
Protokół Nr XXXI/17 
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 18 września 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 12:40 

 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Katarzyna Herbut – Zastępca Wójta Gminy Branice 
Iwona Kopaniecka – Kierownik Referatu Promocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy 
Zewnętrznych, 
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Zenobia Majewska- Dyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach, 
Krzysztof Kinal- dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, 
Marzena Barszczewska- Dyrektor Przedszkola Publicznego w Branicach, 
Joanna Horodyska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uciechowicach 
Danuta Krupa- Dyrektor Przedszkola Publicznego we Włodzieninie, 
Magda Gumienna - Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ ZIARENKO”  
Agnieszka Surma -  Pracownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ ZIARENKO”  
Anna Polińska- Dyrektor  Katolickiego Przedszkola Publicznego  Sióstr Maryi Niepokalanej    
w Branicach 
Stefan Grefling – Radca Prawny. 
Sołtysi 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz 

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10.  Udzielenie informacji dotyczącej placówek oświatowo – wychowawczych w Gminie   
      Branice: 

- Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Branicach, 
- Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, 
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, 
- Gimnazjum w Uciechowicach, 
- Przedszkole Publiczne w Branicach, 
- Przedszkole Publiczne we Włodzieninie, 
- Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach, 
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ZIARENKO” w Branicach. 

11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności izb rolniczych na terenie Gminy Branice 
       i Województwa Opolskiego. 
12. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze. 



13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
      Narkomani na lata 2018-2022. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu  
      i formy informacji z wykonania za 1-sze półrocze. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu 

Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Marii 
Dąbrowskiej w Branicach.  

17. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, 
prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych: Szkoły Podstawowej  im.  Marii Dąbrowskiej w Branicach, Szkoły 
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, Szkoły Podstawowej im. 
Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie w ośmioletnią szkołę 
podstawową.  

19.  Podjęcie Uchwały  w sprawie najmu nieruchomości. 
20. Podjęcie Uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działka nr  
       216/1 położona w miejscowości Wysoka. 
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek funkcjonujących 

na terenie Gminy Branice. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji  

w Głubczycach. 
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV/229/17 z dnia 

9 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice 
na lata 2017-2020. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice. 

24. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliszczycach. 

25. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach. 

26. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowie. 

27.Wolne wnioski i informacje. 
28. Zakończenie sesji. 
 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych.  
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji 
uczestniczy 14 radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
 
Przewodniczący przywitał wszystkich dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych. Złożył 
gratulacje na ręce Pana Dawida Jeziorskiego, oraz Pana Tadeusza Sęgi przedstawicieli straży 
pożarnej w Wódce,  za zajęcie 1 miejsca, w kategorii męskich drużyn na zawodach strażackich. 
Poinformował, że strażacy otrzymali talon o wartości 1000 zł na zakup sprzętu gaśniczego.  
 



Ad. 3 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad zawnioskował o wykreślenie pkt 22  
dot. środków pieniężnych dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach,   
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie z porządku obrad pkt. 22 
Za:  14  Przeciw:  0   Wstrzymało się: 0 
Punkt ten został przesunięty na sesję październikową, 
 
Przewodniczący zaproponował by dodano trzy dodatkowe punkty . 
 
24. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliszczycach. 
25. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach. 
26. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowie. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 24 
Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliszczycach. 
Za: 14  Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 25 
Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach. 
Za: 14  Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 26 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowie 
za: 13 Przeciw: 0  Wstrzymało się : 1   
 
Ad. 4 
Brak uwag do protokołów. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie: 
- przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy, które odbyła się 19 czerwca 2017r. 
Za: 14    Przeciw: 0   Wstrzymało się:  0 
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
- przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy, które odbyła się 21 sierpnia 2017r. 
Za: 13    Przeciw:  0    Wstrzymało się: 1     
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
Ad. 5 
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca 
(załącznik do protokołu). 
 
Ad. 6 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na piśmie 
(załącznik do protokołu). 



 
Ad. 7 
Przewodniczący Komisji przedstawili informacje dotyczące działalności komisji 
T. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Mokrzycki poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna nie zwoływała 
posiedzenia.  
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji . 
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych 
Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.  
 
Ad. 8 
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia złożonych interpelacji radnych. 
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
M. Fuczek:  W dniu dzisiejszym złożono 2 interpelacje przed sesją. 
 
1. W. Chuchla:  
Interpelacja dotyczy alejki prowadzącej na cmentarz komunalny. Alejka wymaga pilnych prac 
remontowych, przycinki drzew, oraz posprzątania tego terenu 
2. R. Lenartowicz : 
Interpelacja z prośbą o ujęcie w Budżecie Gminy środków na położenie dywanika asfaltowego 
w Boboluszkach, na skruszenia asfaltu koło byłego wysypiska w Boboluszkach, na umocnienie 
pobocza przy drodze asfaltowej na całej długości miejscowości, oraz na utwardzenie drogi 
wyjazdowej z pól. 
 
Ad. 10  
 
Udzielenie informacji dotyczącej placówek oświatowo – wychowawczych w Gminie   
Branice. 
Informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
M. Fuczek: Proszę o wypowiedzieć Panią Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w 
Branicach – Panią Zenobię Majewską. 
 
Z. Majewska: Najważniejsza informacja – z mocy ustawy od 1 września szkoła staje się Szkołą 
Podstawową w Branicach. Zmieniają się dane, adres. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, do 
końca lipca wydatkowaliśmy ok. 60 % środków przeznaczonych do wykorzystania w tym roku. 
Wykonano prace malarskie, pomalowana została sala gimnastyczna i pięć klas. 
Doprowadziliśmy wodę do gabinetu lekarskiego, pomalowano szatnie i część korytarza. 
Wykonano nową instalację elektryczną, założono klimatyzacje. Szkoła jest po pierwszym roku 
realizacji projektu, w ramach którego pozyskaliśmy środki dydaktyczne - 140 tys. zł. Została 
wyposażana pracownia w komputery, projektory, tablice interaktywne, trzy ksero drukarki, 
a także w liczne pomoce do przyrody. Środki przeznaczyliśmy też na zakup materiałów na 
rozwój czytelnictwa. Do biblioteki zakupiono 15 tys. materiałów. 



Korzystamy z funduszy. Realizujemy program „ szklanka mleka” oraz wiele innych. W ramach 
projektu 60 h zajęć pozalekcyjnych, we wszystkich kierunkach. Nauczyciele poza projektem 
przygotowują uczniów do egzaminów gimnazjalnych. Prowadzimy Nadzór pedagogiczny. 
Egzaminy gimnazjalne z przedmiotów humanistycznych - mamy powyżej powiatu. Mamy 
liczne sukcesy naukowe uczniów w różnych konkursach.  
 
M. Fuczek:  Dziękujemy. Proszę powiedzieć czy był ktoś z uczniów który nie uzyskał promocji 
do 2 klasy gimnazjum?  Co się stało ? 
 
Z. Majewska: Tak, dwoje uczniów, Jeden uczeń zgodnie z okręgiem szkolnym przynależy do 
szkoły we Włodzieninie. Pismo zostało wysłane do Pana Dyrektora. Uczeń ma kłopot z 
realizacją programu.  Próbowaliśmy załatwić, żeby uczeń poszedł do szkoły w której skończył 
by gimnazjum jak i szkołę zawodową. Nie ma takich szkół. Znajdują się po drugiej stronie 
Opola. Jego mama dostała materiały dotyczące tych szkół. Nie ma informacji czy mama coś 
zrobiła w tym kierunku. Drugi natomiast uczeń realizuje obowiązek szkolny.  
 
M. Fuczek: Czy będą działania dotyczące wyników egzaminów z matematyki ?  
 
Z. Majewska: Planujemy dodatkowe zajęcia z matematyki - programy. Wyniki się podnoszą. 
Generalnie nie ma chęci wśród uczniów, żeby samodzielnie doskonalić się w tym zakresie. 
Największe kłopoty to brak motywacji. Jeśli j ą znajdziemy to wyniki się poprawią. Pracujemy 
nad tym co roku.  
 
