
Protokół Nr XLIII/09  
z uroczystej sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 10 listopada 2009 r., godz. 13.00 

 
  

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 ( nieobecny r. B. Bryl). 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Radni Powiatu Głubczyckiego - Benedykt Pospiszyl, Tadeusz Krupa, Tadeusz Mańkiewicz 
Sołtysi, 
Dyrektorzy Szkół gminy Branice, 
Kierownik ZOOKiS-u w Branicach – Teresa Jajdelska, 
Odznaczeni medalem „ZasłuŜony dla Gminy Branice” – Jolanta Malinowska i Jan Zapała 
Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej  
i Byłych Wypędzonych Koła Gminy Branice - Józef Szeweła, 
Zaproszeni kombatanci. 
 

Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie uroczystej sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 20 października 2009 r.  
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami 
6. Informacja 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. Wręczenie medali „ZasłuŜony dla Gminy Branice” . 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zakończenie sesji. 
 
 
Ad. 1. 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Władysław Lenartowicz otworzył sesję Rady Gminy 
Branice. 
  
Ad. 2. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Rada władna jest podejmować wiąŜące uchwały gdyŜ na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji, następnie przywitał i 
przedstawił zaproszonych gości, uhonorowanych medalami „ZasłuŜony dla Gminy Branice”, 
zaproszonych kombatantów, dyrektorów szkół, Radnych Powiatu Głubczyckiego oraz sołtysów. 
Przewodniczący zaproponował przesunięcie punktów dotyczących sprawozdania Wójta oraz  
punktów dotyczących informacji Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, które 
zostaną przedstawione na sesji 24 listopada 2009 r.  
Głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad : 
Za 14 
 
Ad. 4. 



Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Wójt powiedział, Ŝe informacja dot. tego punktu zostaną przekazane na następnej sesji zgodnie z 
propozycją przewodniczącego 
 
Ad. 6. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe inf. dot. tego punktu zostaną udzielone na kolejnej sesji 
 
Ad. 7. 
Udzielenie informacji przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami 
zostanie udzielone na kolejnej sesji. 
 
Ad. 8. 
Przewodniczący Rady - Radni otrzymali odpowiedzi, przekazaliśmy teŜ interpelacje 
odpowiednim organom i powiadomiliśmy o tym radnych.  
 
Ad. 9. 
Nie było zgłaszanych interpelacji. 
 
Ad.10. 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe na wcześniejszych sesjach zostały przyznane medale przez 
radę. Następnie oddał głos wnioskodawcom przyznania medali. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe wyróŜnione osoby włoŜyły swój wielki wkład w ratowanie szpitala. 
Dzięki działalności Pani J. Malinowskiej i Pana Jana Zapały szpital udało się uchronić przed 
zamknięciem.  
Następnie Wójt i Przewodniczący Rady wręczyli medale i kwiaty, Pani J. Malinowskiej  w 
kategorii indywidualnej : „niesienie pomocy i sprawowanie opieki wobec chorych i 
potrzebujących” oraz „sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu” gminy Branice oraz medal dla 
Pana Jana Zapały w kategorii indywidualnej: „niesienie pomocy i sprawowanie opieki wobec 
chorych i potrzebujących” oraz „sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu” gminy Branice. 
Wójt podziękował za pracę wyróŜnionych osób, która zakończyła się sukcesem dla szpitala. 
Wspomniał takŜe o mszy św., która odbędzie się 11 listopada o godzinie 9.00 w intencji  ks. 
biskupa Józefa Nathana, załoŜyciela szpitala dla osób nerwowo i psychicznie chorych w 
Branicach. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe walkę o szpital w Branicach, moŜna porównać do walki o 
odzyskanie niepodległości. 
 
Ad. 11. 
Nie było wniosków ani zapytań. 
 
Ad. 12. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice. 

  
  
 

Na tym protokół zakończono. 
  
 
 
 
 



 
Protokołował : 
M. Zakowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


