
Protokół Nr I/10 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 2 grudnia 2010 r. 
 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy15. 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 
Wójt Gminy Branice – Józef Małek, 
Zastępca Wójta Gminy Branice – Piotr Kukuczka, 
Radca prawny – Marzena Forystek 
 
 

Porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji. 
2. Złożenie ślubowania. 
3. Stwierdzenie quorum. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Branice. 
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Branice. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady : 

a) Komisji Rewizyjnej, 
b) Komisji Rolno – Ekologicznej, 
c) Komisji Budżetowo – Finansowej, 
d) Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych, 
e) Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 
9. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad. 1. 
Najstarszy wiekiem radny Józef Kawulok otworzył pierwszą sesję Rady Gminy Branice  
i powitał wójta, zastępcę wójta i radnych.  
 
Ad. 2. 
Następnie Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania, 
wywołując poszczególnych radnych według listy obecności poprosił o wypowiedzenie słowa 
„ ślubuję”. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na 
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15. 
 
Ad. 4. 
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad. 
R. Chuchla zgłosił uwagi do porządku obrad sesji. Zaproponował powołanie komisji uchwał. 
Powiedział, że do punktów dot. powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady 
powinny być podpunkty. Zapytał o regulamin głosowania. 
Przewodniczący obrad powiedział, że można przedyskutować propozycję r. Chuchli, ale 
komisja skrutacyjna może być również komisją uchwał. Powiedział, że radnych jest tylko 15.  
P. M. Forystek powiedziała, że powołanie komisji uchwał jest bezprzedmiotowe. Komisja 
Skrutacyjna podlicza głosy z wyborów, a uchwała tylko stwierdza wybór przewodniczącego i 



wiceprzewodniczącego. Zwracając się do r. Chuchli powiedziała, że regulamin głosowania 
należy najpierw napisać. W Regulaminie Pracy Rady Gminy Branice napisane jest jak należy 
głosować tajnie, a jak jawnie. 
R. Chuchla zapytał czy nie jest konieczne stwierdzenie wyboru w formie uchwały. 
P. M. Forystek powiedziała, że jest konieczne. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnej komisji. 
Zapytała czym ta komisja miałaby się zająć. 
R. Chuchla odpowiedział, że formalnym podjęciem uchwały o wyborze. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sposób 
tylko i wyłącznie formalny i fizyczny podpisuje się uchwały o stwierdzeniu wyboru 
konkretnej osoby na przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego. 
R. Chuchla powiedział, że Pani M. Forystek nie daje możliwości radnym, którzy są 
niezadowoleni z wyboru w głosowaniu powiedzieć nie. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że nikomu nie odbiera ani nie daje. Jeżeli radni głosują 
poprzez oddanie głosu na piśmie to w tym momencie wypowiadają się co do tej uchwały. 
Komisja uchwał, w sytuacji gdy podejmowane by były inne uchwały, potrzebna by była tylko 
do liczenia głosów bo uchwała jest już stworzona. 
R. Chuchla powiedział, że wracamy na stare tory. 
R. W. Lenartowicz złożył wniosek, aby propozycję kandydatów na przewodniczącego składać 
na ręce przewodniczącego obrad, a komisja skrutacyjna przeprowadzi głosowanie. Zapytał r. 
Chuchle czy wycofuje swój wniosek. 
R. Chuchla odpowiedział, że wycofuje. 
Przewodniczący obrad powiedział aby Komisja Skrutacyjna przyjmowała kandydatów na 
przewodniczącego. Powołać najpierw Komisję Skrutacyjną. 
R. W. Lenartowicz powiedział aby wypowiedziała się Pani radczyni. 
P. M. Forystek odpowiedział, że należy najpierw wybrać Komisję Skrutacyjną. 
R. W. Lenartowicz wycofał swój wniosek. 
Przewodniczący obrad powiedział, że przystąpimy do wyboru składu Komisji Skrutacyjnej. 
P. M. Forystek powiedziała, że należy najpierw przegłosować porządek obrad. 
 
Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad przeczytanym porządkiem obrad.: 
Za : 14     Przeciw.: 0    Wstrz.:1 
 
Ad. 5. 
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Branice. W związku z faktem konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego zgłoszono 
komisję skrutacyjną w składzie : 

1. R. Tadeusz Sęga, 
2. R. Roman Lenartowicz, 
3. R. Edward Czyszczoń 

 
Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad składem komisji : 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie aby r. Tadeusz Sęga był w składzie komisji 
Skrutacyjnej. 
Za : 14     Przeciw.: 0    Wstrz. : 1 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie aby r. Roman Lenartowicz był w składzie 
Komisji Skrutacyjnej. 
Za : 15     Przeciw.: 0    Wstrz. : 0 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie aby r. Edward Czyszczoń był w składzie 
Komisji Skrutacyjnej. 



Za : 14     Przeciw.: 0    Wstrz. : 1 
 
Komisja wyłoniła ze swego grona przewodniczącego w osobie r. Edwarda Czyszczoń 
Komisja przyjęła kandydatury do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 
Branice: r. Władysław Lenartowicz – zgodził się, r. Wojciech Chuchla– zgodził się, r. 
Władysław Malewicz – zgodził się, r. Marek Szyhyński – zgodził się.  
 
Przewodniczący obrad powiedział, że przystępujemy do wyboru przewodniczącego. 
Przedstawił regulamin przeprowadzenia głosowania. Wszyscy wyczytani radni będą 
podchodzić do Komisji Skrutacyjnej i otrzymają karty do głosowania. Ci którzy nie startują 
na przewodniczącego otrzymają 4 karty, a ci którzy startują otrzymają 3 karty. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że od tego momentu powinna prowadzić glosowanie Komisja 
Skrutacyjna. Zaproponował, aby każdy z kandydatów na przewodniczącego powiedział coś o 
sobie.  
R. Telega zapytał dlaczego tyle kart do głosowania. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że w styczniu tego roku Sąd Najwyższy wydał  oświadczenie, 
że radny nie może głosować sam na siebie. Z tego względu kandydat otrzymałby kartę do 
głosowania bez swego nazwiska, a wtedy nie została by zachowana zasada tajnego 
głosowania. 
Głosowanie odbędzie się na zasadzie postawienia znaku ,,X’’ przy słowie TAK 1 kandydata 
na którego głosujemy i postawienie znak ,,X’’ przy słowie NIE trzech kandydatów. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wzór karty do głosowanie i wyjaśnił 
sposób głosowania. 
R. W. Lenartowicz zaproponował, żeby głosowanie odbyło się osobno na każdego kandydata. 
R. Chuchla powiedział, że nie zostało to ustalone precyzyjnie. Powiedział, że odbiera mu się 
prawo do  głosowania. Zapytał czy będzie mógł głosować nad wysokością diety. 
Złożył wniosek o przerwanie sesji, a powodem jest dbałość o finanse publiczne. Powiedział, 
że w niedzielę wybrany zostanie wójt, który w ciągu 7 dni musi na sesji złożyć ślubowanie. 
Przewodniczący obrad zapytał czy jest to prawnie możliwe. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że co do zasady jest możliwe, ale muszą ku temu zaistnieć 
określone przesłanki. Od strony formalno-prawnej nie jest możliwe odebranie ślubowania 
wójta, ponieważ nie ma tego w tym porządku obrad. Nie można tak zrobić od strony 
formalno-prawnej. 
Regulamin mówi, że o przerwaniu sesji rada może postanowić w szczególności ze względu na 
niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę 
uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające 
Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 
Pozostawia to w ocenie indywidualnej każdego radnego. W jej ocenie brak przesłanek do 
przerwania sesji.  
R. Chuchla powiedział, że Pani M. Forystek zakwestionowała prawo rady do rozszerzenia 
porządku. Powiedział, że były momenty kiedy Pan M. Forystek mówiła, że można rozszerzyć 
porządek. 
Radczyni powiedziała, że ten przepis prawa stanowi o zwołaniu sesji celem odebrania 
ślubowania wójta. To jest przepis szczególny. 
R. Chuchla powiedział, że podtrzymuje wniosek. 
R. W. Lenartowicz zaproponował aby głosować nad każdym kandydatem osobno. Chodzi o to 
aby nie głosować błędnie. 
R. Telega zapytał czy głosuje przez skreślenie jednego kandydata, a pozostałych nie.  
R. Nowak zapytał co w sytuacji jeśli dwóch skreślę na tak, a jednego na nie. Powiedział, że 
karty powinny być ponumerowane.  
Radczyni powiedziała, że tak mogłyby, ale należy zachować tajność głosowania. 



