
Protokół Nr XIV/19  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 16 września 2019r., od godz. 13.00 do godz. 15:45 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych. 
Nieobecni Radni: Artur Nowak, Adam Herbut (do godziny 14:32 nieobecny Władysław 
Lenartowicz od 14:30 nieobecny Roman Kowalczyk) 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Katarzyna Herbut- Z-ca Wójta, 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice. 
Marek Froelich- Prezes Izby Rolniczej w Opolu,  
Krzysztof Kinal- Dyrektor SP we Włodzieninie, 
Marzena Barszczewska- dyrektor Przedszkola Publicznego w Branicach, 
Danuta Krupa- Dyrektor Przedszkola Publicznego we Włodzieninie, 
Teresa Jaroszewicz- Dyrektor Katolickiego Przedszkola Sióstr Maryi Niepokalanej w 
Branicach, 
Magda Gumienna- Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ ZIARENKO” 
 Stefan Grefling – Radca Prawny. 
Sołtysi 
 
Porządek obrad. 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz 

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania izb rolniczych na terenie Gminy  
       Branice i Województwa Opolskiego. 
11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności placówek oświatowych: 
 a) Szkoła Podstawowa w Branicach, 
 b) Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, 
 c) Publiczne Przedszkole w Branicach, 
 d) Publiczne Przedszkole we Włodzieninie, 
 e)Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. 
 f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ZIARENKO” 
12. Informacja Wójta Gminy Branice z realizacji budżetu Gminy za I półrocze. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność  
     Wójta Gminy Branice. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 lipca 2019r. na działalność  
     Wójta Gminy Branice. 
15. Podjęcie Uchwały  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych,  
      prowadzonych przez Gminę Branice i określenia granic obwodów publicznych szkół  
      podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach oraz Szkoły  
      Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej biblioteki Publicznej w Branicach. 



17.  Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 216/2 w miejscowości  
       Wysoka). 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 252 w miejscowości  
       Dzierżkowice). 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 764/2 w miejscowości  
       Branice). 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 211 w miejscowości  
       Posucice). 
21. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 209 w miejscowości  
       Posucice). 
22. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 179 w miejscowości  
       Posucice). 
23. Podjęcie Uchwały w  sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki  
      Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach. 
24. Podjęcie Uchwały w  sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki  
      Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodzieninie. 
25. Wolne wnioski i informacje. 
26. 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 12  Radnych oraz stwierdziła prawomocność obrad.  
 
Ad. 3 
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad. 
S.Baca zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 21: Podjęcie Uchwały w sprawie 
dzierżawy nieruchomości (działka nr 209 w miejscowości  Posucice) z uwagi na zamianę 
okoliczności w postaci wpływu wniosku o zakup przedmiotowej nieruchomości.  
 
Przewodnicząca  poddała pod  głosowanie wniosek Wójta: 
Za:   12          Przeciw:   0           wstrzymało się:0 
Wniosek został przyjęty 
  
Przewodnicząca odczytała wniosek wójta z dnia 12.09.2019r. o wprowadzenie do porządku 
obrad nowego punktu: podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
Przewodnicząca  poddała pod  głosowanie wniosek Wójta: 
Za:   12          Przeciw:   0           wstrzymało się:0 
Wniosek został przyjęty 
 
Przewodnicząca obrad odczytała nowy porządek obrad i poddała pod głosowanie. 
Za:     12        Przeciw:   0           wstrzymało się:0 
Przyjęto  porządek obrad. 
Porządek obrad. 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji. 
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 



6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz 
o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 

7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania izb rolniczych na terenie Gminy  
       Branice i Województwa Opolskiego. 
11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności placówek oświatowych: 
 a) Szkoła Podstawowa w Branicach, 
 b) Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, 
 c) Publiczne Przedszkole w Branicach, 
 d) Publiczne Przedszkole we Włodzieninie, 
 e)Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. 
 f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ZIARENKO” 
12. Informacja Wójta Gminy Branice z realizacji budżetu Gminy za I półrocze. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność  
     Wójta Gminy Branice. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 lipca 2019r. na działalność  
     Wójta Gminy Branice. 
15. Podjęcie Uchwały  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych,  
      prowadzonych przez Gminę Branice i określenia granic obwodów publicznych szkół  
      podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach oraz Szkoły  
      Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie. 
16. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej biblioteki Publicznej w Branicach. 
17.  Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 216/2 w miejscowości  
       Wysoka). 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 252 w miejscowości  
       Dzierżkowice). 
19. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 764/2 w miejscowości  
       Branice). 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 211 w miejscowości  
       Posucice). 
21. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 179 w miejscowości  
       Posucice). 
22. Podjęcie Uchwały w  sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki  
      Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach. 
23. Podjęcie Uchwały w  sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki  
      Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodzieninie. 
24. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
25. Wolne wnioski i informacje. 
26. Zakończenie sesji 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 28 czerwca 2019r. 
Za:     12        Przeciw:  0           Wstrzymało się:   0 
Protokół z sesji został przyjęty. 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy, która odbyła się 10 lipca 2019r. 
Za:     12        Przeciw:  0           Wstrzymało się:  0  
Protokół z sesji został przyjęty. 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy, która odbyła się  21 sierpnia  2019r. 
Za:    11         Przeciw:  0           Wstrzymało się: 0   
Marta Humeniuk-Wiśniewska nie oddała głosu. 



Protokół z sesji został przyjęty. 
Ad. 5 Informacja Wójta Gminy Branice.  

              Przez ostatnie tygodnie od ostatniej sesji odbył szereg spotkań, które były 
ukierunkowane na działania w sferze zarządzania bieżącymi sprawami Gminy Branice. 
             Reprezentował gminę na spotkaniach z Samorządem : Województwa Opolskiego, 
Starostwa Powiatowego, reprezentował Urząd w wielu uroczystościach w tym 
uroczystościach dożynkowych  w Uciechowicach  (dożynki Gminne). Odbył również wiele 
spotkań  z przedsiębiorcami. 

Ad. 6 
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Branice. 

• Korespondencja do Rady: 

2019-07-22 
Elżbieta i Henryk  
Nowak 

skarga na działalność wójta- zawyżony koszt przyłącza 
kanalizacji 

2019-08-01 Wody Polskie postanowienie w sprawie projektu regulaminu 

2019-08-07 
Elżbieta i Henryk  
Nowak 

odwołanie od zapłaty faktury korygującej (w sprawie 
skargi) 

2019-08-14 Bili ński Bogusław 
informacja o skierowaniu do Wójta pisma w sprawie 
umorzenia podatku od nieruchomości 

2019-08-28 KPP Głubczyce 
wniosek do Wójta i do wiadomości RG- dofinansowanie 
służb ponadnormatywnych 

2019-08-28 KPP Głubczyce 
wniosek do Wójta i do wiadomości RG- dofinansowanie 
zakup samochodu 

2019-08-29 Wójt Gminy Branice informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 

2019-09-11 
Elżbieta i Henryk  
Nowak pismo w sprawie protokołów komisji skarg 

 
• 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: 
     - reprezentowanie Rady podczas uroczystości pod nazwą powitanie lata w Branicach i we  
       Włodzieninie, 
     -  reprezentowanie Rady podczas Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych  
         w Branicach, 
     -  reprezentowanie Rady podczas obchodów 100-lecia obchodów Policji w Głubczycach, 
     - reprezentowanie Rady podczas uroczystości dożynkowych- Dożynki Gminno- 
        Powiatowe w Głubczycach, 
     - reprezentowanie Rady podczas uroczystości otwarcia parkingu w Specjalistycznym   
        Szpitalu im. Ks. Biskupa Nathana w Branicach. 
     - reprezentowanie Rady podczas dożynek Gminnych w Uciechowicach. 
 
Ad. 7 
P.Kopeczek  poinformował, że Komisja Lokalno - Rolno spotkała się raz w ramach komisji 
wspólnej i pracowała nad porządkiem dzisiejszych obrad . 



M.Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Budżetowo – Oświatowa na 
posiedzeniu zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji  oraz przeprowadziła wizytacje 
placówek oświatowych. 
M.Nowak poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna  dokonała 
analizy zamówień publicznych prowadzonych przez Gminę Branice oraz analizę informacji z 
wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 
I.Pączko poinformowała iż w okresie między sesyjnym Komisja Skarg Wniosków i Petycji  
prowadziła 2 postępowania w sprawie skarg. Postępowania zostały zakończone i do Rady 
skierowano projekty uchwał w tej sprawie, które znajdują się w dzisiejszym porządku obrad- 
pkt. 13 i pkt. 14. 
 
