Kadencja: grudzień 2010 – październik 2014r - podsumowanie
(wytłuszczone - środki pozyskane z zewnątrz)
(wytłuszczone z „*” to środki, które powinniśmy jeszcze otrzymać w roku bieżącym)

2011 r.
Sytuacja finansowa gminy była trudna. Do września jednostka miała problemy z utrzymaniem płynności finansowej, miała trudności
z wypłatą należnych świadczeń dla nauczycieli. Organizowaliśmy Powiatowy Festiwal Kultury. Byliśmy zmuszeni zapłacić 46.186,08
złotych kary za nie wykonanie rekultywacji, która miała być wykonana do lutego 2010 roku. Gminne Dożynki zorganizowano w Boboluszkach. Gmina rozpoczęła wykaszanie rowów przy drogach publicznych asfaltowych (powiatowych i gminnych).
Nasz samorząd pozyskał 1.263.773,82 złotych środków z zewnątrz z czego 723.701,98 złotych z UE i 540.071,84 złotych ze środków
krajowych)
najważniejsze inwestycje i remonty:
− remont świetlicy wiejskiej we Włodzieninie na kwotę 220.568,75 zł., w tym dotacja z UE wyniosła 195.427,06 złotych,
− kapitalny remont drogi gminnej z Wiechowic do Dzierżkowic - most graniczny o długości 1,940 mb koszt 1.080.143,68 zł. w tym
dotacja - 540.071,84 złotych,
− remont nawierzchni w Wiechowicach od skrzyżowania prowadzącego do Dzierżkowic, do krzyża,

−
−
−
−

wymiana nawierzchni gruntowej na asfaltową na ulicy przy Aptece w Branicach,
remont ulicy w Branicach z gruntowej na tłuczniową w Branicach w kierunku P. Ball,
rekultywacja wysypiska śmieci w Branicach kosztem 374.895 złotych, ze środków własnych budżetu,

ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą i wybrukowanie kręgu tanecznego na boisku ze środków własnych w Boboluszkach, kosztem ok. 20 tys. złotych.
inne:
− realizacja programu utylizacji azbestu przy wydatkach z budżetu na kwotę 22.771,79 złotych.
− realizacja projektów edukacyjnych „Nauka szansą na lepsze jutro” w SP Branice i „Program zajęć dodatkowych” w Gimnazjum
Branice na które otrzymaliśmy dotację w wys. 255.945,00 złotych oraz realizacja programu „Za rzeką” w SP Włodzienin, na realizację którego otrzymaliśmy dotację w kwocie 16.154,52 złotych,
− realizacja projektów UE przez OPS dotowanych przez Unię w kwocie 256.175,40 złotych,

− na zakupy wyposażenia, remonty i naprawy w mieszkaniowych zasobach komunalnych wydatkowano kwotę 47.449,46 złotych,
z czego największymi wydatkami było wyodrębnienie z poddasza budynku w Branicach przy ulicy Słonecznej 5 dwóch odrębnych
lokali mieszkalnych kosztem 35.840,45 złotych oraz wymiana kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie.

2012 r.
Sytuacja finansowa uległa poprawie. Gmina była organizatorem Powiatowo-Gminnych Dożynek w Wysokiej. Kontynuowano wykaszanie poboczy przy drogach publicznych. Uczestniczyliśmy finansowo na kwotę 100 tys. złotych w budowie drogi z Lewic do Zubrzyc (Porozumienie Starostwa i Gmin; Głubczyce i Branice z 2010 r.). Nastąpił ponad 90% wzrost podatku rolnego.
Gmina pozyskała 4.835.691,14 złotych środków zewnętrznych z czego 3.990.145,05 złotych to środki z UE, ANR i WFOŚiGW oraz
odzyskany podatek VAT w kwocie 845.546,09 złotych, który pomniejszał udział finansowy prowadzonych przez gminę inwestycji.
najważniejsze inwestycje i remonty:
− budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej we Włodzieninie-Kolonia kosztem 431.061,83 złotych brutto, na co otrzymaliśmy środki
z ANR w kwocie 332.933,93 złotych,
− budowa oczyszczalni ścieków w Branicach wraz z zakupem ciągnika asenizacyjnego o wartości 5.679.451,60 złotych, na co otrzymaliśmy z RPO dotację w kwocie 3.463.079,00 złotych,
− remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej ze środków własnych kosztem 166.750,51 złotych,

