
Protokół Nr IX/19  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 20 maja 2019r., od godz. 13.00 do godz. 15:20 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych. 
Nieobecny Radny: Artur Nowak 
Radny Tadeusz Sęga wyszedł o godz.14.30 
Radny Paweł Kopeczek wyszedł o godz. 14:40 
Radny Wojciech Chuchla wyszedł o godz. 15:05 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice. 
Stefan Grefling – Radca Prawny. 
Danuta Frączek- Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 
Jacek Karpina- Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach 
Iwona Kopaniecka- Kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych. 
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 o stanie bezrobocia w Gminie Branice. 
11. Udzielenie informacji na temat ochrony zwierząt i działań na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego w Gminie Branice. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Branicach 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2019 r.” 
14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z dnia 

17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Branice na lata 2019-2022.  

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Branice 2016-2020 - punkt wprowadzony podczas sesji. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia 

cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego”- punkt 
wprowadzony podczas sesji. 

19. Wolne wnioski i informacje. 
20. Zakończenie sesji. 



 
 
Ad. 1 
Przewodnicząca Rady Gminy Branice Bogusława Dyląg otworzyła sesję Rady Gminy 
Branice i powitała wszystkich zebranych.  
 
Ad. 2 
Przewodnicząca obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdziła quorum, w sesji 
uczestniczy 14  Radnych oraz stwierdziła prawomocność obrad.  
 
Ad. 3 
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad. 
Przewodnicząca odczytała wniosek Wójta o wprowadzenie dodatkowego punktu: 
- podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej dla 
Gminy Branice  2016-2020 i  poddała pod  głosowanie przedmiotowy wniosek: 
Za:   13         Przeciw:   0           wstrzymało się:0 
Przyjęto  wniosek wójta. 
Nie głosował W. Chuchla 
Przedmiotowy punkt ujęto w poz. 17 nowego porządku obrad. 
 
Przewodnicząca odczytała wniosek Wójta o wprowadzenie dodatkowego punktu: 
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia   
  cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego” poddała pod  
głosowanie przedmiotowy wniosek: 
Za:   13         Przeciw:   0           wstrzymało się:1 
Przyjęto  wniosek wójta. 
Przedmiotowy punkt ujęto w poz. 18 nowego porządku obrad. 
 
Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach 
Za:  14          Przeciw:   0           wstrzymało się:0 
Przyjęto  porządek obrad. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 15 kwietnia 2019r. 
Za:   13         Przeciw:  0           Wstrzymało się:   1 
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
Ad. 5 
Informacja Wójta Gminy Branice. Przez ostatnie tygodnie od ostatniej sesji odbył szereg 
spotkań, które kierunkowały działanie w sferze zarządzania bieżącymi sprawami Gminy 
Branice. Reprezentował gminę na spotkaniach z Samorządem : Województwa Opolskiego 
oraz Starostwa Powiatowego. Odbył również wiele spotkań z przedsiębiorcami. 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 6 
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Branice. 

• Korespondencja do Rady: 

2019-04-17 PKS Głubczyce 
sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe 
za 2018r. 

2019-04-18 
Kurator Zawodowy 
Aleksandra Klimek program Szkolny "Hakujemy paragrafy" 

2019-04-30 Wójt Gminy Branice sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018r. 

2019-05-06 Wójt Gminy Branice 
wniosek o zmianę terminu sesji  z dn. 17.06 na dzień 
28.06.2019 

2019-05-13 Wójt Gminy Branice 
wniosek o dołączenie do porządku obrad IX sesji 
nowego punktu- pożyczka kanalizacja Branice 

2019-05-17 Wójt Gminy Branice 
wniosek o dołączenie do porządku obrad nowego 
punktu- Klaster Energii Powiatu Głubczyckiego 

 
• Dyżury: pełnienie dyżuru  zgodnie z harmonogramem (każdy poniedziałek                   

w godzinach 14:00-15:00), w dniach sesji po ich zakończeniu. 
• Udział w pracach komisji Rady, 
• Stały kontakt z biurem Rady, w tym:  

    - przygotowanie materiałów sesyjnych, 
    - analiza korespondencji bieżącej oraz przygotowywanie materiałów na sesję.      
        

• Reprezentowanie Rady Gminy: 
     -  podczas obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja          
        i Dnia Strażaka w tym odsłonięcie tablicy pamiątkowej w miejscowości   
        Branice. 
      - uczestnictwo w pikniku Rodzinnym „Święto Rodziny” w Branicach. 
 
 
Ad. 7 
P.Kopeczek  poinformował, że Komisja Lokalno - Rolno spotkała się raz. Komisja pracowała 
nad porządkiem dzisiejszych obrad . 
M.Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Budżetowo – Oświatowa na 
posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji  
M.Nowak poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna  dokonała analizy 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz przygotowała materiały w sprawie absolutorium dla 
Wójta gminy Branice które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
I.Pączko poinformowała iż w okresie między sesyjnym Komisja Skarg Wniosków i Petycji 
nie prowadziła żadnego postępowania i nie było zwoływane jej posiedzenie. 
 
Ad. 8 
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję pkt 8 obrad. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
 
