
Protokół Nr XLI/14  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 24 marca 2014 r., godz. 10.00 
  
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice, 
mł. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Głubczycach, 
Józef Orłowski - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Bogdan Rzeźnicki - Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu Kierownik Nadzoru Wodnego 
Racibórz  
Dorota Kopacka.- Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu Inspektor d/s technicznych 
Jarosław Bencal - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – Oddział 
w Głubczycach Zastępca Kierownika  
Sołtysi. 
  

Porządek obrad 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami. 
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Branice na lata 2014-2017. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa 

z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Branice projektu pn. „Budowa 
użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia 
elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą „Opolska Karta Rodziny 
i Seniora”.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice środków stanowiących 
fundusz sołecki. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 grudnia 2013 na działalność Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy nieruchomości (lokal 
użytkowy o pow. 45,20 m2 położony na działce nr 435/1 w miejscowości Lewice). 



22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (działki nr 246/10 i 246/9 położone 
w miejscowości Branice). 

23. Udzielenie informacji o bezpieczeństwie przeciwpożarowym na terenie gminy Branice. 
24. Udzielenie informacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie Branice. 
25. Udzielenie informacji o stanie środowiska naturalnego. 
26. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane 

z realizacją zadań. 
27. 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 10. 
 
Ad. 3. 
Do sali wszedł radny Władysław Lenartowicz. 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad. 
R. Chuchla zawnioskował o przesunięcie w porządku obrad punktów 14-26 po punkcie 9. 
Wolne wnioski i zapytania.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Wojciecha Chuchla. 
Za: 4    Przeciw: 4   Wstrzymało się: 3 
Przewodniczący poinformował, że jest równa liczba głosów za i przeciw. Dodał, że głosem 
decydującym jest jego głos jako Przewodniczącego Rady Gminy Branice, a on się przychyla 
do wniosku radnego Wojciecha Chuchla. 
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i zarządził głosowanie. 
Za: 3    Przeciw: 3   Wstrzymało się: 5 
Przewodniczący poinformował, że ponownie jest równa liczba głosów za i przeciw. Jego głos 
jest decydujący jako przewodniczącego Rady Gminy. Zdecydował o przyjęciu porządku 
obrad. 
 
Ad. 4. 
Nie było uwag do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do protokołu).  
R. W. Lenartowicz odniósł się do sprawy porozumienia z policją i powiedział, że jest tam 
garaż. 
Wójt odpowiedziała, że posterunek zostaje w tym budynku w którym jest. Nie będzie 
przenoszony do Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej. 
R. Czepczor powiedziała, że związku z budową zbiornika Nove Herminove prosi, jako radna, 
o informacje dotyczące prowadzonych rozmów. 
Wójt odpowiedziała, że Pan Podkówka od początku tego tematu jeździł. Faktycznie należało 
zawiadomić radną. Dodała, że jechali w godzinach pracy i nie wie czy radna w takich 
godzinach mogłaby pojechać. W Bliszczycach będzie zebranie wiejskie poświęcone temu 
tematowi. 
 



Ad. 6. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu). 
 
Ad.7 
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła posiedzenie na którym 
zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. W imieniu Pana Edwarda 
Czyszczoń poinformowała, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP 
na posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Kawulok powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolno-Ekologicznej zajmowano się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.   
R. Mokrzycki odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik do protokołu). 
 
Do sali wszedł mł. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk - Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. 
 
Przewodniczący powitał Pana Wojciecha Semeniuk 
 
Ad.8. 
Brak interpelacji. 
 