Ad. 8 
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję pkt 8 obrad. 
Przewodnicząca poinformowała iż  na ostatniej sesji nie złożono żadnych interpelacji.   
W okresie międzysesyjnym  Radny Józef Antoszczyszyn złożył 1 interpelację  składającą się 
z 5 punktów: 
1. Wykonanie łapacza wody we Włodzieninie- obok posesji państwa Szelińskich-  
ul.Ogrodowa 
2. Zainstalowanie lampy we Włodzieninie przy posesji Państwa Cokot ul. Ogrodowa 
3. Zainstalowanie lustra  we Włodzieninie przy posesji państwa Kalder- ul. Głubczycka 
4. Udrożnienie kanału burzowego we Włodzieninie obok banku 
5. Wykonanie odpływu wód opadowych z boiska szkolnego we Włodzieninie. 
Radny otrzymał odpowiedź w terminie. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
 
 
Ad.9 
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
W.Chuchla złożył 2 interpelacje: 
1. Dofinansowanie kursów PKS zgodnie z informacjami Rządu  w sprawie dofinansowań 
kursów oraz działań na rzecz przywrócenia kursu Branice -Głubczyce  w godzinach 
wieczornych. 
2. Wskazanie czy umowa na odbiór odpadów sanitarnych przewiduje deratyzację oraz 
ewentualnie jak wygląda sprawa deratyzacji. 
W związku z faktem iż w punkcie wolne wnioski  i informacje wójt udzielił odpowiedzi na te 
zagadnienia Radny wycofał złożone interpelacje. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję 
 
Ad. 10 
Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania izb rolniczych na terenie Gminy  
Branice i Województwa Opolskiego. 
Informacja przedstawiona na piśmie- stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Prezes Izby Rolniczej dodatkowo wskazał iż delegatami z Gminy Branice są: Bartoszewski 
Jan, Smoluch Kamil.  
Następnie odbyła się dyskusja w której prezes wskazał najważniejsze zadania. Z uwagi na 
kontrowersje w sprawie odtwarzania dróg transportu rolnego  poinformował iż nie należy to 
do kompetencji Izby i Izba nie posiada środków na taki cel. Pan Bartoszewski przedstawił 
swoje spostrzeżenia w postaci braku dróg oraz złej infrastruktury mi. Zły stan drogi 
wojewódzkiej nr 419 oraz braku jakichkolwiek inwestycji  w tym przedmiocie z naciskiem na 
fakt iż zdarzają się sytuacje w której rolnicy przekazujący  płody np. buraki są „nękani” przez 
różne służby z uwagi na niszczenie dróg przez rolników.  W dalszej części Wójt skierował 
prośbę do prezesa o to by lobbował i działał w kierunku dofinansowań dla małych rolniczych 



gmin w których jest większość  gruntów ornych a jakiekolwiek inwestycje i pozyskanie 
inwestorów jest utrudnione. To brak dochodów dla takich Gmin i problem z ich rozwojem. 
Prezes Izby Rolniczej przyznał iż nie znał tego problemu i jak najbardziej będzie czynił 
wszystko co jest możliwe  by pomóc takim gminom.  

Ad.11 
 Udzielenie informacji dotyczącej działalności placówek oświatowych 
 

a) Szkoła Podstawowa w Branicach, 
 

I.  Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Marii 
Dąbrowskiej 

                      w Branicach za okres od 1.01.2019 do 31.07.2019 r. 
 

W skład Szkoły wchodzą: szkoła podstawowa, oddziały gimnazjalne, świetlica 
szkolna i stołówka. W stałym zarządzie  jest budynek szkoły podstawowej, budynek 
gimnazjum oraz hala sportowa.  

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2018/2019 realizuje  338 uczniów  (Szkoła 
Podstawowa – 272, Gimnazjum- 66), tworząc 19 oddziałów (SP – 16, Gimnazjum -3),  ze 
stołówki szkolnej korzysta ok. 245 osób.  Szkoła zatrudnia 34 pracowników na stanowiskach  
pedagogicznych i 13 osób na stanowiskach niepedagogicznych.   

Ogólne wykonanie budżetu Szkoły za okres od 01.01.2019 do 31.07.2019  wynosi 
2.440.685,53 w tym 70.401,00 stanowi dochód z usług (wpłaty za obiady),   145.642,00 
przeznaczono na  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych.  

Budżet jednostki wydatkowano na:  
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości- 1.976.308,15;  
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP) -79.756,92  
•  wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości -384.620,46. 

 W ramach zadań statutowych kwoty planowane w budżecie przeznaczone są przede 
wszystkim  na:  

• zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. materiały biurowe,  materiały do napraw, 
środki czystości, farby do malowania, druki szkolne, żarówki, itp.)- 15.810,11,  

• zakup środków żywnościowych (zgodnie z dochodem)- 70.401,00,  
• zakup pomocy naukowych- 3.230,00,  
• energię cieplną, elektryczna, gaz oraz wodę – 138.759,34,  
• zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)- 260,00,  
•  usługi związane z działalnością placówki ( m.in. naprawy i drobne remonty, 

odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, przeglądy techniczne i konserwacje, 
naprawy sprzętu, wywóz śmieci) -11.851,06,  

•   zakup usług telekomunikacyjnych (telefonicznej i internetowej)- 1.834,65,  
• podróże służbowe- 2.503,63,  
• różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie budynków) 245,15,   
• świadczenia socjalne pracowników i emerytów -125.721,54,  
•  podatek od nieruchomości-640,77,  
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-4.973,00,  
• szkolenie pracowników – 3.445,40,  
•  doskonalenie  zawodowe nauczycieli- 4.944,81.   

 
II.  Stan techniczny szkoły 

Wyremontowana przez Urząd Gminy została toaleta dziewcząt w budynku szkoły 
podstawowej, a obecnie w trakcie modernizacji jest kuchnia.   Niestety z braku funduszy po 
raz drugi wnioskowałam do sanepidu o przesunięcie do 31 sierpnia 2020 r. malowania ścian 
korytarza na pierwszym piętrze w budynku gimnazjum i klatek schodowych w tymże 
budynku oraz klatki schodowej przy wejściu na widownię do hali sportowej. Po raz pierwszy 



o przesunięcie terminu wnioskowałam w sprawie remontu wejścia do piwnicy w kuchni 
szkolnej oraz stanowiska wstępnej obróbki ziemniaków. Malowania wymagają również klasy 
204 G, 205 G, 206 G, 207 G i  20 SP. Istnieje potrzeba wymiany blatów ławek szkolnych        
w części klasach 19 G, 18 G, 17, 20 SP, 18 SP,  w klasach 15, 18 i 20 SP brakuje 
zaciemnienia okien, co uniemożliwia przez część roku używania multimediów, remontu 
wymagają podłogi w klasach 19G, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 w SP. Konieczny jest remont 
łazienki chłopców  w starej części szkoły przynależnej do budynku gimnazjum, ponieważ 
rury w ścianie sączą wodę. Remontu wymaga elewacja budynku szkoły podstawowej od 
strony wejścia głównego i hali sportowej oraz taras wewnętrzny w budynku szkoły 
podstawowej.  Należy uzupełnić odgromienie na części dachu nad salą sportową. Potrzebne 
jest doposażenie klas w sprzęt TIK. Do realizacji do końca grudnia pozostaje spełnienie 
wymogów przeciwpożarowych dotyczących instalacji hydrantów wewnętrznych DN-25, 
ponieważ nie spełniają parametrów wydajności i ciśnienia. W celu poprawy w/w parametrów 
zostały usunięte zawory zmniejszające przepływ wody. W najbliższym czasie dokonany 
zostanie ponowny pomiar ciśnienia w hydrantach i to pokaże, czy powzięte kroki są 
wystarczające.  

Przy wsparciu finansowym Rady Rodziców został zmodernizowany monitoring          
w szkole. Zakupione zostały dwa nowe rejestratory, dyski i 7 nowych kamer. Monitoringiem 
objęto 4 nowe obszary w budynku szkoły podstawowej.  

 
III.  Projekty i programy edukacyjne.  

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Branicach drugi rok uczestniczyli        
w realizacji projektu finansowanego ze środków UE w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 
2014-2020 „Odkrywcy sekretów nauki” dla klas 1-4. W ramach tego projektu uczniowie brali 
udział w  zajęciach „Formuła sukcesu” prowadzonych przez edukatorów Zaczarowanego 
Świata z Opola, podczas których zostali wprowadzeni w świat fizyki - eksperymentowali         
z prądem i magnesami. Byli na wyjazdach edukacyjnych  w Teatrze Lalki w Opolu, w Jura 
Parku w Krasiejowie, gdzie poznawali  dzieje Ziemi i ewolucji człowieka oraz w Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu.   

Czworo nauczycieli realizuje program aktywizacji sportowej uczniów „Szkolny Klub 
Sportowy”- finansowany przez Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”, w ramach którego 
uczniowie mieli 8 godzin  w tygodniu dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego.              
W pierwszym semestrze dokończono realizację projektu „Zdrowa ja”-finansowanego przez 
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.  Projekt badał aktywność fizyczną 15-letnich 
dziewcząt oraz szerzył wiedzę na temat zdrowego trybu życia . W zorganizowanym dla 
opiekunów projektów konkursie „Zdrowi My”  opiekun programu z Branic zajął 3 miejsce        
i wygrał dla młodzieży lekcję wychowania fizycznego z mistrzem. 30  kwietnia 2019r.  na 
lekcję z dziewczętami przyjechała brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w wioślarstwie 
w czwórce podwójnej w Rio de Janeiro 2016 Pani JOANNA HENTKA. W lekcji 
uczestniczyła także młodzież z SP we Włodzieninie.  

Łącznie w realizację projektów edukacyjnych i sportowych zaangażowanych było 9 
nauczycieli oraz  160 uczniów.   

