Protokół Nr I/2014
z obrad I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Brańsk w dniu 1 grudnia 2014 roku.
I inauguracyjną sesję VII kadencji Rady Gminy Brańsk rozpoczęto modlitwą ”Ojcze Nasz...”.
Ad.1 O godz. 900 najstarszy wiekiem radny Pan Ryszard Wietoszko dokonał otwarcia I sesji
Rady Gminy, której obrady przebiegały w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brańsk.
Radni obecni:
1. Krzysztof Bobel
2. Sylwester Bobel
3. Adam Derewońko
4. FranciszekGawina
5. Tadeusz Krasowski
6. Grażyna Płonowska
7. Ryszard Wietoszko
8. Andrzej Wróblewski
9. Feliks Aleksander Wróblewski
10. Mariusz Wróblewski
11. Paweł Wysocki
12. Anna Czesława Żero
13. Magdalena Żochowska
14. Henryk Żyłowski
Radni nieobecni:
1. Sławomir Stanisław Suszko

Ponadto w sesji uczestniczyli
1. Andrzej Jankowski
2. Wojciech Jakubowski
3. Zdzisława Iwańczuk
4. Józef Michałowski
5. Andrzej Krzemień
6. Elżbieta Szymańska
7. Agata Puchalska
8. Jolanta Januszewska
9. Andrzej Uszakiewicz
10. Halina Wąż

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Kier. Ref. RŚ, Radny Powiatu Bielskiego
PO Kier. Ref. GK
w/z Kier. Ref. BP
p.o. Kier. GOUK i GBP w Kalnicy
Kier. GOPS
Radca Prawny
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pan Wietoszko podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji, prowadzenia obrad
do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Zapewnił, że dołoży starań, aby obrady I sesji
przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Prowadzący obrady powitał serdecznie wszystkich radnych wybranych na VII kadencję
Rady Gminy Brańsk, Pana Wójta i pogratulował wyboru. Powitał Pana Sekretarza

i pracowników urzędu, radcę prawnego sołtysów i mieszkańców Gminy Brańsk oraz
wszystkie osoby przybyłe na inauguracyjną sesję.
Następnie przedstawił porządek sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego w
Białymstoku w brzmieniu:

Radny senior poinformował, że obrady sesji są nagrywane i monitorowane.
Ad. 2 Radny Pan Ryszard Wietoszko poprosił Panią Halinę Wąż Przewodniczącą Gminnej
Komisji Wyborczej o wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych gminy Brańsk i
zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Brańsk.
Po odczytaniu treści zaświadczenia Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wyczytała
nazwiska i imiona wybranych radnych.
Prowadzący obrady poinformował, iż ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Na podstawie
listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym
Rada Gminy Brańsk będzie mogła obradować i podejmować prawomocne uchwały (po
złożeniu ślubowania przez radnych).
Ad. 3 Prowadzący obrady radny senior przyjął od każdego z radnych ślubowanie o treści: „
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
mieszkańców”. Z dodatkową formułą wypowiedzianą przez radnych "Tak mi dopomóż Bóg".
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej każdorazowo po złożeniu ślubowania przez
radnego wręczała zaświadczenie o wyborze i gratulowała wyboru.
Radny senior po złożeniu ślubowania przez radnych pogratulował wyboru i stwierdził, że
radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Brańsk.
Ad. 4 Przewodniczący obrad wezwał wszystkich do przyjęcia postawy stojącej a Wójt Gminy
Andrzej Jankowski złożył ślubowanie o treści:
„Obejmując urząd wójta gminy Brańsk, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Po ceremonii ślubowania Przewodnicząca GKW odczytała treść zaświadczenia o wyborze
wójta a następnie wyraziła zadowolenie, że może osobiście wręczyć ten dokument. Życzyła
Wójtowi wszystkiego dobrego oraz aby Św. Michał Archanioł strzegł i bronił.
Ad.5 Prowadzący obrady przystąpił do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy Brańsk,
zwrócił się z pytaniem do radnych, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku obrad lub
zgłosić wniosek o zmianę? W tym miejscu radny Feliks Aleksander Wróblewski w imieniu

