
Protokół Nr LVII/10  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 9 listopada 2010 r., godz. 9.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych (nieobecni radni: E. Deberny. R. 
Lenartowicz, J. Zakowicz). 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Józef Małek – Wójt Gminy Branice, 
Tadeusz Krupa - Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Sołtysi. 
 

Porządek obrad 
 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2010 r. 
5. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 14 września 2010 r. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z 

organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy. 
9. Podsumowanie kadencji 2006-2010. 
10. 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 11. 
 
Ad. 3. 
Wszedł r. P. Dornfeld. 
Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. Podjęcia 
uchwały w sprawie zmiany w budŜecie. 
R. Kawulok poprosił o przedstawienie przyczyn zmian w budŜecie. 
Wójt odpowiedział, Ŝe jedna zmiana dot. współpracy Transgranicznej Szkoły Podstawowej 
we Włodzieninie ze szkołą w Uvalnie. W ramach tej współpracy program będzie realizowała 
szkoła jednak głównym udziałowcem po stronie polskiej jest Gmina Branice. Druga zmiana 
dot. smutnej okoliczności, wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku szkoły w 
Branicach. 
 



 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako 
punktu 8: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budŜecie gminy. 
 
Za:12     Przeciw:0    Wstrz.:0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawiony porządek obrad. 
 
Za: 12     Przeciw:0    Wstrz.:0 
 
Ad. 4. 
R. Dornfeld zapytał o protokół z sesji rady do którego zgłaszał uwagi, a który radni do dnia 
dzisiejszego nie otrzymali w wersji ostatecznej. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe zostanie on dostarczony. 
R. Dornfeld powiedział, Ŝe kończy się kadencja. 
Nie było uwag do protokołu z dnia 17 sierpnia 2010 r. 
 
Ad. 5. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Wójt wyjaśnił zadania ujęte w tej uchwale. Dodał, Ŝe jedna zmiana wynika z otwarciem w 
Branicach świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie IMMACULATA. 
R. Dornfeld zapytał, czy środki te będą w budŜecie na przyszły rok. 
Wójt odpowiedział, Ŝe budŜet jest dopiero konstruowany i jeszcze nie moŜna powiedzieć jaka 
suma. W uchwale są sumy przewyŜszające, w budŜecie będą konkretne. 
R. Chuchla powiedział, Ŝe były dodatkowe środki, które zostały podzielone na kluby 
sportowe. Zapytał jak przebiegał podział tych środków. 
Wójt odpowiedział, Ŝe drogą konkursową. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 12     Przeciw:0    Wstrz.: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego 
/ Uchwała Nr  Nr LVII/312/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 
Ad. 8.  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie: 
 
Za: 12     Przeciw:0    Wstrz.: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie zmiany w budŜecie gminy 
/ Uchwała Nr  Nr LVII/313/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 



 

Ad. 9. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe duŜo rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Podziękował 
wszystkim za współpracę. Poinformował, Ŝe sesji rady gminy przez całą kadencje było 57, a 
komisji: 
Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP – 70  
Komisja BudŜetowo-Finansowa – 56 
Komisja Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych – 52 
Komisja Rolno-Ekologiczna – 53 
Komisja Rewizyjna – 103 
Komisja Statutowa – 13 
Komisja Inwentaryzacyjna ds. komunalizacji mienia - 2 
śyczył wszystkim zdrowia, pomyślności i spełnienia planów. Podziękował sołtysom, 
Wójtowi i Pani K. Herbut.  
R. Deptuła podziękował Wójtowi i radnym za współpracę. 
Wójt podziękował za współprace.  
R. Podkówka podziękował r. T. Krupie.  
R. Chuchla podziękował i poprosił o nie stawianie między sobą barier.  
R. T. Krupa podziękował za współpracę w imieniu wszystkich radnych powiatowych. 
Powiedział, Ŝe słowa na plakatach nie mogą być tylko słowami. Powiedział, Ŝe było 57 sesji 
Rady Gminy Branice, a on uczestniczył w nich w 80%. Nie przychodził na nie w godzinach 
pracy. Powiedział, Ŝe jego koledzy nie byli ani razu na sesji Rady Gminy Branice, a teraz 
startują na Wójta Gminy Branice.  Poinformował, Ŝe jeŜeli osoba ta wygra w wyborach na 
wójta on zrezygnuje z mandatu radnego.  
R. Podkówka powiedział, Ŝe zmiany są potrzebne, a oceni społeczeństwo. 
 
Ad. 10. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Władysław 
Lenartowicz zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował:        Przewodniczący  
                Rady Gminy Branice 
K. Herbut 
              Władysław Lenartowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