M. Fuczek: Dziękujemy, prosimy o zabranie głosu Dyrektora Szkoły Podstawowej we 
Włodzieninie – Pana Krzysztofa Kinala 
 
K. Kinal:  Wracając to tego ucznia – uczeń jest dalej uczniem w szkole w Branicach. Jest to 
okres przejściowy. Został w klasie i nie ma odpowiednich placówek, najbliżej  jest w 
Namysłowie. Nie ma możliwości go wozić. W najbliższym okresie rozstrzygnie się czy 
znajdzie się miejsce w Głubczycach. Jeśli chodzi o prawo.  Na razie nie mam żadnych pism, że 
jest moim uczniem z mocy prawa. Był absolwentem, nie mam obowiązku sprawdzać gdzie on 
jest.  
 
M. Fuczek: Rozumiem. 
 
K. Kinal: Jest szansa ze znajdzie się w ośrodku Szkolno - Wychowawczym na Raciborskiej. To 
się rozstrzygnie na dniach. Była by szkoda ale musiałby mieć promocje do 2 klasy. Dla 
rodziców trudno jeździć do Namysłowa 2 razy w tygodniu. Liczymy, że znajdzie się w tym 
ośrodku.  
 
Z mocy prawa przekształciliśmy się w szkołę 7 klasową. W tamtym roku mieliśmy 85 dzieci a 
teraz mamy 104. Mamy zatrudnionych 18 nauczycieli  w tym 6 na niepełnych etatach.  8 osób 
do obsługi w tym 3 osoby z Urzędu Pracy, 1 osoba z Urzędu Pracy, pracująca jako woźny. 
 
M. Fuczek: Jaką część środków przekazano do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli na dokształcanie ? 
 
K. Kinal:  Naliczane jest 1 % od płac, z tego jest odprowadzane 20 % do Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.  
 



M. Fuczek: Obligatoryjnie? 
K. Kinal: Jest to umowa od kilku lat gminy z powiatem, to środki przeznaczone na naukę 
nauczycieli.  
 
M. Fuczek: Panie dyrektorze czy elektroencefalograf działa?  
 
K. Kinal:  Funkcjonuje. Pani zatrudniona jako logopedka, prowadzi od zeszłego roku zajęcia. 
Pracuje u nas oraz ma etat w przedszkolu we Włodzieninie. Jest ok. 7-8 h. z dziećmi o rożnych 
problemach.  Dodam: w tym roku z związku z tym, że nie była naliczana 7 klasa. To będzie 
problem z zamknięciem budżetu, budżet został nie oszacowany o 7 klasę, czyli 2 etaty 
 
M. Fuczek:  Reforma pomogła szkole we Włodzieninie? 
 
K. Kinal: Jak najbardziej, tylko Radni się spotkają z sytuacją z zamknięciem Budżetu – koszty 
z 7 klasy. Jeżeli chodzi o reformę, z 85 dzieci wzrosła o 19 do góry, kilka dzieci przyszło 
z zewnątrz: Wojnowice, Zubrzyce  
 
M. Fuczek: Dziękujemy, Proszę Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Uciechowicach, Pani Joanna Horodyska 
 
J. Horodyska: Jestem dyrektorem od niedawna, sprawozdanie zostało napisane za czasów Pani 
Grabowskiej. To co się stało w zeszłym roku:  
Od 1 września szkoła należy do Gminy Branice Zapewniamy opiekę ze strony pracowników, 
wycieczki ze szkoły i do szkoły. Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne, organizowanie są koła 
zainteresowań, metody nauki nauczania. Lekcje są otwarte dla społeczności. Nauczyciele 
stosowali różne ćwiczenia. Pozytywny aspekt wychowawczy to poradnia psychologiczna 
z Głubczyc. Odbywały się kółka zainteresowań , uczniowie chętnie korzystali z zajęć, 
rozwijające zainteresowania. Jeżeli chodzi o wyniki to wszyscy otrzymali promocje, do 
następnych klas.  Mamy 12 nauczycieli 7 dyplomowanych. 2 stażystów. Realizujemy różne 
programy profilaktyczne: czyste powietrze, dzieciństwo bez próchnicy, różnorodne 
ogólnopolskie akcje, olimpiady sportowe. Wycieczki 5 dniowe, a także jedno dniowe: do 
muzeum, na basen, do teatru. Współpracujemy z Hradcem:  spotkanie z księżniczką Dobrawa 
i Mieszkiem I. Wzięliśmy udział w spotkaniach z saperami. W szkole odbyła się wystawa 
szopek (442 szopki.). Chodziliśmy z kogucikiem.  Od lat współpraca z licznymi organizacjami. 
Odbywały się liczne uroczystości ( Konkursy, Halloween, wróżby, pokaz makijażu) 
Funkcjonowała w tamtym roku stołówka – koszt 2.5 zł. Biblioteka systematycznie wspomagała 
się w pozycje książkowe. Liczne konkursy. Światowe dni książki. W czasie wakacji uczniowie 
odbywali wyjazdy związane z nauką. Nagrody dla uczniów, Odbywały się zabawy dochodowe 
np. pieczenie ciast.  Na sali zmieniono wykładzinę i wyremontowano ściany. Współpracujemy 
z gminą Branice, z policją i sołectwami,  
 
J. Mokrzycki:  W rozbiciu na klasy ile jest uczniów? 
 
J. Horodyska: Jest to sprawozdanie za rok ubiegły, jeżeli chodzi o rozbicie, mamy 2 uczniów 
w klasie. 
 
M. Fuczek: Jaka jest Pani opinia w sprawie podstawy programowej?  
 
J. Horodyska: Proszę sprecyzować pytanie?  
 



M. Fuczek: Jak widzi pani realizację?  
 
J. Horodyska: Realizacja odbywa się do każdego dziecka i każdy uczeń ma obowiązek ją 
realizować. Indywidualizacja wpływa pozytywnie na realizowanie jej przez ucznia.  
 
M. Fuczek: Czyli arkusz organizacyjny całkowicie wkomponowany jest w szkołę i uczniów? 
 
J. Horodyska: Arkusz przygotowany został 1 wrzenia, przedstawiłam go 4 września. Był 
analogiczny jak wcześniej, zasięgałam opinii prawników. Prawdopodobnie wszystko powinno 
odbyć się do 30 maja, nie wiedząc ile uczniów miałam, przygotowałam go 1 września.  
Nauczyciele w stowarzyszeniu maja 40h zmieniałam na 18 h, okazało się ze nie ma pierwszej 
klasy, wiec godziny się zmieniły, tak jak i klasy 7. Nie mam informacji prawnej, nauczyciele 
i związki zawodowe przekazują informację, że nauczyciel, który miał zaplanowane godziny do 
30 maja powinien dostać wynagrodzenie. Dwie różne informacje i próbuję się odnaleźć 
w sytuacji.  
 
M. Fuczek: Pani Dyrektor, Pani jest autonomiczna w swoich decyzjach  ? 
 
J. Horodyska: Nie do końca, ponieważ stowarzyszenie jest autonomiczne, ma swoje pieniądze, 
Ja ich nie mam. Pieniądze są gminne, moje decyzje są uzależnione od budżetu.  
 
M. Fuczek: Pani wypowiada się o związkach, dlatego pytałem o autonomie 
 
J. Horodyska: Moja autonomia zaczyna się tam gdzie zaczynają i kończą się pieniądze, oraz 
prawo. 
 
M. Fuczek: Dziękujemy Pani Dyrektor, Prosimy o wypowiedź Panią Marzenę Barszczewską- 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Branicach, 
 
M. Barszczewska: Do sierpnia 2017 przedszkole liczyło 4 oddziały. Teraz mamy 5 oddziałów. 
Zwiększyła się ich ilość. Mamy 3 latków ( 22 dzieci) , 4,5 latki (17 dzieci), 6 latki ( 16 dzieci) 
oraz w żłobku 15 dzieci, a to jest pełny stan. Są wykwalifikowani nauczyciele, jeden logopeda, 
kucharki, które obsługują żłobek, dwie panie woźne, i dwie panie w zamiejscowych 
oddziałach. Na stażu mamy jedną panią – woźną,  Współpracujemy ze stowarzyszeniami, 
z ośrodkami, z domami pomocy społecznej, dzieci odwiedzają starszych ludzi. Prowadzimy 
podstawę programową dla dzieci i przedszkoli. Na bieżąco można obserwować poczynania na 
portalu Facebook. Wydajemy informacje do gazety lokalnej. Zatrudniamy troje palaczy, oraz 
woźnego w Branicach, który zawsze pomaga. Współpracujemy z rodzicami, którzy wspierają 
Nas w działaniach. Organizowane są zabawy dochodowe. Wzbogacają się nasze sale, rodzice 
pomagają przy strojach i organizacji poczęstunku. 
 