grupy 5 radnych złożył na ręce Przewodniczącego obrad wniosek o ujęcie w porządku sesji 9
projektów uchwał i raportu o stanie gminy.
Innych wniosków nie zgłoszono
Prowadzący obrady Pan Ryszard Wietoszko odczytał treść wniosku a następnie zarządził
głosowanie nad poszczególnymi punktami wniosku radnych:
1)Rada Gminy głosami za -10, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 4 przyjęła do porządku
sesji punkt obrad w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Brańsk
W tym miejscu obrad radny senior na wniosek Wójta Gminy udzielił głosu mecenasowi
obecnemu na sesji z ramienia wójta gminy, który poddał pod rozwagę radnych informacji
dotyczącej podzielenia porządku sesji na dwie części jedną organizacyjną związaną z wyborami
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, komisji stałych a drugą część bardziej merytoryczną.
Zapytał czy radni są przygotowani do dyskusji nad pozostałymi projektami uchwał ujętymi we
wniosku radnych, czy nie stosowniej byłoby ująć je w porządku przyszłej sesji.
Nikt z radnych nie podjął dyskusji nad sugestią radcy prawnego w związku z tym
Przewodniczący obrad kontynuował głosowanie nad projektami uchwał:
2)Rada Gminy głosami za -10, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 4 przyjęła do porządku
sesji projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brańsk.
3)Rada Gminy głosami za -10, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 4 przyjęła do porządku
sesji projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Brańsk.
4)Rada Gminy głosami za -14, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 0 przyjęła do porządku
sesji projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk.
5)Rada Gminy głosami za -14, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 0 przyjęła do porządku
sesji projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6)Rada Gminy głosami za -14, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 0 przyjęła do porządku
sesji projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Oświaty, Budownictwa i Transportu.
7)Rada Gminy głosami za -10, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 4 przyjęła do porządku
sesji projekt uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Brańsk.
8)Rada Gminy głosami za -10, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 4 przyjęła do porządku
sesji projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brańsk.
9)Rada Gminy głosami za -10, przeciwnych - 0, wstrzymujących - 4 przyjęła do porządku
sesji projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brańsk.
10) Rada Gminy głosami za -10, przeciwnych - 4, wstrzymujących - 0 przyjęła do
porządku sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Po skończonym głosowaniu Przewodniczący obrad stwierdził przyjęcie przez Radę Gminy
poszczególnych punków zmieniających porządek Sesji. Następnie udzielił głosu Panu
Sekretarzowi, aby przedstawił raport o stanie gminy.
Ad.6 Sekretarz Gminy przedstawił raport o stanie gminy. Nie zgłoszono uwag i pytań do
raportu. Raport stanowi załącznik do protokołu.
Prowadzący obrady w tym miejscu zarządził 5 minutową przerwę od godz. 1020 do godz.
1025.
Po wznowieniu obrad na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Przewodniczący obrad Pan Ryszard Wietoszko poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad
wraz z przyjętymi zmianami. Rada Gminy Brańsk głosami 10- za, przeciwnych -4,
wstrzymujących 0 przyjęła porządek sesji w brzmieniu:

6.Przedstawienie raportu o stanie gminy Brańsk,
7.Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady,
8.Wybór Przewodniczącego Rady,
9.Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady,
10.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady,
11.Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk,
12.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
13.Powołanie Komisji stałej Rady Gminy Brańsk, pod nazwą „Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu”
14.Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych rady Gminy Brańsk,
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brańsk,
16.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brańsk.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
18. Zamkniecie obrad.
Następnie radny senior zwrócił się do radnych i do Pana Wójta o zachowanie jedności w radzie.
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował – „będzie jedność w tej gminie,
doprowadzę do tego, że będzie jedność tylko pierwszym zadaniem będzie odsunięcie wpływów
ustępującego Wójta”.
Prowadzący obrady poinformował, że ludzie na stanowiskach się zmieniają, ale tutaj chodzi o
dobro gminy i należy dbać o jej interesy.
Ad.7 Wybór komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Brańsk
Prowadzący obrady przypomniał, że osoby kandydujące na przewodniczacego rady, nie
mogą wchodzić w skałd komisji skrutacyjnej. Poprosił o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do
pracy w komisji, dla wyboru przewodniczącego rady gminy. Do składu Komisji Skrutacyjnej
zostali zgłoszeni radni: Pani Grażyna Płonowska, Pan Paweł Wysocki i Pani Anna Żero,
którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji. Wobec braku dalszych zgłoszeń Radny sernior
zarządził przegłosowanie składu Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy w głosowaniu jawnym
głosami: 14- za, przeciwnych –0, wstrzymujących –0, powołała komisję skrutacyjną do
przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Brańsk. Kmisja Skrutacyjna
ukonstytuowała się. Przewodniczącym Komisji został radny Paweł Wysocki, radna Grażyna
Płonowska i radna Anna Żero członkami komisji.
Ad.8 Wybór Przewodniczącego Rady:
Ustalenie regulaminu wyborów, przewodniczącego rady gminy.
Pani Anna Żero członek Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych z projektem regulaminu
głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Brańsk. Radni nie wnieśli uwag do
regulaminu.
Rada Gminy Brańsk głosami 14-za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła Uchwałę
Nr I/01/14 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego
Rady Gminy Brańsk. (uchwała stanowi załącznik do protokołu)
Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy i krótka ich prezentacja