− nowe nawierzchnie asfaltowe ze środków własnych w: Włodzieninie (odcinek od świetlicy w kierunku piaskowni), Lewice do
P. Kuzary, Wysoka tzw. ul. Dolna, na osiedlu i odcinek na tzw. Kolonii Czeskiej kosztem 249.962,96 złotych, w Turkowie
(odcinek ponad 50 mb) za kwotę ponad 11 tys. złotych,
− termomodernizacja budynku administracyjnego UG w ramach pożyczki z WFOŚiGW za kwotę 292.190,09 złotych, z czego 20%
będzie umorzone przez WFOŚiGW tj. 58.438,01 złotych oraz przebudowa wejścia do budynku wraz z budową parkingu za kwotę
79.056,82 złotych,
− budowa ze środków własnych nowych linii oświetlenia ulicznego: w Branicach - 2 lampy na ulicy Prusa (P. Pytel), w Dzierżkowicach 3 lampy do mostu granicznego, 2 lampy w Lewicach na początku wsi,
− remont ze środków własnych dachu na budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie za kwotę 22.013,57 złotych,
− przebudowa ze środków własnych schodów i chodnika oraz budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach kosztem
63.192,68 złotych,
− wykonanie ze środków własnych remontu dachu na budynku basenu w Branicach kosztem 53.825,22 złotych,
− budowa ze środków własnych drogi tłuczniowej w Bliszczycach wraz z budową łapacza kosztem 21.551,18 złotych, w Posucicach
kosztem 24.957,15 złotych, i w Branicach (do P. Bal) kosztem 10.864,26 złotych,
− zabudowanie ze środków własnych odcinka rowu głównego w Lewicach za kwotę 18.852,19 złotych.
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inne:
− realizacja programu utylizacji azbestu, na co otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w kwocie 19.380,82 złotych,

− realizacja projektów UE przez OPS na wartość 149.194,23 złotych,
− realizacja projektu dotyczącego organizacji Święta Plonów w Wysokiej, na które pozyskano dofinansowanie z UE na kwotę
15.565,00 złotych,
− realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 9.992,07 złotych,
− wydatki ze środków własnych na zakupy wyposażenia, remonty i naprawy w mieszkaniowych zasobach komunalnych na kwotę
20.673,81 złotych, z czego największymi wydatkami było dokończenie przygotowania dwóch mieszkań komunalnych w budynku
w Branicach przy ulicy Słonecznej 5 kosztem 5.421,00 złotych oraz wymiana kotła CO, remont instalacji CO i dokonanie częściowej naprawy dachu na budynku komunalnym w Wysokiej 75 kosztem 7.818,30 złotych.