Po raz kolejny we współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Głubczycach     
i Agencją Rynku Rolnego w Opolu szkoła uczestniczyła w programie „Program dla szkół”- 
dawna  „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” - propagującym zdrowe nawyki żywieniowe. 
Program ten skierowany był w roku szkolnym 2018/2019 do  szerszej grupy uczniów               
i obejmował klasy I – V szkół podstawowych. Jego celem jest długoterminowa zmiana 
nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ilości owoców i warzyw w 
ich codziennej diecie. Uczniom klas I-V trzy razy w tygodniu udostępniane są darmowe 
owoce, warzywa i soki, mleko lub jogurty przygotowane do bezpośredniego spożycia.             
Z programu finansowanego ze środków UE przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa skorzystało 169 uczniów. 

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w projekcie 
„Śniadanie Daje Moc”, w ramach którego uczniowie klas 1-3 zapoznali się z zasadami 



zdrowego odżywiania. 8 listopada w Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania 
dzieci z edukacji wczesnoszkolnej wspólnie przygotowały i spożyły śniadanie. Program 
również ma na celu kształtowanie u  najmłodszych właściwych nawyków żywieniowych.  

16 października 2018 uczniowie klas I-III brali udział w akcji „Ratujemy i uczymy 
ratować”, czyli biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej przez jak największą liczbę osób. Była to akcja organizowana przez J. Owsiaka      
i polegała na wykonywaniu przez 30 minut na fantomach podstawowych czynności 
ratujących życie, czyli uciśnięć i wdechów.  

Szkoła brała udział we wspólnym śpiewaniu Hymnu z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, akcji pod patronatem Prezydenta RP, na którym gościliśmy przedszkole w 
Branicach.    

W dniach 7-8 marca 2019r. w naszej szkole z inicjatywy Wójta Gminy Branice           
w ramach projektu Nauka dla Ciebie gościł Naukobus z Centrum Nauki Kopernika                 
w Warszawie. Podróżujący nim edukatorzy naukowi przywieźli 20 mobilnych  
interaktywnych eksponatów, które pomogły odkryć naszym uczniom tajemnice wielu zjawisk 
ze świata przyrody. Naukobus odwiedzili wszyscy uczniowie szkoły. Na zajęciach                   
z edukatorami gościliśmy szkołę i przedszkole z Włodzienina oraz przedszkola z Branic. 

 
IV.  Konkursy przedmiotowe i artystyczne 

Jak co roku uczniowie brali udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu. W szkolnym etapie tych konkursów 
udział wzięło 27 uczniów ze szkoły podstawowej i 28 z gimnazjum. Największym sukcesem 
edukacyjnym było zdobycie przez uczennicę naszej szkoły tytułu laureata  
w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego. Uczniowie brali udział w konkursach         
z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, biologii, matematyki 
na etapie gminnym zdobywając  w  nich  czołowe miejsca, jednak poza konkursem z języka 
niemieckiego bez awansu do etapu wojewódzkiego. Poniższe tabele przedstawiają wyniki 
naszych uczniów w w/w konkursach przedmiotowych. 

 
Podsumowanie etapu gminnego konkursów przedmiotowych w gimnazjum w roku szkolnym 
2018/2019 

II etap konkursów przedmiotowych odbywał się w Gimnazjum nr 1 w Głubczycach. Wyniki 
uczniów przedstawia tabela: 

N r Nazwa konkursu Data Liczba uczniów 
biorących udział 

Klasa Miejsce 

1. Konkurs polonistyczny 23.01.2019r. 3 III 
 

2, 3, 4 

2. Konkurs matematyczny 18.01.2019r. 2 III 
 

4, 8 

3. Konkurs języka angielskiego 15.01.2019r. 2 III 
 

2, 9 

4. Konkurs języka niemieckiego 17.01.2019r. 1 
 

III 1 

5. Konkurs biologiczny 22.01.2019r. 2 III 
 

2, 3 

6. Konkurs historyczny 24.01.2019r. 1 
 

III 5 

 

Wyniki etapu gminnego konkursów przedmiotowych w SP w roku szkolnym 2018/2019 

II etap konkursów przedmiotowych odbywał się w Szkole Podstawowej w Branicach, poza 
językiem niemieckim.  Wyniki uczniów przedstawia tabela: 



N r Nazwa konkursu Data Uczniowie 
biorący udział 

Klasa Miejsce 

1. Konkurs historyczny 07.01.2019r. 4 VIII, VII, VI 1, 3, 4, 6 

2. Konkurs języka polskiego 08.01.2019r. 2 VIII 
 

2, 3 

3. Konkurs matematyczny 10.01.2019r. 1 VIII 1 

4. Konkurs języka angielskiego 11.01.2019r. 4 VIII, VI 
 

1, 2, 4, 5 

 
 
Wielu uczniów wzięło udział w konkursie organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski „Opolska mama ma moc”. 12 grudnia 2018r. szesnaścioro nagrodzonych 
uczestniczyło w gali rozdania nagród w Urzędzie Marszałkowskim  
w Opolu. Zorganizowana została II Gminna Olimpiada Wiedzy o Sporcie, którą wygrali 
uczniowie szkoły w Branicach. Uczennice naszej szkoły wzięły udział w XXX Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”, organizowanym przez Hufiec ZHP                
w Głubczycach, jedna z nich zajęła trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Uczniowie 
zdobyli czołowe miejsca w konkursie recytatorskim w Baborowie 2018 oraz Głubczycach 
2019 w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej.  

Uczniowie mogli również spróbować swoich sił w konkursach szkolnych. Na uwagę 
zasługują organizowane corocznie od 16 lat konkursy plastyczne z okazji Święta 
Niepodległości i profilaktyki oraz recytatorski.  
 

 
 
 

V. Zespoły wokalne i taneczne 
 

W szkole działają zespoły wokalne SZAG i MINI SZAG  oraz zespoły taneczne 
Impuls i Kaprys. Uczniowie z tych zespołów wielokrotnie reprezentowali Szkołę i Gminę na 
różnych uroczystościach o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i 
międzynarodowym.  
Soliści i zespoły SZAG i MINI SZAG uświetniali swoimi występami wszystkie uroczystości 
szkolne. Poza nimi:  

• dożynki w Branicach 2018,  
• uroczystości mszy odpustowej w Boboluszkach, Bliszczycach,  
• Mikołajkowy Gminny Jarmark Świąteczny,   
• VI pałacowe polsko-czeskie kolędowanie w Wysokiej,  
• koncert w święto Trzech Króli w Boboluszkach,  
• WOŚP,  
• występy w domach pomocy społecznej w Boboluszkach i Bliszczycach, 
• udział we wrześniu 2018r. w  XVIII Powiatowym Konkursie Piosenki Baborów 2018r.- 

zdobyli trzy drugie i dwa trzecie miejsca,   
• w październiku 2018 r. udział w III Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej pod patronatem Senatora RP Adama Gawędy oraz honorowym patronatem ks. 
prof. Jerzego Szymika w Pszowie; zespoły SZAG i MINI SZAG zajęły III miejsca, a soliści 
pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienie, 

• udział w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Głubczycach pod hasłem „Z 
przeszłością w Przyszłość” I miejsce i dwa III miejsca, 



• XIX Festiwal Kultury Powiatowej Branice 2019- SZAG- dwa pierwsze i dwa drugie miejsca 
oraz dwa wyróżnienia, MINI SZAG- pierwsze, drugie, dwa trzecie miejsca i jedno 
wyróżnienie.  
 

Działalność i sukcesy zespołu tanecznego Kaprys. Zespół uświetniał swoimi występami:  
• 750-lecie Wysokiej, Rajd starych samochodów ,  
• Dożynki Gminy Głubczyce, Dożynki Gminy Branice, Dożynki i Święto Straży-Klisino,  
• 100-lecie Niepodległości-szkoła, 100-lecie Niepodległości-Sławków,  
• Gminne Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu,  
• Koncert WOŚP w Branicach, 
•  Dzień Babci i Dziadka w szkole,  
• galę otwarcia Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt, 
•  rozpoczęcie-„Lekcji z Mistrzem”, 
•  Piknik Biało-Czerwony ,  
• odsłonięcie tablicy pamiątkowej, występy w parku,  
• galę zakończenia Festiwalu Kultury Powiatowej,  
• parady mażoretek innych państw w Zadarze i występy sceniczne, 
• udział  w International Trophy „Sunny Side”Majorretes Sport, Zadar –Chorwacja2019, gdzie 

zdobyły dwa złote medale dla Polski.  
• udział w paradach międzynarodowych w Hirson i w Estaires we Francji; dziewczęta 

występowały przed Europarlamentem w Brukseli,  
• udział w Pucharze Świata w United Majorettes World Cup-Brno 2019 (Czechy), gdzie 

zdobyły dla Polski złoty 
 i srebrny medal.  
 

 Działalność i sukcesy zespołu Impuls.  
• 2 marca 2019r.- udział w XI Międzynarodowym Turnieju Tańca Nowoczesnego Freestyle 

Dance 2019 w Nysie- 
3 miejsce MINI IMPULS kategoria Formacje Show Dance do 11 lat choreografia „Kropelki”, 
7 miejsce JUNI IMPULS kategoria Formacje Show Dance 12-15 lat choreografia 
„Pandora”. 

• 30 marca 2019r. – 8. Otwarte Taneczne Grand Prix Polski Kotwice 2019 w Brzegu-  
2 miejsce MINI IMPULS kategoria Formacje Disco Dance 7-11 lat choreografia „Kropelki”,   
Wyróżnienie JUNI IMPULS kategoria Formacje Disco Dance 12-15 lat choreografia 
„Pandora”. 