Prowadzący obrady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego
rady oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi
wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do
kandydata czy wyraża zgodę.
Radny Paweł Wysocki zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Wróblewskiego. Pan
Wróblewski wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego rady gminy i powiedział
kilka zdań o sobie. „Andrzej Wróblewski lat 27 wykształcenie wyższe, pracownik Banku
Spółdzielczego, następnie zaapelował, aby rada głosowała zgodnie, uczciwie dla dobra
wszystkich mieszkańców bez dzielenia się na zwolenników i przeciwników obecnego Wójta”.
Radny Sylwester Bobel zgłosił kandydaturę Feliksa Aleksandra Wróblewskiego. Kandydat
wyraził zgodę na kandydowanie i również powiedział kilka zdań o sobie - Feliks Al-der
Wróblewski, (żonaty, 5 dzieci) pochodzę ze wsi Załuskie Koronne. Wybrany radnym już na
czwartą kadencję. Wykształcenie średnie, w I kadencji wiceprzewodniczący Rady, w II
kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w III kadencji pełniłem zaszczytną funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy. Jeżeli radni wyrażą taką wolę będę przewodniczył Radzie w
tej kadencji i dołożę wszelkich starań, aby sesje przebiegały zgodnie z prawem i sprawnie”.
Wobec braku dalszych zgłoszeń radny sernior zarządził głosowanie nad zamknięciem listy
kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Brańsk. Rada Gminy głosami 13 za,
przeciwnych –0, wstrzymujących –1 przyjęła zamknięcie listy kandydatów.
Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Następnie przewodniczący komisji
skrutacyjnej wyczytywł z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytany
radny podchodził do urny i wrzucał kartę do głosowania. Po zakończeniu głosowania
Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy i ustaliła wyniki głosowania. Przewodniczący Komisji
odczytał protokół z wyborów, podając że w głosowaniu tajnym udział wzięło 14 radnych ,
głosów ważnych oddano 14. Za wyborem Pana Feliksa Aleksandra Wróblewskiego oddano
10 głosów, za wyborem Pana Andrzeja Wróblewskiego oddano 4 głosy. Przewodniczącym
Rady Gminy Brańsk został wybrany Pan Feliks Aleksander Wróblewski. W oparciu o wyniki
głosowania zawarte w protokole komisji skrutacyjnej Przewodniczący obrad zarządził głosowanie
na projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Brańsk.
Wybrany Przewodniczący Rady Gminy zapewnił, że będzie Przewodniczącym dla
wszystkich radnych nie tylko dla tych, co poparli kandydaturę ale i dla tych co głosowali
przeciw. Liczy na dobrą współpracę z pracownikami Urzędu Gminy i Panem Wójtem.
Zwrócił się do Wójta Gminy, aby radnych nie uważał za swoich przeciwników, za dobrymi
uchwałami i dobrymi przedsięwzięciami na pewno cała Rada Gminy będzie głosowała
jednomyślnie. Zauważył, że większą część Rady stanowią radni kilku kadencji, zachęcił do
skorzystania z doświadczenia ich wieloletniej pracy na rzecz małej Ojczyzny, jaką jest Gmina
Brańsk.
Rada Gminy Brańsk głosami 14 za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła Uchwałę Nr
I/02/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brańsk.
(uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu).

W miejscu Radny senior złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady,
życzył owocnej pracy i przekazał dalsze prowadzenie sesji.
Ad. 9 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady przypomniał, że osoby kandydujące na wiceprzewodniczacego rady,
nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Poprosił o zgłoszenie co najmniej 3 radnych
do pracy w komisji, dla wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy. Do składu Komisji
Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: Pani Grażyna Płonowska, Pani Anna Żero, Pan Mariusz
Wróblewski, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji. Wobec braku dalszych zgłoszeń
Przewodniczący Radny zarządził przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej. Rada Gminy
w głosowaniu jawnym głosami: 14- za, przeciwnych –0, wstrzymujących –0, powołała
komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Brańsk. Kmisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. Przewodniczącym Komisji została Pani
Grażyna Płonowska a Pani Anna Żero i Pan Mariusz Wróblewski członkami komisji.
Ad.10 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
Ustalenie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych z projektem regulaminu głosowania
w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brańsk, poinformowała, ze zasady są takie
same jak przy wcześniejszym głosowaniu. Radni nie wnieśli uwag do regulaminu.
Rada Gminy Brańsk głosami 14-za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła Uchwałę Nr
I/03/14 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Brańsk. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy i krótka ich
prezentacja
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady
gminy.
Radny Pan Andrzej Wróblewski zgłosił kandydaturę radnego Pawła Wysockiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie powiedział kilka zdań o sobie – „Paweł Wysocki
lat 26, wykształcenie wyższe- studia Pedagogiczne – Wychowanie Obronne z Problematyką
Przestępczości, współpracowałem z Policją i Domami Dziecka, „Poprawczakami”.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Wietoszko, który wyraził zgodę
na kandydowanie.
Następnie Przewodniczący powiedział kilka zdań o kandydacie – „ długoletni radny, ma duże
doświadczenie w samorządności, będzie pomocny w prowadzeniu obrad”.
Wobec braku innych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
zamkniecie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brańsk. Rada Gminy
głosami 14 -za, przeciwnych –0, wstrzymujących –0 jednogłośnie listę zamknęła.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym przygotowane karty do głosowania. Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej wyczytywała z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a
wyczytany radny podchodził do urny i wrzucał kartę do głosowania. Po zakończeniu
głosowania Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy i ustaliła wyniki głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów, podając, że w
głosowaniu tajnym udział wzięło 14 radnych, głosów ważnych oddano 14. Na kandydata
Ryszarda Wietoszko oddano 10 głosów ważnych, a na kandydata Pawła Wysockiego oddano
4 głosy ważne. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Brańsk został wybrany Pan Ryszard
Wietoszko.