2013 r.
Sytuacja finansowa gminy była stabilna. Dożynki Gminne zorganizowano w Dzbańcach-Osiedlu.
Kontynuowano wykaszanie poboczy dróg publicznych. Spłaciliśmy zobowiązania na kwotę o 2 mln 800 tys. złotych więcej niż
planowaliśmy pierwotnie w budżecie na ten rok. Gmina otrzymała wyróżnienie „W trosce o środowisko” przyznane przez
WFOŚiGW w Opolu za działania w zakresie ochrony środowiska w 2012 roku. Wprowadziliśmy nowy system zagospodarowania odpadów. Odzyskaliśmy budynek byłej Szkoły Podstawowej w Bliszczycach.
Przystąpiliśmy do Porozumienia Nyskiego dotyczącego ustalenia wspólnego obszaru funkcjonalnego niezbędnego do aplikacji przyszłych środków finansowych. Uporządkowaliśmy (zniesienie współwłasności) własności prawne nieruchomości zabudowanej byłym
budynkiem świetlicy we Włodzieninie. Zostaliśmy udziałowcem Spółki PKS w Głubczycach.
Gmina pozyskała 4.204.343,56 złotych środków zewnętrznych, z czego 3.569.470,78 złotych to środki z UE, ANR i WFOŚiGW
oraz odzyskała podatek VAT w kwocie 397.892,78 złotych, który pomniejszał udział finansowy prowadzonych przez gminę inwestycji. W ww. kwotach ujęto również środki jakie gmina planuje otrzymać jeszcze jako dotacje z UE w kwocie 236.980,00 złotych za zrealizowane w 2013r. remonty świetlic.
najważniejsze inwestycje i remonty:
− budowa 2 pompowni w Wysokiej i Boboluszkach wraz z ponad pięcioma kilometrami sieci tranzytowej z Wysokiej do oczyszczalni w Branicach, kosztem ponad 1 mln złotych brutto, na co otrzymaliśmy od ANR dotację w kwocie 778.513,34 złotych,
− dokonano kapitalnego remontu budynku Centrum Aktywizacji Gospodarczej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i budową kortu
tenisowego w Branicach kosztem 3.035.041,26 złotych brutto, w tym otrzymana dotacja z UE wyniosła 2.273.658,33 złotych,
− wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie kosztem 1.155.680,19 złotych, z czego zostanie
umorzone 20% wartości, co stanowi kwotę 211.119,64 złotych,
− wykonano remont świetlicy wiejskiej w Boboluszkach kosztem 134,088,35 złotych. Planujemy otrzymać na ten cel dotację
w 2014r. w kwocie 81.179,00 złotych*,
− dokonano remontu budynku WDK Branice wraz z zmianą sposobu ogrzewania i jego wyciszeniem oraz dokonano remontu dachu
na budynku świetlicy w Lewicach kosztem 363.729,10 złotych z czego planujemy otrzymać w 2014r. 155.801,00 złotych*,
Przy remoncie WDK w Branicach i świetlicy w Lewicach wyłączono z dofinansowania powierzchnie związane z OSP.
− wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Branicach (droga na cmentarz) kosztem 58.643,08 złotych,
w Dzbańcach-Osiedlu kosztem 73.738,20 złotych, w Bliszczycach (w kierunku P. Rybka) kosztem 23.315,20 złotych, w Branicach
(przebudowa odcinka drogi do oczyszczalni) kosztem 18.485,20 złotych, w Turkowie (odcinek ponad 50 mb) kosztem 10,600 zł,
− wykonano cząstkowe remonty dróg (uzupełnianie ubytków w nawierzchni) w Bliszczycach (do RSP) kosztem11.566,82 złotych,
w Branicach, w Wódce i na drodze do Rogożan (największe ubytki) kosztem ok. 5.000 złotych oraz w Gródczanach kosztem
40.634,38 złotych,
− wykonano nowe drogi tłuczniowe w Lewicach (od P. Kuzary do końca zabudowań) wraz z odbudową rowu kosztem 34.942,98 złotych, we Włodzieninie k/szkoły kosztem 12.993,60 złotych, oraz krótkie odcinki w Branicach i Niekazanicach,
− wykonano nowe chodniki z kostki brukowej przy bloku nr 5 na ulicy Słonecznej w Branicach wspólnie ze Wspólnotą Mieszkaniową kosztem 18.248,54 gdzie wkład gminy to kwota 8.392,90 złotych oraz dalej aż do „Hotelu Rencistów” kosztem 12.500,00 złotych,
− wykonano drogę z kostki brukowej w Jakubowicach kosztem 57.889,45 złotych,