R. W. Lenartowicz podtrzymał swój wniosek aby głosować nad każdym kandydatem osobno. 
P. M. Forystek powiedziała, że to nie będzie kolidować. Powiedziała, że przyjmuje, że radni 
będą głosować na tak lub nie, albo tylko na tak. 
R. Telega powiedział, że zrobi to dużo zamieszania. To co proponuje r. W. Lenartowicz jest 
dobrym pomysłem.  
P. M. Forystek powiedziała, że radni powinni zakreślić jednego kandydata na tak.  
R. Nowak zapytał czy wrzuca tylko jedna kartę. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że ilość kart wydanych przez Komisje Skrutacyjną równa się 
ilości kart wrzuconych do urny. 
R. Szyhyński powiedział, że nie jest to trudne. Przy jednym kandydacie skreślamy na TAK, a 
przy trzech na NIE. 
R. Chuchla powiedział, że zgłaszał wniosek formalny o przerwanie obrad. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że wniosek r. W. Lenartowicza był pierwszy, czyli powinien 
być przegłosowany najpierw. 
Przewodniczący obrad przedstawił wniosek r. W. Lenartowicza, który mówi, że 11 radnych 
będzie szło do urny 4 razy (z każdą kartą osobno), a radni, którzy starują 3 razy. 
R. Mokrzycki powiedział, że to nie rozwiązuje problemu. 
R. Telega powiedział, że powinna być karta ze wszystkimi nazwiskami. 
R. Czyszczoń powiedział, że proponuje aby zrobić karty do głosowania takie jak mówi r. 
Telega.  
R. Nowak powiedział, że 4 listy będą z 3 nazwiskami i zapytał czy to będzie głosowanie 
tajne.  
P. M. Forystek powiedziała, że jej zdaniem nie. Wierzy w uczciwość radnych.  
R. W. Lenartowicz powiedział, że wycofuje swój wniosek. 
Przewodniczący obrad powiedział, że nie ma podstaw do przerwania sesji. 
R. Chuchla powiedział, że podtrzymuje wniosek. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek r. W. Chuchle o przerwanie sesji. 
Za: 2     Przeciw: 11    Wstrz.: 2 
 
P. M. Forystek powiedziała, że należy poddać pod głosowanie sposób głosowania. 
R. Nowak zapytał czy z tego pisma nie wynika, że radni którzy kandydują nie biorą w ogóle 
udziału w głosowaniu. 
P. M. Forystek powiedziała, że nie może uczestniczyć w głosowaniu nad swoją osobą. 
R. W. Lenartowicz zapytał jak głosowano w innych gminach. 
R. Chuchla powiedział, że przerwanie sesji jest zasadne. 
R. Russ powiedział, że r. Chuchla został już poinformowany. 
R. Mokrzycki powiedział, że suma głosów może być różna. 
Przewodniczący obrad powiedział, że jest zapis Sądu Najwyższego. 
R. W. Lenartowicz zgłosił wniosek formalny o przerwę. 
R. Szyhyński złożył wniosek o nie robienie przerwy. 
R. Telega popiera wniosek r. w. Lenartowicz. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek r. W. Lenartowicz o zrobienie przerwy. 
Za. 6     Przeciw:6    Wstrz.: 1 
 
Przewodniczący obrad zdecydował, że przerwy nie będzie. 
R. Mokrzycki zapytał co będzie jeśli będzie więcej głosów. 
Przewodniczący obrad powiedział, że liczy na powagę radnych. 
R. Malewicz zapytał czy jeśli skreśli 3 na nie to czy będzie ważne. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że tak.  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie sposób głosowania na przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice. 