W oparciu o wyniki głosowania zawarte w protokole komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brańsk.
Rada Gminy Brańsk głosami 14 za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła Uchwałę Nr
I/04/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brańsk.
(uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu).

Nowo wybrany wiceprzewodniczący otrzymał gartulacje i życzenia owocnej pracy w
rozpoczynającej się kadencji.
Ad.11 Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk,
Sekretarz Gminy poinformował, ze zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wybór
członków komisji rewizyjnej i członków innych komisji stałych rady jest jawny. Odczytał
regulamin wyborów Komisji Rewizyjnej. Dodał, że wybieranych jest 5 członków komisji.
Radni nie zgłosili uwag do regulaminu.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Zostali
zgłoszeni następujący kandydaci:
1) Franciszek Gawina
2) Magdalena Żochowska
3) Tadeusz Krasowski
4) Adam Derewońko
5) Andrzej Wróblewski
6) Paweł Wysocki
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji
Rewizyjnej.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
zamknięciem listy. Rada Gminy głosami 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0
zatwierdziła zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania jawnego, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1) Franciszek Gawina: 10 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 4
2) Magdalena Żochowska: 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 1
3) Tadeusz Krasowski: 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 0
4) Adam Derewońko: 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 0
5) Andrzej Wróblewski: 6 -za, przeciwnych -6, wstrzymujących 2
6) Paweł Wysocki: 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 0

1)
2)
3)
4)
5)

W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani radni:
Tadeusz Krasowski
Adam Derewońko
Paweł Wysocki
Magdalena Żochowska
Franciszek Gawina
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk.
Rada Gminy Brańsk głosami 14 - za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła Uchwałę Nr
I/05/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk. (uchwała stanowi
załącznik do protokołu).

