Protokół Nr XXXVIII/18
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 16 kwietnia 2018 r., od godz. 10.00 do godz. 11:45
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Nieobecni Radni: Wiesława Hnatiuk
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice,
Stefan Grefling– Radca Prawny,
Tadeusz Krupa-Radny Powiatu Głubczyckiego,
Małgorzata Krywko-Trznadel- Dyrektor DPS w Klisinie,
Ewa Junosza-Szaniawska – Zdrowie Rodziny Spółka Zo.o
Sołtysi.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej 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 działania domów Pomocy Społecznej na terenie
Gminy Branice.
11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności Spółki Zdrowie Rodziny w Branicach.
12. Udzielenie Informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na
terenie Gminy Branice. Problem ubóstwa.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak
również trybu ich pobierania.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w miejscowości Włodzienin.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w miejscowości Jakubowice.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w miejscowości Branice.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę
Branice.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Sesję poprzedziła uroczystość wręczenia nagrody Rady Gminy Branice oraz Wójta Gminy
Branice dla Zespołu Tańca Nowoczesnego „IMPULS”.
Ad. 2
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji
uczestniczy 14 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad.
W.Chuchla: zgodnie z ustaleniami z uwagi na oszczędności nie drukuje się protokołów
z sesji. Niestety nie ma protokołu z marca na BIP więc jak mam głosować skoro go nie znam?
M.Fuczek: zgodnie z decyzją Rady z uwagi na konieczność optymalizacji kosztów nie
drukuje się protokołów które jednak są do wglądu w Biurze Rady. Taki tryb obowiązuje już
od roku i szczerze dziwi mnie fakt że Pan dopiero teraz i w taki sposób reaguje na przyjęte
rozwiązanie. Wskazuje to na fakt iż Pan i tak nie zapoznaje się z ich treścią i nie znam
przyczyny, ani przesłanek jakimi Pan się kieruje.
A.Maksymowicz: protokoły są publikowane na BIP niezwłocznie po przyjęciu przez Radę.
M.Krywko – Trznadel: z uwagi na obowiązki i konieczność podpisania umowy w Kietrzu
proszę o umożliwienie przedstawienia informacji o DPS-ach w pierwszej kolejności.
M.Fuczek: udzielenie informacji o których Pani mówi jest pierwszym z punktów
dotyczących udzielania informacji i myślę że uda nam się zrobić to sprawnie.
Wpłynął do Biura Rady, wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
punktów:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Głubczyckiego.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Wniosek przyjęty
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Za: 14
Przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęty.
Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad uwzględniający w/w wnioski w pozycjach 18
oraz 19.
Za: 14
Przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto porządek obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 19 marca 2018r.
Za: 11 Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Radny W.Chuchla nie brał udziału w głosowaniu.
Protokół z sesji został przyjęty.

Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
M.Nowak: chciałbym zapytać czy działania dotyczące inwestycji kanalizacji i remontu drogi
419 są powiązane i się zazębiają? Obecnie są spore utrudnienia, na jakim etapie znajdują się
obie inwestycje? Chciałby zwrócić uwagę iż na ul. Skłodowskiej z uwagi na sporą liczbę
dzieci i duży ruch trzeb zadbać o bezpieczeństwo.
S.Baca: oczywiście obie inwestycje się zazębiają co możecie państwo zaobserwować
w postaci wzmożonego ruchu oraz sprzętu. Utrudnienia są naturalnym efektem inwestycji i po
raz kolejny proszę o cierpliwość. Co do ulicy Skłodowskiej jest tam ograniczenie prędkości
do 30km/h zatem to już zadanie innych służb aby to weryfikować i ewentualnie karać tych
dopuszczających się naruszeń.
M.Nowak: mieliśmy wpływ na zakres prac na tej drodze oraz na projekt i rozwiązania?
S.Baca: tak i mogę powiedzieć że nasza w współpraca z ZDW jest wzorcowa. Nigdy nie
odmówili nam zmiany planów, plany dostosowywane są na bieżąco zatem każde rozwiązanie
które będzie dla nas wskazane i dobre z pewnością zostanie wykonane. Projekt nie był i nie
jest sztywny.
W.Chuchla: mam pytania: czego dotyczyło spotkanie z turon serwis, jak wygląda sprawa
parkingu obok kościoła i ośrodka zdrowia, co z boiskiem wielofunkcyjnym, jak wygląda
sprawa Caritasu, czego dotyczyła rekrutacja pracownicza, wymiana pieców przez
mieszkańców, wypowiedzenia umów dla nauczycieli.
M.Fuczek: z uwagi na liczbę Pana pytań oraz na prośbę Pani dyrektor pozwoli Pan że wójt
odpowie na pytania w części wnioski i informacje?
W.Chuchla: tak.
Ad. 6
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Ad. 7
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.
R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna
przeprowadziła w dniu 9.04.2018r. kontrolę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Branice za 2017r. w zakresie dochodów Gminy.
Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
M.Fuczek: złożyłem interpelację i otrzymałem odpowiedź, drugą interpelację złożył radny
Lenartowicz.
R.Lenartowicz: nie otrzymałem odpowiedzi z ZDW.
Przewodniczący zamknął dyskusję.