• 21 maja 2019r. XIX Festiwal Kultury Powiatowej Branice 2019, Konkurs Taneczny w Kietrzu- 
 2 miejsce MINI IMPULS kategoria Formacje Widowisko Taneczne kat. dziecięca 
choreografia „Kropelki”. 

 
• 2 czerwca 2019r. XIX Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Tanecznych FANTAN 2018-  

 2 miejsce MINI IMPULS kategoria Formacje Show Dance klasy 4-6 choreografia 
„Kropelki”,  
2 miejsce JUNI IMPULS kategoria Formacje Show Dance klasy 7-8 i gimnazjum 
choreografia „Pandora. 
 
 

VI. Zawody sportowe 
 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej 
angażowali się w zawody sportowe, uczestniczyli w rywalizacji sportowej powiatu 
głubczyckiego. Poniżej tabela z wynikami z zawodów sportowych. 
 



 

 

 

VI.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 



Szkoła zgodnie ze wskazaniami w przepisach prawa prowadziła pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów uzdolnionych, z opiniami i trudnościami w nauce 
oraz uczniów z orzeczeniami. Do szkoły uczęszczało pięcioro uczniów z orzeczeniami- 
dwoje do gimnazjum i troje do szkoły podstawowej. 50 uczniów w szkole podstawowej ma 
opinię     o potrzebach dostosowania wymagań do ich możliwości edukacyjnych oraz 
wskazania do uczęszczania na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i/ lub dydaktyczno-
wyrównawcze. Siedmioro uczniów ma opinię ucznia zdolnego ze wskazaniem dodatkowych 
zajęć rozwijających i/lub indywidualnych programów nauczania. W klasach  gimnazjalnych 
uczniów z opiniami o trudnościach w nauce było czternaścioro, a zdolnych dwoje. W szkole 
podstawowej istniała konieczność zatrudnienia pomocy nauczyciela. Dwoje uczniów 
korzystało z nauczania indywidualnego.  

VII.  Dodatkowe zajęcia w ramach zadań statutowych 

W szkole odbywały się również zajęcia w ramach zadań statutowych szkoły 
podejmowane z inicjatywy nauczycieli jako wolontariat. Były to kółka  sportowe, muzyczne, 
przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych i egzaminu ósmoklasisty, ZHP, ortograficzne.  
19 nauczycieli prowadziło 24 kółka. Łącznie zrealizowano 429 godzin zajęć dydaktycznych      
i 458 godzin zajęć artystycznych, sportowych i opieki nad organizacjami w szkole.   
Uczniowie mieli możliwość indywidualnej pomocy na konsultacjach nauczycielskich. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród młodszych dzieci niedziele bez komputera. 
Nauczyciele w ramach zadań statutowych organizowali wycieczki: klasy gimnazjalne były na 
dwudniowej wycieczce w  Warszawie, klasy ósme i siódme – trzydniowej w Zakopanem, 
klasy piąte            i szóste na jednodniowej w zoo w Ostrawie i w Inwałdzie, klasa 4- 
jednodniowej w Uvalnie, klasy edukacji wczesnoszkolnej  - jednodniowej w  Miasteczku 
Twinpigs w Żorach. Uczniowie szczególnie zaangażowani w zbiórkę makulatury pojechali 
do kopalni Luiza w Zabrzu i aquaparku w Rudzie Śląskiej. Ponadto uczniowie jeździli do 
kina, teatru, młodsi poznawali okolicę.  

W drugim semestrze został założony eksperymentalny ogródek, który  uprawiali 
uczniowie klas piątych. W czerwcu z upraw tych przygotowali zdrowe śniadanie. 
Eksperyment będzie kontynuowany w następnych latach.  

W szkole odbyły się zaplanowane według ustalonego harmonogramu uroczystości          
i akcje. Część z nich w ramach współpracy z Gminą i  środowiskiem lokalnym: zbiórka 
makulatury,  Święto Niepodległości, Mikołajki, zbiórka charytatywna WOŚP, 
Międzynarodowy  Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Pierwszy Dzień Wiosny, 
Dzień Dziecka. Szkoła współpracuje także ze Szpitalem w Branicach. Uczniowie  klasy piątej 
uczestniczyli w Miłosierdziu w kolorze lawendy, byli u chorych na Mikołaja oraz w  III 
Biegu dla Pokoju organizowanym w ramach międzynarodowego projektu Run 4 Unity.  

Z wizytą partnerską w szkole gościła młodzież i nauczyciele ze szkoły w słowackim 
Mutnem.  W ramach wizyty uczestniczyli w Wielkanocnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
Dziewcząt, byli na zajęciach edukacyjnych w Wersalce , na zajęciach w szkole oraz, razem z 
polską młodzieżą goszczącą słowackich uczniów w domach, na wspólnym wyjeździe w 
Częstochowie (zwiedzali Klasztor i zabytkową fabryką zapałek)  i sztolni w Tarnowskich 
Górach. W czerwcu z rewizytą na Słowację pojechali nasi uczniowie.  

Szkoła współpracuje z  przedszkolami, świetlicą „Ziarenko”, biblioteką gminną, 
policją, strażą pożarną. W ramach tej współpracy m.in. zostały przeprowadzone lekcje 
wychowawcze z profilaktyki uzależnień w klasach trzecich gimnazjalnych przez terapeutów 
ze Szpitala.  

 
VIII.  Diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów, egzaminy.  

W zakresie nauczania zrealizowane zostały podstawy programowe przewidziane na 
dane etapy edukacyjne. Nauczyciele przeprowadzili badania wyników nauczania w postaci 
testów na mecie, na starcie oraz egzaminów próbnych. Przeprowadzone zostały dwa 



egzaminy próbne dla uczniów klas trzecich gimnazjum, dwa dla uczniów klas ósmych oraz       
i jeden próbny dla uczniów klas siódmych. Przeprowadzony został test badający wiedzę           
i umiejętności uczniów klas 3 kończących naukę w edukacji wczesnoszkolnej.                        
W monitorowaniu osiągnięć uczniów poprzez testy i egzaminy próbne szkoła uczestniczy        
w programach proponowanych przez wydawnictwa zajmujące się podręcznikami szkolnymi: 
WSIP, Nowa Era i GWO, co pozwala porównać wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów           
z populacją w kraju. Część nauczycieli dokonała ewaluacji własnej pracy. W szkole był 
prowadzony planowy nadzór pedagogiczny. W grudniu 2018r. odbyła się kontrola 
kuratoryjna dotycząca prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w obszarze 
jej podległym.   

 Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 65 uczniów.  
 
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SKALI STANINOWEJ I PROCENTOWEJ- 

2019r. 
 

kraj województwo przedmiot Branice 
Gimnazjum 

powiat 
wieś wieś 

Język polski 
 

63,5% 
stanin: 5 

57,9% 
stanin: 4 

62% 
stanin: 5 

59,7% 
stanin: 4 

Historia i wos 
 

55,5% 
stanin: 5 

54,7% 
stanin: 4 

57% 
stanin: 5 

55,1% 
stanin: 4 

Matematyka 
 

32,4% 
stanin: 3 

37,4% 
stanin: 4 

40% 
stanin: 5 

38,2% 
stanin: 5 

Przedmioty przyrodnicze 45,3% 
stanin: 4 

46,1% 
stanin: 5 

47% 
stanin: 5 

47,1% 
stanin: 5 

Język angielski podstawa 67,5% 
stanin: 6 

66,2% 
stanin: 5 

62% 
stanin: 5 

65,5% 
stanin: 5 

Język angielski rozszerzenie 49,9% 
stanin: - 

50,2% 
stanin: - 

49% 
stanin: - 

48,6% 
stanin: - 

Język niemiecki podstawa 54,5% 
stanin: 6 

48,7% 
stanin: 5 

48% 
stanin: 7 

65,0% 
stanin: 7 

Język niemiecki rozszerzenie 65,8% 
stanin:- 

77,3% 
stanin: - 

65% 
stanin: - 

67,5 

 
 

Szkoła uzyskała dobre na poziomie kraju i województwa wyniki z przedmiotów 
humanistycznych i języków obcych. Niższe wyniki są z przedmiotów przyrodniczych               
i z matematyki.   

 
Do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 38 uczniów.  
Zestawienie wyników klas ósmych w porównaniu z wynikami w powiecie,  województwie, 
kraju  

kraj województwo przedmiot Branice 
SP 

powiat 
wieś wieś 

Język polski 
 

57,3% 
stanin: 4 

55,9% 
stanin: 4 

62% 
stanin: 5 

61,1% 
stanin: 5 

Matematyka 
 

29,8% 
stanin: 3 

36,2% 
stanin: 4 

40% 
stanin: 5 

41,7% 
stanin: 5 

Język angielski  47,0% 
stanin: 4 

49,9% 
stanin: 4 

62% 
stanin: 5 

53,7% 
stanin: 5 

 



W ramach wspierania nauczycieli i podnoszenia kompetencji kadra pedagogiczna 
uczestniczyła w  szkoleniach, kursach i zebraniach metodycznych. Ważniejsze z nich to: „Po 
rozum do głowy, czyli jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się”,  obsługa dziennika 
elektronicznego,  „Przeciwdziałanie dyskryminacji”, „Ocena pracy nauczyciela”. 

Kierownictwo i pracownicy szkoły starają się dbać o jej wygląd i wyposażenie. 
Potrzeby jednak są dużo większe niż możliwości finansowe.  