M. Fuczek: Rozumiem, że wymiary etatów pracowników pedagogicznych,  są nie aktualne 
w sprawozdaniu ? 
 
M. Barszczewska: Mamy nowy oddział, zatrudniliśmy nowego nauczyciela na pełny etat, 
a nauczyciel który miał nie pełny etat zmieniliśmy na pełny, zwiększono liczbę godzin 
logopedów. Chcemy by kadra była dobrze wykształcona. 
  
M. Fuczek: Dobrze, Dziękuje, Prosimy teraz Przedszkole Publiczne we Włodzieninie i Panią 
Dyrektor Danutę Krupę, 



 
D. Krupa:  W ubiegłym roku było 55 dzieci  obecnie 58 ale docelowo będzie 61, są cztery 
odziały, trzy we Włodzieninie i jeden w Dzbańcach. Jest czterech nauczycieli, trzech na pełny 
etat, jeden na niepełnym.  Zatrudniamy 3 pracowników do obsługi. Jedna Pani od sierpnia 
w ramach współpracy z OPS. Nauczyciel logopeda. Katecheta przy najstarszych grupach. Pani 
od angielskiego. Pani w charakterze muzyczno tanecznym. Nauczyciele dbają, pracują z pasja, 
dbają o pozytywny wizerunek. Starają się brać udział w konkursach plastycznych 
ogólnopolskich. Dzieci osiągają wysokie miejsca. Dokonania publikujemy w prasie lokalnej. 
Mamy szereg projektów. Szereg imprez z udziałem rodziców. Dzień papieski i jasełka  
Organizujemy wspólne przedsięwzięcia. Z własnego budżetu wyremontowano wiele 
elementów , pomalowano trzy pomieszczenia, w jednym wyremontowano podłogę. Pomogli 
pracownicy gminy. Prace przyczyniły się do bezpieczeństwa i estetyki. Co roku przybywa 
dzieci z orzeczeniami, mamy aż troje dzieci z orzeczeniem, potrzebują wsparcia ze strony 
nauczycieli. Będę z Panem Wójtem rozmawiać jak zorganizować pomoc. Jeden nauczyciel nie 
jest w stanie pomoc.  W planach na przyszłość mamy modernizacje ogródka , zakup 
piaskownicy i podwójnej huśtawki w Dzbańcach. Jest to priorytet , powietrze dla dzieci jest 
bardzo ważne i w Dzbańcach nie mają takiej możliwość. Spotkało się to z opinią pozytywną 
wśród mieszkańców. Zaczęły uczęszczać dzieci z gminy Kietrz.  
 
M. Fuczek:  Napisała Pani w sprawozdaniu, że będzie się Pani starać o ogrodzenie?  
 
D. Krupa: Aktualnie jest okres jesienny, wiec nie tak intensywnie, ale postaram się zaplanować 
środki w przyszłym budżecie. Prosiłabym aby popatrzeć przychylnym wzrokiem. Zagraża to 
bezpieczeństwu dzieci. 
 
M. Fuczek: Na życzenie rodziców powstał punkt wydawania obiadów tak ?  
 
D. Krupa: Dla dzieci z przedszkola we Włodzieninie funkcjonuje od dawna 
 
M. Fuczek: Kuchnia jest bardzo dobrze wyposażona?  
D. Krupa: Kuchnia funkcjonuje jako punkt wydawania obiadów, a nie przygotowania, obiady 
porcjowane są na miejscu ale nie przygotowywane.  
 
M. Fuczek; Dziękujemy, Prosimy o zabranie głosu Annę Polińską, z Katolickiego Przedszkola 
Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach, 
 
A. Polińska: Informacje zostały przedstawione w formie pisemnej. Nasze przedszkole i żłobek 
to trzy oddziały. Jeden żłobek i dwa przedszkola. Realizujemy podstawę programową. Dbamy 
o rozwój duchowy, odbywają się msze święte w kaplicach, mamy katechezę 2 razy w tygodniu. 
Prowadzimy dodatkowe zajęcia bezpłatne: Angielski oraz Nording walking. Bierzemy udział 
w projektach. Dbamy o zdrowy styl życia, Mamy akademię przedszkolaka. „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury” – szereg pojęć ekologicznych, uczymy dbania o środowisko, akademia 
Aqua Fresh. Wiele spotkań i uroczystości. Przy udziale rodziców, organizujemy wycieczki, 
teatrzyki. Systematycznie poprawiamy warunki lokalowe, wiele remontów, wyposażanie 
w prace i pomoce dydaktyczne. Podczas wakacji wymieniliśmy okna w szatni i jadalni. 
Zakupiliśmy materace do łóżeczek w żłobku. Zakup domku dla dzieci na ogródku, remont 
łazienek dla personelu i dla dzieci. Chcemy zapewnić higieniczne warunki, zakupić urządzenia 
dostosowane do wieku dzieci. Potrzeby są już znane, uważam ze można skutecznie realizować 
cele postawione wcześniej.  Remont łazienki dzięki napisanym projektom. Bolączką jest to, że 
nie ma możliwości trzynastek dla pracowników, nie stać nas. Grupa żłobkowa – są miesiące 



gdzie jest po 23/24 dzieci, pieniążki są tak minimalne, że nie wystarcza na wypłaty dla 
opiekunek. A pieniądze od rodziców, są ale ile można od rodziców brać? Zarzucono Nam, że 
nie ma odpowiedniej liczby opiekunek. Na jednego opiekuna przypada 8 dzieci powyżej 
1 roku. Jeżeli jest 16 dzieci. To powinno być 2-3 opiekunów, więc powinien być dodatkowy 
jeden opiekun. Mam dwie stażystki, kończy im się staż z Urzędu Pracy i będę musiała zapłacić 
im za 3 miesięczne zatrudnienie. Nie mam z czego im zapłacić. Muszę szukać rożnych źródeł.  
Proszę wziąć pod uwagę. Zależy nam na podniesienie minimalnej płacy dla opiekunów. Dobrze 
jak by była ta 13 pensja. Zapraszam do zapisywania dzieci 
 
M. Fuczek: Dziękujemy, Proszę o udzielenie informacji Siostrę Danielę z Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej „ZIARENKO” w Branicach. 
 
S. Daniela: Miło zaczęłam pracę w „Ziarenku” , od kwietnia w Stowarzyszeniu Immaculata. 
Powiem tak sprawozdanie dotarło do Państwa wcześniej, jest tam wszystko określone, 
chciałabym powiedzieć kilka zdań od siebie. Mam sprawę do Pana Wojciecha. Pamiętam 
z czasów naszych,  placówka ta, była czymś przewspaniałym. Czasy się zmieniają. Placówka 
jest teraz czymś normalnym. Przyzna mi Pan rację, że gdyby Pan miał swoją córkę teraz w 
Branicach to chciał by Pan aby córka, aby dzieci miały zajęcia aby spędzały czas bezpiecznie. 
Pamiętam czasy gdzie nie było placówek. To nie jest placówka obowiązkowa, nie musi istnieć. 
Istniejemy bo chcemy. Przejrzałam fragment dokumentów z tamtego roku. Było zdanie 
o założycielach ale założycielami są same dzieci. Dzieci przyszły 7 lat temu, same do sióstr bo 
poszukiwały takiego miejsca, gdzie mogą bezpiecznie się bawić. Siostra wydelegowana została 
do zabaw z dziećmi i dzisiaj jest to tak wspaniała placówka, wyposażona, zrobiliśmy co 
mogliśmy, jedynym mankamentem są nasi pracownicy. Brakuje Nam pól etatowego 
pracownika. Nasza wolontariuszka z Panią Żukowiecką są pierwszymi dziećmi które zaczęły 
przychodzić do Ziarenka. Po co przychodzisz?  – zapytałam kiedyś Żakliny. Odpowiedziała to 
jest mój drugi dom. Chcemy aby miała miejsce pracy. Dziękujemy paniom które pracują 
i pomagają. Robią wiele. To nie jest wypłacalne. Możemy jedynie dziękować. 
 