Ad.9 
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję 
 



Ad.10 
Udzielenie informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice. 
Informacja przedstawiona na piśmie- stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Informację przedstawiła również Pani Dyrektor PUP Głubczyce Danuta Frączek. 
W.Lenartowicz powiedział iż dane o bezrobociu wskazują dobrą sytuację gdyż bezrobocie 
w powiecie jest niskie to jednak powoduje problem z pozyskiwaniem pracowników.  
R.Lenartowicz wskazał potrzebę większego „dbania” o pracowników w przeciwnym 
wypadku młodzi ludzie nadal będą wyjeżdżać za granicę. 
D.Frączek wskazała iż działania PUP owocują spadkiem stopy bezrobocia a dodatkowo 
wprowadzono obecnie wsparcie dla osób powracających  z zagranicy w formie dotacji 
z której już skorzysta 5 osób. Zauważyła jednak problem z osobami tzw. długotrwale 
bezrobotnymi (w Gminie Branice 104 osoby). 
Dodatkowo wskazała iż od 15.06.2019r. zmieniają się zasady działania PUP w postaci braku 
profilowania który niejednokrotnie stanowiło problem w aktywizacji bezrobotnych. 
Podkreśliła że zdarzają się przypadki braku chęci podjęcia zatrudnienia mimo ofert pracy. 
W takich przypadkach są wykreślani z rejestru: w przypadku pierwszej odmowy na 120 dni, 
drugiej 180 dni, trzeciej 270 dni. W.Chuchla zapytał co  w takim przypadku z ubezpieczeniem 
zdrowotnym? D.Frączek odpowiedziała iż jest rzeczą oczywistą iż wykreślnie z rejestru jest 
jednoznaczne w brakiem ubezpieczenia. W.Chuchla zapytał o warunki rejestracji 
w przypadkach kiedy pracownik pracuje np. 2 miesiące i się zwalnia z pracy. D.Frączek 
odpowiadając wskazała iż okres pracy nie ma tu znaczenia a jedynie warunki na jakich 
nastąpiło zakończenie zatrudnienia. Oczywiście co do zasady osoby takie są rejestrowane 
jako bezrobotne po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji. R.Lenartowicz zapytał o 
możliwość skierowania przez PUP do pracy osoby bezrobotnej w ramach tzw. „40 godzin” 
(prace społeczno -  użyteczne). D.Frączek odpowiedziała iż PUP zabezpiecza środki na ten 
cel ale nie kieruje takich osób. Osoby takie kierowane są na wniosek Ośrodków Pomocy 
Społeczne i to tam należy zgłaszać takie sprawy.  W.Chuchla zapytał czy można jeszcze 
lepiej aktywizować bezrobotnych zaznaczając dobre działanie PUP. D.Frączek w odpowiedzi 
wskazała iż formy aktywizacji są skuteczne  a wiele zależy od samego bezrobotnego. 
W.Lenartowicz  zapytał czy zauważalny jest trend  wycofania z rynku pracy z uwagi na chęć 
korzystania z programów socjalnych typu 500+? 
D.Frączek odpowiadając wskazała iż PUP nie prowadzi takich statystyk  a świadczenia 
socjalne mają stanowić pomoc a nie tylko źródło utrzymania. R.Kowalczyk zapytał czy do 
PUP trafiły informacje o zwolnieniach z firmy TUREK w Głubczycach. D.Frączek 
odpowiedziała iż posiada informację o zmianie właściciela i możliwych redukcjach ale skali 
nie zna. 
W związku  z brakiem dalszych pytań przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
D.Frączek przedstawiła oferty pracy, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Ad. 11 
Informacja na temat ochrony zwierząt. 
        Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 
własnych gminy. Rada gminy wypełniając powyższy obowiązek, określa w drodze uchwały 
corocznie, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt, który w szczególności powinien obejmować: l) zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym 
ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki 



weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Rada Gminy 
w Branicach w dniu 19 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt terenie Gminy Branice na rok 
2018. 
Zabezpieczone zostały środki na realizację poszczególnych zadań ujętych w programie 
w wysokości 2.300,00 zł z wyszczególnieniem na: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w Schronisku; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt ; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w Schronisku; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych 
miotów; 7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie rolnym; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt. 
Faktycznie w 2018 roku wydatkowano większe środki niż zaplanowano na realizację 
Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt terenie Gminy 
Branice. Plan wynosił 2.300,00 zł, natomiast wydatkowano 7.625,84 zł., w tym: usługi 
weterynaryjne związane ze sterylizacją kotów oraz uśpieniem ślepych miotów - 2.098,00 zł, 
dokarmianie wolno żyjących kotów — 1.239,84 zł., wyłapywanie bezdomnych psów oraz 
zapewnienie miejsca w schronisku — 3.910,00 zł., transport i utylizacja odpadów 
pochodzenia zwierzęcego - padłego dzika - 378,00 zł. 
W 2018 r. stwierdzono również, że istnieje realna potrzeba zwiększenia środków na realizację 
Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt terenie Gminy 
Branice, w związku z czym na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł., 
dodając jeszcze jeden punkt w ramach finansowania Programu, a mianowicie: edukacja 
w zakresie opieki nad zwierzętami. Edukacja mieszkańców jest bowiem niezbędna do 
zapewnienia lepszego dobrostanu zwierząt właścicielskich, a to doprowadzi do ograniczenia 
w przyszłości kosztów obsługi Programu. 
 
 Informacja w sprawie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gminie Branice. 

Gmina Branice położona jest w południowej części województwa opolskiego i pod 
względem administracyjnym znajduje się w obrębie powiatu Głubczyckiego. Obszar 
powierzchni 122 km 2 [12163 ha] zamieszkany jest na stałe przez 6422 osób oraz czasowo 
przez 238 osoby (stan na dzień 31.12.2018r.).  

Od strony południowej i zachodniej granicę gminy wyznacza na większej długości 
koryto rzeki Opavy. Jest to równocześnie granica państwa z Czechami. Około 50% linii 
granicznej gminy to granica z Czechami. Od północy Gmina Branice graniczy z gminą 
Głubczyce i wchodzącymi w jej skład gruntami wsi Ciermięcice, Braciszów, Zubrzyce 
i Bogdanowice. Od wschodu natomiast sąsiaduje z gminą Kietrz następującymi sołectwami: 
Wojnowice, Rogożany, Chróścielów, Nasiedle, Ludmierzyce oraz Pilszcz. Wymienione 
gminy administracyjnie należą do powiatu Głubczyckiego.  

W gminie Branice znajduje się 21 sołectw: Branice, Boboluszki, Bliszczyce, Dzbańce, 
Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowie, Lewice, 
Michałkowice, Niekazanice z przysiółkiem Niekazanice- Kałduny, Posucice, Turków, 
Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin – Kolonia, Wódka, Wysoka.  

 



 
Gmina Branice położona jest w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, u podnóża 

Sudetów. Jest to region odznaczający się urodzajnymi glebami i korzystnym klimatem, wobec 
czego obszar posiada strukturę typowo wiejską z dominującą gałęzią gospodarki jaką jest 
rolnictwo. Atutem gminy są tereny przygraniczne ciągnące się wzdłuż malowniczej doliny 
rzeki Opavy oraz obszary wchodzące w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre- 
Lewice. 

Szlaki komunikacyjne zapewniają dogodną łączność gminy z następującymi, 
najbliższymi, większymi miejscowościami: Racibórz, Kietrz, Głubczyce, Kędzierzyn – Koźle. 
Jednocześnie funkcjonują dogodne połączenia komunikacyjne z większymi przygranicznymi 
miejscowościami Czeskimi: Opavą i Krnovem. 