Ad. 12 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący rady poinformował, że kandydaturę na przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej zgłaszają członkowie tej Komisji, ale w głosowaniu jawnym bierze udział cała
Rada Gminy.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono jedną kandydaturę - radnego Tadeusza
Krasowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym głosami 13 za, przeciwnych 0, wstrzymującym 1, na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołała Pana Tadeusza Krasowskiego.
Uchwała Nr I/06/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została
przyjęta przez Radę Gminy stosunkiem głosów za- 13, przeciw-0, wstrzymujących -1.
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 13 Powołanie Komisji stałej Rady Gminy Brańsk, pod nazwą „Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu”
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu. Zostali zgłoszeni następujący
kandydaci:
1) Krzysztof Bobel
2) Grażyna Płonowska
3) Henryk Żyłowski
4) Anna Żero
5) Sylwester Bobel
6) Mariusz Wróblewski
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji RGOBiT.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
zamknięciem listy. Rada Gminy głosami 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0
zatwierdziła zamknięcie listy kandydatów do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty,
Budownictwa i Transportu.
W wyniku głosowania jawnego, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :
1) Krzysztof Bobel: 10 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 4
2) Grażyna Płonowska: 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 0
3) Henryk Żyłowski: 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 0
4) Anna Żero: 10 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 4
5) Sylwester Bobel: 10 -za, przeciwnych -1, wstrzymujących 3
6) Mariusz Wróblewski: 4 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących 10
W skład komisji RGOBiT zostali powołani kandydaci, którzy otrzymali zwykłą większość
ważnie oddanych głosów. Do składu Komisji nie wszedł radny Mariusz Wróblewski, który
otrzymał najmniejsza liczbę głosów za kandydaturą.
Regulamin pracy Komisji stałej odczytał Pan Sekretarz Gminy.
Uchwała Nr I/07/14 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty,
Budownictwa i Transportu została przyjęta stosunkiem głosów: za -14, przeciwnych -0,
wstrzymujących -0. (uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Brańsk
Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt uchwały.
Wójt Gminy zwrócił się z pytaniem ile dokładnie będzie wynosić dieta radnego?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dieta z tyt. podróży się zmienia, ale na dzień dzisiejszy wynosi
30zł i jej 10-cio krotność to kwota 300zł.
Przewodniczący Rady dodał, że diety radnych pozostają na dotychczasowym poziomie
zmienia się tylko dieta dla Wiceprzewodniczącego.
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem
uchwały. Rada Gminy głosami 10 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -4 podjęła Uchwałę
Nr I/08/14 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Brańsk. (uchwała stanowi załącznik
do protokołu).
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brańsk
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy ile chciałby zarabiać?
Pan Wójt odpowiedział, że to Rada ustala wynagrodzenie, więc nie będzie mówił ile ma
zarabiać, ale ma nadzieję, że Rada ustali wynagrodzenia sprawiedliwie nie tak poniżająco jak
to zostało ujęte w projekcie uchwały.
Dalej Wójt powiedział – „Zdrowy rozsądek Rady powinien zadecydować a nie ja sam sobie
będę wyznaczał pobory. Jestem tutaj na usługach Rady i gminy a nie od tego abym sobie
ustalał pobory. W tym projekcie to Państwo ustaliliście stawki najniższe jakbym był
marginesem. Proszę odnieść się do tego sprawiedliwie”.
Dalej mówił Przewodniczący Rady – ile wg Pana wynosi ten zdrowy rozsadek?
Wójt Gminy powiedział – „Pan powinien wiedzieć najlepiej ile zarabiał poprzedni Wójt”
Przewodniczący Rady – „ poprzedni Wójt na swoją pensję pracował ponad 20 lat a Pan
dopiero zaczyna, my radni ze swej strony mamy propozycję dla Pana, jeżeli będziemy
widzieli efekty Pana pracy w każdej chwili możemy podnieść wynagrodzenie”.
Głos zabrał radny Andrzej Wróblewski – „ chciałbym powiedzieć, że górna granica
wynagrodzenia zasadniczego poprzedniego Wójta to 5.900zł a dodatku funkcyjnego 1.900zł
zwracam się o zaakceptowanie tych górnych stawek.
Dalej mówił Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się do Sekretarza Gminy, aby
przedstawił „Widełka”, w których mieści się wynagrodzenie wójta, ile wójt może zarabiać.
Sekretarz Gminy – „zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wynagrodzenie wójta w gminie do 15
tys. mieszkańców może wynosić:
- wynagrodzenie zasadnicze min.4200zł - max.5900zł;
- maksymalny dodatek funkcyjny 1.900zł
- do tego dodatek specjalny, co najmniej 20% i nie przekraczający 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Głos zabrał radny Paweł Wysocki – między innymi powiedział „mam taką propozycję czy
to był poprzedni wójt czy nowy taką samą robotę będzie robił, te same godziny poświęcał,
dajmy mu zaufanie, ustalmy takie same wynagrodzenie, jakie miał poprzedni wójt, a jeśli
będzie gorzej pracował to wtedy obniżymy wynagrodzenie”.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Ryszard Wietoszko – „mnie się wydaje, że lepiej
wynagrodzenie podnosić niż obniżać”.
Przewodniczący Rady zadał pytanie radnemu Wysockiemu: czy Pan rozpoczynając pracę
dostawał górną stawkę, czy najniższą?