J. Mokrzycki: Mam pytanie, z projektu siostry zakupiłyście siłownie zewnętrzne, czy wszyscy 
mieszkańcy mogą korzystać czy tylko dzieci ze stowarzyszenia?  
 
S. Daniela: Zakupiłyśmy kilka nowych sprzętów, m.in. siłownię zewnętrzną,  pomysł dla 
młodzieży dla ziarenka. Przeznaczone dla każdego, otwarte do 21. Trampoliny są przeznaczone 
dla dzieci z ziarenka, ponieważ zaczynały być niszczone. Będzie postawiony plac zabaw. Nie 
teraz przed zima, ale w przyszłości.  
 
W. Chuchla: Naszła mnie refleksja, kilkanaście lat temu kiedy powstawało ziarenko, było 
w moim osobistym przekonaniu nie potrzebne, dzisiaj powiem może co te siostry zrobiły, 
powiem krótko jest to coś, co trzeba pielęgnować, co trzeba dbać tak jak o oświatę. Miedzy tą 
placówką oświatową a szkolą i przedszkolami jest różnica. W szkołach dzieci chodzą bo 
rodzice ich wysyłają. a tam chodzą dobrowolnie. Jest pewien system gdzie dzieci przychodzą 
same bo warto. To jest wielki potencjał młodych ludzi. Mówię zawsze prawdę. Na początku 
miałem wątpliwości.  Nawet jak zgłaszałem sprzeciw odnośnie finansowania, dzisiaj patrząc co 
tam się tworzy i dzieje, jak te dzieci tam chodzą nie mam wątpliwości.  Apeluje do radnych, 
jeżeli była by możliwa opcja aby pomóc, dla dzieci, nie ważne skąd to pomóżmy. 
 
S. Daniela: Jedno z dzieci które zaczęło być w ziarenku. Jest członkiem stowarzyszenia. Mamy 
nadzieję że będzie w zarządzie stowarzyszenia.  
 



Radny Wojciech Chuchla wyszedł z sali 
 
S. Daniela: Kuba to  niesamowity potencjał na dobro. Na rozwój, na branie Branickich spraw 
w swoje ręce, jestem dumna i mam nadzieję że takich dzieci będzie więcej i też będzie ich 
więcej w zarządzie w stowarzyszeniach.  
 
M. Fuczek: Dzieci z roku na rok jest coraz więcej tak? Jak to się kształtuje?  
 
S. Daniela: Na dzień dzisiejszy jest 40 dzieci. 
 
M. Fuczek: A rok temu ? 
 
S. Daniela: Było 47, plus dwie osoby niepełnosprawne 
 
M. Fuczek: Rozumiem że miejsc jest mniej niż chętnych ? Są jakieś zasady rekrutacji ? 
 
S. Daniela: Przychodzą dzieci i się zapisują. Chętnych jest więcej niż miejsc. Zapisujemy 
wszystkie dzieci. 
 
M. Fuczek: Ile dzieci chodzi?  
 
S. Daniela : Zapisanych jest 40, każdorazowo przychodzi do 30. W karcie , którą wypełniają 
rodzice jest informacja w  jakie dni będą przychodzić. Rodzice zapewniają inne zajęcia poza 
lekcjami.  
 
M. Fuczek: Jest ułożony harmonogram do pewnych godzin ?  
 
S. Daniela: Tak. Chcemy uwzględnić wszystko   
 
M. Fuczek: Nie ma możliwości, że komuś się odmawia? 
 
S. Daniela: Nie. Sprawdzamy w które dni będzie najwięcej dzieci, zwołujemy więcej 
wolontariuszy. 
 
Z. Hass: Szkoła w Uciechowicach, jakie są plany, dalszego funkcjonowania, na przyszłość ? 
Duży wydatek, na przyszłe lata ? Duży nakład gminy, nie wiem czy może odpowiedzieć Pan 
Wójt czy Pani Dyrektor? 
 
J. Horodyska: To nie są moje pieniądze, nie mogę decydować czy szkoła będzie czy nie, zależy 
od rady i od wójta, z tego co zrozumiałam,  są plany likwidacji szkoły. Szkoda, budynek jest 
ładny, miejsce ładne,  kadra pedagogiczna jest. Nie wiemy jak miejsca w szkołach 
w Branicach. Nie jestem gotowa podejmować decyzje. Pracowałam przez ostatnie dwa lata ale 
nie od strony dyrektora. To pytanie do wójta. Jakie plany i dlaczego tak ? Co tydzień okazuje 
się, że nie mam kolejnego oddziału. Likwidacja jest w trakcie. 
 
 
M. Fuczek: Pani widzi zasadność w obecnym kształcie? 
 
J. Horodyska: Mówię zasadność dzieci w każdej klasie. Nie znam sytuacji ale wiem ze jeżeli 
były by te dzieci z obwodu, było by tych dzieci 20 parę. W przedszkolu było by pięcioro dzieci. 



Dzieci do Branic mają długi dojazd, najbardziej boli ze dziecko małe będzie musiało długo 
jechać, szybko wstawać. To jest problem. Druga rzecz, ja rozumiem sytuację, że dzieci jest 
mało, ale mam dziewczynki z domu dziecka, były w szkole w Uciechowicach ale zostały 
przeniesione. 
 
Do Sali wszedł Radny Wojciech Chuchla,  a wyszła Radna Teresa Mróz.  
 
M. Fuczek: Słyszała Pani z jakimi problemami występują dyrektorzy innych szkół. I nawet w 
kontekście obrazu całościowego w gminie, rozumiem że Pani wypowiada się, że szkoła jest 
zasadna? 
 
J. Horodyska:  Szkoła nie przynosi dochodów, jest droga, utrzymanie budynku to kosmiczna 
kwota. Powtarzam. Ja nie ponoszę odpowiedzialności za takie prawo. Pracują ludzie, którzy 
chcą mieć prace. Utrata pracy to problem. A jeszcze bardziej rodzice, jak można powiedzieć Im 
30 czerwca, że mogą dzieci wysyłać do przedszkola a 18 wrzenia przekazać, że muszą wysyłać 
dzieci gdzie indziej. To zabolało. Mam 2 dzieci w klasie, za chwilę w całej szkole będę miała 
2 dzieci, zapytacie o zasadność. To działania gminy powodują, że jest ich coraz mniej. 
 
M. Fuczek:  rozumiem, dziękuje. 
 
S. Baca : Razem z oddziałam z Uciechowic mamy 6 oddziałów w gminie. Mieliśmy kiedyś 170 
dzieci w ciągu roku,  obecnie rodzi się ok. 50. Poziom nauki zostaje na podobnym poziomie. 
To tak jakbym chciał kupić odkurzacz i TV, ale nie mam pieniędzy, to wezmę na raty, ale 
wtedy to nie zrobię x innych rzeczy. Musimy być odpowiedzialni, musimy myśleć o dzieciach. 
Czy jest to dobre? Nie wiem. Nie jestem psychologiem. Teraz formując oczekiwania, bierzecie 
pod uwagę, że zatrzymaliśmy się w placówkach w latach 80. Mówimy tylko, że trzeba 
utrzymać szkołę. Nie ma dochodów, to zostaje podniesienie podatków. Zapytajcie 
społeczeństwo: Czy chcą otrzymywać szkolę dla 20 dzieci? Czy chcą tym kosztem nie 
wykonywać wiele pracy zaplanowanych w gminie?  Nie potrafimy w gminie znaleźć kwoty 
aby przeznaczyć na inne rzeczy. Zabawki w przedszkolach  nie spełniają standardów. Nasze 
szkoły jak wyglądają nie jest tajemnicą. Szkoda, że  jest taka infrastruktura. Chcemy je 
przystosować bo jest to wizytówka naszej gminy. Odpowiedzialność, która spoczywa nie tylko 
na mnie.  
 