Ad.9
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.
M.Fuczek: wpłynęła dziś do mnie interpelacje Radnego R.Lenartowicza w sprawie: przejęcia
przez Gminę Branice od Powiatu Głubczyckiego mostu w miejscowości Boboluszki, otwarcie
drogi gminnej 1195/1 pomiędzy miejscowościami Branice-Wysoka.
R.Lenartowicz: składam dodatkowo interpelację dotyczącą postępu budowy wałów
przeciwpowodziowych w miejscowości Boboluszki.
W.Chuchla: niebawem będzie nowy przetarg na odbiór śmieci. Trzeba zwiększyć uwagę na
terminy wywozu oraz sposób odbioru odpadów. Obecnie śmieci są porozrzucane przez wiatr
z uwagi na opóźnienia w odbiorze. Co do tematu wiat śmietnikowych to nie wiem czy spełnią
one swoje zadanie i przeznaczenie. Trzeba zastanowić się nad śmietnikami podziemnymi.
M.Fuczek: mamy rozumieć że koszty takich śmietników pokryją wspólnoty mieszkaniowe?
W.Chuchla oczywiście.
R.Lenartowicz: na wsiach ludzie dbają o porządek i nie ma takich problemów.
S.Baca: odpowiem tylko na to jedno pytanie ceniąc czas Pani dyrektor. Co do wiat to będą to
inwestycje wspólnot nie Gminy. Myślę że spełnią swoje zadanie a dodam że problem ze
śmieciami nie dotyczy wszystkich wspólnot a tylko nielicznych. Obecnie przygotowujemy
dokumentację przetargową w tym temacie i chciałbym utrzymać poziom kosztów dla
mieszkańców na obecnym poziomie lecz szanse na to nie są duże. Dodatkowo każdy inny
pomysł, dodatkowe rozwiązanie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami.
Przewodniczący zamknął dyskusję
Ad.10
Udzielenie informacji dot. Działania domów Pomocy Społecznej na terenie Gminy Branice.
M.Krywko-Trznadel: budżet DPS-ów na naszym terenie w 2017r. wyniósł nieco ponad 33
mln zł z czego 7 mln to inwestycje. Dziś podpisujemy umowę na inwestycje w Kietrzu
natomiast inwestycja w Branicach póki co czeka na ostateczną decyzje na szczeblu
ministerialnym. Mam nadzieję że podobnie jak w Kietrzu uda się dokonać remontu tj.
wymiana stolarki, remont ogrzewania C.O, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych,
modernizacji dostępu dla osób niepełnosprawnych, pompy ciepła. W Kietrzu na stałe
zatrudnienie znajdzie 11 osób.
Godz. 10:30 wyszedł Radny W.Chuchla.
Zależy nam na remoncie budynku w Branicach a koszt to ok. 2 mln 500tyś zł z czego
dofinansowanie to 90% dlatego czekamy. Dzięki doskonałej współpracy
z PUP
zatrudniliśmy w 2017r. osoby na roboty publiczne, prace interwencyjne i staże. Podobnie jest
już w tym roku. Jeżeli chodzi o zatrudnienie to jest ono stałe a w 2017r. każdy pracownik
otrzymał podwyżkę w wysokości 100zł, premię w wysokości 220% oraz nagrodę 1500zł.
W 2018r. planujemy podwyżki na poziomie 10%. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to netto
wychodzi to tak: opiekun 2900zł, pracownik socjalny 3000, kierownicy 5000zł. W 2017r.
awansowano 37 osób a koszt szkoleń wyniósł 35tyś zł.
Wracając do tematu remontu budynku w Branicach to z uwagi na ograniczenia techniczne
nie możemy zastosować ogniw fotowoltaicznych.
Dokonujemy zakupów bieżących oraz planujemy kolejne inwestycje.
E.Czyszczoń: jest jakiś okres na zakończenie projektu remontu budynku w Branicach?
Chodzi o to czy przypadkiem nie będzie tak że jednak nie dojdzie to do skutku z powodu
braku dofinansowania.
M.Krywko-Trznadel: nie znam takiego przepisu prawa który doprowadziłby do braku
finansowania. Projekt przeszedł drogę legislacyjną, został zaakceptowany i obecnie to już
ostateczny etap.

M.Fuczek: czy są normy zatrudnienia w DPS? Ilu pracowników przypada na jednego
mieszkańca?
M.Krywko-Trznadel: obowiązują nas wskaźniki zatrudnienia które stale są monitorowane
i kontrolowane przez różne instytucje. Na 2 mieszkańców przypada jeden pracownik.
M.Fuczek: rozmawiamy o działalności na terenie Gminy Branice. Jaki jest czas oczekiwania
na pobyt w DPS-ie?
M.Krywko-Trznadel: średnio można powiedzieć że ok. roku. Obecnie w kolejce mamy 46
osób. Mieszkańcy powiatu głubczyckiego przyjmowani są bez kolejki.
M.Fuczek: wskaźnik zatrudnienia dotyczy opiekunów , pracowników obsługi i administracji?
M.Krywko-Trznadel: nie, wskaźnik dotyczy wyłącznie opiekunów mieszkańców.
J.Mokrzycki: ile wynosi dzienna stawka wyżywieniowa?
M.Krywko-Trznadel: może się to wydawać dziwne ale stawka wynosi 7,70zł. Taka niska
kwota wynika z faktu iż żywność kupowana jest w drodze przetargów i mamy spore
możliwości negocjacyjne.
Godzina 10:50 wrócił radny W.Chuchla.
M.Fuczek: jaki jest miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca?
M.Krywko-Trznadel: taki koszt to ok. 3 tyś zł.
Z uwagi na brak pytań przewodniczący podziękował za udzielenie informacji i zamknął
dyskusje w tym punkcie.
Ad.11
Udzielenie informacji dotyczącej działalności spółki „Zdrowie Rodziny” w Branicach.
Ewa Junosza-Szaniawska: stawiłam się do państwa na zaproszenie. Służę informacjami
w zakresie działalności spółki Zdrowie Rodziny w Branicach. Otrzymaliście państwo we
wcześniejszej korespondencji informacje dotyczące naszej spółki. W służbie zdrowia pracuję
ponad 40 lat z czego 20 lat zarządzam. Dlatego też nie czuję się na siłach aby dalej prowadzić
tą działalność. W chwili obecnej nie mamy chętnego na przejęcie spółki. Zatem mamy dwa
wyjścia: pierwsze to sprzedaż spółki druga to likwidacja. Ostateczną decyzję podejmiemy do
30.06.2018r.
Z uwagi na brak pytań przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Ad.12
Udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie
Gminy Branice oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej wraz
rekomendacjami. Problem ubóstwa.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach realizując w 2017 r. zadania wynikających
z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832
z późn. zm.) wydał 46 kart dla 11 rodzin (16 rodziców i 31 dzieci) na podstawie 8 wniosków,
które wpłynęły do OPS. Ogółem OPS w Branicach od 2014 roku wydał 284 kart na podstawie
54 wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Branice.
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z poźn. zm.). do zdań własnych
gminy należy:
1) opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta
rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin
wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla
dzieci;
4) finansowanie:
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2,
ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo –
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy;
Gmina Branice za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
opracowała i uchwaliła w 2016 r. trzyletni Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.
Powyższy program powstał dzięki współpracy niżej wymienionych instytucji: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Branicach, Urząd Gminy w Branicach, Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego, Komenda
Powiatowa Policji w Głubczycach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach,
Sąd Rejonowy w Głubczycach, Szkoły, służba zdrowia.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach w roku 2017 zapewnił rodzinom,
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie
w formie asystenta rodziny.
Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Niezależnie
od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą
z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu
stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest
niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do
zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny
i nienormowany czas pracy
asystenta służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. W oparciu o ustawę z dnia
27.04.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
niektórych innych ustaw została wprowadzona zmiana m.in. w przepisach Kodeksu
Rodzinnego i opiekuńczego stanowiąca, iż Sąd może zobowiązać rodziców biologicznych,
jak i samego małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy
z asystentem rodziny bądź realizowania innych form pracy z rodziną.
Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent
rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka
małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań
pomocowych ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego,
prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma
istotne znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin
wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na
aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez
tę rodzinę.