Gmina Branice stanowi typową wiejską gminę rolniczą z łagodnym klimatem i bardzo 
dobrymi glebami. Pokrywę glebową Gminy budują gleby lessowate należące 
do czarnoziemów i gleb brunatnych (90,9 % to gleby bardzo dobre i dobre w klasach od I – 
III b). 

Gmina Branice nie może poszczycić się znaczną ilością zasobów przyrodniczych, 
które byłyby objęte ochroną prawną. W chwili obecnej ochroną prawną objęty jest jedynie 
fragment południowego podnóża Gór Opawskich, który wchodzi w skład Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”. 

Obszar Chronionego Krajobrazu – rejon Mokre-Lewice (też tzw. Las Mokre-Lewice) 
   Na terenie wyżej wymienionego obszaru można spotkać rośliny chronione: 

• wawrzynek wilczełyko,  
• dziewięćsił bezłodygowy, 
• rokitnik pospolity,  



• marzanka wonna, 

• kalina koralowa, 
• konwalia majowa, 

• buławnik mieczolistny. 
 

JAKO ŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  
 

Gmina Branice pod względem czystości powietrza należy do III klasy (najwyższa 
klasa czystości) we wszystkich ocenianych parametrach. Niewielkie zanieczyszczenia 
(poniżej dopuszczalnych) pochodzą z pieców grzewczych opalanych węglem. 

Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje, 
w których występuje opalanie węglowe, punkty usługowe i handlowe. Ze względu na dużą 
ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym 
określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. Rzeczywista 
emisja zanieczyszczeń z jednego źródła może się różnić w zależności od: 
• spalania węgla o różnej kaloryczności, 
• opalania mieszkań drewnem, 
• spalanie w domowych piecach części odpadów. 

Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duży 
problem stanowi spalanie w paleniskach domowych materiałów takich jak opakowania 
z powłoką aluminiową, butelki PET, powodujących emisję substancji specyficznych do 
powietrza. 

Podczas Sesji Rada Gminy Branice przyjęła uchwałą nr XXIII/224/16 w dniu 21 
listopada 2016r.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice na lata 2016-2020. 
PGN jest dokumentem strategicznym, który ma na celu redukcję gazów cieplarnianych 
i podnoszenie efektywności energetycznej.  
 

 
SYSTEM  GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  W  ROKU  2018 

 
W Gminie Branice właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 

porządku na terenie nieruchomości poprzez m.in. gromadzenie nieczystości ciekłych w 
zbiornikach bezodpływowych, oddzielne i gromadzenie ścieków bytowych; prowadzenie 
selektywnego zbierania odpadów w podziale na co najmniej następujące frakcje: odpady 
niesegregowane (zmieszane), popioły z palenisk, leków i chemikaliów, zużytych baterii i 
akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów budowlanych i remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych, papieru i tektury, 
szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów ulegających 
biodegradacji i przekazywania odpadów podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach 
wyznaczonych. Mieszkańcy zobowiązani są także do umieszczania w odrębnym worku lub 
pojemniku odpadów nadających się do odzysku; poddawania procesowi kompostowania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z przeznaczeniem do własnego 
wykorzystania, a w przypadku braku takiej możliwości gromadzenia odpadów 
biodegradowalnych w pojemniku lub worku przeznaczonym do składowania takich odpadów 
oraz oddawanie ich podmiotowi odbierającemu odpady.  

Gmina Branice zapewnia utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie przez 
wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych w pojemniki i worki do 
zbierania odpadów. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości poprzez utrzymywanie pojemników służących do zbierania odpadów w 



odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciel nieruchomości 
zapewnia również utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na 
jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez 
dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni 
ścieków.  
Z terenu Gminy Branice w roku 2018r. zostało łącznie odebranych 2368,99 Mg odpadów.  
 
Zestawienie poszczególnych rodzajów odpadów zostało przedstawione w tabeli poniżej. 

 
Rodzaje zebranych odpadów 

Kod odebranych odpadów  Rodzaj odebranych odpadów  Masa odebranych 
odpadów [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1192,48 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,20 

15 01 07 Opakowania ze szkła 71,46 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 76,00 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 112,58 

20 01 99 
Inne frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
581,63 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

5,16 

17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
50,94 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 253,70 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,12 

16 01 03 Zużyte opony 15,72 

 

Największą frakcją odpadów, jaką wytwarzają mieszkańcy Gminy Branice to 
niesegregowane odpady komunalne oraz popiół pochodzący z indywidualnych gospodarstw 
domowych. W roku 2014 został wprowadzony obowiązek oddzielnego zbierania tego odpadu 
z uwagi na konieczność obniżenia kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami. Uchwałą 
Rady Gminy Branice nr XXXIX/405/18 z dnia 21 maja 2018 roku uchwalono odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne od dnia 1 lipca 2018r. 
 
        
 
AZBEST 
 
Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 



14.697,99 zł  na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Branice – 2018 rok" Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom 
końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz 
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła: 
1. Do 85% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  14.193,29 zł 
2. Do 8% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków budżetu Gminy Branice –  

1.335,84 zł 
Całkowity koszt usługi wyniósł 16.697,99 zł 
Dotację otrzymało 15 właścicieli nieruchomości. 

 
Ponadto jeden właściciel otrzymał dotację tylko z budżetu gminy Branice w wysokości 
792,00 zł 

 
DOTACJE   DO  KOTŁÓW  
 
W 2018 roku dotację z budżetu Gminy do wymiany kotła c.o. otrzymało 13 właścicieli 

nieruchomości w kwocie po 2.000,00 zł. W sumie z budżetu gminy wypłacono w 2018 roku 
26.000,00 zł na dotacje. 
 