Z. Majewska: Nawiązując, mam 350 uczniów. 3 lata temu mieliśmy kontrolę z kuratorium, 
stwierdzili, że tak słabo wyposażonej placówki dawno nie widzieli. Padło zdanie, że Pani 
Dyrektor kupuje pomoce naukowe. Pomoce mamy ale tylko z projektów. Jedna pani prosi o TV 
do klasy. Jak chce pokazać  coś to jest problem. Nie mam takich środków by było mnie stać na 
zakup tablic interaktywnych. Szanowni Radni, to są braki waszej placówki. Potrzebna jest 
wymiana wszystkich blatów szkolnych, malowanie całego Gimnazjum, wszystko jest 
zniszczone.   Nauczyciele sami szlifują blaty i ławki. Bo to koszt 800 zł 
 
 
P. Mańkiewicz: Przyszedłem dlatego ze dowiedziałem się o sytuacji w Uciechowicach, Dużo 
osób pyta co i jak. Chciałbym wyrazić opinię. Uważam, że jestem osobą, która na temat 
oświaty może coś powiedzieć. Byłem Dyrektorem Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, 
uczestniczyłem w rożnych projektach dotyczących oświaty i wiem jak to wygląda. 
W Szwajcarii nie otwiera się szkół, które mają poniżej 25 uczniów. Z dwóch powodów: 
ekonomia bo ich nie stać, oraz dobro dziecka. W małej szkole liczy się dobro dziecka? Jakie są 
powody by to powiedzieć? Gdy w szkole jest dwoje dzieci to gdzie współpraca, koleżeństwo 



i sport? Jak stworzyć drużynę? Dziecko nie zagra meczu gdy nie ma dzieci. Nigdzie nie 
pojedzie na zawody, przy takiej ilości nie zagrają między sobą. Skazane są na porażkę. Taka 
prawda. Jak jest 10 dzieci i jest epidemia grypy to przyjedzie połowa i tych dzieci nie widać 
w szkole. Nikt nie powie, że w takiej szkole jest dobrze. Nawet wydając 1 mln zł. Dobro 
dziecka? nie widzę dobra dziecka, tylko pracowników, którzy tam pracują. Jak dowiedziałem 
się jak w projekcie zaprojektowane są godziny to woła o pomstę do Pana Boga. Pani Dyrektor 
jest nic nie winna. Wina leży po stronie Pani Grabowskiej. Jak można dla emeryta planować 
cały etat? To jest skandal. Jako mieszkaniec, Radny Powiatowy współczuję władzom. 
Najprościej szkolę zamknąć. Jak najszybciej. A środki przeznaczyć na remont innych szkół, na 
płacenie pracownikom socjalnym, na boiska, na pomoce a nie wydawać nie potrzebnie te 
pieniądze. Jeszcze jedno otóż z ekonomicznego punktu widzenia jeżeli chodzi o dobro dziecka 
nie ma sensu utrzymywać szkoły dla 10 dzieci. To opinia nauczyciela, który pracował ponad 10 
lat. Trzeba drogi naprawić. Komu zabrać ten 1 mln zł.? Ani dziur załatać ani odśnieżać drogi. 
Pani Dyrektor dopiero co przyszła, cała wina leży po stronie osób wcześniej pracujących. 
Trzeba było wcześniej się dogadać ale nie było woli ze strony stowarzyszenia. Dziękuję 
 
M. Fuczek: Dziękujemy. Podziękowania również dla wszystkich dyrektorów placówek. 
Życzymy dalszych sukcesów w pracy. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę o godz.11:40 
 
O godzinie 11:55 ogłoszono rozpoczęcie drugiej części sesji. 
 
 
Ad. 11 
Udzielenie informacji dotyczącej działalności izb rolniczych na terenie Gminy Branice 
i Województwa Opolskiego. 
(Załącznik do protokołu)  
 
 
Ad. 12 
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze. 
Za:  13      Przeciw: 0    Wstrzymało się:    0 
 
 
Ad. 13 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw: 0    Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022 

(Uchwała Nr XXXI/313/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 
 
 



Ad. 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Wniosek Przewodniczącego, aby zgodnie z propozycjami na komisjach dodać  
w paragrafie 1 punkcie 2:  
„Do 30.09 składanie wniosków do projektu budżetu, przez osoby fizyczne, prawne i inne  
jednostki nie posiadające osobowości prawnej”,  
oraz aby w paragrafie 2 punkcie 1 dodać:  
„Do materiałów należy dołączyć wykaz wniosków, o których mowa w paragrafie 1 punkcie 2 
nie ujętych w projekcie budżetu wraz z uzasadnieniem”. 
 
Z. Telega: Chodzi o to aby wnioski wpływały do sekretariatu a Pan Wójt uzasadnił, dlaczego 
nie zatwierdził jakiegoś wniosku ? 
 
M. Fuczek:  Tak 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:    13    Przeciw:  0    Wstrzymało się:   0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie prac nad projektem uchwały 
budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania za 1-sze półrocze 

(Uchwała Nr XXXI/314/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 15 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję i dodał, że z projektu wykreślimy kwotę 3 tys. które miała 
zostać przeznaczona dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały z poprawką i zarządził głosowanie. 
Za:    13   Przeciw:   0   Wstrzymało się:   0 
 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie  

(Uchwała Nr XXXI/315/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 16 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Gimnazjalno-

Szkolnego w Branicach w ośmioletnią Szkołą Podstawową  
im. Marii D ąbrowskiej w Branicach 

(Uchwała Nr XXXI/316/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 



Ad. 17 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
W. Chuchla:  Mam jedno pytanie do Radcy Prawnego,  jeżeli chodzi o pismo z kuratorium i 
opinię zarządu.  Opinia dotycząca szkoły w Uciechowicach została podpisana przez Panią  
Alinę Woniakowską. Pytanie: czy Pani zatrudniona, może podpisywać? Czy nie istnieje 
konflikt interesów? 
 
S. Grefling: Trudno odpowiedzieć. Konflikt interesów jest, ale nie jestem w stanie sprawdzić. 
To nie kwestia prawna czy dodatkowy element sprawy. Chyba tak.  
 
W. Chuchla: Nie dociera do mnie. Nauczyciele  będący Radnymi,  jeżeli dotyczy szkoły, nie 
powinni brać udziału w głosowaniu. Dla mnie to nie jasne.  
 
M. Fuczek:  Jest tak bardzo często. Bronią placówek. 
 
S. Grefling: Pani Woniakowska jeżeli byłaby obecna dzisiaj, byśmy zastanawiali się czy by 
mogła głosować. 
 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   11    Przeciw:  0    Wstrzymało się:    2 
 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia obwodów:  

Szkoły Podstawowej  im.  Marii   Dąbrowskiej w Branicach, Szkoły Podstawowej  
z Oddziałem Przedszkolnym  w Uciechowicach, Szkoły Podstawowej 

 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie 
(Uchwała Nr XXXI/317/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 18  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie  

w ośmioletnią szkołę podstawową. 
(Uchwała Nr XXXI/318/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
 
 
 



Ad. 19  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie najmu nieruchomości 
(działka nr 35/30 położona w miejscowości Wysoka) 

(Uchwała Nr XXXI/319/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 
 
Ad 20  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działka nr 261/1 położona  w miejscowości Wysoka). 

(Uchwała Nr XXXI/320/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 
Ad 21 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
 
 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 

dla jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Branice. 
(Uchwała Nr XXXI/321/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 22  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M. Fuczek: Przypominam, że  punkt 22 dotyczący przekazania środków dla Komendy 
Powiatowej Policji w Głubczycach został zmieniony. Nowy punkt porządku obrad dotyczy 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:     



 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020 
(Uchwała Nr XXXI/322/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 23.  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  

położony w sołectwie Branice 
(Uchwała Nr XXXI/323/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 24 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S. Baca:  Mamy środki finansowe do wykorzystania na bramy garażowe, oraz zakup sprzętu. 
Mieliśmy już zaplanowane , skorzystaliśmy z tego, że było w budżecie. Jeżeli dostaliśmy takie 
środki musimy skorzystać. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
 
 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliszczycach  

(Uchwała Nr XXXI/326/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 
Ad. 25 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
 
 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach   

(Uchwała Nr XXXI/325/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 



Ad. 26.  
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu 
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowie    
(Uchwała Nr XXXI/324/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
 
Ad. 27. 
 
