zwrócić się do Komendy Powiatowej Policji albo Komisariatu w 
Kietrzu żeby zwrócili uwagę na miejsce dla karetki, które mieści się na gminnym parkingu. 
Ostatnio było ono zajęte, gdy karetka przyjechała. 
Wójt powiedziała, że zgłaszane już było aby patrole były zwiększone, lecz odpisano, że nie 
ma środków.  
R. Chuchla powiedział, że może podać godzinę jak jedzie patrol policji i nie reaguje. 
P. Zbigniew Różniakowski zadał pytania:  
1) Ile wynosi zadłużenie gminy? 
2) Ile odsetek rocznie płaci się dla banków z tytułu obsługi kredytów? 
3) Ile jest środków związanych z ochroną zwierząt? 
4) Ile pieniędzy dokłada gmina do działań policji? 
5) Ile wynosi koszt roczny wydania gazety pochwalnej? 
6) Ile kosztowała nas wycieczka Pani Wójt do Brukseli? 
7) Ile kosztowały delegacje do Warszawy o wsparcie rządu w kwestii działalności czechów? 
8) Czy rada się orientuje ile jest aktualnie bezrobotnych w gminie? 
9) Ile rodzin pozbawionych jest jakichkolwiek dochodów? 
10) Jakim prawem na domu podpalacza w Jakubowicach wisi nalepka naczelnik OSP? 



Przewodniczący poprosił aby wszystkie zapytania zostały złożone na piśmie. Zakłóca nam to 
przebieg sesji. Mamy czas do godz. 11.00.  
P. Zbigniew Różniakowski powiedział, że nie na tym polega demokracja. Dodał, że jeśli Pan 
przewodniczący wie na czym polega demokracja to niech tak nie mówi.  
Przewodniczący powiedział, że czas mamy ograniczony. 
P. Z. Różniakowski powiedział, że niema ograniczonego czasu. Demokracja na tym polega, 
że każdy kto chce zabrać głos, mówi z sensem to ma prawo się wypowiadać. Kolejne pytania: 
1) Jakiej wysokości gmina finansuje OSP Jakubowice? 
2) Czy zbadano alternatywne metody wykorzystania bazy oświatowej w likwidowanych 
placówkach oświatowych? 
P. Z. Różniakowski powiedział, że Pani Wójt przysyła kontrole do likwidowanej szkoły. 
Zapytał jaki to ma sens. Zapytał czy rada orientuje się o ile zmniejszyła się populacja naszej 
gminy w trakcie trwania kadencji? 
R. Chuchla powiedział, że zakres tych pytań jest szczegółowy. Dzisiaj na te pytania nie 
odpowiemy. Niech Pan złoży zapytanie o informacje publiczną. Poprosił o kontynuowanie 
sesji. 
Przewodniczący poprosił aby Pan Z. Różniakowski złożył zapytanie na piśmie. 
Pan Z. Różniakowski powiedział, że odbiera mu się głos na wniosek radnego. 
Przewodniczący poprosił o złożenia zapytanie o informacje publiczną. 
P. Z. Różniakowski powiedział, że większość z tych pytań wiąże się z tematem tej sesji, 
dotyczą one spraw finansowych. 
R. Chuchla powiedział, że zawsze termin sesji jest ogłaszany. Dodał, że pytania Pana Z. 
Różniakowskiego są słuszne. 
Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Przewodniczący powiedział, że w sprawie obniżenie ceny skupu żyta wypowie się Pani 
mecenas. 
P. M. Forystek powiedziała, że co do zasady Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia cen 
skupu żyta. Uchwała ta powinna zostać podjęta w odpowiednim terminie. Akty normatywne 
zawierające przepisy powszechnie obowiązujące (ceny żyta) wchodzą w życie 14 dni po 
ogłoszeniu lub w terminie dłuższym. Uchwała w sprawie ceny podatku powinna zostać 
ogłoszona. 19 grudzień , w jej ocenie, to już za późno. W praktyce uchwała ta opiniowana jest 
przez RIO. Istnieje ryzyko, że uchwała w sprawie ceny żyta podjęta dziś zostanie 
unieważniona. Co do zasady uchwały takie podejmowane są w listopadzie. Nie może 
powiedzieć, że niemożliwe jest podjęcie takiej uchwały. Jest ryzyko, że zostanie uchylona, 
jeśli zostanie dziś podjęta.  
R. Malewicz zapytał czy te 65 i widełki są na równi. 
Wójt odpowiedziała, że nie. Te 74,18 zł. jest ogłoszone. 
R. Malewicz powiedział, żeby spróbować.  
P. M. Forystek powiedziała, że jeżeli rada nie obniży to obowiązuje cena ogłoszona przez 
prezesa GUS. 
R. Malewicz zapytał, czy nie może być na podstawie ubiegłego roku. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że nie. 
Wójt powiedziała, że każde obniżenie podstawy podatku skutkuje zmniejszeniem subwencji 
wyrównawczej, którą możemy otrzymać od państwa. 
P. M. Forystek powiedziała, że jeśli rada chciałaby podnieś wysokość podatku to taka 
uchwała nie przeszłaby przez nadzór. Zostałaby uchylona. Jeśli podejmowana byłaby 
uchwała, która co do zasady jest niezgodna z tymi terminami, ale jest korzystniejsza dla 
podatników, to jest to jedyny argument za tym, że być może nie zostałaby uchylona. Termin 
na pewno nie został zachowany. 