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba
pełniącą tą funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin –
mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga również
w rozwiązaniu problemów podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie
rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera
również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań
należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub
kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych,
przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności
i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera
ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Intensywna praca asystenta z rodziną jest
realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną.
Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci
w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji
sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. Powinien on aktywnie
uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.
Na wniosek asystenta rodziny może być zwołana grupa interdyscyplinarna, w skład,
której wchodzić będą w szczególności: asystent rodziny, pedagog, pracownik socjalny,
przedstawiciel policji, kurator sądowy. Praca ta powinno skutkować trafniejszą diagnozą
problemów, ustaleniem spójnego planu pomocy oraz uruchamiać mechanizmy współpracy
z właściwymi instytucjami i służbami.
Od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. zatrudniony był jeden asystent rodziny na
podstawie umowy o prace.
Wsparciem objętych zostało 6 rodziny (w tym 11 dzieci).
W funkcjonowaniu rodzin objętych wsparciem, zaobserwować można było jedną bądź wiele
z poniższych dysfunkcji:
• niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców bądź opiekunów;
• choroby i niepełnosprawność występujące w rodzinie;
• uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie;
• bezrobocie w rodzinie;
• niska świadomość rodziny o roli podmiotów udzielających pomocy;
• przemoc w rodzinie.
Asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni w roku 2017 podejmowali działania w zakresie:
I. Zwiększenia wydolności opiekuńczo – wychowawczej rodziców lub opiekunów
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej:
• analizowanie sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie – tworzenie planu pracy z rodziną;
• wspieranie rodzin przeżywających trudności;
• współpraca z instytucjami wdrożonymi w życie danej rodziny;
• organizowanie wypoczynku dla dzieci;
• realizowanie programów profilaktycznych oraz prowadzenie konsultacji ze
specjalistami;
• wskazanie rodzinie i pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami
działającymi na rzecz rodziny;
• prowadzenie rozmów z poszczególnymi członkami rodziny oraz z całą rodziną.

II.

Poprawy stanu zdrowia oraz radzenia sobie z niepełnosprawnością lub zaburzeniami
rozwojowymi dzieci występujących w rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej:
• organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez usługi opiekuńcze,
pracę asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych;
• mobilizowanie oraz kontrolowanie rodziców dzieci z niepełnosprawnością do
regularnej oraz ciągłej współpracy z poradniami specjalistycznymi.

III.

Ograniczenia sytuacji kryzysowych w rodzinach powstających w wyniku
występujących uzależnień i współuzależnień:
• motywowanie do udziału w grupach wsparcia;
• motywowanie do podjęcia leczenia;
• realizowanie programów profilaktycznych oraz konsultacji i poradnictwa
specjalistycznego;
• współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu;
• współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.

IV.

Przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez
zaktywizowanie zawodowe członków rodziny pozostających poza rynkiem pracy:
• wskazanie pozytywnych cech wynikających z aktywnego poszukiwania pracy;
• uwrażliwienie na potrzebę ciągłego zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie
Pracy – możliwość podjęcia stażu, skorzystania ze szkoleń.

V.

Zwiększenie świadomości rodzin o roli podmiotów udzielających pomocy:
• wskazanie roli poszczególnych podmiotów działających na rzecz rodziny;
• współpraca z instytucjami pomocowymi.

VI.

Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
• współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym;
• zapewnienie pomocy specjalistów – psychologa, socjoterapeuty, radcy
prawnego.
Finansowanie programu:
Na realizację tego zadania Gmina Branice wydatkowała środki finansowe w kwocie
10.674,28 zł., z której wkład własny gminy wyniósł 6.719,43 zł. a pozostałe środki pozyskano
z Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 finansowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów.
W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z Gminy Branice w rodzinach
zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych OPS poniósł koszty ich pobytu:
• 8.243,79 zł. – za 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
• 148.689,38 zł. – za 12 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka, w tym:
Dom Dziecka w Wolicy – 5 dzieci – 85.823,63 zł.,
Dom Dziecka w Krasnym Polu – 6 dzieci – 59.626,92 zł.,
Placówka Interwencyjna „Gniazdo” w Głubczycach –1 dziecko-3.238,83 zł.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzony Uchwałą Nr
IV/26/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 lutego 2011 r. obejmuje swoim zakresem zadania
mające na celu przede wszystkim ochronę osób doznających przemocy w rodzinie.
Zgodnie z programem realizatorem zadań był Ośrodek Pomocy Społecznej
w Branicach, Komisariat Policji w Kietrzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Branicach, NZOZ w Branicach, Zespół Gimnazjalno - Szkolny
w Branicach, Sąd Rejonowy w Głubczycach oraz Ośrodek Terapii Uzależnień przy
Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.
Ogółem, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w 2017 roku przeznaczono kwotę 7.205,32 zł. Ponadto pozyskano dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU
SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” w ramach projektu pn.:
„Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast przeMOCy!”. Projekt był realizowany w okresie:
01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. i został już pozytywnie rozliczony. Całkowity koszt realizacji
projektu to: 76.073,00 zł., w tym dofinansowanie: 52.300,00 zł. oraz wkład własny: 23.773,00
zł. Głównym celem Projektu były działania mające na celu zintensyfikowanie pomocy dla
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie Gminy
Branice. Celami szczegółowymi projektu były:
− Wprowadzenie nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży
poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych / imprez pod wspólnym tytułowym
hasłem projektu: „Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast przeMOCy!”
− Wprowadzenie autorskiego programu doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego
dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub objętych przemocą.
− Wprowadzenie autorskiego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych lub objętych przemocą.
− Poszerzenie wiedzy wśród nauczycieli szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców na
temat skutków przemocy w rodzinie, sposobów jej rozpoznawania i rodzajów przemocy.
Realizacja zadań
Zarządzeniem Wójta Gminy Branice Nr 13U1/11 z dnia 29.03.2011 r. został formalnie
powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ustalono zasady jego działania oraz skład osobowy (pracownicy socjalni, przedstawiciele
Policji, pedagog i psycholog, kurator sądowy, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciel służby
zdrowia, przedstawiciel organizacji pozarządowej).
W 2017 roku odbyło się 12 posiedzeń Zespołu, na których zajmowano się 23
sprawami związanymi z przemocą domową (psychiczna, fizyczna) oraz podejrzeniem
zaniedbywania małoletnich.
Interwencje i monitoring w rodzinach uwikłanych w przemoc przeprowadzano
systematycznie
i na bieżąco, realizując procedury Niebieskiej Karty w pracy Policji
i Ośrodka Pomocy Społecznej.
Formularze „Niebieska Karta” – A wpłynęły do Zespołu z Policji w liczbie 10 sztuk,
z pomocy społecznej w liczbie 3 sztuk oraz z placówki oświatowej 1 sztuka.
W 13 sprawach dokumentacja rodziny objętej procedurą zawiera więcej niż 1
formularz „Niebieska Karta A”.
Pracownicy socjalni w drodze wywiadu środowiskowego rozpoznawali sytuacje
w monitorowanych rodzinach, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia. Sytuacje rodzin
dotkniętych przemocą były omawiane przez członków Zespołu. Osoby wobec których istnieje
podejrzenie dotknięcia przemocą w rodzinie, zgłaszając się na posiedzenie Zespołu
uzyskiwały niezbędne informacje dotyczące dostępnych form pomocy i wsparcia oraz
wypełniano formularz „Niebieska Karta” – C. Wobec tych osób opracowywano i realizowano
indywidualny plan pomocy, celem poprawy sytuacji życiowej. Monitorowanie sytuacji
rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą prowadzone było wobec
23 rodzin. Wobec 17 rodzin procedurę NK zakończono w związku z ustaniem przemocy, w 2

rodzinach NK została założona ponownie. Doraźnie wsparcie psychologiczne udzielane było
przez psychologa wchodzącego w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz psychologa
zatrudnionego przez Urząd Gminy Branice. W prasie lokalnej „Informator Branicki”
zamieszczane były informacje dotyczące pomocy dla osób doświadczających przemocy.
W ramach działań mających na celu wsparcie ofiar przemocy w 2017 r. zatrudniony
był Radca Prawny.
Osoby doświadczające przemocy ze strony swoich uzależnionych od alkoholu
partnerów mają możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych
prowadzonych w ramach działalności Ośrodka Terapii Uzależnień w Branicach.
Na bieżąco odbywały się interwencje policji i pracowników socjalnych względem
osób stosujących przemoc domową, monitorowanie sytuacji domowych przez dzielnicowych,
wywiad środowiskowy, inicjowanie działań Zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, motywowanie do podjęcia terapii i kierowanie
do psychologa, pedagoga
i terapeuty.
Praca terapeutyczna i korekcyjna z osobami stosującymi przemoc odbywa się głównie
w kontakcie indywidualnym. 6 sprawców przemocy uczestniczyło w terapii ambulatoryjnej w
Poradni dla osób z problemami alkoholowymi w Branicach, 1 osoba odbyła stacjonarne
leczenie odwykowe, W 5 sprawach Zespól Interdyscyplinarny występował do Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Głubczycach o sprawdzenie sytuacji małoletnich dzieci w rodzinie.
W ramach rozwoju zasobów Gminy w zakresie realizacji niniejszego programu
zrealizowano szkolenia:
• dla 9 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w ramach projektu „Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast przeMOCy!”
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.
„Procedura Niebieskiej Karty
w praktyce – najnowsze orzecznictwo,
wytyczne NIK” zorganizowane przez Ośrodek Innowacji Edukacyjnych.
• Dla 7 członków ZI oraz 3 pracowników socjalnych OPS w Branicach w ramach
projektu „Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast przeMOCy!” dofinansowanego ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Twoja reakcja w
sytuacji konfliktu” zorganizowane przez Illustro Szkolenia Doradztwo z Opola.
• Dla 1 członka Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „STOP przemocy w rodzinie zadania poszczególnych służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
zorganizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji z Krakowa.
• Dla 1 członka Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „Superwizja w zakresie
przeciwdziałania przemocy” dofinansowanego ze środków Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie zorganizowanego przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Podsumowując, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy
Branice w 2017 roku realizowane były zgodnie z działaniami zawartymi w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W związku z ograniczoną ilością środków finansowych na realizację zadań pomocy
społecznej wskazane jest pozyskiwanie funduszy z zewnętrznych źródeł, do których należą
między innymi fundusze strukturalne oraz środki krajowe. W 2017 roku Ośrodek Pomocy
Społecznej w Branicach realizował 3 projekty ze środków zewnętrznych.
Pierwszy projekt pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” został
dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
Działanie 2 8.2 Włączenie społeczne. Projekt ten został opracowany w celu możliwości