− wykonano parking k/Przedszkola w Branicach i ogrodzenie z elementów zdemontowanych z parku oraz wymalowano elewację
kosztem 28.293,54złotych,
− zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe na skrzyżowaniach: Posucice-Wódka i Jakubowice-Gródczany,
− uzupełniono ubytki w nawierzchni „starego” parkingu i oddzielono chodnik od nowo wybudowanego parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach, łącznie z instalacją ławek i kosza na śmieci w obrębie chodnika, kosztem 10.304,77 złotych.
inne:
− realizacja programu utylizacji azbestu, na co otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w kwocie 134.929,00 złotych,
− realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej przez OPS, na który otrzymaliśmy dotację w kwocie 144.826,66 złotych,
− realizacja projektu przez szkoły „Edukacja naszą szansą na lepszą przyszłość”, które dofinansowano w kwocie 225.460,00 złotych,
− opracowano dokumentację na sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Branice, kosztem 211.700 złotych,
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− wykonano dokumentację na przebudowę drogi 419 za kwotę około 68.7578 złotych i budowę PSZOK za 18.000,00 zł,
− wykonano koncepcję wraz z kosztorysem na oznakowanie i budowę ścieżki rowerowej z Boboluszek (początek-most graniczny)
przez Branice, Bliszczyce, Lewice, Włodzienin (ruiny kościoła) za kwotę ok. 15.000 złotych,
− zakupiliśmy stoły i krzesła do świetlicy w Bliszczycach (100 krzeseł + stoły) i do Jakubowic (50 krzeseł) kosztem
18.676,71 złotych, z czego otrzymaliśmy dotację z UE 12.083,45 złotych,
− wykonaliśmy dokumentację na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej dla Branic kosztem 217.259,58 złotych netto. Opracowanie tej dokumentacji rozpoczęto jeszcze w 2012 r.,
− pozyskano z Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu 210 sztuk betonowych płyt z przeznaczeniem na wyjazdy z dróg gminnych
gruntowych na drogi publiczne asfaltowe,
− wydatkowano na zakupy wyposażenia, remonty i naprawy w mieszkaniowych zasobach komunalnych kwotę 48.701,80 złotych,
z czego największymi wydatkami były koszty poniesione z wymianą drzwi i okien w kwocie 14.370,49 złotych, wymianę, remont
i naprawy instalacji grzewczych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych kosztem 12,473,80 złotych oraz wyposażenie 4 mieszkań
komunalnych w systemy ogrzewania etażowego kosztem 9.626,68 złotych, czy też budowę nowych schodów za 4.192,11 złotych.
Dokonano także częściowych remontów dachu w budynkach komunalnych za kwotę 4360,00 złotych, a także wyodrębniono dokumentacyjnie z parteru budynku komunalnego we Włodzieninie dwa odrębne lokale mieszkalne.

2014 r.
Informacja dotyczy okresu od początku roku do października 2014r.
Sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Gmina otrzymała o 1,3 mln złotych mniej subwencji ogólnej oraz zmniejszyły się
wpływy z podatku rolnego o ok. 200 tys. złotych. Dożynki gminne zorganizowano w Jakubowicach.
Wybudowano nową nitkę światłowodu dla wsi: Włodzienin-Kolonia, Dzbańce-Osiedle, Wódka, Posucice, Bliszczyce, Wysoka i Niekazanice, która umożliwia szerokopasmowy dostęp do Internetu.
Obchodziliśmy 60-lecie istnienia SP Włodzienin i 120-lecie istnienia OSP Bliszczyce. Prowadziliśmy negocjacje w sprawie odbudowy drogi nr 419 w Branicach po przeprowadzonej kanalizacji. Ostatecznie droga ta została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
zgłoszona do realizacji w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Polska 2014-2020”.
Przystąpiliśmy do programu „Opolska Karta Rodziny” i „Duża Karta Rodziny”.
Rozpoczęliśmy i prowadzimy działania zmierzające do uporządkowania stanu zaoranych dróg gruntowych. Prowadziliśmy konsultacje planowanego do realizacji przez czeską stronę zadania dotyczącego budowy zbiornika Nove Herminovy i innych działań na rzece
Opava. Uczestniczyliśmy w spotkaniach w Ostrawie i w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie naszych uwag do
planowanych inwestycji. Zorganizowaliśmy w tej sprawie również spotkania w Bliszczycach, zaproszeni byli wszyscy zainteresowani
mieszkańcy.
Prowadzimy rozmowy na temat wspólnego projektu czesko-polskiego dotyczącego przebudowy mostu w Dzierżkowicach.
Prowadzimy rozmowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy budynku w którym mieści się Posterunek Policji w Branicach.
Złożyliśmy wniosek o zmianę obszaru AGLOMERACJI BRANICE, z której mogliśmy wyłączyć tylko wieś Bliszczyce, wszystkie
pozostałe miejscowości muszą w niej pozostać.
Gmina pozyskała 878.814,79 złotych środków zewnętrznych, z czego 315.343,57 złotych to środki z UE, ANR i WFOŚiGW oraz
odzyskany podatek VAT w kwocie 149.123,62 złotych, który pomniejszał udział finansowy prowadzonych przez gminę inwestycji.
W ww. kwotach ujęto również środki jakie Gmina planuje otrzymać jeszcze jako dotacje z UE w kwocie 414.347,60 złotych za zrealizowaną w 2014r. budowę parkowego miejsca spotkań, organizacji gminnych dożynek i opracowania analizy historycznej i strategii
gminy, a także za wykonaną w 2011 r. rekultywację składowiska odpadów.
najważniejsze inwestycje i remonty:
− wybudowano Parkowe Miejsce Spotkań w Dzierżkowicach kosztem 104.541,60 złotych. Na ten cel otrzymamy dotację w kwocie
67.994,00 złotych*,
− wykonaliśmy ogrzewanie dla świetlicy we Włodzieninie kosztem 29.212,50 złotych,