R. W. Lenartowicz zapytał, czy mecenas spotkała się z przypadkiem, że nie uchylono 
uchwały podjętej po terminie. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że nie. Nikt takiej uchwały nie podejmował.  
R. Russ powiedział, żeby poddać pod głosowanie wniosek o obniżenie ceny żyta. Ustnie 
potem na papierze. 
R. Chuchla powiedział, że jeśli rada przyjmie i wprowadzi to nie ma uchwały. Najpierw 
uchwała, a potem głosowanie. 
P. M. Forystek powiedziała, że jeśli jest to wniosek radnego to powinien zostać przygotowany 
projekt. Zaproponowała, aby przegłosować, a następnie przygotować.  
P. M. Forystek zapytała na jaką stawkę ma być zmiana. 
Przewodniczący odpowiedział, że na 65 zł.  
R. Chuchla zaproponował ogłoszenie przerwy i dokończenie sesji w dniu następnym.  
Przewodniczący zaproponował aby podjąć uchwałę dot. przekazania nieruchomości i sesje 
kontynuować po przerwie o godz. 13.30.  
R. Chuchla najpierw przegłosować. 
P. M. Forystek zapytała o cenę kwintala. 
Przewodniczący odpowiedział, że 74,18. Jest wniosek o zmniejszenie. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że mamy wykładnie. Jeżeli podejmiemy uchwałę to 
z porządku obrad będzie trzeba wykreślić WPF i budżet na 2012 rok. Teraz próbujemy 
reanimować, a prawnie jest to niemożliwe.  
R. Russ powiedział, że to nasza wina.  Wniosek został przedstawiony i zaproponował aby 
przegłosować.  
P. M. Forystek powiedziała, że musi być projekt nazwy uchwały. 
R. Russ powiedział, że obniżenie do 65 zł. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy do godz. 13.30. 
Za: 8     Przeciw: 7    Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący zapytał czy można głosować nad wnioskiem Pana Russ. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że sesja trwa póki przewodniczący jej nie przerwie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11. 
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Branice - do 65 zł. 
Za: 8     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 6 
1 radny nie uczestniczył w głosowaniu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę do godz. 13.30. 
 
Po przerwie nieobecni radni: G. Czepczor, G. Wawrów, W. Lenartowicz. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 
Branice. 
Za: 3     Przeciw: 8    Wstrzymało się: 1 
Rada Gminy nie podjęła uchwały. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania nieruchomości – jedna 
działka. 
Wójt wyjaśniła temat uchwały. 



Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości. 
(Uchwała Nr XV/117/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 14. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzony przez 
Panią Wójt.  
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia 

tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli 
(Uchwała Nr XV/119/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 13. 
Wójt poinformowała o zmianie w uchwale. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze zmianą. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej 
ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
(Uchwała Nr XV/118/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.15. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zatrudnionych w 

przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Branice, 
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania 

(Uchwała Nr XV/120/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 16. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych 
przez gminę przedszkoli publicznych 

(Uchwała Nr XV/121/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 



Ad. 17. 
Skarbnik gminy wyjaśnił zmiany w budżecie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011 

(Uchwała Nr XV/122/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 18. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Branice na lata 2012-2015 

(Uchwała Nr XV/123/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 19. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej powiedział, że nad budżetem każdy radny 
będzie głosował indywidualnie. Autopoprawka za. 
Pozostałe komisje wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za: 11     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok 

(Uchwała Nr XV/124/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 20. 
R. Chuchla powiedział, że dzisiaj na sesji omawiany był ważny temat. Są radni, którzy bez 
usprawiedliwienia opuścili sesje rady. Poprosił przewodniczącego o przygotowanie uchwały 
w sprawie obniżenia diety o 50% za nieusprawiedliwione opuszczenie sesji.  
Przewodniczący poinformował, że Pani radna G. Czepczor usprawiedliwiła się.  
Przewodniczący złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. 
Wójt powiedziała, że jesteśmy trochę zasmuceni. Cieszy się, że budżet został przyjęty, ale nie 
do końca. Cieszy się, że w trudnych sprawach myślimy globalnie, a nie jednostkowo.  
R. Chuchla życzył wszystkim pokory. 
 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 

 
Na tym protokół zakończono. 

 
 

Protokołował: 
 
K. Herbut 
 
 
 
 