INFORMACJA  O STANIE ŚRODOWISKA W GMINIE BRANICE W ZAKRESIE WÓD 
PODZIEMNYCH ORAZ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ 
2018 ROK 
 
POBÓR I ZUŻYCIE WODY  
 
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców naszej Gminy prowadzone jest w oparciu o eksploatację 
pięciu ujęć wód podziemnych  (w tym 9-ciu  studni głębinowych i 2-óch studni kopanych) 
w miejscowościach Branice, Bliszczyce, Wiechowice, Włodzienin i Jędrychowice. 
Dla dwóch miejscowości woda dostarczana jest z gmin ościennych tj. z Gminy Głubczyce dla 
miejscowości Włodzienin Kolonia ( zakup w 2018 roku  to 3678m3 ) i z Gminy Kietrz dla 
miejscowości Wódka (zakup w 2018 roku  to 5257m3). 
Ogółem ilość wody dostarczonej mieszkańcom w 2018r. wyniosła 248.838 m3 , a  9.274 m3  
wody dostarczono na Basen Kąpielowy w Branicach.  
Obecnie ujmowana woda jedynie na ujęciu Bliszczyce wymaga uzdatniania /odżelaziania/, 
a pozostałe ujęcia są wyłącznie okresowo dezynfekowane. 
Zdolność produkcyjna ujęć zaspakaja obecne zapotrzebowanie w wodę i pomimo 
zwiększonego zużycia  w okresie letnim nie występowały zakłócenia w dostarczaniu wody 
odbiorcom spowodowane jej brakiem na ujęciu. Jednak poziom wód w studniach nieznacznie 
obniżył się w stosunku do roku ubiegłego. 
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom poddawana jest systematycznym badaniom zarówno 
w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Głubczycach jak i badań regularnie zlecanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej. 
Jak wynika z sporządzonych raportów wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne 
(podstawowe) wody dostarczanej mieszkańcom spełniały wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody 



przeznaczonej  do spożycia przez ludzi ( Dz.U.z 2017 poz.2294). Okresowe zanieczyszczenia 
bakteriologiczne jakie występowały na ujęciach wymagały jedynie okresowej dezynfekcji. 
Prowadzone od 2017 roku dodatkowe analizy wody na w zakresie substancji 
promieniotwórczych takich jak radon, rad i tryt wykazały nieznaczne przekroczenia 
dopuszczalnych norm na ujęciu Jędrychowice w zakresie radonu. Wielkość przekroczeń jest 
zróżnicowania i nie stanowi zagrożenia zdrowiu mieszkańcom. Rozpoczęte jesienią 2018 r. 
analizy oddziaływania radonu na zdrowie mieszkańców są w trakcie badań, a ich wyniki 
potwierdzą czy wymagana jest budowa stacji napowietrzania, gdyż radon jest pierwiastkiem 
pochodzącym z ziemi rozpuszczalnym w wodzie i bardzo szybko uwalniającym się do 
powietrza. Pozostawienie wody do odstania zmniejsza jego aktywność, a gotowanie 
całkowicie uwalnia go do powietrza. 
W planach nadal pozostaje wykonanie spięcia wodociągu Jędrychowice z wodociągiem 
Bliszczyce. 
Budowy stacji uzdatniania wymaga również ujęcie Branice z uwagi na utrzymujący się 
poziom manganu w studni głębinowej. Obecnie eksploatowane są dwie studnie, głębinowa o 
podwyższonej zawartości manganu i kopana w której mangan nie występuje. Do sieci 
podawana jest woda zmieszana pozwalająca utrzymać dopuszczalne normy lecz wytracający 
się mangan w sieci wodociągowej powoduje przy wyłączeniach lub awariach znaczne 
zanieczyszczenie wody u odbiorców. Zatem uzdatnianie wody na ujęciu Branice jest 
zadaniem inwestycyjnym koniecznym do ujęcia w planach inwestycyjnych Gminy. 
 
 
GOSPODARKA ŚCIEKOWA 
 
Głównym działaniem w zakresie gospodarki ściekowej jest ochrona wód,  kontrola nad 
prawidłowym działaniem eksploatowanej Oczyszczalni Ścieków oraz rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej, mająca na  celu likwidację odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do przydrożnych rowów melioracyjnych. Realizowany obecnie program kanalizowania wsi w 
ramach ustanowionej w 2014 roku Aglomeracji Branice obejmuje miejscowości Lewice, 
Michałkowice, Branice, Wysoka i Boboluszki. Do skanalizowania pozostało dokończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej w Branicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Wysoka. Ścieki z wymienionej Aglomeracji odprowadzane są do 
Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni w Branicach o przepustowości 830m3 /d. W 2018 
roku przedmiotowa oczyszczalnia przyjęła 120.683m3 ścieków sanitarnych odprowadzonych 
siecią kanalizacyjną oraz 4044,95 m3 ścieków dowożonych z szamb przydomowych. Wzrost 
usług w zakresie oczyszczania ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną wyniósł 8,36 % 
w stosunku do roku ubiegłego natomiast ilość ścieków dowożonych z opróżnianych szamb 
przydomowych pozostała na tym samym poziomie. 
Ścieki odprowadzano do oczyszczalni siecią kanalizacyjną grawitacyjną i ciśnieniową o 
łącznej długości 27,8 km (bez realizowanej obecnie sieci sanitarnej w Branicach poprzez 
system przepompowni strefowych - Lewice, Michałkowice, Wysoka, Boboluszki oraz 
czterech przepompowni na terenie miejscowości Branice. 
Część ścieków wytwarzanych przez mieszkańców naszej Gminy oczyszczana jest w 
oczyszczalni stawowej na Osiedlu Dzbańce, administrowanej od października 2018 roku 
przez Zakład, część w przydomowych oczyszczalniach (13 szt), a część ( z miejscowości 
Włodzienin Kolonii) poprzez eksploatowaną przez nasz Zakład, przepompownię ścieków 
odprowadzana jest do Oczyszczalni w Głubczycach. 
Jakość oczyszczanych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Branicach do rzeki Opawa 
na bieżąco monitorowano poprzez wykonywane raz na kwartał analizy ścieków surowych 