− wymalowaliśmy Halę Sportową przy SP Włodzienin i wszystkie pomieszczenia sąsiednie łącznie z ciągiem komunikacyjnym do
budynku SP kosztem 20.902,00 złotych,
− wybudowaliśmy łącznik pomiędzy SP a Gimnazjum w Branicach kosztem 93.423,37 złotych, w tym otrzymana dotacja wyniosła
56.054,02 złotych,
− w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Branicach wyremontowano salę lekcyjną, wymieniono wszystkie okna na korytarzu od stołówki do małej hali wraz z zewnętrznymi parapetami, odnowiono ściany i cokoliki sąsiadujące z łącznikiem, wyprofilowano skarpy
wraz z przebudową kanału dla odbioru z podwórka wody deszczowej kosztem 29.207,14 złotych,
− wyremontowano salę i toalety dla dzieci sześcioletnich w SP Branice wraz w ogrodzeniem i częściowym wyposażeniem małego
placu zabaw dla tych dzieci kosztem ponad 30 tys. złotych,
− wybudowano chodnik i nowa bramkę wzdłuż budynku gimnazjum za kwotę 12.038,28 złotych,
− wyremontowaliśmy parkiet w świetlicy w Lewicach kosztem 15.432,55 złotych, oraz wymieniliśmy w WC wszystkie kompakty
i dwa okna kosztem 2.507 złotych a także wymalowaliśmy wszystkie pomieszczenia budynku świetlicy (koszt zakupu materiałów
to kwota 835,50 złotych a robocizna w zamian za zaległości czynszowe),
− wyremontowaliśmy odcinek drogi wraz z odwodnieniem terenu przyległego we Włodzieninie kosztem 13.943,10 złotych,
− wykonaliśmy chodnik z kostki brukowej w Branicach od Hotelu do kiosku kosztem 20.147,84 złotych,
− wybudowano komin w budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie kosztem ok. 10 tys. złotych,
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− wykonano drogę tłuczniową w Bliszczycach w kierunku nieruchomości P. Lipa i Kruczek wraz ze wzmocnieniem skarpy od strony
kościoła kosztem 23.140,42 złotych,
− wykonano drogę tłuczniową wraz z budową łapacza przy kościele w Wiechowicach kosztem 25.220,30 złotych,
− dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach kosztem 51.894,17 złotych,
− dokonano remont świetlicy wiejskiej w Wódce kosztem 16.730,01 złotych, w tym 5.000 złotych z Funduszu Sołeckiego. Cześć
prac wykonywana była przez mieszkańców wsi,
− dokonano remontu wewnętrznych pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Boboluszkach kosztem 16.403,01 złotych,
− w trybie awaryjnym po ulewach; wykonano nową studzienkę wraz z odbudową części nawierzchni asfaltowej w Lewicach kosztem
10.701,33 złotych, przebudowano przepust wraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w Posucicach kosztem 6.099,96 złotych
a także wybudowano studzienkę i półkrytka na długości 13 mb przy drodze gminnej w Dzbańcach-Osiedlu kosztem 4.295,23 złotych, studzienkę na ul. E. Plater w Branicach kosztem 2.524,71 złotych i wykonano odmulenie oraz naprawę zniszczeń na polderze
w Wysokiej kosztem 14.631,64 złotych,
− wybudowana została sieć wodociągowa do budynków w „Dzbańcach-Górki” kosztem 70.140,29 złotych, w tym środki, które
otrzymamy z ANR Opole to kwota 67.200 złotych i 3.000 z TOP FARMS,
− położyliśmy dywanik asfaltowy na długości 400 m2 kosztem 20.319,60 złotych, w tym 6.500 złotych pochodzi z Funduszu Sołeckiego oraz załataliśmy wszystkie ubytki na drogach gminnych we wsi Turków kosztem 4.280,40 złotych,