dalszego upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu to: 627.375,00
zł., w tym dofinansowanie: 533.268,75 zł. oraz wkład własny: 94.106,25 zł. Okres realizacji
projektu: 01.03.2016 r. - 31.01.2018 r.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 32 osób
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej w Branicach oraz 30 osób z otoczenia.
Celami szczegółowymi projektu są:
• zwiększenie motywacji do działania, samooceny i poczucia wiary we własne
siły przez 32 osoby będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej
w Branicach oraz 30 osób z otoczenia,
• zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdolności interpersonalnych
i poziomu integracji społecznej uczestników projektu, tj. 32 osób będących
klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,
• zwiększenie potencjału OPS w Branicach poprzez zatrudnienie w okresie od
01.04.2016 r. do 31.12.2017 r. pracownika socjalnego,
• wzrost aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów społeczności
lokalnej przez 12 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej
w Branicach,
• podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, tj. 32 osób
będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.
W ramach projektu zaplanowano:
• poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
• realizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę
kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku
pracy;
• organizację staży zawodowych dla 15 osób;
• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
• kompleksową integrację dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji
i reintegracji;
• pracę socjalną, w tym: wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego oraz
doposażenie stanowiska pracy.
Drugi projekt pn.: „Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast przeMOCy!”.
dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu
Osłonowego
„WSPIERANIE
JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE”. Projekt był realizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
Całkowity koszt realizacji projektu to: 76.073,00 zł., w tym dofinansowanie: 52.300,00 zł.
oraz wkład własny: 23.773,00 zł.
Głównym celem Projektu były działania mające na celu zintensyfikowanie
pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie na
terenie Gminy Branice. Celami szczegółowymi projektu były:
• Wprowadzenie nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla dzieci
i młodzieży poprzez organizację cyklu zajęć pozalekcyjnych /imprez/ pod
wspólnym tytułowym hasłem projektu: „Poczuj w sobie MOC! PoMOC
zamiast przeMOCy!”.

•
•
•

Wprowadzenie autorskiego programu doradztwa i poradnictwa edukacyjno zawodowego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub objętych
przemocą.
Wprowadzenie autorskiego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych lub objętych przemocą.
Poszerzenie wiedzy wśród nauczycieli szkolnych i przedszkolnych oraz
rodziców na temat skutków przemocy w rodzinie, sposobów jej rozpoznawania
i rodzajów przemocy.

W 2017 zaczęto również realizację projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług
społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, w którym Gmina Branice jest
Partnerem projektu wraz z 9 innymi gminami, zaś Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Opolu. Projekt będzie realizowany do końca 2019 r. Całkowity koszt
realizacji części „branickiej” projektu to: 138.408,90 zł., w tym dofinansowanie: 117.647,57
zł. oraz wkład własny: 20.761,33 zł.
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych
świadczonych
w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych
i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów
wykluczenia społecznego
i w konsekwencji może doprowadzić do
zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym
określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020
tj. zwiększenie
usług społecznych świadczonych w regionie.
W ramach projektu został zatrudniony jeden młodszy opiekun – asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej na pełny etat, który świadczy usługi asystenckie dla trzech osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności – 2
kobiety i jeden mężczyzna.
W 2017 roku podpisano również umowę na realizację projektu pn.: „„Aktywnie w
przyszłość - wykorzystaj swoją szansę!”, który został opracowany w celu możliwości
dalszego upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Branice. Całkowity koszt realizacji projektu
to: 682 826,92 zł., w tym dofinansowanie: 580 402,88 zł. oraz wkład własny: 102 424,04 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r..
Ad. 13
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat jak również trybu ich pobierania
(Uchwała Nr XXXVIII/390/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 14
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
(Włodzienin działka nr 137 o pow. 0,0385ha)
(Uchwała Nr XXXVIII/391/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
(Jakubowice działka nr 159/98 o pow. 0,0200ha)
(Uchwała Nr XXXVIII/392/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
(Branice działka nr 549 o pow. 0,0300ha)
(Uchwała Nr XXXVIII/393/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
przez Gminę Branice.
(Uchwała Nr XXXVIII/394/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 18
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W.Chuchla: może trochę więcej informacji? Jeżeli popatrzymy na projekt uchwały w sprawie
budżetu to zobaczymy że mamy zmniejszenie wydatków o 50tyś zł. dotacja ma dotyczyć
współfinansowania drogi Bogdanowice-Głubczyce tym samym zmniejszą się wydatki dla
naszej Gminy.
S.Baca: środki te były zaplanowane w budżecie i mamy tu do czynienia, podobnie jak było
z drogą Niekazanice- Wiechowice, z formą współfinansowania projektów. My przekazujemy
50tyś zł a otrzymujemy na chodnik i odwodnienie drogi w Wysokiej 100tyś zł.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 11 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu Głubczyckiego.
(Uchwała Nr XXXVIII/395/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.19
Przewodniczący otworzył dyskusję.
S.Rzeszuciński: zmiany w budżecie dotyczą: po pierwsze dotacji dla powiatu po drugie
projektów OPS które państwo macie wskazane w projekcie uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
(Uchwała Nr XXXVIII/396/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20 Wolne wnioski i informacje
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z.Kuśmierski (sołtys Michałkowic): w miejscowości Michałkowice obok wjazdu do
gospodarstwa państwa Matejka znajduje się znak drogowy który utrudnia wjazd do tego
gospodarstwa dużym maszynom. Proszę o rozpatrzenie możliwości przesunięcia tego znaku.
T.Sęga: Panie Wójcie, czego dotyczyło spotkanie w sprawie dofinansowania do pieców?
Z.Telega: co dzieje się w sprawie czujnika powietrza?
E.Czyszczoń: czy mamy informację o planowanym terminie zakończenia inwestycji remontu
drogi 419?
R.Lenartowicz: czy planowana jest budowa dodatkowej przepompowni w Branicach?
M.Nowak: obok przystanku w Branicach ma być ruch okrężny. Powstaje tam latania która
może utrudniać ruch autobusów. Trzeba przyjrzeć się tej sprawie. Na spotkaniach z
mieszkańcami był temat monitoringu w tym monitoringu przystanku. Miało to byś
finansowane ze środków sołeckich przy udziale środków gminnych. Czy coś wiadomo a tym
temacie?