                                                                                                            Opracowała                     
                                                                                                      Zenobia Majewska  
                                                                                                          Dyrektor Szkoły 

 
 
 

b) Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, 

Działalność Szkoły Podstawowej we Włodzieninie skupiona jest na realizacji celów i zadań  
określonych statutem. W związku z powyższym znaczną część wydatków ponosimy   
na wynagrodzenia pracowników oraz zapewnienie podstawowych warunków do jej 
funkcjonowania tj. zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody, ciepła w sezonie 
grzewczym, wywóz odpadów, zakup usług telekomunikacyjnych (telefon i łącze internetowe, 
utrzymanie domeny) i radiowo-telewizyjnych, zakup znaczków pocztowych, materiałów 
biurowych oraz druków szkolnych, eksploatację sprzętu kserograficznego, drukarskiego i 
komputerowego, zakup środków czystości  
i środków dezynfekujących, materiałów do bieżących napraw oraz żywności na stołówkę 
szkolną. Przeprowadzane są niezbędne przeglądy: p. poż. (przegląd gaśnic) i techniczne 
budynku (kominiarski, ocena konstrukcji budynku, ogrodzenia i urządzeń zamontowanych na 
boisku szkolnym, wyłącznika głównego prądu w tym roku także natężenia oświetlenia 
sztucznego). Sukcesywnie wykonywane są drobne naprawy, pielęgnowane są tereny zielone 
wokół szkoły, dbamy o estetyczny wygląd jej wnętrza. W planie finansowym szkoły 
zabezpieczono również środki dla pracowników na podróże służbowe, badania lekarskie 
wstępne i okresowe oraz materiały piśmiennicze, herbatę, odzież roboczą i środki ochrony 
indywidualnej w ramach BHP. Ponadto działalność Szkoły Podstawowej we Włodzieninie 
ukierunkowana była na ulepszanie i dostosowywanie bazy lokalowej oraz dydaktycznej do 
obowiązujących standardów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W bieżącym roku wyremontowano salę do nauk 
przyrodniczych (wymiana parapetów oraz malowanie). W  roku szkolnym 2018/2019 Szkołę 
Podstawową we Włodzieninie wyposażono w cztery komputery stacjonarne oraz dwa 
przenośne, jedną tablicę szkolną, metalową szafę aktową, klocki oraz gry planszowe do 
świetlicy, drobne pomoce naukowe do geografii oraz odczynniki do doświadczeń na lekcje 
chemii, telewizor 65” z sounbarem oraz głośnik z CD, uzupełniono niedobór ławek i krzeseł 
szkolnych dla starszych uczniów, W budżecie szkoły przewidziano i wydatkowano również 
środki na dokształcanie   i doskonalenie zawodowe nauczycieli, które wydatkowano na 
szkolenia i studia podyplomowe kadry nauczycielskiej m. in. dofinansowanie do studiów         
z edukacji dla bezpieczeństwa, matematyki i fizyki.W ramach środków przeznaczonych na 
działalność socjalną zorganizowano wycieczki turystyczno – krajoznawcze  oraz kulturalno – 
oświatowe, wypłacono pracownikom świadczenia urlopowe, udzielono pomocy materialnej 
pracownikom i emerytom SP Włodzienin. Po raz kolejny we współpracy z Okręgową 
Spółdzielnią Mleczarską w Głubczycach  i Agencją Rynku Rolnego w Opolu szkoła 
uczestniczyła w „Programie dla szkół”, propagującym zdrowe nawyki żywieniowe i dietę 
bogatą w warzywa, owoce i nabiał.  
W ramach dotacji celowej MEN dzieci w klasach II, V, VIII zostały wyposażone w nowe 
podręczniki a uczniowie wszystkich klas otrzymali darmowe ćwiczenia. Szkoła Podstawowa 
we Włodzieninie pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej do 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej                 
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. W mijającym roku szkolnym 



otrzymaliśmy także dofinasowanie w łącznej wysokości 17 000,- PLN na zakup dwóch 
interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej 75” w ramach rządowego programu 
„Aktywna Tablica”. We współpracy z UKS Troja Włodzienin pozyskaliśmy środki 
finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na naukę pływania dla naszych uczniów. 
Oprócz dbałości o utrzymanie mienia i estetyczny wygląd szkoły, oraz jej doposażanie             
w nowy sprzęt, nasze działania skupione były przede wszystkim na organizacji ciekawych 
lekcji, zajęć pozalekcyjnych, sportowych i wyjazdów edukacyjno - rekreacyjnych dla dzieci. 
Już we wrześniu 2018r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Wadowic, gdzie dzieci poznawały 
postać św. Jana Pawła II. Po zwiedzeniu miejsca narodzin Papieża Polaka, uczniowie udali 
się zażyć relaksu w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. W ramach rozbudzania 
postawy patriotycznej u dzieci oraz w związku z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości 
przez państwo polskie w październiku uczniowie klas VI - VIII zwiedzili Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W grudniu, dzięki życzliwości  
i wsparciu finansowemu ze strony organu prowadzącego, wszyscy uczniowie naszej szkoły 
pojechali do kina w Kędzierzynie - Koźlu. Podczas ferii zimowych w szkole zostały 
zorganizowane zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla dzieci, warsztaty języka niemieckiego oraz 
wyjazdy do parku wodnego w Raciborzu i na lodowisko w Pszczynie. W kwietniu 2019r. 
uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, sportowych oraz 
rekreacyjnych podczas Zielonej Szkoły w Srebrnej Górze, natomiast maju br. uczniowie klas 
VI, VII i VIII byli na zielonej szkole w Piechowicach miejscowości położonej                         
w Karkonoszach, pomiędzy Karpaczem a Szklarską Porębą. W czerwcu br. dla uczniów           
z klas I-III zorganizowana została jednodniowa wycieczka edukacyjna do Wrocławskiego 
ZOO, w ramach wycieczki dzieci odbyły też rejs statkiem po Odrze. Również w czerwcu br. 
we współpracy z Radą Rodziców, zgodnie z tradycją szkoły, został zorganizowany kolejny 
już Festyn Rodzinny, integrujący społeczność szkolną z rodzicami i społecznością lokalną. 
Podczas Festynu uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia edukacyjne, artystyczne                 
i sportowe oraz uczestniczyli w grach i zabawach. W ramach współpracy z UKS Troja 
Włodzienin, uczniowie szkoły w maju i czerwcu 2019r. wzięli udział w szeregu wyjazdów na 
krytą pływalnię w Kietrzu, gdzie brali udział w zajęciach nauki pływania.  Organizowaliśmy 
dla dzieci wyjazdy do kina i teatru. Dzieci uczestniczyły też w „Żywej lekcji przyrody”, 
podczas której zapoznały się z płazami. Wszyscy nasi uczniowie odwiedzili też „Naukobus”     
z Centrum Nauki Kopernik, który gościł w Branicach, gdzie uczestniczyli w zajęciach, 
wspólnie wykonując doświadczenia, poznawali prawa fizyki. Dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz problemami w nauce organizowane były dodatkowe zajęcia 
(rewalidacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze i korekcyjno - kompensacyjne) mające na celu 
wyrównanie ich szans edukacyjnych. 
Jak co roku uczestniczyliśmy w wielu akcjach a także zajęciach edukacyjnych, artystycznych,  
sportowych i ekologicznych. Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie wzięli udział w 
akcji „Sprzątanie świata” i przy okazji wspólnie z rodzicami uczniowie kl. I posadzili swoje 
klasowe drzewko. Na zakończenie tego dnia odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka”.           
W październiku 2018r. szkoła włączyła się w organizację obchodów Dekanalnego Dnia 
Papieskiego, którego inicjatorem była Parafia Rzymskokatolicka z Włodzienina. Dla 
poszerzania zainteresowań dzieci w naszej szkole odbywała się nauka tańca współczesnego. 
Uczniowie również zdobywali nowe doświadczenia, poprzez wykonywanie dekoracji 
świątecznych, robienie prostych robótek ręcznych  oraz pieczenie babeczek. Młodzież             
w naszej szkole chętnie brała udział w organizowaniu uroczystości szkolnych, zagłębiając się 
w tematyce państwowej oraz religijnej, poznawała historię oraz kulturę naszego państwa.  
Organizowaliśmy wspólnie Jasełka i Wigilię szkolną. W związku z tym, że w Polsce 
obchodziliśmy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przeprowadziliśmy szereg działań        
o tematyce patriotycznej, których zwieńczeniem był uroczysty apel z tej okazji. Nie 
zapomnieliśmy o pomocy potrzebującym przez co w grudniu zorganizowaliśmy w naszej 
szkole trzeci już kiermasz świąteczny, podczas którego przeprowadzona została zbiórka 