i oczyszczonych. Stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych utrzymany 
został na poziomie roku ubiegłego tj.średnio 96%.  
Ponadto wykonywane raz w roku analizy rzeki - powyżej i poniżej wylotu z Oczyszczalni nie 
wykazały ujemnego wpływu na stan wód powierzchniowych. 
W wyniku oczyszczania ścieków w 2018 roku wytworzono na oczyszczalni 201,85 ton 
uwodnionego  osadu ściekowego,  3,51 ton skratek i  5,46 ton zawartości piaskownika. 
Osad ściekowy po przebadaniu przekazano do rolniczego wykorzystania na gruntach 
poddanych uprzednio badaniom w celu określenia dopuszczalnych dawek osadu jaką można  
stosować. 
Natomiast skratki i zawartość piaskownika przekazano do unieszkodliwienia firmie 
prowadzącej działalność w tym zakresie. 
     Prowadzenie działalności związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków 
skutkuje ciągłym mniej lub bardziej negatywnym oddziaływaniem na zasoby naturalne. 
Dlatego plany inwestycyjne Gminy należy wiązać głównie ze zmniejszeniem ujemnego 
oddziaływania na środowisko poprzez  budowę kanalizacji oraz podnosić świadomość 
mieszkańców  wypuszczających ścieki bezpośrednio do przydrożnych rowów, a które to 
powinny być odebrane przez Zakład eksploatujący stację zlewczą przy oczyszczalni 
w Branicach lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach spełniających wymogi 
ochrony środowiska. 
W.Lenartowicz z uwagi na obecność sołtysów poprosił o przedstawienie informacji jaka była 
omawiana podczas prac komisji, dotyczącej postępowania w przypadku padłych zwierząt. 
I.Kopaniecka wskazała tryb postępowania. Określiła 2 przypadki: zwierzęta padłe na drodze, 
pozostałe. 
W przypadku dróg zgłoszenia dokonuje się  u zarządcy drogi- drogi gminne w Gminie, 
powiatowe- Starostwo Powiatowe, wojewódzkie- Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
W pozostałych przypadkach- Urząd Gminy który podejmuje na podstawie zawartej umowy, 
kontakt z wyspecjalizowaną firmą. 
 
Ad. 12 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Cykowski zapytał czy taka likwidacja to duże oszczędności dla Gminy? Wskazał również 
iż biblioteki są uczęszczane przez wiele osób. 
S.Baca  w odpowiedzi powiedział iż koszt utrzymania tylko (koszty osobowe) to kwota 35tyś 
zł.  Suma wszystkich wypożyczeń w roku we wszystkich filiach to 229 . Zauważył również iż 
księgozbiory  nie są dostosowane do dzisiejszych potrzeb. Wskazał iż istnieją inne 
sprawdzone rozwiązania jak np. książka na telefon  z dowozem itp. które są rozwiązaniami 
tańszymi a bardziej sprawdzonymi. Dodatkowo środki  z oszczędności pozostaną do 
dyspozycji biblioteki w Branicach na rozwój i większą aktywność w celu zainteresowania 
czytelnika jak np. wieczory  z książką, prezentacje multimedialne, wypożyczenia e-booków 
itp. 
R.Lenartowicz zapytał co będzie z osobami tam zatrudnionymi? 
 S.Baca odpowiedział że są zatrudnione 3 osoby z czego 1 otrzymała już propozycję pracy, 
druga posiada prawa do świadczeń. 
W.Chuchla powiedział iż nie może głosować ponieważ nie miał możliwości zapoznania się 
z całą tematyką oraz nie mógł porozmawiać z Panią Dyrektor Biblioteki. 
Dodatkowo wskazał iż wg jego informacji koszty osobowe to 15 tyś zł  a nie 35 tyś zł. 
Zapytał dlaczego ma głosować „blokiem” nad wszystkimi filiami a nie każdą z osobna? 
Powiedział iż Wójt stawia Panią dyrektor biblioteki pod ścianą. 
S.Baca odpowiadając wskazał iż materiały na sesję zostały udostępnione na tyle szybko i 
w terminie, że każdy mógł się zapoznać  z materiałami i zgłosić swoje uwagi czy potrzeby np. 



zaproszenie Pani Dyrektor. Takich sygnałów nie było również podczas prac komisji 
a pojawiły się dopiero na sesji. Nie zna źródła informacji radnego iż koszty wynoszą 15 tyś zł. 
W.Lenartowicz powiedział po raz kolejny iż nie należy łączyć prac komisji ponieważ źle to 
wpływa na analizę materiałów sesyjnych. M.Nowak nawiązał do prac w komisjach i zapytał 
czy rozwiązanie dowozu książek nie będzie droższym rozwiązaniem? 
S.Baca odpowiedział iż te rozwiązania skutecznie działają w innych samorządach. Podkreślił 
iż pomysły są rozsądne ale ich realizacja może nastąpić w przypadku oszczędności. 
R.Kowalczyk nawiązał do rozmów z mieszkańcami których ta sprawa niepokoi i zasugerował 
konieczność przedstawienia rozwiązań mieszkańcom a nie tylko likwidację. 
S.Baca powiedział iż uchwała stanowi zamiar. Dopiero po niej można mówić, informować 
ponieważ bez niej nie ma tematu. Powołał przykład likwidacji Szkoły w Uciechowicach.  
W.Chuchla powiedział iż wójt może mieć swoje racje ale najlepszym rozwiązaniem byłoby 
przełożenie tej sprawy na sesję czerwcową. W odpowiedzi Wójt powiedział że nie wycofuje 
się z tego pomysłu i rozwiązania a każdy radny podczas głosowania może podjąć suwerenną 
decyzję. 
W.Chuchla powiedział iż zgłasza wniosek formalny aby nie głosować tej uchwały.  
S.Grefling odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące głosowania w tzw „bloku”- całości 
powiedział iż wnioskodawca wskazał właściwie filie oraz uzasadnił zamiar likwidacji 
wszystkich filii co nie jest naruszeniem przepisów prawa. Odnosząc się do wniosku wskazał 
iż poddanie pod głosowanie wniosku aby nie głosować nad tą uchwała byłoby podwójnym 
głosowaniem uchwały. Wskazał iż  radny może podjąć decyzję i odpowiednio głosować nad 
uchwałą która jest w porządku obrad przyjętym w głosowaniu przez radę.  
W.Lenartowicz powiedział iż jest to uchwała o zamiarze likwidacji a przed podjęciem 
uchwały o likwidacji wszelkie wątpliwości można rozwiać. Dlatego też uważa iż należy nad 
nią głosować i podjąć słuszną decyzję.  
W.Chuchla nawiązując do powyższej wypowiedzi powiedział iż dziś będzie głosował za 
podjęciem uchwały ale w przyszłości może zagłosować przeciw. Wtedy też może być 
spostrzegany jako osoba podejmująca różne decyzje. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  8      Przeciw:   6   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej 
Biblioteki  Publicznej w Branicach 

(Uchwała Nr IX/87/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
 
 
    