W.Chuchla: Jaki jest etap wykonania kanalizacji? Jak wygląda sprawa i koszty przyłączy?
W jaki sposób będą realizowane naprawy ciągów komunikacyjnych po zakończeniu
inwestycji kanalizacji? Czy będzie to łatanie czy położenie całego dywanika? Czy
w projekcie kanalizacji nie było zapisów o tym że wykonawca ma przywrócić drogę do
pierwotnego stanu.
J.Mokrzycki: czy coś wiadomo o możliwości wprowadzenia ruchu dla ciężarówek przez most
w Branicach a tym samym zwiększenie ruchu ciężarowego w Branicach?
M.Fuczek: kiedy zostanie oddany do użytku kort tenisowy?
S.Baca: padło sporo pytań więc jeżeli jakieś pominę proszę o przypomnienie.
Spotkanie z Turon serwis dotyczyło corocznych inwestycji oraz wymiany oświetlenia
w Branicach. Chcemy docelowo wymienić całe oświetlenie na LED. Parking obok kościołabyło spotkanie i otrzymaliśmy użytkowanie terenu na 30 lat- ustalamy warunki. Budowa
boiska wielofunkcyjnego- aplikujemy o środki zewnętrzne. Koszt to mniej więcej 600tyś zł
przy wkładzie własnym 300tyś zł. Parking obok ośrodka zdrowia- trwają prace projektowe.
Rekrutacja w Urzędzie dotyczyła stanowiska sekretarki i wybrano osobę na to stanowisko.
Caritas- mamy zgodę dyrektora na przeniesienie Caritasu z obecnego miejsca które jak
państwo wiecie w żaden sposób nie spełnia wymogów, do Centrum aktywizacji na
ul. Szpitalnej. Spotkanie w ZDW dotyczyło odtworzenia drogi 419. Spotkanie w sprawie
Centrum kultury to kontynuacja cyklu spotkań z projektantem i wykonawcą. Spotkanie
w sprawie dofinansowania do zakupu pieców dotyczyło nowego projektu dla osób
indywidualnych. Najważniejsze że ewentualne dotacje z WFOŚ-u można łączyć z naszymi
dotacjami. Spotkanie w sprawie nauczycieli w Uciechowicach dotyczyło formalnego
dopełnienia czynności w sprawie wypowiedzeń dla nauczycieli w związku z likwidacją
szkoły. Wykonanie kanalizacji obecnie znajduje się na poziomie 55%. Koszty przyłączy są
niezmienne a środki z kredytu na ten cel przekazywane są po zafakturowaniu usługi. Co do
znaku w Michałkowicach przekażemy sprawę do rozwiązania. Czujnik powietrza- czekamy
na oferty, póki co nie znam kosztów. Planowane zakończenie remontu drogi 419 to wrzesień
Br. ale widząc zaangażowanie w sprzęt i ludzi oraz z posiadanych informacji to może być
nawet lipiec br. Co do ruchu ciężarowego przez most w Branicach to konieczność dla rozwoju
naszej Gminy.
Z.Telega: czyli dotyczy to mostu w Branicach?
S.Baca: tak. Co do mostu w Boboluszkach to koszt remontu oscyluje w granicach 2 mln zł.
Zatem trzeba określić nasze priorytety oraz szukać rozwiązań. Mam prognozy demograficzne
uniwersytetu opolskiego, z których wynika iż za 15 lat w naszej gminie będzie ok. 5 tyś
mieszkańców (mamy obecnie ponad 6 tyś). Dlatego też musimy stawiać na rozwój.
Jeżeli chodzi o przepompownię to będzie kolejna z uwagi na brak możliwości zastosowania
inny rozwiązań dla ul. Grunwaldzkiej. Jeżeli chodzi o rondo i latarnię to rondo będzie dla
autobusów a obok będzie przebiegała droga. Uwzględniono przy tym gabaryty autobusów
i nie ma tam żadnego problemu. Autobusy nie będą tam parkowały ale to już pozostawiamy
do przemyślenia dla przewoźnika. Na terenie Branic bez problemu znajdą się miejsca do
parkowania autobusów ale to nie nasze kompetencje. Jeżeli chodzi o kort to trwają prace
porządkowe i niebawem zostanie oddany do użytku.
R.Lenartowicz: tyle lat wszystko w kanalizacji działało grawitacyjnie a teraz takie koszty, nie
stać nas na takie koszty. To duże pieniądze.
M.Fuczek: występują błędy projektowe w kanalizacji. Gmina ponosi koszty. Czy zatem nikt
nie odpowiada za te błędy?
M.Nowak: sprawa monitoringu.
S.Baca: tak, sprawę monitoringu będziemy realizować.