M. Fuczek: Wolne wnioski i zapytania Radnych. Proszę o zabranie głosu. 
 
Z. Telega: Mam dwa pytania, 
1. Do przedszkola w Wysokiej zrobiono przepust, temat został zamknięty ale pozostał jeszcze 
temat uzupełnienia tłucznia  na nawierzchni. Na chwilę obecną trzeba tam przywieźć kilka 
taczek żeby usunąć zastoiny wody.  
2. Co dalej z miejscem przeznaczonym na PSZOK. W 2015 były środki na remont, przesunęło 
się to. Minęły już dwa lata. Obiekt wygląda nie ciekawie. Wygląd się pogorszył. Są studzienki 
z których zniknęły rury metalowe. Zabezpieczenie jest nie pewne.  przykra sprawa. Na sesji 
była informacja na temat ilości dróg zaoranych przez rolników. Minął rok. Czy są jakieś 
informacje, które to osoby,  czego to dotyczy ?  
 
W. Chuchla: Szanowni Państwo wracam do sesji w sierpniu. Nie rozumiałem postępowania 
Rady w okrojonym składzie, jeżeli Wójt przedstawił projekt uchwały dotyczący nazwy ulicy. 
A było najpierw zarządzenie w sprawie referendum. Było zapisane jasno i wyraźnie, że będzie 
projekt której nazwa ulicy zostanie nadana, przedstawiona do podjęcia uchwały, z liczbą 
kwestionariuszy, które dotarły do urzędu gminy. Dlaczego mówię. Dlatego, że doszło do 
sytuacji, która dla mnie jest nie zrozumiała. Jeżeli zwracam się do obywateli o określenie 
zdania, opinii i Ci ludzie akceptują wyrażają zdanie, to nie można zrobić tak jak zrobiono na 
sesji. Rada w okrojonym składzie podejmuje inną decyzję. Ja rozmawiałem z mieszkańcami.  
Jak potraktowani są ludzie którzy wypełnili ankietę. Dwa razy ? nie mówię o Radnych, którzy 
głosowali za, ale organ kolegialny jako Rada Gminy przyjmuje na siebie wszystko to co 
postanowi większość a ta większość to 4 Radnych. Dali z liścia Wójtowi i mieszkańcom. 
Szanujmy się nawzajem, szanujmy mieszkańców i Wójta, który napisał tak jasno i wyraźnie, 
Co innego jeżeli się nie ma żadnych dowodów tylko potwierdzenie słowne. Ale jest arkusz, 
który pisali ankietowani. dziękuje 
 
M. Fuczek: To nie było referendum, a konsultacje społeczne 
 
J. Mokrzycki : Odniosę się do wypowiedzi Pana W. Chuchli.  Wypowiadało się całe Branice, 
opierałem się tylko na opinii mieszkańców ul Żymierskiego. Wychodziłem z założenia, że to 
oni powinni głosować. Nie inne ulice.  
 
M. Nowak  : Również odniosę się do wypowiedzi Pana Wojtka, Proszę podać nazwisko z ulicy 
Żymierskiego?  



W. Chuchla: Pospiszyl 
 
M. Nowak: Mieszkaniec ulicy bocznej,  Dlatego jeżeli chodzi o mieszkańców Branic z nikim 
Pan nie rozmawiał z ulicy Żymierskiego. Wszyscy byli przekonani ze będzie ul. Główna. 
Codziennie się spotykam z takimi osobami, i oni uważali że będzie „Głowna”. Nie słyszałem 
nigdy od mieszkańców Żymierskiego, że miała by być ul. Piastowska. Proszę wyjść na 
przystanek o godzinie 21. Tam się zbierają mieszkańcy tej ulicy. Nigdy nie słyszałem innej 
nazwy. 
 
M. Fuczek: Uchwała została podjęta zgodnie z prawem, wyniki zgodnie z wynikami 
konsultacji. Jeżeli  kogoś interesuje decyzja powinien był być obecny na sesji i podejmować 
decyzję. Powinien napisać usprawiedliwienie czemu jest nie obecny. Konsultacje są 
obowiązkowe nie wiążące.  
 
J. Mokrzycki: Pytanie dotyczące kanalizacji. Idą prace, chodzi o podłączenie indywidualnych 
osób. Jaka jest cena 1 studzienki na posesji , a jaka metrów bieżących?  do kiedy ? czy istnieje 
możliwość wyboru wykonawcy ? Inspektor nadzoru jest z czyjej strony płacony ?  Proszę 
informację na temat kanalizacji umieścić w gazetce Branickiej, mieszkańcy nie wiedzą, są 
zbieżne informacje. Robi to dużo zamieszania. 
 
M. Nowak  Chciałem też zapytać. Czy dalej są prowadzone prace, przez tą firmę, która 
obiecywała na spotkaniu czerwcowym to wykonanie kanalizacji? Czy są zmiany? Czy inna 
firma? Czy Gmina coś innego proponuje? Następnie chciałem się zapytać odnośnie 
sprawozdania, Czy Makrus podpisał akt notarialny  przy placu na zamku? Co znaczy 
modernizacja strony internetowej ? W tym roku mija 10 lat Schengen, czy Gmina planuje 
spotkanie np. to tradycyjne spotkanie na moście w grudniu?  Jakie opinie ma Morris Polska na 
temat basenu i jakie plany basenu mają na przyszłość? I o co chodzi w tym spotkaniu 
dotyczącym pawilonu sportowego na terenie stadionu w Branicach? 
 
M. Fuczek:  Kiedy zawiśnie flaga naszego kraju przy Budynku Urzędu? 
 
S. Baca: Flagę wywieszamy w całej gminie w trakcie świąt, jeżeli chcecie Państwo aby przy 
urzędzie wisiała cały rok to wywiesimy. 10 lat Schengen, nie myśleliśmy jeszcze o tym ale jest 
to słuszna uwaga, szkoła pewnie by się tym zainteresowała.  
 Jeżeli chodzi o stronę internetową: chodzi o zmiany, nasza strona wymaga 
modernizacji. Jest starodawna, chcielibyśmy szybsze przekierowania (w 3 kliknięciach). Jest 
mało przyjazna dla użytkownika.  
 Akt został podpisany. Warunkowo. Jeżeli firma nic nie wybuduje, mamy prawo odkupu 
po cenie w jakiej sprzedaliśmy chyba, że firma wniesie nakłady finansowe udokumentowane 
fakturami.  
 Informator Branicki  i kanalizacja. Mamy takie plany by informacja ta została tam 
umieszczona. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o firmę wykonawca jest dalej taki sam. Koszt 
wszystkich podatników to 1 studzienka. Przyłącz to może wykonać ta firma, możemy rozłożyć 
płatność na raty - dogodnie dla mieszkańców. Może mieszkaniec zrobić sam we własnym 
zakresie, może również wziąć dobrowolnie wybrana przez siebie firmę. Inspektor musi odebrać 
przyłącz, mieszkaniec powinien wykonać go zgodnie z instrukcja, zgodnie z danymi 
technicznymi. To wszystko z kanalizacji. Opóźnienia przyspieszyły, jest lepiej. Jestem 
zadowolony. Prace na drodze wojewódzkiej planowane jest aby skończyć do października.  
  Nie ma miesiąca gdzie nie było działek które nie są zaorane, co miesiąc się coś 
znajduje i staramy się reagować. 



 
Z. Telega: Wiadomo kiedy i ile hektarów odzyskaliście? 
 
S. Baca: W zeszłym roku 7 hektarów  
 
Z. Telega: Są informację o działkach sprzedanych, nie było informacji o zaoranych  
 
S. Baca: W styczniu podałem informacje o bezprawnym przywłaszczeniu działek gminnych.  
Na koniec roku tez podamy. PSZOK tez chcemy by już był wyremontowany, są przepisy że 
musi oddziaływać na środowisko. Czekamy.  Dach został zrobiony, teren jest koszony 
zamykany. Jest brama. Jeżeli ktoś wchodzi na cudzą działkę na własne ryzyko. 
 
Z. Telega : Teraz jak jechałem było otwarte 
 
S. Baca: Znajdziecie pieniądze na kamery to je zamontujemy. Jestem średnio co 2 tygodnie 
Jeżdżę to widzę.  
 
Z. Telega: proszę dzisiaj pojechać 
 
S. Baca: Jeżeli chodzi o tłuczeń przy w przedszkolu. Raz to robiliśmy, dziura się pogłębiła, 
proszę nic nie oczekiwać ode mnie. Nie mam pieniędzy aby dalej kredytować przedszkola 
i szkoły, to wy musicie znaleźć pieniądze. 1.5 mln kredytu to jest dużo, nie mamy możliwości 
zdobyć więcej. Nie ma pieniędzy aby placówki wyglądały tak jak powinny.  
 