charytatywna na zakup leków dla naszego absolwenta Dawida Herbuta. Dla budowania 
wzajemnego szacunku i dobrych relacji międzyludzkich w szkole organizowaliśmy także 
„Dzień Życzliwości” oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, 
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dzień  Dziecka. Młodzież podjęła się też 
udziału w akcji „Niesiemy radość innym” i wystąpiła w Jasełkach dla mieszkańców DPS w 
Dzbańcach Osiedlu. Klasy VI zaangażowały się w redagowanie gazetki szkolnej, w której na 
bieżąco relacjonowane były szkolne wydarzenia, natomiast wszyscy uczniowie mogli uczyć 
się postawy obywatelskiej podczas zorganizowanego w szkole „Dnia Samorządności”               
i zbiórki pieniędzy przeprowadzonej przez Samorząd Szkolny na tworzenie rodzinnych 
domów dziecka w ramach akcji „Góra Grosza” realizowanego we współpracy                          
z Towarzystwem Nasz Dom. W ramach dbałości o środowisko naturalne i przyzwyczajania 
do segregowania śmieci  zaangażowaliśmy młodzież w zbiórki makulatury oraz 
elektrośmieci. Dla wyrabiania nawyków prozdrowotnych dzieci brały udział                            
w Ogólnopolskiej Akcji „Dobre śniadanie-śniadanie daje moc” a w czerwcu przygotowano 
„Śniadanie na trawie”, dzięki czemu uczniowie  mogli miło spędzić czas na świeżym 
powietrzu i w raz z nauczycielami spożyć śniadanie w formie pikniku. Dla zachęcenia dzieci 
do aktywności fizycznej przeprowadzona została spartakiada sportowa, wyruszyliśmy na 
wyprawy rowerowe pod hasłem „Pożegnanie lata” - wrzesień 2018, oraz  „Tam gdzie rosną 
stokrotki” - wiosna 2019. Nie zapomnieliśmy o patronie naszej szkoły i jak co roku, w dniu 
urodzin Marii Skłodowskiej – Cure odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie 
przypomnieli sobie postać i osiągnięcia uczonej oraz uczestniczyli w „Festiwalu gier 
logicznych”.  W naszej szkole odbył się również V Szkolny Dzień Talentów, gdzie uczniowie 
prezentowali rówieśnikom  swoje zdolności, umiejętności i pasje.  
Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się i godnie reprezentowali placówkę w wielu 
konkursach artystycznych, sportowych i przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym           
i powiatowym.  W ramach doskonalenia swoich zdolności artystycznych uczestniczyli            
w szkolnym konkursie na „Najpiękniejszą i oryginalną kartkę świąteczną” wykonaną 
dowolnymi technikami plastycznymi. Wyłoniono te najciekawsze, po czym wraz                     
z życzeniami świątecznymi, obdarowano nimi pracowników oraz przyjaciół szkoły. Swoje 
zdolności plastyczne uczniowie mogli zaprezentować również poprzez udział w konkursie 
organizowanym przez KRUS o tematyce bezpieczeństwa dzieci przy pracach                          
w gospodarstwie rolnym. W celu zachęcenia dzieci do czytania i poszerzania wiedzy 
przeprowadzone zostały szkolne konkursy: „Wśród Mitów” oraz „W krainie baśni”. We 
współpracy z PODN w Głubczycach w naszej szkole zostały zorganizowane Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia, oraz konkurs matematyczno – przyrodniczy 
„Na Płaskowyżu Głubczyckim”. Uczniowie klas I - III podjęli się udziału w: Powiatowym 
Konkursie Matematycznym „Rusz Głową” oraz „Mały Humanista”. Najstarsi uczniowie 
naszej szkoły próbowali swoich sił w Gminnym Konkursie Polonistycznym - I i III miejsce, 
Gminnym Konkursie Matematycznym  – dwa II miejsca,  Gminnym Konkursie 
Historycznym – II miejsce, Gminnym Konkursie Języka Angielskiego - III miejsce, Ponadto 
uczniowie uczestniczyli w: Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” 
uczeń klasy V zdobył I miejsce , Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych  Świetlik - 
uczeń klasy II i III zdobył wyróżnienie, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur” - uczeń klasy VII otrzymał wyróżnienie. Dzieci brały też czynny udział w 
zawodach sportowych, gdzie zdobywały liczne wyróżnienia i medale na szczeblu gminnym i 
powiatowym,  awansując do finałów na szczeblu wojewódzkim (Turniej z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku, „Mały Olimpijczyk”, unihokej, halowa piłka nożna, piłka nożna,  
tenis stołowy, bieg na 100, 300, 500, 600 i 1000m., sztafeta 4x 100 m, skok w dal, rzut 
piłeczką palantową).    
W planach na przyszłość mamy remont łazienki na II piętrze z przeznaczeniem dla uczniów             
z trudnościami w poruszaniu się, kafelkowanie podłóg w łączniku i szatniach przy hali 
sportowej oraz wymianę nawierzchni na sali gimnastycznej, zakup traktorka do koszenia 
trawy, dostosowanie budynku szkoły do wymogów przepisów p.poż, zgodnie                           
z przeprowadzoną ekspertyzą, gruntowny remont boiska asfaltowego przed szkołą. 



Podczas roku szkolnego współpracowaliśmy z Gminą Branice, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Branicach, Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa  Metodycznego                         
w Głubczycach, Powiatowym Urzędem Pracy w Głubczycach, Komisariatem Policji               
w Kietrzu, Parafią we Włodzieninie, Kołem Gospodyń Wiejskich we Włodzieninie, Domem 
Pomocy Społecznej w Dzbańcach Osiedlu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach, 
Branickim Towarzystwem Sportowym, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Władysława Szafera w Głubczycach, Zespołem Szkół Mechanicznych w Głubczycach  oraz 
Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach.  
Rok szkolny uroczyście zakończyliśmy 19 czerwca 2019r., świadectwa z czerwonym 
paskiem i tym samym średnia powyżej 4,75 otrzymało 18 uczniów klas IV - VIII, 
wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w klasach I- III 
otrzymało 17 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 118 uczniów w 
tym 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponadto dwoje dzieci realizowało 
obowiązek nauki      w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.  

 
                                                                                               Opracował 
                                                                                           Dyrektor Szkoły 
                                                                                              Krzysztof Kinal 

 

 
c) Publiczne Przedszkole w Branicach, 

Publiczne Przedszkole  w  jako jednostka budżetowa  działa w oparciu o plan finansowy 
zatwierdzony przez  Radę Gminy w Branicach. Organem prowadzącym Przedszkole jest  
Urząd Gminy w  Branicach. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola  jest budżet, czyli  
Plan  Dochodów i Wydatków na dany rok kalendarzowy. Przedszkole  otrzymuje środki 
pieniężne w kwotach wynikających  z Planu Finansowego przedszkola  na wydatki bieżące i 
majątkowe 

Do Przedszkola w Branicach uczęszcza 75  dzieci , które są podzielone na trzy grupy  
I grupa  - 3 letnie (w tym jedno dziecko z potrzeba kształcenia specjalnego ,    

II grupa  - 4-  letnie  , III grupa  dzieci 5-6 letnie. Od  01.09.2019 zawieszona zostaje 
działalność oddziału zamiejscowego w Bliszczycach ze względu na mała liczbę dzieci ,które 
z rozpoczęciem roku będą uczęszczać do Branic. 

 
W Przedszkolu zatrudnionych jest: 

• czterech Nauczycieli ( dwóch n-li jest mianowanych ,jeden dyplomowany, 
jeden stażysta)  

• dyrektor Przedszkola (n-l dyplomowany) 
• nauczyciel logopeda na 7 godz.,  
• katecheta na 2 godz. 
• trzech  pracowników obsługi / 4 woźne  
• kucharka i pomoc  ( pomoc osoba na stażu) 
• robotnik gospodarczy/ 0,5 etatu do 30 sierpnia  
• w czasie okresu grzewczego palacz ramach umowy zlecenie 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie oraz pełne kwalifikacje  do pracy            
z dziećmi, ciągle się dokształcając i podnosząc swoje umiejętności. 
Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia 
zawodowego, co podnosi poziom ich umiejętności, poziom nauczania i 
doskonali ich warsztat pracy. Wysoki poziom wykształcenia kadry 
pedagogicznej umożliwia organizację zajęć dla dzieci z deficytami 
rozwojowymi.  Organizacje zajęć z języka angielskiego oraz zajęć 
rytmicznych 