Co do przepompowni to wiemy że są to spore koszty ale z uwagi na warunki techniczne nie
mamy innej możliwości. Jeżeli ktoś posiada taka wiedzę to projektant jest do usług i chętnie
się z takimi zapozna.
Błędy projektowe wynikają z map starostwa, są to mapy do celów projektowych i wielu
instalacji tam po prostu nie ma. Nie ma tu winnych zaistniałej sytuacji.
S.Grefling: w większości przypadków z którymi się borykamy, to przypadki błędnej
dokumentacji jak wspomniał Pan Wójt- Mapy do celów projektowych. Projekt sam w sobie
nie jest błędny dlatego też nie mamy podstaw do wysuwania roszczenia. Projektant bazuje na
dokumentach. Co do warunków technicznych to nie mogę się wypowiadać czy można było
taki stan przewidzieć czy też nie.
M.Fuczek: mapy należą do starostwa. Skoro tam są błędy a to znacząco podniesie koszt
budowy kanalizacji to nie można tego tematu tak odpuszczać.
S.Baca: wiele instalacji było robionych w latach 60 tych kiedy robiono to często w ramach
czynu społecznego tak aby coś powstało ale nie ma to odzwierciedlenia w dokumentacji.
Dodam że obecne problemy mogą okazać się niewielkie w porównaniu do tych jakie
możemy zastać na terenie szpitala gdzie kanalizacja należy do Gminy.
Z.Telega: jak wygląda sprawa kanalizacji w Wysokiej? Czy mieszkańcy mogą się starać
o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków?
J.Mokrzycki: co do ruchu ciężarowego to takiego ruchu nie wprowadza się do centrum.
W.Chuchla: jeżeli chodzi o błędy geodezyjne map. Czy obecnie jest to aktualizowane na
mapach? Jeżeli chodzi o przyłącza to z tego co pamiętam była to kwota 400 tyś zł. czy ten
kredyt został zrealizowany a środki są przekazywane na zapłatę przyłączy? Jeżeli właściciela
nie stać na poniesienie kosztów przyłącza to czy gmina może kredytować takie zadanie?
Godzina 11:30 wyszedł radny P.Kopeczek.
S.Baca: tak jak wspomniałem kredyt mamy do dyspozycji. W przypadku braku możliwości
finansowania od razu w całości przez mieszkańca, następuje spłata w ratach na rzecz Gminy.
Dodam że obecnie przyłącza to 50%na 50%- oznacza to że połowa wykonywana jest przez
mieszkańców samodzielnie a druga połowa przez firmę DROBUD.
Jeżeli chodzi o kanalizację w wysokiej to taka jest planowana ale nie szybciej niż za 3 lata.
Z.Telega: czy zatem mieszkańcy mogą się starać o dofinansowanie do przydomowych
oczyszczalni ścieków? Z tego co wiem to nie bo planowana jest kanalizacja.
S.Baca: tak mogą się starać a jeżeli jest taki zapis w regulaminie to go zmienimy odpowiednio
wskazując warunki tak aby nie wstrzymywało to ewentualnych inwestycji mieszkańców.
Wracając do tematu drogi i mostu oraz ruchu to jak może państwo wiecie rozpoczęła się już
budowa obwodnicy OPAVY. Tylko ktoś kto nie myśli o rozwoju nie podjąłby decyzji aby
skorzystać a takiej okazji i połączyć naszych szlaków komunikacyjnych z siecią czeską,
szczególnie że ta droga będzie przebiegała tak blisko. Jeżeli chodzi o nanoszenie zmian na
mapach to oczywiście robimy to na bieżąco w tych miejscach gdzie odnajdujemy
nieprawidłowości.
Droga 419 jak widać będzie odtworzona w całości, podobnie powiatowe natomiast gminne
w miarę możliwości finansowych. Może się okazać że będzie to tylko dywanik na odcinku
w którym nastąpiło wykonanie inwestycji ale docelowo chciałbym wymienić na nowe,
całości dywaników asfaltowych.
W.Chuchla: na komisjach wspominał Pan o budowie bloku komunalnego. Można więcej
informacji?
S.Baca: zgłosił się do nas inwestor który zaoferował budowę takiego bloku a którego bardzo
byśmy potrzebowali. Byłoby tam 15 mieszkań wraz z podziemnym parkingiem. Osobiście
jestem jak najbardziej przekonany o konieczności budowy takiego bloku.
W.Chuchla: ma być nowy plan ogłoszony przez rząd w sprawie przekazania środków na drogi
lokalne, czy będziemy z tego korzystać?

S.Baca: nie ma jeszcze wyznaczników do planu ale jeżeli chodzi o np. słynne schetynówki to
nasze drogi przy wymaganiach nie spełniały kryteriów finansowania i obawiam się że w tym
przypadku może być podobnie.
M.Fuczek: co o tym decyduje, jakie to kryteria?
S.Baca: w poprzednich kryteriach był np. wymóg połączenia z drogą wyższego szczebla,
usytuowanie placówek oświaty itp. a tego nasze drogi nie spełniały.
M.Fuczek: wrócę do tematu boiska wielofunkcyjnego. Jaki jest koszt utrzymania takiego
boiska?
S.Baca: przez pierwsze 7 lat żaden- później roczny koszt to ok. 4 tyś zł.
M.Fuczek: przewiduje się tam zatrudnienie osób np. gospodarza obiektu?
S.Baca: nie.
M.Fuczek: czy potrzeby w tym zakresie zostały zdiagnozowane?
S.Baca: po raz kolejny muszę powiedzieć że jako jedyna gmina nie posiadamy takiego
obiektu, który służyłby młodzieży.
W.Chuchla: na ile to prawda że wspólnotom na ul. Ogrodowej i ul. Słonecznej mają zostać
zabrane działki ogrodowe?
S.Baca: nic o tym nie wiem. Nie ukrywam że prowadzimy od dłuższego czasu postępowanie
w sprawie działek ale ten proces trwa i szukamy dobrych rozwiązań. Dla wspólnoty na
ul. Szkolnej wydzieliliśmy odpowiedni teren do wiat śmietnikowych.
R.Lenartowicz: co z parkiem a Branicach?
S.Baca: udało się wyłonić wykonawcę. Do końca czerwca powstanie projekt a następnie
realizacja.
Ad. 21
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono godz. 12.00.
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

Informacja z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 19 marca 2018r. do dnia 15 kwietnia 2018 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 16 kwietnia 2018 r.)

I. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:

•
•
•
•
•

Zarządzenie z dnia 20.03.2018r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków,
Zarządzenie z dnia 23.03.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach za 2017
rok,
Zarządzenie z dnia 27.03.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków,
Zarządzenie z dnia 29.03.2018r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków,
Zarządzenie z dnia 9.04.2018r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej wiosennej
akcji deratyzacyjnej na terenie Gminy Branice w 2018 r.

b) dotyczące Urzędu Gminy:
• Zarządzenie z dnia 20.03.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
jednostki,
• Zarządzenie z dnia 23.03.2018r. w sprawie przeprowadzania pełnej inwentaryzacji w
kasie gminnej w Urzędzie Gminy w Branicach,
• Zarządzenie z dnia 27.03.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
jednostki,
• Zarządzenie z dnia w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostki.

II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania:
Branice

19.03.2018r.

Sesja Rady Gminy

Branice

19.03.2018r.

Tauron serwis - spotkanie dotyczące wspólnych planów inwestycyjnych

Branice

19.03.2018r.

Rada budowy

Branice

20.03.2018r.

Rozdanie nagród w konkursach szkolnych organizowanych przez UG
Branice

Branice

20.03.2018r.

Spotkanie z ks. proboszczem Jarosławem Dąbrowskim dotyczące planów
przejęcia terenów parafii pod lokalizacje parkingu

Głubczyce

21.03.2018r.

Spotkanie w PUP Głubczyce dotyczące stażów i robót publicznych na
terenie UG Branice

Branice

22.03.2018r.

Spotkanie z firma oferującą budowę boisk wielofunkcyjnych

Branice

23.03.2018r.

Spotkanie z przedstawicielami zespołu Impuls w spr zwiększenia
środków na funkcjonowanie zespołu w 2019 r

Głubczyce

26.03.2018r.

Walne zebranie LGD Kietrz

Branice

27.03.2018r.

Rada budowy

Branice

27.03.2018r.

Spotkanie z dyrektorem szpitala w Branicach w spr. wspólnej inwestycji
modernizacji parkingu przy ośrodku zdrowia

Branice

28.03.2018r.

Rekrutacja pracownicza

Branice

28.03.2018r.

Rada budowy

Branice

28.03.2018r.

Spotkanie z przedstawicielem firmy Lemet w temacie inwestycji
kanalizacji na drodze dojazdowej do firmy

Tarnów
Opolski

29.03.2018r.

Wizyta poglądowa w gminie Tarnów Opolski

Branice

29.03.2018r.

Spotkanie z organizatorem klubu karate na terenie Gminy Branice

Branice

30.03.2018r.

Rekrutacja pracownicza c.d.

Branice

03.04.2018r.

Spotkanie w spr. funkcjonowania Caritas na terenie gminy Branice

Branice

03.04.2018r.

Wywiad w Radiu Opole

Branice

03.04.2018r.

Spotkanie z projektantem technicznym Centrum Kultury

Branice

04.04.2018r.

spotkanie z Inspektorem Nadzoru budowy drogi 419

Opole

04.04.2018r.

Spotkanie z szkoleniowcem rozwoju osobistego Katarzyna Oleś

Opole

04.04.2018r.

Spotkanie w UM woj. Opolskiego w temacie dotacji do wymiany piecy
dla osób fizycznych

Kietrz

05.04.2018r.

Rada Programowa LGD Kietrz

Moszczanka

05.04.2018r.

Spotkanie z Panią Poseł Katarzyną Czocharą

Branice

06.04.2018r.

Spotkanie z pracownikiem ZUS zorganizowane przez UG Branice dla
mieszkańców dotyczące tematyki emerytalnej .

Branice

09.04.2018r.

Udział w pracach komisji Budżetowej Rady gminy Branice

Branice

09.04.2018r.

Udział w pracach komisji Lokalnje Rady gminy Branice

Branice

09.04.2018r.

Udział w pracach komisji Oświatowej Rady gminy Branice

Branice

09.04.2018r.

Udział w pracach komisji Rolnej Rady gminy Branice

Branice

09.04.2018r.

Spotkanie z komendantem KPP Głubczyce Piotrem Smoleniem w spr.
org. meczu piłkarskiego drużyn z Branic i Kietrza

Branice

10.04.2018r.

Rada budowy

Branice

11.04.2018r.

Inauguracja Uniwersytetu III Wieku w Branicach

Branice

12.04.2018r.

Spotkanie z komendantem KPP Głubczyce Piotrem Smoleniem w spr.
org. meczu piłkarskiego drużyn z Branic i Kietrza - WIZYTACJA
STADIONU

Uciechowice

13.04.2018r.

Spotkanie z dyrektor SP Uciechowice w spr . wypowiedzeń umów o
prace dla naucycieli

Branice

13.04.2018r.

Spotkanie z deweloperem zainteresowanym budowa bloku mieszkalnego
w Branicach

Branice

13.04.2018r.

Spotkanie z dyrektor DPS w Klisinie w temacie spr. bieżących

Branice

13.04.2018r.

Wręczenie tzw. ’ Pudeł Malucha’ dla nowo narodzonych dzieci na
terenie Gminy Branice

Baborów

13.04.2018r.

Udział w uroczystym starcie I Rajdu Baborowa

Jędrychowice 13.04.2018r.

Udział w Rajdzie Baborowa odbywającym się na terenie Gminy Branice