Za: 12     Przeciw:1    Wstrz.: 2 
 
R. W. Lenartowicz powiedział, żeby każdy z kandydatów coś o sobie powiedział.  
Przewodniczący dał każdemu z kandydatów 1 min. na wypowiedź. 
R. Szyhyński powiedział, że ma 36 lata, druga kadencję jest radnym. Przewodniczący 
organizuje prace rady i sesje. Chciałby reprezentować gminę na zewnątrz i zmienić jej 
wizerunek. Chciałby aby postawiono na młodość. 
R. W. Lenartowicz ma 48 lat , wykształcenie wyższe i był już przewodniczącym Rady Gminy 
Branice. Chciałby poprawić kolegę i powiedział, że gminę reprezentuje wójt. Funkcję 
przewodniczącego wykorzystać można do popierania i pomocy przy różnego rodzaju 
inicjatywach związanych z gminą Branice. 
R. Chuchla chciałby zostać przewodniczącym ponieważ jest to praca decyzyjna. Chciałby 
przygotowywać materiały w sposób precyzyjny. Nie może być tak, że radni otrzymują 
niepełne dokumenty. Musimy znaleźć wspólny język.  
R. Malewicz ma wykształcenie wyższe techniczne, jest emerytem i ma dużo czasu, który 
chciałby poświęcić radzie. Troszeczkę inaczej działała rada. Chciałby zorganizować jeden 
dzień dla petentów i pracować wspólnie z radnymi. 
Przewodniczący obrad poinformował, że przystępujemy do głosowania. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wywoływał wg listy obecności radnych, którzy 
pojedynczo głosowali. 
R. Chuchla poprosił o zezwolenie na wyjście. 
R. Telega również wyszedł z sali. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił koniec głosowania. 
Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwy. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji, który wraz z kartami  
stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Branice. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Branice 

/ Uchwała Nr I/1/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

Nowowybrany Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński podziękował za 
wybór jego na stanowisko Przewodniczącego i powiedział, że będzie godnie reprezentował 
radę. Podziękował r. W. Lenartowiczowi za sprawowanie funkcji przewodniczącego w 
poprzednie kadencji oraz r. W. Chuchli za sprawowanie funkcji wiceprzewodniczącego. 
 
Ad. 6. 
Przewodniczący obrad przekazał prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady, który przeszedł 
do realizacji następnego punktu, mianowicie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Komisja przyjęła kandydatury do sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Branice: r.Władysław Malewicz – zgodził się, r. Wojciech Chuchla– nie zgodził się , r. 
Władysław Lenartowicz– nie zgodził się, r.Gabriela Wąsik– nie zgodziła się, r. G. Wawrów-
nie zgodziła się, r. Roman Lenartowicz-nie zgodził się. 
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej poinformował, że sposób głosowania jest taki sam jak 
przy wyborze Przewodniczącego. 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej wywoływał wg listy obecności radnych, którzy 
pojedynczo głosowali. 
Ogłoszono 5 min. przerwy. 
Po przerwie nieobecny r. W. Chuchla i Z. Telega. 



Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół głosowania, który stanowi wraz z 
kartami do głosowania załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Branice. 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Branice. 
/ Uchwała Nr I/2/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

Wszedł r. z. Telega. 
 
Ad. 7.  
Przewodniczący M. Szyhyński powiedział, że przystępujemy do realizacji następnego punktu 
a) Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Wybieramy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i dwóch członków. 
R. Telega powiedział, że wybieramy komisje, a ona wybierze z pośród członków 
przewodniczącego. 
P. M. Forystek powiedziała, że zgodnie z §63 Statutu Gminy Branice i §64 ust. 2 Regulaminu 
Pracy Rady Gminy Branice rada wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że dużo jest dziś nowości. Do tej pory rada wybierała Komisje 
Rewizyjną, która wybierała przewodniczącego i następnie rada podejmowała uchwałę. 
R. Russ powiedział, że regulamin jest z 2009 r., a poprzednia rada wybierała Komisje 
Rewizyjną w 2007 r. 
R. W. Lenartowicz zapytał czy najpierw wybieramy przewodniczącego, a następnie członków 
Komisji Rewizyjnej. 
R. Kawulok powiedział, że w poprzedniej kadencji r. P. Dornfeld zmienił statut i regulamin. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że z regulaminu i statutu nie wynika dokładnie. 
P. M. Forystek powiedziała, że kolejność nie wynika ale przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej wybiera rad. 
R. Telega powiedział, że rada podejmuje uchwałę. 
P. M. Forystek odpowiedziała, że rada wybiera przewodniczącego. 
R. Telega powiedział, że tak. Rada wybiera komisje, komisja przewodniczącego i rada 
uchwala skład Komisji Rewizyjnej. 
P. M. Forystek powiedziała, że przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera rada. 
R. Russ powiedział, że jeśli postąpimy niezgodnie z regulaminem r. Chuchla powie, że 
zrobiliśmy to niezgodnie. 
P. M. Forystek powiedziała, że będzie miał racje. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że rada wybiera 3 członków, chwila przerwy i Komisja 
Rewizyjna wybierała ze swego składu przewodniczącego. Tak to było przeprowadzane. 
Przewodniczący powiedział, że przystępujemy do zgłaszania członków do Komisji 
Rewizyjnej: 
R. W. Lenartowicz - zgodził się, 
R. Z. Telega – nie zgodził się, 
R. T. Sęga – zgodził się, 
R. J. Mokrzycki – zgodził się, 
R. W. Lenartowicz zgłosił wniosek o zamknięcie listy. 
R. Russ – nie zgodził się. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek r. W. Lenartowicza o zamknięcie listy 
kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. 
Za: 14     Przeciw: 0    Wstrz.: 0 
 