Ad. 13 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  14      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice 

w 2019 r.” 
(Uchwała Nr IX/88/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 14 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
S.Rzeszuciński wskazał iż uzupełniono zmiany WPF w porównaniu do projektu omawianego 
na komisjach o kwotę 500tyś zł – tzw. termomodernizacja oraz zapisy dotyczące pożyczki na 
kanalizację. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:   13     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
Nie głosował T.Sęga. 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Branice nr 
III/18/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Branice  na lata 2019-2022. 
(Uchwała Nr IX/89/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 15 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Wyszedł Radny T.Sęga: godz. 14:30 
S.Rzeszuciński wskazał zmiany  z budżecie przedstawione radnym  w projekcie uchwały. 
W.Lenartowicz zapytał o zmianę dotyczącą projektu senior plus- kwota 150tyś zł. 
I.Kopaniecka odpowiedziała iż 80% tej kwoty to środki zewnętrzne na remont i modernizację 
budynku WDK dla potrzeb seniorów. W.Lenartowicz zapytał czy w tym jest modernizacja 
ogrzewania, na co I.Kopaniecka odpowiedziała że nie gdyż modernizacja ogrzewania to inny 
projekt. W.Lenartowicz zapytał o środki 50tyż zł na organizację festynu rodzinnego, 
podkreślając że mimo złej pogody festyn był bardzo udany. I.Kopaniecka powiedziała iż to 
środki zewnętrzne na organizację tej imprezy. 
W.Lenartowicz zapytał o środki na drogę z Niekazanicach. S.Baca odpowiedział iż Gmina 
otrzymała drogę oraz środki na jej remont w miejscowości Niekazanice i dlatego też taki 
zapis w uchwale. 
R.Lenartowicz zapytał co z resztą dróg, naprawą, w gminie Branice. S.Baca odpowiedział iż 
pierwsze prace zaczną się niebawem, zakończono procedurę przetargową.  
Wyszedł Radny P.Kopeczek: godz. 14:40 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
(Uchwała Nr IX/90/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 16 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Lenartowicz zapytał czy już gmina posiada tę pożyczkę? 



S.Rzeszuciński  w odpowiedzi stwierdził iż jej oczywiście jeszcze nie posiada oraz nie ma 
gwarancji jej otrzymania. Aby jednak podejmować działania w tym przedmiocie niezbędna 
jest zgoda Rady Gminy Branice w formie uchwały. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za: 12       Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
(Uchwała Nr IX/91/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 17 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
S.Baca konieczność aktualizacji PGN wynika z faktu pozyskania dodatkowych środków 
jednak cel czyli termomodernizacja przedszkola w Branicach, nie był w niej ujęty zatem 
należy to zaktualizować. 
W.Lenartowicz zapytał czy chodzi tylko o przedszkole, w odpowiedzi S.Baca potwierdził. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:   12     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  przyjęcia aktualizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice   2016-2020 

(Uchwała Nr IX/92/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 18 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
S.Baca wskazał iż pojawił się pomysł samorządów na utworzenie klastra energii który w 
przyszłości zajmowałby się również jej wytwarzaniem. Nabór na wnioski jest ograniczony 
czasowo a sam pomysł wybiega naprzeciw w celu ograniczenia kosztów samorządów w tym 
zakresie. Samo wdrożenie to koszt ok. 15 tyś zł ale  przewidywane przyszłe oszczędności są 
dużo większe.  
Wytwarzanie energii to fermy na ziemiach klasy 5-6. 
W.Lenartowicz zapytał kto będzie przewodniczył w takim klastrze, na co wójt odpowiedział 
iż powołany zostanie zarząd. 
W.Lenartowicz zapytał czy uczestniczyć będą  w tym mogli zwykli mieszkańcy na co S.Baca 
odpowiedział  że to jest jeszcze do ustalenia, nie posiada takie informacji. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia do 
porozumienia  cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu 

Głubczyckiego” 
 (Uchwała Nr IX/93/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad.19 Wolne wnioski i informacje 



W.Chuchla zapytał czy głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotek 
odbyło się zgodnie z prawem gdyż on składał wniosek formalny aby tego nie głosować. 
S.Grefling powiedział iż głosowanie przebiegło prawidłowo gdyż wniosek dotyczył 
głosowanej uchwały a nie porządku obrad 
W.Chuchla zasugerował iż jego wniosek mimo to winien być głosowany. 
S.Grefling podkreślił i ż wniosek możliwości głosowania a nie punktu obrad. 
W tym przypadku każdy radny podejmuje własną decyzję czy i jak głosuje. 
J.Antoszczyszyn zgłosił następujące wnioski do Wójta: 
- konieczność przycięcia lip obok przystanku we Włodzieninie, 
- konieczność naprawy mostu do szkoły we Włodzieninie, 
- montaż lampy na ul. Dzbanickiej we Włodzieninie, 
- montaż oznaczenia kontrola radarowa w miejscowości Włodzienin, 
- zabezpieczenie rowu  w miejscowości Włodzienin, 
- zabezpieczenie rowu na wyjeździe z cmentarza we Włodzieninie i montaż lustra. 
J.Żłobicka (sołtys) zgłosiła problem dojazdu  do transformatora przez drogę gminną 
w Jędrychowicach- działka 33/1 z powodu blokady usypanej z piasku przez jednego 
z mieszkańców co uniemożliwiło pracę pracowników TAURON-u. 
M.Nowak zgłosił problem dziur na drodze powiatowej w miejscowości Branice obok posesji 
p. Malinowskiej.  Zapytał o termin rozpoczęcia prac na ul. Grunwaldzkiej. 
Wyszedł Radny W.Chuchla- godz. 15.05 
W.Lenartowicz zgłosił problem ciągle świecących lamp  na ul. Skłodowskiej, powiedział iż 
warto pomyśleć o udrożnieniu i utworzeniu drogi rowerowej w kierunku tamy,  wskazał 
konieczność analizy problemu powstałych i powstających dziur na drodze Lewice-Zubrzyce, 
podkreślił i ż należałoby już rozpocząć akcję koszenie poboczy. 
S. Cokot (sołtys) wskazała problem z montażem orynnowania na przystanku we 
Włodzieninie, konieczność montażu 3 tablic ogłoszeń we Włodzieninie, konieczność montażu 
nowych skrzynek pocztowych obok kościoła we Włodzieninie. 
S.Baca odpowiadając: wycinka i przycięcie lip obok przystanku we Włodzieninie 
zaplanowana jest na jesień z uwagi na  brak możliwości wykonania w obecnym czasie, koszt 
remontu mostu do szkoły to około 500tyś zł  i jest możliwy dopiero w przypadku pozyskania 
środków, wszelkie naprawy dróg, rowów w pasie drogi powiatowej należy kierować 
w ramach interpelacji do powiatu, podobnie montaż lustra przy drodze powiatowej, sprawa 
blokowania drogi w miejscowości Jędrychowice będzie wyjaśniana ale problemem jest to iż 
prowadzi to miejsca w którym obowiązuje zakaz wstępu z uwagi na prowadzoną tam przez 
rolnika produkcję- będzie analizowana, remonty dróg po pracach kanalizacyjnych rozpoczną 
się po oddaniu ich i zakończeniu prac, część dróg również powiatowych jest obecnie 
w dyspozycji firmy DROBUD z uwagi na trwające prace. Remont drogi ul. Grunwaldzka- 
rozpocznie się w sierpniu, świecące lampy na ul. Skłodowskiej to własność i kompetencja 
TAURON ( nie są w systemie oświetlenie i Gmina nie ponosi kosztów z tego tytułu), drogi 
rowerowe w tym droga w kierunku tamy to plan na przyszłość, problem na drodze Lewice- 
Zubczyce został zgłoszony i podjęte zostaną działania, rozpoczęcie akcji koszenie poboczy 
jest opóźnione o 3 tygodnie z uwagi na awarię sprzętu- w pierwszej kolejności główne drogi, 
skrzynki pocztowe- informacja z poczty polskiej brak środków na wymiany skrzynek, zakup 
tablic informacyjnych – konieczność zaplanowania w kolejnym budżecie, obecnie nie były 
planowane, montaż orynnowania przystanku we Włodzieninie zostanie zlecona 
pracownikowi.  
W.Lenartowicz powiedział iż rozpoczęły się pierwsze prace obok szpitala i wycięto gałęzie 
ale nikt ich nie uprzątnął. W odpowiedzi Wójt powiedział iż prace nie zostały jeszcze 
ukończone ale zwróci uwagę na konieczność utrzymania czystości. 