Wobec braku dyskusji radnych nad projektem uchwały Przewodniczący Rady Gminy
odczytał projekt uchwały a następnie zarządził głosowanie. Rada Gminy głosami 10 -za,
przeciwnych -4, wstrzymujących -0 podjęła Uchwałę Nr I/09/14 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Brańsk. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 16 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brańsk
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Sekretarzowi, aby przedstawił projekt uchwały z
uzasadnieniem.
Po odczytaniu projektu uchwały Sekretarz poinformował, że po podjęciu tej uchwały
cofnięte zostaną uprawnienia wójtowi gminy do sprzedaży, wydzierżawiania nieruchomości
stanowiących mienie gminy Brańsk, tych które nie są przydatne dla gminy na cele publiczne,
zadania o których mowa będzie prowadziła Rada Gminy.
Radny Andrzej Wróblewski zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie podjęcia tej uchwały na
kolejną sesji, bo to są ważne sprawy.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały wszedł do porządku sesji i jest
przedkładany a jeśli radni mają jakieś pytania mogą je zgłaszać i będą wyjaśniane.
Radny Andrzej Wróblewski zapytał, dlaczego projekt uchwały nie został dostarczony
radnym przed sesją?
Sekretarz Gminy wyjaśnił – „zasięgaliśmy informacji w Urzędzie Wojewódzkim o sposobie
wprowadzenia zmian do porządku sesji (w tym projektów uchwał) zwoływanej przez
Komisarza Wyborczego. Otrzymaliśmy wyjaśnienie, że po to w Postanowieniu Komisarza
wprowadzono pkt „Przyjęcie porządku obrad”, aby Rada mogła wprowadzić i zrealizować
dodatkowe punkty porządku. Natomiast podpowiedziano nam, że najlepszym rozwiązaniem
zgodnym ze statutem będzie gdy z wnioskiem wystąpi grupa radnych.
Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad
projektem uchwały. Rada Gminy głosami 10 -za, przeciwnych -1, wstrzymujących -3 podjęła
Uchwałę Nr I/10/14 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brańsk (uchwała stanowi załącznik do
protokołu).
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Skarbnik Gminy Zdzisława Iwańczuk przedstawiła objaśnienia zmian w zakresie dochodów i
wydatków budżetowych a następnie cały projekt uchwały z poszczególnymi załącznikami
Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk
Do załącznika Nr 1 dochody budżetowe
W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki
§ 2020 zwiększono dochody z tytułu dofinansowania ze środków finansowych Biblioteki
Narodowej zakupu nowości wydawniczych w 2014 r. o kwotę 2 000,00 zł.
W rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2320 w wyniku zawartej ze Starostwem
Powiatowym w Bielsku Podlaskim umowy na wsparcie organizacji uroczystości gminnej
pn.: „Festiwal Rolnika i Przedsiębiorcy” zwiększono dotację celową na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o
kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację konkursu „Najlepsza gospodyni”.
W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego w związku z Umową Przyznania Pomocy nr 00118-6930-UM1040290/14 na
operację „Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego” z
zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 22.10.2014 r. z Samorządem Województwa
Podlaskiego w Białymstoku zwiększono środki
na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w § 2707 o kwotę 5 990,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zgodnie
z aneksem Nr 1/11/2014 do umowy Nr FK.3146.6/11/2014 w sprawie wysokości i trybu
przekazywania w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania w § 2700
zwiększono środki na ten cel o kwotę 16 162,00 zł.
W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę
4 746,00 zł.
W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin
o kwotę 5 016,00 zł.
W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla
uczniów § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację
celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 23 904,00 zł, w §2040 na podstawie
pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową
na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 225,00 zł.
W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6330
na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotacje celowe
na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Markowo
– Glinnik KM 0+000-3+228” o kwotę 46 565,00 zł.
W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0870
zwiększono dochody z tytułu sprzedaży drzewa z działki geod. Nr 377/5 (teren placu szkolnego) o
kwotę 7 800,00 zł.
W dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdz. 92109 zmniejszono
dochody o kwotę 98.316 zł gdyż nie otrzymaliśmy środków unijnych
na remont świetlicy w Brzeźnicy.
W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 na
podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 429,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę
ubezpieczenia społecznego pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r.
wysokości składki rentowej.
W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010
na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
Do załącznika Nr 2 Wydatki budżetowe
W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki
§ 2480 zwiększono wydatki na zakup nowości wydawniczych o kwotę 2 700,00 zł
( 2 000,00 zł dofinansowanie z Biblioteki Narodowej, 700,00 zł wkład własny).
W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2310
zwiększono wydatki na dotację celową na realizację zadania na podstawie porozumienia
z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej w Szkole Podstawowej w Świrydach o kwotę
300,00 zł.
W rozdz. 80110 – Gimnazja § 2310 zwiększono wydatki na dotację celową
na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej w
Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 300,00 zł.
W rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4210 w wyniku zawartej ze Starostwem

Powiatowym w Bielsku Podlaskim umowy na wsparcie organizacji uroczystości gminnej
pn.: „Festiwal Rolnika i Przedsiębiorcy” zwiększono wydatki na organizację konkursu „Najlepsza
gospodyni” o kwotę 3 000,00 zł.
W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn.: „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)” na rok 2015 zmniejszono
wydatki na realizację tego zadania w § 6057 o kwotę 1 053 988,00 zł i w § 6059 o kwotę
649 418,00 zł.
W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050
w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa
komunikacyjnego drogi gminnej Markowo– Glinnik KM 0+000-3+228” zmniejszono wydatki na
ten cel o kwotę 46 565,00 zł.
W dz.600-Transport i łączność rozdz.60016 –Drogi publiczne gminne §6050
zmniejszono wydatki na zadanie pn ,,Przebudowa drogi gminnej Bronka-Kadłubówka
w kwocie 500 000,00 zł gdyż zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2015.
W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 1 200,00 zł.
W rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku
z Umową Przyznania Pomocy nr 00118-6930-UM1040290/14 na operację „Promocja, rozwijanie
turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego” z zakresu małych projektów w
ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
zawartą w dniu 22.10.2014 r. z Samorządem Województwa Podlaskiego
w Białymstoku zwiększono wydatki na realizację zadania „Promocja, rozwijanie turystyki
i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego” w § 4307 o kwotę 5 990,00 zł (kwota
dofinansowania), w § 4309 o kwotę 2 010,00 zł (środki własne) i w § 4300 o kwotę 1 840,00 zł (
środki własne - wydatki niekwalifikowane). W § 4210 zwiększono wydatki na zakup mapy
województwa podlaskiego zawierającej informacje promujące Gminę Brańsk o kwotę 1 000,00 zł,
w § 4300 zwiększono wydatki na ogłoszenia w prasie promujące Gminę Brańsk
o kwotę 200,00 zł.
W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 –
Ochotnicze straże pożarne § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych
o kwotę 10 000,00 zł.
W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w § 4210 w
związku z oszczędnościami na zakup oleju opałowego wynikającego z zainstalowania kolektorów
słonecznych na budynkach szkół zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 39 150,00 zł.
W Szkole Podstawowej w Mniu dochody z tytułu sprzedaży drzewa z działki geod. Nr
377/5 (teren placu szkolnego) w wysokości 7 800,00 zł przeznaczono na:
- zakup materiałów potrzebnych do remontu łazienki szkolnej - § 4210 – kwota 500,00 zł,
- usługi związane z remontem łazienki - § 4170 – kwota 300,00 zł, § 4300 – kwota
1 000,00 zł,
- modernizacja sali informatycznej (zakup 3 komputerów) - § 4240 – kwota 6 000,00 zł.
W Szkole podstawowej w Holonkach w § 4010 zwiększono wydatki
na wynagrodzenia pracowników o kwotę 3 000,00 zł w związku z zatrudnieniem asystenta
nauczyciela, w §4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę
50,00 zł.
Zmniejszono wydatki w § 4210 w SP w Świrydach o kwotę 5.400 zł która powstała z
oszczędności oleju opałowego natomiast zwiększono plan wydatków w §4300
na zakończenie ogrodzenia przy SP Świrydy o kwotę 5 400,00 zł.
W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
w ramach projektu „ Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w