Ad. 9. 
R. R. Lenartowicz powiedział, że na drodze powiatowej relacji Boboluszki-Wysoka są dziury. 
R. W. Lenartowicz powiedział, aby sprzątnąć gałęzie przy drogach powiatowych. 
Wójt odpowiedziała, że sprzątną. 
Przewodniczący powiedział, że należy jeszcze pozbierać butelki i śmieci w rowach. 
Sołtys J. Burakiewicz powiedział, że w Dzbańcach-Osiedlu nie szło otworzyć hydrantu. 
Sołtys J. Bartoszewski powiedział, że w Niekazanicach nie ma wysypiska śmieci, 
a wysypywane są tam śmieci. Wracając z pracy mieszkańcy Wysokiej zostawiają butelki. Są 
to na pewno mieszkańcy Wysokiej. Zapytał jak przejechać sprzętem rolniczym z Niekazanic 
do Michałkowic. Przedstawił sytuacje. 
Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o przejazd ul. Ogrodową to druga strona przekazała jak 
wyglądała ta sytuacja. Droga publiczna jest dla wszystkich. Dodała, że sprawdzą drogi polne, 
czy można nimi przejechać sprzętem rolniczym. Nie zna przepisów ale uważa, że drogi 
publiczne są dla wszystkich. 
R. W. Lenartowicz powiedział, że należy się zastanowić nad drogami transportu rolnego. 
Do sali wszedł Pan Józef Orłowski - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych 
R. R. Lenartowicz powiedział, że nie jedna osoba ma podwórko, a samochód zostawia na 
drodze. 
Sołtys Z. Kuśmierski poinformował o zdewastowanym placu zabaw w miejscowości 
Michałkowice. 
Wójt zapytała czy zostało to zgłoszone na policje, ponieważ to najlepsze wyjście.  
Sołtys Z. Kuśmierski powiedział, że wszystko zostało zniszczone. 
Wójt powiedziała, że sami mieszkańcy powinni pilnować. 
R. Malewicz powiedział, że trzeba udrożnić drogę rolną relacji Lewice-Bliszczyce. Chodzi 
o wyczyszczenie gałęzi.  
R. Czepczor powiedziała, że nie wie jak wygląda ta droga ze strony Lewic, ale od strony 
Bliszczyc jest przejezdna. 



R. Nowak zapytał czy były rozmowy w sprawie zwiększenia patroli policji. Czy było tylko 
pismo. 
Wójt odpowiedziała, że tylko pismo. 
Przewodniczący powitał pana Józefa Orłowskiego. 
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady.  
Wójt zaprosiła na X Turniej Wielkanocny Piłki Nożnej Dziewcząt, który odbędzie się 
5 kwietnia br. 
 
Ad. 10.  
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

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

(Uchwała Nr XLI/337/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 11. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy 

(Uchwała Nr XLI/338/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 12.  
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
(Uchwała Nr XLI/339/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 13.  
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
(Uchwała Nr XLI/340/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 14.  
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 



(Uchwała Nr XLI/341/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 15.  
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
(Uchwała Nr XLI/342/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 16. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

(Uchwała Nr XLI/343/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 17. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Branice 
projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości 
mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(Uchwała Nr XLI/344/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 18. 
Wójt wyjaśniła przyczynę podjęcia uchwały.  
R. Chuchla zapytał, czy jeśli gmina Kietrz również przystąpi do tego programu to czy 
mieszkańcy gminy Branice również będą mieli ulgowe wejścia na basen w Kietrzu. 
Wójt odpowiedziała, że nie. Tylko ulgowe wejściówki na terenie gminy Branice. 
R. Malewicz zapytał o żłobki i przedszkola. 
Wójt odpowiedziała, że tam zniżek nie będzie.  
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą 
„Opolska Karta Rodziny i Seniora”  

(Uchwała Nr XLI/345/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 19. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 



 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Branice 

środków stanowiących fundusz sołecki 
(Uchwała Nr XLI/346/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 20. 
R. Mokrzycki jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja 
Rewizyjna uznała skargę za niezasadną. Odczytał protokół z posiedzenia komisji. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 10    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 1 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 grudnia 2013 na 
działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach 
(Uchwała Nr XLI/347/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 21. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej dzierżawy 
nieruchomości 

(Uchwała Nr XLI/348/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 22. 
Komisje Rady Gminy wyraziły pozytywne opinie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11    Przeciw: 0    Wstrzymało się: 0 
 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości 
(Uchwała Nr XLI/349/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Na sali nieobecny radny M. Nowak. 
 
