
Protokół Nr XLVIII/14  
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 13 października 2014 r., godz. 8.00 
  

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.  

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
 

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wolne wnioski i zapytania. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania w wyborach samorządowych. 
6. 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. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
Za: 13    Przeciw: 0   Wstrzymało się: 0 
 
Ad. 4. 
Wójt Gminy Branice poinformowała dlaczego zwołana został w dniu dzisiejszym sesja Rady 
Gminy Branice. Powiedziała, że obowiązek tworzenia odrębnego obwodu głosowania jest 
gdy w szpitalach, zakładach w dniu wyborów będzie przebywać minimum 15 wyborców. 
W Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach na dzień dzisiejszy przebywa 5 
wyborców z terenu województwa opolskiego i Zastępca Dyrektora ROPS napisał pismo, że 
w dniu wyborów prawdopodobnie będzie przebywać mniej niż 15 wyborców, ale w ich 
ocenie utworzenie obwodu jest zasadne. Ustawa dopuszcza utworzenie w takich zakładach 
obwodu odrębnego gdy będzie w nim przebywać mniej niż 15 wyborców ale po zasięgnięciu 
opinii kierownika jednostki. Opinia jest pozytywna. Pani Kasia Herbut dzwoniła do 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i przedstawiła tą sytuację. Otrzymała informację, 
że jeżeli kierownictwo jednostki uważa, że utworzenie obwodu głosowania jest zasadne to nie 
możemy odmówić. Musimy utworzyć lokal. 
 



R. R. Lenartowicz zapytał dlaczego mieszkańcy Boboluszek nie mogą głosować w Domu 
Pomocy Społecznej w Boboluszkach. 
Wójt odpowiedziała, że nie mogą. Lokal w Domu Pomocy Społecznej jest utworzony tylko 
dla pensjonariuszy.  
Wójt Gminy poinformowała, że w składzie komisji w odrębnym obwodzie głosowania może 
być od 5 do 7 osób. Od 4 do 6 z pośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze 
plus osoba wskazana przez wójta z pośród pracowników jednostki w której utworzony jest 
obwód. 
R. Czepczor powiedziała, że w Bliszczycach, przy drodze powiatowej, są drzewa owocowe, 
które należy ściąć.  
 
Ad. 5. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 12     Przeciw: 0    Wstrzymało się:1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych 
(Uchwała Nr XLVIII/392/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 6. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
K. Herbut 
 

 