Przedszkole nasze zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim 
wychowankom, indywidualny rozwój dziecka wspomaga i ukierunkowuje zgodnie z jego 
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem 
społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole  kształtuje i rozwija aktywność wobec 
siebie, innych ludzi i otaczającego świata poprzez stwarzanie warunków umożliwiających 
osiągnięcie przez wychowanków „gotowości szkolnej”. 
Współpracujemy  z różnymi instytucjami tj.: Straż Pożarna, Policja, Biblioteka, Ośrodek 
Zdrowia, Szkoła Podstawowa organizując spotkania i wycieczki. Nawiązaliśmy ścisłą 
współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem im M.Nathana w Branicach dzięki czemu 
realizujemy wiele zadań przedszkola a przede wszystkim uczymy tolerancji i wrażliwości na 
drugiego człowieka chorego ,starego ,upośledzanego. Dzieci uczestniczą we wspólnych 
uroczystościach /Jasełka, Bal przebierańców, lekcję  pokazowe, dni otwarte, akcje 
charytatywne / Pomoc dla Madzi, Pomoc dla Dawida, paczka dla Pupila, W ramach działań 
na rzecz społeczności lokalnej Przedszkole co roku wystawia Jasełka na świetlicy                   
w Branicach z okazji Dnia Babci i Dziadka integrując społeczność lokalną i promując 
Przedszkole. Czynnie  włączamy się także w organizację imprez gminnych np. Dożynki 
Gminne, 100 - lecie odzyskania Niepodległości,  Mikołajkowo Świąteczny Kiermasz  
w Szkole w Branicach, Kiermasz  w Pałacu w Wysokiej ,Bieg Przedszkolaka,   Dbamy    
o kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz upowszechniamy osiągnięcia dzieci                  
w środowisku  biorąc udział w konkursach wokalnych, teatralnych i plastycznych 
organizowanych przez różne placówki osiągając tam wysokie miejsca. Swoje dokonania  
i przedsięwzięcia publikujemy w prasie lokalnej i na stronie facebook Przedszkola. 
Cyklicznie  organizujemy plastyczne wystawki tematyczne w Realizujemy  szereg projektów 
edukacyjnych : min. ,,Bądź bezpieczny na drodze’’ – spotkania z policjantem,  zabawy             
z matematyką,  ,,Dinek ucieka przed dymem’’ – profilaktyka antynikotynowa, ,,Kubusiowy 
przyjaciel natury’’,  ,,Biblioteka Przedszkolaka „ – całoroczny program czytania z udziałem 
Babć i Dziadków, ,, Książka w Podróży” – dzielenie się przyjemnością czytania. Rodzice  
mocno angażują  się w życie przedszkola, chętnie uczestniczą w uroczystościach 
przedszkolnych, organizują kiermasze świąteczne, pozyskują dodatkowe fundusze dla 
przedszkola organizując zabawy dochodowe zebrano już znaczna sumę. 
Działalność Przedszkola w Branicach głównie skupiona była na realizacji celów  
i zadań statutowych. W związku z powyższym znaczną część Budżetu   wydano na 
wynagrodzenia dla pracowników oraz  na zapewnienie podstawowych warunków do 
bieżącego funkcjonowania  Przedszkola oraz jego oddziału zamiejscowego  tj. zapewnienie 
dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej w sezonie grzewczym,  wody , wywozu 
odpadów komunalnych, zakup usług telekomunikacyjnych, (telefony, łącze internetowe), 
zakup materiałów biurowych, drobnego  sprzętu  biurowego, eksploatacji i konserwacji  
sprzętu  drukarskiego i komputerowego, zakup środków czystości  oraz materiałów do 
bieżących napraw.  Przeprowadzono niezbędne przeglądy p. poż. i urządzeń na placach 
zabaw, ubezpieczono pomieszczenia przedszkola. W planie finansowym zabezpieczono 
również środki dla pracowników  na badania lekarskie wstępne i okresowe, środki ochrony 
indywidualnej  w ramach BHP.  Do przedszkola uczęszcza  dziecko z potrzeba wczesnego 
wspomagania w związku z tym w budżecie wyodrębniono   środki  na  realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Dzieci  przez cały rok uczestniczyły 
w dodatkowych zajęciach logopedycznych oraz korekcyjno kompensacyjnych w celu 
usprawnienia zaburzonych funkcji życiowych i poznawczych. Znaczną część środków z tego 
działu wydano na wynagrodzenia dla nauczycieli a także zakupiono pomoce dydaktyczne, 
książki i klocki w celu usprawnienia zaburzonych funkcji głownie logopedycznych. 
W ramach budżetu do wszystkich  grup, oddziałów  zakupiono  pomoce dydaktyczne , 
zabawki i klocków edukacyjnych oraz kserokopiarkę ,zmywarkę przemysłowa i dokonano 
wymiany wykładzin dywanowych. 
 Ponadto Przedszkole wzbogaciło się o nowy laptop Deel oraz kuchenkę przemysłowa 
urządzenia zakupione przez  Organ Prowadzący do wykorzystania w  bieżącej pracy 
placówki 



W budżecie przedszkola przewidziano i wydatkowano środki na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, część tych środków przekazano do PODNiPP-P w Głubczycach na 
org. doradztwa zawodowego. Pozostałą część wydatkowano na szkolenia, kursy, warsztaty 
dla kadry pedagogicznej oraz studia podyplomowe nauczycieli 

W ramach środków z ZFŚS  przeznaczonych na działalność socjalną :  zorganizowano 
wycieczkę do Wisły, wyjścia kulturalno –oświatowe połączone  kabaretem, koncertem              
i wspólną konsumpcją. Wypłacono świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą , udzielono 
zapomóg i pomocy materialnej pracownikom i emerytowanym pracownikom  Przedszkola.  

Obecnie przedszkole w Branicach jest czynne od 6.30 do 15.30, od 01.09.2019 będzie 
czynne w  godz.  6.30-16.00. 
Przedszkole  cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w nim  troska o dobro 
dziecka, atmosfera swobodnej zabawy i wspaniała  współpraca z rodziną. to przedszkole 
przyjazne dziecku i rodzicom, dobrze przygotowujące dzieci do nauki w szkole, stwarza 
doskonałe warunki dla ich wszechstronnego rozwoju. 
 

                                                                                                           Opracowała   
                                                                                                      Dyrektor Przedszkola                   
                                                                                                     Marzena Barszczewska  
                                                                                                       

 
 

d) Publiczne Przedszkole we Włodzieninie, 
 
Publiczne Przedszkole  we Włodzieninie mieści się w tym samym budynku co Szkoła 

Podstawowa.  Do Przedszkola Publicznego we Włodzieninie oraz jego oddziału 
zamiejscowego w  Dzbańcach   uczęszcza średnio co roku ok.  60  dzieci z następujących 
miejscowości: z Włodzienina, z Kolonii Włodzienin, z Dzbanic Osiedla,  z  Dzbanic wsi, z 
Posucic, z Wódki, z Jędrychowic z Lewic z Wojnowic oraz od tego roku szkol. z Nowej 
Cerekwi.  Dzieci   z sąsiednich miejscowości są dowożone przez rodziców bądź dojeżdżają 
do Przedszkola autobusem szkolnym.  Transport zabezpiecza Urząd Gminy  w Branicach. 
Przedszkole jest czterooddziałowe, trzy oddziały we Włodzieninie i jeden w Dzbańcach.          
Z dniem 1 września 2019 r. decyzją Wójta Gminy Branice działalność oddziału 
zamiejscowego w Dzbańcach Osiedle będzie zawieszona. Wszystkim dzieciom zapisanym na 
rok szkol 2019/2020 do oddziału w Dzbańcach zapewniono miejsce w Przedszkolu we 
Włodzieninie.  W Przedszkolu zatrudnionych jest 9  osób, sześciu nauczycieli w tym dyrektor 
Przedszkola / 5 nauczycieli w pełnym wymiarze, jeden  nauczyciel  na 15/25 etatu, oraz 
trzech pracowników obsługi  / 2 woźne i jedna pomoc do dzieci     w grupie 2,5- 3 latków/ 

W ubiegłym roku szkol. 2018/2019  do przedszkola  uczęszczało 62 dzieci, na nowy 
2019/2020 rok szkol zapisanych jest 64 dzieci które zostały podzielone   na III grupy 
wiekowe: I gr 2,5 -3 l – 21 dzieci, II gr. 4 – 5 latków – 25 dzieci, III gr. 5-6 latki – 18 dzieci. 
Baza lokalowa Przedszkola Publicznego we Włodzieninie  oraz  składa się z trzech  sal 
dydaktycznych, gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń gospodarczych  
oraz holu w którym znajdują się szatnie dla dzieci.    Przedszkole we Włodzieninie   
dysponuje również  kuchnią w której funkcjonuje   punkt wydawania obiadów,  kupowanych 
w ramach cateringu w stołówce przy Szkole Podstawowej we Włodzieninie.    

W sąsiedztwie  Przedszkola Publicznego we Włodzieninie  znajduje się  ogródek 
przedszkolny. Obiekt  jest  z jednej strony ogrodzony drewnianym płotkiem, natomiast            
z drugiej strony starym betonowym parkanem który w najbliższym czasie ze wzg. 
bezpieczeństwa wymaga całkowitej wymiany.  Ogródek  wyposażony  jest w sprzęt 
posiadający odpowiednie atesty i normy bezpieczeństwa. Jednak pomimo tego że co roku 
poddawany jest renowacji za rok lub dwa niektóre sprzęty nie będą spełniały wymaganych 
norm bezpieczeństwa. W tym roku  szkol. we współpracy z Organem prowadzącym 
zakupiono zestaw ,,Mała Forteca” . W salach zajęć znajdują się kolorowe meble, stoliki i 
krzesełka dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci pozwalające na realizację przyjętych 