Przewodniczący M. Szyhyński poddał pod głosowanie skład Komisji Rewizyjny w osobach: 
Władysław Lenartowicz, Tadeusz Sęga, Janusz Mokrzycki. 



Za: 14     Przeciw: 0    Wstrz.: 0 
 
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany r. Janusz Mokrzycki. 
Przewodniczący M. Szyhyński odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej. 
 
Za : 11     Przeciw : 0    Wstrz. 3 
 
Rada Gminy Branice pojęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej. 

/ Uchwała Nr I/3/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
 

R. Mokrzycki podziękował za zaufanie udzielone dla Komisji Rewizyjnej. 
 
b) 
R. Lenartowicz poprosił o 2 minuty przerwy aby wybrać w poszczególnych komisjach 
przewodniczących. 
P. M. Forystek powiedziała, że rada nie może powoływać przewodniczących, a tylko skład 
komisji. 
Przewodniczący M. Szyhyński odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Rolno – Ekologicznej w składzie: 
 

1. Józef Kawulok, 
2. Zdzisław Telega, 
3. Tadeusz Russ 
4. Maciej Nowak, 
5. Roman Lenartowicz, 
6. Janusz Mokrzycki. 

Za: 14     Przeciw: 0    Wstrz.: 0 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rolno – 
Ekologicznej, 

/ Uchwała Nr I/5/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
c) 
Przewodniczący M. Szyhyński odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Budżetowo – Finansowej w składzie: 
 

1. Zdzisław Telega, 
2. Tadeusz Russ, 
3. Edward Czyszczoń, 
4. Władysław Malewicz, 
5. Roman Lenartowicz, 
6. Wojciech Chuchla, 
7. Władysław Lenartowicz. 
 

Za: 12    Przeciw: 0    Wstrz.: 2 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo 

– Finansowej 
/ Uchwała Nr I/4/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

d) 



Przewodniczący M. Szyhyński odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych w składzie: 
 

1. Józef Kawulok, 
2. Janusz Mokrzycki, 
3. Gabriela Wąsik, 
4. Tadeusz Sęga, 
5. Grażyna Czepczor, 
6. Władysław Lenartowicz, 
7. Grażyna Wawrów. 

Za: 9    Przeciw: 0    Wstrz.: 5 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Lokalnych 
Przedsięwzięć Gospodarczych. 

/ Uchwała Nr I/7/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 
e) 
Przewodniczący M. Szyhyński odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP w składzie: 
 

1. Edward Czyszczoń, 
2. Gabriela Wąsik 
3. Władysław Malewicz, 
4. Maciej Nowak, 
5. Tadeusz Sęga, 
6. Grażyna Czepczor, 
7. Wojciech Chuchla, 
8. Grażyna Wawrów. 
 

Za: 10    Przeciw: 0    Wstrz.: 4 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Realizacji 

Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP. 
/ Uchwała Nr I/6/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu / 

 
 

Ad. 8. 
R. Mokrzycki powiedział, że powinny komisje wybrać teraz przewodniczących. 
Przewodniczący M. Szyhyński powiedział, że poza sesją. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że każda komisja powinna się zebrać po sesji i wybrać 
przewodniczącego. 
P. M. Forystek powiedziała, że nie musi to być dzisiaj, ale można tak zrobić. 
 
Ad. 9. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął pierwszą sesję Rady Gminy Branice. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 



Protokołowała : 
 
K. Herbut 
 