R. Lenartowicz: Czy Ci co są podłączeni do kanalizacji muszę płacić za podłączenie?  
 
I. Kopaniecka: Jeżeli są podłączeni do ogólnej spławni będą przepięci na koszt gminy, płaci się 
za budowę przyłącza na terenie własnej działki.  
 
Z. Telega: Jakaś gwarancja, jak się okaże ze nie spełnia wymogów przez inne firmy?  
 
M. Fuczek: Tak się zastanawiam jak rozwiązać problem, sytuacje, żeby sołtysi byli obecni na 
całej sesji. Czy państwo, a właściwie Panowie sołtysi - obecni na sesji macie jakieś 
rozwiązanie? Czy jest jakiś pomysł? Lista obecności w tym momencie?  
 
T. Sęga: Mamy ich zmuszać ? 
 
K. Saduniowski: Jeżeli ktoś jest zainteresowany to zostanie  
 
M. Nowak: Może nagradzać tych co zostali ? 
 
K. Saduniowski: Uwagi już zgłaszałem. Nie mam pojęcia o co chodzi, bo jestem nie potrzebny. 
Przy każdym punkcie  jest mówione jedno zdanie, wszyscy siedzą i nie wiedzą co powiedzieć. 
Czy mają pytanie? Ale na jaki temat ? Jak nie wiedzą o co chodzi ?  
 
M. Fuczek: Rozmawialiśmy już na ten temat, jeżeli ktokolwiek , Pan albo inny mieszkaniec ma 
ochotę zapoznać się z materiałami na sesję poproszę Biuro Rady, aby jak ta osoba się zgłosi to 
udostępnić jej materiały. Ludzie nie są zainteresowani udziałem w komisjach. Komisje 
odbywają się tydzień przed sesjami. Wszystko omówiliśmy. Zapraszamy na komisje.  
 



K. Saduniowski; O czym rozmawialiście na komisji  ? mam zbierać pytania wśród 
mieszkańców aby przekazać je do gminy ? 
 
M. Fuczek: Proszę uczestniczyć lub udać się po materiały. Dostęp nie jest ograniczony. 
 
Ad.  Zakończenie 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice 
 
Zamknięcie sesji godzina 12:40. 
 
 

Na tym protokół zakończono:  

Protokołowała: 

Sabina Uliczka 
 
 



Informacja z działalności 

WÓJTA GMINY BRANIC  

od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 17 września 2017 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 18 września 2017 r.)  

I. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repre zentacja gminy i inne 
działania 

• 19.06.2017 r. (Branice), udział w sesji Rady Gminy Branice; 
• 19.06.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem spółki „Zdrowie Rodziny”; 
• 19.06.2017 r. (Branice), narada jednostek OSP z terenu gminy Branice - przygotowanie 

do zawodów jednostek OSP; 
• 20.06.2017 r. (Branice), rada budowy inwestycji dotyczącej kanalizacji miejscowości 

Branice;  
• 20.06.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 20.06.2017 r. (Branice), zebranie z sołtysami miejscowości z terenu naszej gminy 

- omówienie poziomu zaawansowania gminnych inwestycji; 
• 21.06.2017 r. (Nysa), zebranie członków stowarzyszenia „Subregion Południowy”; 
• 22.06.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 22.06.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem sieci energetycznych; 
• 23.06.2017 r. (Branice), udział w zakończeniu roku szkolnego Zespołu Gimnazjalno 

-Szkolnego w Branicach; 
• 23.06.2017 r. (Włodzienin), udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole 

Podstawowej we Włodzieninie;  
• 26.06.2017 r. (Warszawa), udział w szkole liderów; 
• 27.06.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 28.06.2017 r. (Opole), udział w debacie samorządowców szkoły Colegium Nobilium; 
• 29.06.2017 r. (Branice), rada budowy inwestycji dotyczącej kanalizacji miejscowości 

Branice; 
• 29.06.2017 r. (Uciechowice), spotkanie z rodzicami Szkoły Podstawowej w 

Uciechowicach  
- tematem rozmowy było przejęcie szkoły przez Gminę Branice; 

• 30.06.2017 r. (Branice), spotkanie z trenerkami zespołu tanecznego „Impuls” – tematem 
rozmów były plany zespołu na najbliższy rok; 

• 30.06.2017 r. (Pietrowice Głubczyckie), udział w pikniku samorządowców powiatu 
głubczyckiego; 

• 02.07.2017 r. (Branice), gminne zawody jednostek OSP z terenu gminy Branice oraz 
Republiki Czeskiej; 

• 03.07.2017 r. (Głubczyce), wywiad w radiu Wnet; 
• 03.07.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 05.07. do 19.07.2017 r. URLOP WYPOCZYNKOWY; 
• 20.07.2017 r. (Branice), podpisanie aktu notarialnego z firmą Markus; 
• 20.07.2017 r. (Lewice), zebranie z mieszkańcami dotyczące organizacji dożynek; 
• 20.07.2017 r. (Opole), podpisanie umowy na dofinansowanie z środków UE budowy 

placów zabaw;  
• 21.07.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami świetlicy środowiskowej 

„Ziarenko”; 



• 24.07.2017 r. (Branice), spotkanie z Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Branicach 
z Oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej dotyczące omówienia 
bieżących planów remontowych; 

• 24.07.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy NetConcept dotyczące 
modernizacji strony internetowej urzędu gminy; 

• 25.07.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem drogowym dotyczącym planowanej 
realizacji projektu modernizacji drogi w Lewicach; 

• 26.07.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy zajmującej się 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych; 

• 31.07.2017 r. (Branice), audyt basenu z firmą zajmującą się oceną szkód górniczych; 
• 01.08.2017 r. (Branice), spotkanie Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Uciechowicach; 
• 01.08.2017 r. (Branice), spotkanie z inspektorem budowy kanalizacji w miejscowości 

Branice; 
• 01.08.2017 r. (Branice), spotkanie z sekretarzem gminy Pietrowice Wielkie Adamem 

Wajdą - podsumowanie wzajemnej współpracy; 
• 02.08.2017 r. (Branice), udział w pracach rady budowy inwestycji dotyczącej 

kanalizacji miejscowości Branice; 
• 03.08.2017 r. (Branice), spotkanie z pracownikiem Szkoły Podstawowej w 

Uciechowicach; 
• 04.08.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami Branic; 
• 04.08.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Moris Polska; 
• 05.08.2017 r. (Wysoka), III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Skokach przez 

Przeszkody; 
• 06.08.2017 r. (Wysoka), III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Skokach przez 

Przeszkody; 
• 07.08.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem - rozmowy na temat możliwości 

współpracy; 
• 09.08.2017 r. (Branice), spotkanie z firmą pośredniczącą w zatrudnianiu pracowników 

z terenu Czech; 
• 09.08.2017 r. (Branice), spotkanie z inwestorem zainteresowanym zakupem 

nieruchomości po byłej szkole w Bliszczycach; 
• 09.08.2017 r. (Branice), wizytacja sołectw z terenu naszej gminy; 
• 10.08.2017 r. (Branice), podpisanie aktu notarialnego z Państwem Fuczek; 
• 10.08.2017 r. (Branice), spotkanie z członkiem gminnego Koła Żołnierzy Krystianem 

Isańskim; 
• 11.08.2017 r. (Bliszczyce), spotkanie z radą sołecką miejscowości Bliszczyce; 
• 14.08.2017 r. (Lewice), zebranie sołeckie w miejscowości Lewice; 
• 14.08.2017 r. (Lewice), spotkanie z mieszkańcami Lewic - wizytacja miejsc 

wymagających uprzątnięcia; 
• 16.08.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 16.08.2017 r. (Branice), spotkanie z animatorami sportu z terenu gminy Branice; 
• 17.08.2017 r. (Branice), udział w szkole liderów; 
• 21.08.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 21.08.2017 r. (Branice), spotkanie z dziennikarką TVN 24; 
• 22.08.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami spółki „Zdrowie Rodziny” w 

temacie pozyskania udziałów przez Gminę Branice; 
• 23.08.2017 r. (Głubczyce), spotkanie z komendantem Państwowej Straży Pożarnej 

w Głubczycach w temacie wyrażenia zainteresowania pozyskania samochodu 
ratowniczego dla jednostek OSP z terenu naszej gminy; 



