
Protokół Nr XLVI/14  
z sesji Rady Gminy Branice - nadzwyczajnej 

z dnia 5 września 2014 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński – Skarbnik Gminy Branice 
 

Porządek obrad 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (na wykonanie kanalizacji 

miejscowości Boboluszki) 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (na wykonanie kanalizacji 

miejscowości Wysoka) 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (na wykonanie kanalizacji 

miejscowości Boboluszki) 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (na wykonanie kanalizacji 

miejscowości Wysoka) 
12. 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 13. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 
R. Czyszczoń zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Interpelacje 
radnych. 
R. Nowak  zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wolne wnioski 
i zapytania. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Edwarda Czyszczoń dot. 
wprowadzenia do porządku obrad punktu: Interpelacje radnych 
Za: 13     Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Macieja Nowak o wprowadzenia 
do porządku obrad punktu: Wolne wnioski i zapytania. 
Za: 13     Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 



 
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i poddał pod głosowanie. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
R. Czyszczoń – 1 interpelacja.  
R. Malewicz zgłosił potrzebę odbierania dzieci do szkoły z przystanku w środku wsi. 
Poinformował, że wniosek ten będzie w formie interpelacji, na piśmie. 
Wójt powiedziała, że w poniedziałek będzie spotkanie z przedstawicielem PKS-u i 
dyrektorami szkół. Będą na ten temat rozmawiać.  
 
Ad. 5. 
R. Nowak powiedział, że groby należące do Domów Pomocy Społecznej, które są na 
cmentarzu na górze bardzo źle wyglądają. 
Wójt powiedziała, że jest to cmentarz komunalny. 
R. Nowak powiedział, że cmentarz jest bardzo ładny. 
R. Telega powiedział, że w tamtym roku Dom Pomocy Społecznej robił porządki na grobach. 
Wójt powiedziała aby wystąpić do Pani Ani. 
R. Nowak powiedział, że w Branicach bardzo często mieszkańcy chodzą na cmentarz. Zapytał 
czy nie byłoby płytek aby ustawić na ścieżkach. 
Wójt powiedziała, że były płyty i nie wiedzieli co z nimi robić. Nikt nie zgłaszał takiej 
potrzeby. Zapyta starosty o płyty z remontowanego chodnika. 
R. R. Lenartowicz powiedział, że powiat zapomina o Boboluszkach i Wysokiej jeżeli chodzi 
o koszenie. 
R. Mokrzycki powiedział, że dywanik na cmentarz nie został podsypany i zaczyna się 
wykruszać. Dodał, że zaprzestano nasady drzew za wycięte przez Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej.  
 
Ad. 6. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017 

(Uchwała Nr XLVI/382/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 7. 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 
(Uchwała Nr XLVI/383/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 8: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (na wykonanie kanalizacji 
miejscowości Boboluszki) 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 



 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
(Uchwała Nr XLVI/384/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 9: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (na wykonanie kanalizacji 
miejscowości Wysoka) 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
(Uchwała Nr XLVI/385/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 10: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (na wykonanie kanalizacji 
miejscowości Boboluszki) 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
(Uchwała Nr XLVI/386/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 11: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (na wykonanie kanalizacji 
miejscowości Wysoka) 
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.  
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 13     Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
(Uchwała Nr XLVI/387/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 12. 
R. Chuchla powiedział, że środki z Rady Gminy zostały wykorzystane do tej pory w 30%. 
Zaproponował aby nagrodzić dziewczyny z zespołu KAPRYS za zajęcie wicemistrzostwa 
świata. Zorganizować sesje uroczystą i połączyć wręczenie medalu ,,Zasłużony dla Gminy 
Branice’’ z wręczeniem prezentów dla nowych mistrzyń.  
 
Przeprowadzono dyskusje na temat terminu uroczystej sesji Rady Gminy Branice. 
 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
K. Herbut 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