Ad. 23.  
Na sali nieobecny radny M. Nowak. 
Przewodniczący powitał Pana Bogdana Rzeźnickiego, Panią Dorotę Kopacką i Pana 
Jarosława Bencala. 
Pan Wojciech Semeniuk przedstawił informacje o bezpieczeństwie przeciwpożarowym na 
terenie gminy Branice (załącznik do protokołu). 
Podczas udzielania informacji z sali wyszedł radny W. Chuchla i wszedł do sali radny M. 
Nowak.  
Pan Józef Orłowski powiedział, że jeżeli chodzi o ludzi w OSP to jedni przybywają, a drudzy 
odchodzą. Poinformował o wyborze nowego zarządu w OSP Branice. Podjęto decyzję 
o odsprzedaży samochody z Lewic do Piotrowic za kwotę 15 tys. zł. Wyremontowano 
samochód z OSP Wiechowice, który został odmłodzony o 15 lat.  
Pan J. Orłowski przedstawił więcej informacji dotyczących Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie Gminy Branice (załącznik do protokołu). Poinformował również o wyjazdach OSP 



i powiedział, że raz jedna jednostka nie wyjechała za co otrzymała upomnienie. Dodał, że są 
to ochotnicy i zdarza się, że nie ma komu wyjechać. Gmina Branice ma najwięcej fałszywych 
alarmów ale to wynika z monitoringu. Najstarszy samochód w powiecie głubczyckim ma 
OSP Wysoka.  
R. Czepczor powiedziała, że należą się gratulacje dla OSP Bliszczyce. Wyrazy uznania dla 
nich. 
R. Mokrzycki powiedział, że straż w Branicach jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym i zapytał czy mają ratownika. Czy straż posiada środek neutralizujący oleje?  
P. Orłowski powiedział, że strażacy mają kurs ratownika, a 29-30 w Turawie będzie 
odnowienie kursu. Środki neutralizujące posiadają.  
R. Malewicz zapytał jakie działania podjęto odnośnie wypalania traw. 
P. Semeniuk powiedział, że jedynie można apelować aby tego nie robić. Wypalanie traw jest 
karalne. Są to trudne kwestie. Jeżeli chodzi o ofiary to poszkodowani na pewno są. Można 
jedynie apelować. Społeczność też zgłasza. Były takie sytuacje, że ludzie widząc wschodzące 
słońce nad lasem dzwonili, że pali się las. Każde zgłoszenie jest sprawdzane. 
R. W. Lenartowicz zapytał jak wygląda sprawa wyjazdów do szerszeni. 
P. Semeniuk odpowiedział, że każdy obywatel czując się zagrożony może zgłaszać. 
W domach jednorodzinnych można zgłosić i straż przyjedzie  lecz jedynie wydzieli teren 
zagrożony i powie co należy dalej zrobić, gdzie się zgłosić.  
 