• 24.08.2017 r. (Branice), spotkanie dotyczące promocji książki „Ko ściół Katolicki na 
ziemiach Głubczyckich”; 

• 24.08.2017 r. (Opole), spotkanie z biskupem diecezji Opolskiej Andrzejem Czają w 
sprawie pomocy obywatelce Ukrainy starającej się o zalegalizowanie pobytu w Polsce; 

• 25.08.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 27.08.2017 r. (Nasiedle), udział w pikniku parafialnym dekanatu Branic w Nasiedlu; 
• 29.08.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Moris Polska; 
• 31.08.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy urbanistycznej dotyczącej 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego; 
• 31.08.2017 r. (Branice), udział w pracach rady budowy inwestycji dotyczącej 

kanalizacji miejscowości Branice; 
• 31.08.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 31.08.2017 r. (Włodzienin), udział w pikniku środowisk Domów Pomocy Społecznej 

z terenu gminy Branice; 
• 03.09.2017 r. (Lewice), Dożynki Gminne; 
• 04.09.2017 r. (Branice), udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole 

Podstawowej w Branicach; 
• 04.09.2017 r. (Włodzienin), udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w 

Szkole Podstawowej we Włodzieninie; 
• 04.09.2017 r. (Wódka), udział w uroczystości pogrzebowej; 
• 04.09.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 05.09.2017 r. (Branice), spotkanie z urbanistom w sprawie prac nad planem 

zagospodarowania przestrzennego; 
• 05.09.2017 r. (Branice), spotkanie z inwestorem - rozmowy na temat możliwości 

pozyskania terenu pod działalność przemysłową; 
• 05.09.2017 r. (Głubczyce), spotkanie z pracownikami referatu budownictwa Starostwa 

Powiatowego w temacie uwag mieszkańców dotyczących trwającej modernizacji drogi 
powiatowej Niekazanice - granica państwa; 

• 06.09.2017 r. (Opole), spotkanie z Kuratorem Oświaty województwa Opolskiego w 
temacie Szkoły Podstawowej w Uciechowicach; 

• 06.09.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem sieci elektrycznych; 
• 06.09.2017 r. (Branice), spotkanie z Panem Józefem Orłowskim gminnym 

komendantem OSP; 
• 07.09.2017 r. (Opava), udział w pracach komitetu monitorującego Stowarzyszenia 

Gmin Dorzecza Górnej Odry „Silesia”; 
• 07.09.2017 r. (Branice), spotkanie z przedstawicielem firmy Moris Polska w temacie 

koncepcji remontu basenu oraz możliwości sfinansowania tej inwestycji; 
• 08.09.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 08.09.2017 r. (Branice), spotkanie z firmą instalacji wod.- kan. dotyczące planowanych 

remontów i modernizacji sieci w budynkach pozostających w zasobach gminnych; 
• 08.09.2017 r. (Branice), spotkanie ze Starostą Powiatu Głubczyckiego dotyczące 

planów wspólnej inwestycji budowy przejścia dla pieszych w Branicach; 
• 09.09.2017 r. (Baborów), udział w powiatowych zawodach drużyn OSP; 
• 09.09.2017 r. (Nowe Gołuszowice), udział w pikniku charytatywnym na rzecz 

mieszkańca naszej gminy Dawida Herbut; 
• 11.09.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Budżetowo-Finansowej; 
• 11.09.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Lokalnych Przedsięwzięć 

Gospodarczych;  
• 11.09.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Realizacji Zadań Społecznych, 

Oświatowych i OSP;  



• 11.09.2017 r. (Branice), udział w pracach Komisji Rolno-Ekologicznej; 
• 12.09.2017 r. (Branice), narada kierowników jednostek UG dotycząca możliwości 

wsparcia osoby niepełnosprawnej z terenu naszej gminy; 
• 12.09.2017 r. (Branice), spotkanie z projektantem oferującym swoje usługi dotyczące 

projektu pawilonu sportowego na terenie stadionu w Branicach; 
• 13.09.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 13.09.2017 r. (Branice), spotkanie z Panem Józefem Orłowskim Gminnym 

Komendantem OSP; 
• 13.09.2017 r. (Branice), udział w uroczystości złotych godów małżeńskich par z terenu 

naszej gminy; 
• 14.09.2017 r. (Branice), spotkanie z mieszkańcami; 
• 14.09.2017 r. (Branice), spotkanie z Panią Agnieszką Poremba sołtys miejscowości 

Dzbańce-Osiedle; 
• 14.09.2017 r. (Branice), spotkanie z przedsiębiorcą w sprawie ugody dotyczącej spłaty 

zaległości podatkowych w stosunku do gminy Branice; 
• 14.09.2017 r. (Branice), udział w zebraniu wspólnot mieszkaniowych z terenu Branic; 
• 14.09.2017 r. (Włodzienin-Kolonia), udział w zebraniu sołeckim; 
• 15.09.2017 r. (Dzbańce-Osiedle), wizytacja drogi dojazdowej prowadzącej do stawu 

będącego w zarządzaniu gminnego Koła Wędkarskiego w Branicach; 
• 15.09.2017 r. (Branice), udział w uroczystości pogrzebowej; 
• 15.09.2017 r. (Pietrowice Wielkie), udział w uroczystej sesji rady gminy z okazji 750-

lecia Pietrowic Wielkich; 
• 15.09.2017 r. (Gródczany), udział w zebraniu sołeckim w Gródczanach; 
• 17.09.2017 r. (Istebna), udział w obchodach dożynkowych Gminy Istebna. 

II. Sprawy bieżące 

Zarządzenia 

a) dotyczące Gminy Branice: 

• z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie, 

• z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, 

• z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy 
„Fala” w Branicach w sezonie letnim 2017 r., 

• z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków, 
• z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków, 
• z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy Branice, 
• z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie, 

• z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Uciechowicach, 

• z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących zmiany nazwy ulicy w miejscowości Branice, 

• z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków, 



• z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Uciechowicach, 

• z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie, 

• z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Uciechowicach, 

• z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie,  

• z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, 

• z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie, 

• z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków, 
• z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach, 
• z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie, 
• z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy Branice, 
• z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków, 
• z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków, 
• z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków 

b) dotyczące Urzędu Gminy:  

• z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie 
gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach, 

• z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko do 

spraw finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych, 
• z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla 

przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw finansowych oraz prowadzenia 
ewidencji środków trwałych, 

• z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w 

sprawach świadczeń rodzinnych, 
• z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia aspiranta pracy socjalnej do 

wykonywania określonych spraw Gminy w imieniu Wójta Gminy, 
• z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia aspiranta pracy socjalnej do 

prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego – Programu 
„Rodzina 500 plus”, 



• z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Beaty Sakwerda – 
inspektora ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy w Branicach, 

• z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie 
gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach, 

• z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie 
gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach, 

• z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie 
gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach, 

• z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie 

gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach, 
• z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki, 
• z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w kasie 

gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach, 
• z dnia 13 w sprawie przystąpienia do prac planistycznych nad projektem budżetu 

Gminy Branice na 2018 r.  



Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice 
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy 

tj. od 19 czerwca 2017r. do 17 września 2017 r. 

 

 
1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów. 
2. Uczestniczyłem w spotkaniach dotyczących przejęcia Szkoły Podstawowej  
    w Uciechowicach. 
3. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice. 
4. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy.  

            5. Uczestniczyłem w sesji Rady miejskiej w Kietrzu oraz Rady Powiatu   
    Głubczyckiego. 
6. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady. 

 

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice o korespondencji 
dotyczącej Rady Gminy z okresu między sesjami 
tj. od 19 czerwca 2017r. do 17 września 2017 r. 

 
Korespondencja przychodząca. 
1. 2017-06-21- Wojewoda Opolski- informacja dotycząca rozpatrzenia skargi Pana  
    Mieczysława Twardowskiego. 
2. 2017-07-21- Wójt Gminy Branice- pismo skierowane do Kuratora Oświaty w Opolu            
     w sprawie Szkoły w Uciechowicach. 
3. 2017-08-14- Wójt Gminy Branice- wniosek o zwołanie sesji  w trybie art. 20 ust 3 ustawy     
    o samorządzie gminnym 

Korespondencja wychodząca: 
Brak 

 

 
 
 