Przewodnicząca Rady  B.Dyląg poinformowała iż wychodząc naprzeciw potrzebom Gminy  
oraz odpowiadając na wniosek Wójta Gminy informuje iż sesja czerwcowa odbędzie się 
28.06.2019r. o godzinie 11:00. W związku z faktem iż istnieje prawdopodobieństwo 
konieczność podjęcia decyzji w sprawie opłat za gospodarkę odpadami, być może Wójt 
będzie wnioskował  o zwołanie sesji  w trybie art. 20 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym. Oczywiście radni będą informowani i zawiadamiania na bieżąco i w 
ustawowych terminach. 
Ad. 20 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława 
Dyląg zamknęła sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono godz. 15:20 
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 
 



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

3.
Wniosek	Wójta	o	wprowadzenie	do	porządku	obrad	punktu:	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia
woli	przystąpienia	do	porozumienia	cywilnoprawnego	o	ustanowieniu	Klastra	Energii	"Powiatu
Głubczyckiego"

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	13:09:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 13

LICZBA	OBECNYCH 14 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 1 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 1

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł ZA

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz WSTRZYMAŁ	SIĘ



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

3 Wniosek	Wójta	o	wprowadzenie	do	porządku	obrad	punktu:	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia
aktualizacji	Planu	Gospodarki	Niskoemisyjnej	dla	Gminy	Branice	2016-2020.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	13:08:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 13

LICZBA	OBECNYCH 14 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 1 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 1

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech NIE	ODDAŁ	GŁOSU

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł ZA

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz ZA



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

3.. Przyjęcie	porządku	obrad

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	13:12:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 14

LICZBA	OBECNYCH 14 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 1 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł ZA

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz ZA



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

4 Przyjęcie	protokołu	z	poprzedniej	sesji

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	13:13:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 13

LICZBA	OBECNYCH 14 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 1 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 1

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł ZA

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław WSTRZYMAŁ	SIĘ

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz ZA



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

12 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zamiaru	likwidacji	filii	Gminnej	biblioteki	Publicznej	w	Branicach.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	14:27:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 8

LICZBA	OBECNYCH 14 GŁOSY	PRZECIW 6

LICZBA	NIEOBECNYCH 1 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef PRZECIW

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech PRZECIW

4 Cykowski	Wiesław PRZECIW

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam PRZECIW

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł ZA

9 Kowalczyk	Roman PRZECIW

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej PRZECIW

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz ZA



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

13 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	przyjęcia	„Programu	opieki	nad	zwierzętami	oraz	zapobiegania
bezdomności	zwierząt	na	terenie	Gminy	Branice	w	2019	r.”

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	14:28:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 14

LICZBA	OBECNYCH 14 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 1 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł ZA

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz ZA



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

GŁOSOWANIE

14 Podjęcie	Uchwały	zmieniającej	uchwałę	Rady	Gminy	Branice	nr	III/18/18	z	dnia	17	grudnia	2018r.	w
sprawie	uchwalenia	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	Branice	na	lata	2019-2022.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	14:31:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 13

LICZBA	OBECNYCH 14 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 1 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 1

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł ZA

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz NIE	ODDAŁ	GŁOSU



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

15 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zmiany	w	budżecie	gminy.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	14:40:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 12

LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz NIEOBECNY



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

16 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zaciągnięcia	pożyczki.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	14:43:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 12

LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz NIEOBECNY



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

17 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	aktualizacji	Planu	Gospodarki	Niskoemisyjnej	dla	Gminy	Branice
2016-2020

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	14:45:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 12

LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz NIEOBECNY



Protokół	głosowania
z	dnia	20-05-2019

Sesja	IX/19	Rady	Gminy	Branice	-	20	maj	2019r.