Ad. 24. 
P. Rzeźnicki powiedział, że w Branicach nie było prac, inwestycji. Środki są jakie są. Nie 
mają nawet żadnych zgłoszeń co do konieczności wykonania jakiś prac. Odkrzaczano na 
pewnym odcinku i już skończono. Jeżeli chodzi o stopnie była robiona ekspertyza. Jest tutaj 
o tyle dobrze, ponieważ jest dobra współpraca z Panem Zdzisławem Lichtorowiczem 
i Romanem Lenartowicz. Inwestycje na Państwa terenie nie są żadne przewidziane. Po 
każdym telefonie, zgłoszeniu staramy się przyjechać.  
Wójt zapytała czy jest możliwość pozyskania żwiru z rzeki. Jaka jest procedura uzyskania 
takiej zgody? 
P. Rzeźnicki udzielił informacji odnośnie  procedury uzyskania zgody na pozyskanie żwiru. 
Jest to problem. Nie jest przestrzegane prawo wodne. 
Wójt zapytała o procedurę związaną z pozyskaniem żwiru z rzeki na drogę polną, nie 
przemysłową.  
P. Rzeźnicki odpowiedział, że również musi być pozwolenie wodno-prawne. 
R. Telega zapytał o zbiornik we Włodzieninie. 
P. Rzeźnicki odpowiedział, że nie jest to pytanie do niego. 
P. Kopacka powiedziała, że ani w tamtym ani w tym roku nie ma środków. Została 
przygotowana dokumentacja Nove Herminove. Udzieliła więcej informacji.  
Wójt zapytała czy w związku z tym planowana jest regulacja brzegów po naszej stronie.  
P. Kopacka odpowiedziała, że na chwilę obecną nie ma środków. 
Wójt powiedziała, że po naszej stronie branickiej żadnej regulacji nie będzie, było tylko 
w Boboluszkach odkrzaczanie. Zapytała, czy w razie zagrożenia można zgłaszać. 
P. Rzeźnicki odpowiedział, że tak. Na bieżąco usuwają zagrożenia, zgłoszenia. 
R. W. Lenartowicz  powiedział, że kwestia wycięcia krzaków pozostała. Trzeba udrożnić, 
uporządkować. Kiedyś odbyła się podróż wałem. Coś takiego należałoby zorganizować. 
P. Rzeźnicki odpowiedział, że postarają się na jesień dokończyć, uporządkować. W 2015 r. 
zobaczymy co będzie z RZGW.  
P. Bancal przedstawił informacje odnośnie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w gminie 
Branice. Może dojść do tego, że zostaną bez pracy, a rzeki pozostaną same sobie. Bardziej 
opłaca się płacić odszkodowania niż wykonywać te wszystkie prace związane z ochroną 



przeciwpowodziową. Jeżeli chodzi o Boboluszki to nie wiadomo co będzie. Odniósł się do 
kwestii wydobywania żwiru. Udzielił więcej informacji odnośnie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 
Z sali wyszedł radny W. Lenartowicz.  
R. Telega zapytał o zbiornik we Włodzieninie. 
P. Bancal odpowiedział, że ta sprawa na dzień dzisiejszy wisi. Trwają dwa postępowania. 
W pierwszym Wojewoda pozwał wykonawcę, a w drugim odwrotnie. Jak to się skończy to 
i tak wyjdzie sprawa finansowa. Ten zbiornik tak i tak pełni funkcję zbiornika 
powodziowego. 
Wójt powiedziała, że jest to suchy polder. 
Przewodniczący zapytał czy istnieje niebezpieczeństwo zwrotu środków do Unii Europejskiej 
za nienależyte wykonanie zbiornika. Nie spełnia on bowiem pierwotnej funkcji  zbiornika 
retencyjnego. 
P. Bancal udzielił informacji. 
Wójt powiedziała, że jest o tyle niekomfortowa sytuacja, że nie ma winnego.  
P. Bancal powiedział, aby pozostawić sprawę winnego prokuraturze i sądowi. 
Wójt zapytała o klucz do szlabanu. Zwracali się o niego wcześniej. 
P. Bancal powiedział, że są tam inne drogi i nie widzi potrzeby udostępnienia tego klucza. 
R. Malewicz zapytał o możliwość udostępnienia tej drogi. Usunięcie całkowicie szlabanu. 
P. Bancal odpowiedział, że nie jest to możliwe. Jest to droga wewnętrzna. Zapytał kto będzie 
ją utrzymywał i kto będzie odpowiadał jeżeli coś się stanie.  
Przewodniczący zapytał czy jest na tamie monitoring. 
P. Bancal odpowiedział, że tak. Dodał, że wały przeciwpowodziowe w 2013 r. były 
wykoszone i w tym roku również będą. 
Z sali wyszła radna G. Czepczor. 
P. Bancal udzielił więcej informacji odnośnie ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy 
Branice oraz obecnej polityki wobec środowiska melioracyjnego. 
Z sali wyszedł radny M. Nowak. 
 
Ad. 25. 
Wójt Gminy udzielenie informacji o stanie środowiska naturalnego na piśmie (załącznik do 
protokołu). 
 
Ad. 26. 
Wójt przedstawiła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 
potrzeby związane z realizacją zadań (załącznik do protokołu). 
 
Ad. 27. 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek 
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
K. Herbut 
 
 
 