− położyliśmy na 137,5 m2 dywanik asfaltowy we wsi Uciechowice. Koszt inwestycji to 6.099,96 złotych.
inne:
− realizacja programu utylizacji azbestu, na którego realizację otrzymaliśmy dotację z WFOŚ w kwocie 29.742,89 złotych,
− realizacja projektów unijnych przez OPS na realizacje którego otrzymaliśmy dotację w kwocie 144.826,66 złotych,
− opracowaliśmy dokumentację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza dla wsi Boboluszki i Wysoka kosztem
ok. 50.000 złotych,
− wydaliśmy książkę o Branicach kosztem 17.920,00 złotych. Otrzymaliśmy na ten cel dotację z UE w kwocie 13.880,00 złotych,
− -opracowujemy dokumentację na przyłącza indywidualne do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice kosztem
108.240 złotych, (zakończenie – grudzień 2014r.),
− realizowaliśmy projekt dotyczący opracowania analizy historyczno-kulturowej oraz budowy strategii gminy kosztem 14.000,00
złotych, w tym dotacja z UE na ten cel to kwota 11.200,00 złotych,
− obchodziliśmy 120-lecie OPS Bliszczyce kosztem 5.066,02 złotych, na celebrowanie tej uroczystości otrzymamy dotację z UE
w kwocie 3.640,00 złotych,
− realizowaliśmy projekt dotyczący obchodów Święta Plonów w Jakubowicach kosztem 23.298,66 złotych. Na realizację tych obchodów otrzymamy dotację z UE w kwocie 15.153,60 złotych,
− na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego wydatkowaliśmy dotychczas 25.135,25 złotych, z czego największymi wydatkami były środki przeznaczone na przygotowanie dwóch mieszkań socjalnych w Bliszczycach i Wysokiej do użytkowania kosztem
5.060,10 złotych, remonty w lokalach użytkowych za kwotę 4.256,47 złotych i remont tarasu tzw. Hotelu w Branicach
kosztem 13.199,23 złotych. Wymalowano również wszystkie wspólne pomieszczenia Hotelu łącznie z korytarzami i ocieplono
ścianę od strony mieszkań. Obecnie przystępujemy do malowania całego budynku.
Dofinansujemy w kwocie 11.000 złotych wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowicach.
Jesteśmy w trakcie realizacji projektu e-Puap, w ramach którego otrzymamy 10 nowych zestawów komputerowych*.
Otrzymamy jeszcze 85% kosztów kwalifikowanych za wykonaną rekultywację składowiska odpadów w Branicach
z programu POIŚ w kwocie ok. 320 tys. złotych*.

Przyszły okres programowania 2014-2020:
1. Jesteśmy uwzględnieni wspólnie z Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz, Starostwem Głubczyckim oraz gminami i powiatem Prudnickim w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 skąd możemy otrzymać dotacje ze środków UE
w kwocie 2 mln. złotych na oznakowanie i budowę ścieżki rowerowej z Boboluszek do Włodzienina. Posiadamy opracowaną koncepcję wraz z kosztorysem.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Boboluszkach - możliwa dotacja z PROW w kwocie 536 tys. złotych w 2015r. – zależy od
miejsca na liście rankingowej.
3. Gmina przygotowana dokumentacyjnie do aplikacji po środki unijne na budowę nowej kanalizacji sanitarnej w Branicach – czekamy na ogłoszenie naborów na tzw. <usługi podstawowe>.
4. Gmina przygotowana dokumentacyjnie do aplikacji po środki unijne na budowę 10 parkowych miejsc spotkań – czekamy na ogłoszenie naborów w ramach tzw. <dużej odnowy wsi>.

Wójt Gminy Branice
Rada Gminy Branice
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