GŁOSOWANIE

18 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	wyrażenia	woli	przystąpienia	do	porozumienia	cywilnoprawnego	o
ustanowieniu	Klastra	Energii	"Powiatu	Głubczyckiego"

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-05-20	14:52:00

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 12

LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0

	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS

1 Antoszczyszyn	Józef ZA

2 Barski	Mirosław ZA

3 Chuchla	Wojciech ZA

4 Cykowski	Wiesław ZA

5 Dyląg	Bogusława ZA

6 Herbut	Adam ZA

7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA

8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY

9 Kowalczyk	Roman ZA

10 Lenartowicz	Roman ZA

11 Lenartowicz	Władysław ZA

12 Nowak	Maciej ZA

13 Nowak	Artur NIEOBECNY

14 Pączko	Iwona ZA

15 Sęga	Tadeusz NIEOBECNY



Polska: 5,8% 6,1% 6,1% - - - - - - - - - -

woj. Opolskie: 6,3% 6,6% 6,4% - - - - - - - - - -

Grudzień 2018 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

o 1472 1597 1587 1505

k 871 932 914 860

o 213 226 234 216

k 132 142 147 136

o 200 221 207 195

k 118 123 116 105

o 738 810 804 768

k 445 483 472 447

o 321 340 342 326

k 176 184 179 172

Głubczyce

Kietrz

:

Stan bezrobocia w powiecie głubczyckim

w ujęciu gminnym w 2019 roku

Wyszczególnienie

Powiat ogółem

Baborów

Branice

10,1%
stopa bezrobocia 

w powiecie
-- -10,0% - -9,5% - - - - -



Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

Powiat ogółem 1524 869 220 125 1304 744 33 20 771 443 901 558

Gmina (w tym miasto)

Baborów 219 138 29 20 190 118 4 2 91 58 138 90

Branice 202 109 42 22 160 87 2 1 202 109 113 64

Głubczyce 772 450 105 58 667 392 17 11 331 202 443 291

Kietrz 331 172 44 25 287 147 10 6 147 74 207 113

Miasto

Baborów 128 80 23 15 105 65 3 1

Głubczyce 440 247 61 31 379 216 13 8

Kietrz 184 98 24 15 160 83 5 3

Długotrwale 

bezrobotni

Poziom bezrobocia w powiecie głubczyckim

stan na dzień 26.03.2019 r.

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych
Bezrobotni z prawem 

do zasiłku

Bezrobotni bez prawa 

do zasiłku

Zwolnieni z przyczyn 

dot. zakł. pracy

Bezrobotni 

zamieszkali na 

wsi



Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

Powiat ogółem 1524 869 111 55 287 138 209 103 250 143 220 140 447 290

% 100% 7,3% 18,8% 13,7% 16,4% 14,4% 29,3%

Gmina (w tym miasto)

Baborów 219 138 10 7 39 24 31 15 31 22 28 18 80 52

Branice 202 109 17 11 35 13 28 12 36 20 28 15 58 38

Głubczyce 772 450 61 27 159 78 95 49 147 83 103 73 207 140

Kietrz 331 172 23 10 54 23 55 27 36 18 61 34 102 60

Miasto

Baborów 128 80 8 6 25 15 19 7 19 13 8 7 49 32

Głubczyce 440 247 27 11 95 40 49 23 94 51 66 48 109 74

Kietrz 184 98 13 9 35 16 28 15 21 11 32 20 55 27

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w powiecie głubczyckim

stan na dzień 26.03.2019 r.

Wyszczególnienie
Razem do 1 m-ca 1 - 3 m-cy 3 - 6 m-cy 6 - 12 m-cy 12 - 24 m-cy 24 i więcej



Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

Powiat ogółem 1524 869 171 119 399 300 298 188 309 166 347 96

% 100% 11,2% 26,2% 19,6% 20,3% 22,8%

Gmina (w tym miasto)

Baborów 219 138 24 17 62 48 40 29 42 28 51 16

Branice 202 109 17 15 44 33 38 20 47 23 56 18

Głubczyce 772 450 95 67 201 146 173 111 160 82 143 44

Kietrz 331 172 35 20 92 73 47 28 60 33 97 18

Miasto

Baborów 128 80 6 5 46 35 23 17 27 16 26 7

Głubczyce 440 247 43 29 116 85 113 65 89 45 79 23

Kietrz 184 98 19 12 53 40 29 18 31 17 52 11

Bezrobotni według grup wiekowych w powiecie głubczyckim

stan na dzień 26.03.2019 r.

Wyszczególnienie
Razem 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 i więcej



Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

Powiat ogółem 1524 869 102 74 245 180 165 126 456 218 556 271

% 100% 6,7% 16,1% 10,8% 29,9% 36,5%

Gmina (w tym miasto)

Baborów 219 138 15 11 37 30 23 16 67 36 77 45

Branice 202 109 10 8 26 19 20 18 66 32 80 32

Głubczyce 772 450 53 36 141 105 91 68 211 93 276 148

Kietrz 331 172 24 19 41 26 31 24 112 57 123 46

Miasto

Baborów 128 80 11 9 20 16 15 11 37 19 45 25

Głubczyce 440 247 35 23 77 50 54 40 106 42 168 92

Kietrz 184 98 19 14 26 17 19 14 62 32 58 21

Bezrobotni według wykształcenia w powiecie głubczyckim

stan na dzień 26.03.2019 r.

Wyszczególnienie
Razem

Wykształcenie

wyższe
policealne i średnie 

zawodowe

średnie 

ogólnokształcące
zawodowe

gimnazjalne i 

poniżej



Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

Powiat ogółem 1524 869 269 195 358 232 245 137 252 105 162 53 61 20 177 127

% 100% 17,7% 23,5% 16,1% 16,5% 10,6% 4,0% 11,6%

Gmina (w tym miasto)

Baborów 219 138 44 37 46 33 41 29 32 10 23 8 8 5 25 16

Branice 202 109 27 23 53 33 39 15 24 12 35 14 12 2 12 10

Głubczyce 772 450 147 103 178 113 115 64 142 68 65 21 24 8 101 73

Kietrz 331 172 51 32 81 53 50 29 54 15 39 10 17 5 39 28

Miasto

Baborów 128 80 28 23 28 20 21 13 17 6 17 5 7 5 10 8

Głubczyce 440 247 82 57 106 63 61 31 80 37 41 16 15 4 55 39

Kietrz 184 98 31 20 54 33 25 15 24 7 23 6 6 3 21 14

bez stażu

Bezrobotni według stażu pracy w powiecie głubczyckim

stan na dzień 26.03.2019 r.

Wyszczególnienie
Razem do 1 roku 1 - 5 lat 5 - 10 lat 10 - 20 lat 20 - 30 lat 30 lat i więcej