gminie Brańsk” dokonano przeniesienia planu pomiędzy paragrafami zgodnie ze zrealizowanymi
wydatkami ujętymi w projekcie.
W rozdz. 80110 – Gimnazja w § 4210 zwiększono wydatki na zakup mebli o kwotę
1 400,00 zł: w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 400,00 zł i w Publicznym Gimnazjum
w Oleksinie o kwotę 1 000,00 zł, w § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę
500,00 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki w § 4210 na zakup oleju opałowego o kwotę 500,00
zł.
W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4010 zwiększono wydatki
na wynagrodzenia pracowników o kwotę 2 000,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę
składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 300,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki
na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 2 800,00 zł.
W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa § 4010 zwiększono wydatki
na wynagrodzenia pracowników o kwotę 600,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę
składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 200,00 zł, w § 4140 zwiększono wydatki
na opłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych o kwotę 400,00 zł.
W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 4010 zwiększono wydatki na
wynagrodzenia pracowników o kwotę 2 500,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek
na ubezpieczenie społeczne o kwotę 200,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki
na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 9 000,00 zł,
w § 4210 zwiększono wydatki na zakup termosów i na zakup materiałów
do usunięcia awarii o kwotę 5 000,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne
pracowników o kwotę 300,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na usunięcie awarii o kwotę
3 000,00 zł.
W rozdz. 80195 – Pozostała działalność zgodnie z aneksem Nr 1/11/2014 do umowy Nr
FK.3146.6/11/2014 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2014 roku środków Funduszu
Pracy w § 4300 zwiększono wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników oraz ich rozliczania o kwotę 16 162,00 zł.
W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 w wyniku zwiększenia dotacji zwiększono
wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 4 746,00 zł.
W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 w wyniku zwiększenia dotacji zwiększono wydatki
na zasiłki stałe o kwotę 5 016,00 zł.
W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 zwiększono wydatki
na wynagrodzenia pracowników o kwotę 9 600,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę
składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 400,00 zł.
W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395
– Pozostała działalność w ramach projektu „ Nowe kwalifikacje – lepsze jutro” dokonano
przeniesienia planu pomiędzy paragrafami.
W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla
uczniów w wyniku zwiększenia dotacji celowej w § 3240 zwiększono wydatki
na stypendia dla uczniów o kwotę 23 904,00 zł, w wyniku zwiększenia dotacji celowej
w § 3260 zwiększono wydatki na wyprawki szkolne o kwotę 225,00 zł.
W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002
– Gospodarka odpadami w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na Fundusz Pracy o
kwotę 200,00 zł, w § 4140 zwiększono wydatki na opłatę składek na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych o kwotę 300,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki
na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 670,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki
na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 50,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki
na szkolenia pracowników o kwotę 120,00 zł.
W rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej § 4010 zwiększono wydatki
na wynagrodzenia pracowników o kwotę 4 000,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę
składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 700,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki

na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 700,00 zł.
W dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdz. 92109 zmniejszono
wydatki o kwotę 286.676 zł gdyż zadanie wycofano z realizacji.
W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 zwiększono
wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki –
magazyn sportu” o kwotę 19 500,00 zł.
W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
w wyniku zwiększenia dotacji celowej w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę ubezpieczenia
społecznego pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki
rentowej o kwotę 1 429,00 zł.
W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
w wyniku zmniejszenia dotacji celowej w § 3110 zmniejszono wydatki na wypłatę zryczałtowanych
dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej o
kwotę 1 000,00 zł.
Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie.
Rada Gminy głosami 11 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -3 podjęła Uchwałę Nr I/11/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych i pozostałych osób
zgromadzonych na sesji o zgłaszanie spraw różnych:
 Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział – „ drodzy państwo Przyjaciele udało się
wspólnie wykonać ciężka pracę, dziękuję Wam z całego serca za kredyt zaufania i wiarę że
wspólnie możemy zmienić zabetonowany układ od lat toczący naszą gminę. Dziękuję za
odwagę bo każdy głos oddany na mnie tej odwagi wymagał. Wiem, bo w trakcie kampanii
docierały do mnie głosy, że odchodząca władza nie chciała grać „far”, ale to już za nami.
Zostawmy to, teraz liczy się przyszłość, jest czas na pracę, codzienną mozolna pracę dla
Was od dzisiaj zaczynam realizować mój „kontrakt” dla Gminy Brańsk. Dzięki Waszym
głosom mam siłę do realizacji każdego z punktów. Zaczynam od dziś i proszę o dalsze
wsparcie, chcę służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy, jestem do dyspozycji i cały
urząd, który dzięki Państwu dzisiaj obejmuję. Nikt nie pozostanie bez opieki, dla każdego
znajdę czas. Będą to dobre cztery lata dla Gminy Brańsk”.
 Głos zabrał Przewodniczący Rady mówiąc, że z wypowiedzi Wójta nie dowiedział się o
planach i działaniach, jakie wójt będzie podejmował dla gminy w najbliższym czasie. Tylko
o „kruszeniu betonu”. Powiedział, że Wójt zderzy się ale z betonem przepisów.
 Wójt Gminy odpowiedział, że na najbliższą sesję taką informację przygotuje.
 Radny Paweł Wysocki wyraził swoje niezadowolenie z potraktowania „z góry” Wójta
Gminy na samym początku. Zaapelował o normalną rozmowę. A Wójt musi się wdrożyć
zapoznać ze sprawami.
 Dalej Przewodniczący Rady powiedział, że liczy na szybkie załatwienie trzech spraw:
Sprawa ustalenia podatków,
Sprawa wywozu śmieci,
Sprawa „Solarów”
 Głos zabrał Wójt Gminy – „tak proszę Państwa to działa, że celowo niektóre działania nie
były realizowane, natomiast ja zacznę od zgłoszenia na Policji, że było „grzebane” w
systemie komputerowym, który nie działa, wiele rzeczy czekało do końca nawet upomnienia
na „śmieci” nie były powysyłane, nie mówi Pan Przewodniczący, co robił Wójt w urzędzie
podczas chorobowego, jakie przyznawał podwyżki i premie, niech Pan to powie publicznie.
 Głos zabrał Przewodniczący Rady mówiąc, że Wójt nie musi informować radnego jakie
podejmuje dziania w stosunku do pracowników w urzędzie.
 Pani Alina Adamczyk pracownik Biura Obsługi Rady poinformowała Radnych i Wójta

Gminy o wymogu składania oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć
informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z
wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu
prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem
wyboru. Również do pierwszego oświadczenia powinna być dołączona kopia zeznania
podatkowego PIT za ubiegły rok.
 Głos zabrała radna Grażyna Płonowska – „Panie Wójcie, Panowie Radni, pracownicy
Urzędu Gminy drodzy sołtysi – zaczyna się nowa kadencja, chciałabym, aby ta kadencja
przebiegała nam spokojnie. Abyśmy swoje emocje zostawili w domu, żebyśmy tutaj dzisiaj
spokojnie mogli obradować. Każdy z nas ma prawo mieć inne zdanie i uszanujmy to. Jak to
mówiła tutaj Pani Halina Wąż, aby Pana Wójta bronił Michał Archanioł, ja chciałabym aby
bronił całego Urzędu całej Gminy bo bez jego pomocy chyba nie wytrwamy. Modlitwa,
którą rozpoczynamy sesje nie dała nam powodów do tego byśmy tutaj wypowiadali słowa,
których będziemy się później wstydzić. Wszyscy tutaj jesteśmy dla dobra wspólnego,
wierzę, że nowy Wójt ma same wspaniałe zamiary. Panie Wójcie my, jako radni wszyscy,
będziemy podejmować decyzje, które mają służyć dobru wspólnemu i nie ważne, kto z
jakiej opcji wszedł do Rady Gminy. Ważne jest to, aby nasza gmina rozwijała się tak jak do
tej pory a nawet lepiej. Sama osobiście obiecuję Panie Wójcie, że jeżeli po roku czasu Pan
będzie tak pracował jak Pan nam zapowiedział to sama wystąpię o podwyżkę poborów dla
Pana, a wszystkie dobre uchwały będą podejmowane tak jak Pan by sobie tego życzył.
Myślę, że tylko wspólny cel, czyli rozwój naszej gminy, może dodawać nam siły. Apeluję
jeszcze raz do Was radni, pracownicy urzędu nie dajmy się „zaszczuć” nie mówmy sobie
nieprzyjemnych słów, mówmy, co nas „boli”, ale nie wykazujmy emocji. Życzę
czteroletnich spokojnych obrad w tej kadencji”.
Ad. 18 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1300
zamknął obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy. Obrady zakończyły się modlitwą „Pod
Twoją Obronę... ”.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Alina Adamczyk
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