zadań, zajęć i programów. Kąciki zainteresowań i atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do 
swobodnej, twórczej zabawy. Dbamy o to aby w placówce pomimo skromnego budżetu 
przeprowadzać niezbędne remonty i udoskonalenia, malujemy i odnawiamy sale dydaktyczne 
aby dzieci mogły przebywać w czystych i estetycznie utrzymanych pomieszczeniach. Stale 
czuwamy nad tym aby placówka nasza była otwarta na potrzeby, wymagania i oczekiwania 
dzieci,  rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.  Umacniamy więź rodzinną 
poprzez organizowanie spotkań, uroczystości przedszkolnych wspólnych wycieczek                  
i pikników rodzinnych. Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze.  Przedszkole nasze 
zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim wychowankom. Indywidualny 
rozwój dziecka wspomagamy i ukierunkowujemy  zgodnie z jego wrodzonym potencjałem       
i możliwościami rozwojowymi  umożliwiając osiągnięcie przez dziecko „gotowości 
szkolnej”. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, co 
podnosi poziom ich umiejętności, poziom nauczania i doskonali ich warsztat pracy.  W celu 
umożliwienia równego startu oraz wyrównania szans edukacyjnych,  wszystkie dzieci 
uczestniczą w dodatkowych zajęciach : z jęz. angielskiego,  w zajęciach. muzyczno – 
tanecznych, zajęciach kulinarnych ,,Kuchcikowo”,  plastycznych i teatralnych 
organizowanych przez przedszkole. W Przedszkolu prowadzone są także zajęcia w ramach 
pomocy psychologiczno pedagogicznej  w ubiegłym roku szkol. taką pomocą było objętych 
dwoje dzieci.  Przedszkole umożliwia dzieciom kontakt ze sztuką zapraszając artystów.          
W tym roku nasi wychowankowie mieli możliwość oglądania dwu   spektaklów teatralnych  
w placówce, a także dwóch wyjazdowych w MDK w Głubczycach.  Współpracujemy także     
z różnymi instytucjami tj.: Straż Pożarna, Policja, Biblioteka, Ośrodek zdrowia, Szkoła 
Podstawowa organizując wspólnie spotkania,  wycieczki, lekcję  pokazowe, dni otwarte, 
Jasełka.   W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej przedszkole wystawiło Jasełka          
w kościele we Włodzieninie oraz brało udział w ,, Koncercie Kolęd”  Dbamy  o 
kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz upowszechniamy osiągnięcia dzieci w 
środowisku  biorąc udział w konkursach wokalnych, teatralnych i plastycznych na szczeblu 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim   organizowanych przez różne placówki osiągając tam 
wysokie miejsca, np. 

• ,,Świat Przedszkolaka” przegląd powiatowy  
• Konkurs plastyczny  ,,Bezpieczny Przedszkolak” - I miejsce 
• udział dzieci w  obchodach ,,Niedzieli Papieskiej” we Włodzieninie,  
• udział dzieci i nauczycieli w III Branickim Biegu  Przedszkolaka   
• Wojewódzki konkurs na świąteczną ozdobę Bożonarodzeniową / II miejsce/   
• Gminne Mikołajki Branickie  2018  
• ,,Świąteczne Kolędowanie w Pałacu w Wysokiej 
•  ,, Koncert uwielbienia w ruinach Kościoła p/w św. Mikołaja we Włodzieninie 
• Udział dzieci w uroczystości 100 rocznicy odzyskania Niepodległości  

Swoje dokonania i przedsięwzięcia oraz osiągnięte sukcesy  publikujemy w prasie 
lokalnej  oraz organizując wystawki tematyczne w Ośrodku Zdrowia we 
Włodzieninie. Realizujemy  szereg projektów edukacyjnych : min. ,,Bądź bezpieczny 
na drodze’’ – spotkania z policjantem,  ,, Jestem małym strażakiem „ spotkania ze 
strażakiem ,, Światowy Dzień Kota” spotkanie z pracownikiem ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zwierząt w Głubczycach ,  ,,Dinek ucieka przed dymem’’ – profilaktyka 
antynikotynowa, ,,Kubusiowy przyjaciel natury’’ oraz ,, Kolorowe dni                        
w przedszkolu”-  propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.  We współpracy 
z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Głubczycach i Agencją  Rynku  Rolnego         
w Opolu,  Przedszkole uczestniczyło po raz kolejny  w Programie ,,Szklanka Mleka” 
–  kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia 
mleka i przetworów mlecznych  u dzieci. Bierzemy udział w akcjach  
charytatywnych np. ,,Pomoc dla Dawida” , ,,Paka dla zwierzaka”  

           



W ramach modernizacji przeprowadzono  niezbędny remont w sali zabaw grupy średniaków, 
wymieniono podłogę, zamontowano osłony grzejnikowe / zalecenie sanepidu/  pomalowano 
ściany,  zostały także odnowione i pomalowane ściany w korytarzu który pełni funkcję szatni 
dla dzieci.  Odnowiono także schody zewnętrzne – wejście  do Przedszkola.  Wykonane prace 
w znacznej mierze przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki i 
funkcjonalności Przedszkola. 
   W planach na przyszłość, mamy   remont i modernizację kuchni a także dalszą 
modernizację ogródka przedszkolnego oraz wykonanie nowego ogrodzenia ,   jest to obecnie 
nasz jeden z najważniejszych  priorytetów, ponieważ pobyt dzieci na świeżym powietrzu 
sprzyja zdrowiu, wspaniałym zabawom oraz umożliwia prowadzenie obserwacji 
przyrodniczych.  Przedszkole we Włodzieninie jest czynne od 7.30 do 15.30,   cieszy się 
dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w nim  troska o dobro dziecka, atmosfera 
swobodnej zabawy i wspaniała  współpraca z rodziną. 

 
                                                                                        Opracowała 
                                                                                 Dyrektor Przedszkola 
                                                                                          Danuta Krupa 

 

 
e) Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. 

Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego, realizując podstawę programową w oparciu o program 
wydawnictwa MAC Wokół przedszkola, autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna 
Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska ,  a w pracy i podejściu do dzieci czerpiemy z bogactwa 
pedagogiki M. Montessori. Placówka zatrudnia czteroosobową wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, jednego pracownika administracji oraz czterech pracowników obsługi.  
Zatrudnione są także nauczycielki, które prowadzą zajęcia dodatkowe takie jak:  katecheza, 
język angielski, logopedia, zajęcia rytmiczno- muzyczne oraz rehabilitacja.  
Od września 2018r. do naszego przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z orzeczeniem                  
o niepełnosprawności, dlatego też w przedszkolu odpowiedni specjaliści prowadzą zajęcia 
rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.   
W naszej pracy staramy się dbać o wszechstronny rozwój  dzieci poprzez przeprowadzenie 
ciekawych zajęć, spacery, w czasie których obserwujemy przyrodę, organizację teatrzyków,  
spotkań z ciekawymi ludźmi, udział w  zajęciach rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem 
różnych instrumentów zakupionych przez przedszkole, pracujemy na materiale                       
M. Montessori. Dbamy o rozwój fizyczny dzieci przez zabawy ruchowe i ćwiczenia 
gimnastyczne w sali i na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Obejmujemy troską  rozwój 
duchowy przedszkolaków poprzez celebrację różnych wydarzeń i świąt w ciągu całego roku 
liturgicznego. Dzieci uczestniczą w uroczystych Eucharystiach i modlitwach rozwijając 
swoją wrażliwość na sprawy wiary. Szczególnie uroczyście obchodzimy Dzień Patrona 
naszego przedszkola. Przedszkole czynne jest codziennie, oprócz przerw ustalonych przez 
organ prowadzący i dni ustawowo wolnych od pracy, od godziny 6.30 –do 15.30. Do  
przedszkola    w bieżącym roku szkolnym uczęszczało 44 dzieci. W roku szkolnym 2018/19  
funkcjonowały 2 grupy przedszkolne : Grupa 3-4 latków – 22 dzieci,  Grupa 5-6 latków – 22 
dzieci 
Przedszkole w czerwcu 2019r. opuściło 10 absolwentów.                                                                                                           
Staramy się czynnie, w miarę naszych możliwości uczestniczyć w życiu kulturalnym                 
i społecznym, współpracując ze wszystkimi instytucjami użyteczności społecznej, pomagając 
także  w pracach komisji egzaminacyjnych na terenie gminy.   
Braliśmy  też udział w programie pt. ,,Czyste powietrze wokół nas” oraz  konkursie 
recytatorskim Poezji Religijnej i Metafizycznej w Raciborzu – w kategorii przedszkola nasza 
wychowanka zajęła I miejsce. Działalność przedszkola jest finansowana z dotacji 
przedszkolnej otrzymywanej z budżetu państwa. Dzięki samozaparciu dyrektora placówki       



i szukaniu we własnym zakresie sponsorów, w tym roku również, przeprowadzono 
modernizację placówki. Wyposażono sale w sprzęt multimedialny. Wymieniono okno na 
klatce schodowej. Zakupiono nowy sprzęt na placu zabaw. Środki przekazywane przez 
rodziców na fundusz Rady Rodziców wykorzystywane są celowo, przy  ścisłej współpracy z 
radą rodziców z tych środków zakupiono: prezenty dzieciom na św. Mikołaja oraz  święta 
wielkanocne ,,Zajączka”.  Sfinansowano także częściowo wyjazd wszystkich dzieci do 
Giraffe FunPark w Ostrawie, przy dofinansowaniu ze środków gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach. Zapewne nie jest to 
wyczerpująca informacja o działalności przedszkola, gdyż każdy dzień obfituje w jakieś 
wydarzenia, dla nas pracujących wydawałoby się normalnych, prozaicznych, o których często 
się nie pamięta. O dobrej pracy przedszkola może świadczyć fakt, że nasza placówka jest 
dobrze postrzegana przez najważniejszych naszych sprzymierzeńców- dzieci i ich rodziców. 

 
Informacja przygotowana przez:  

Dyrektor Katolickiego Przedszkola w Branicach 
s. Anna Polińska 

 
 
      f)  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ZIARENKO” 
 
1. Opis prowadzonej działalności: 
 

a) Pełna nazwa placówki  
Placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego Ziarenko 

 
b) Dni i godziny otwarcia placówki:  

Poniedziałek, środa, piątek w godzinach 13.00-17.00 Poniedziałek – 
piątek /w dni wolne od szkoły 9.00 – 13.00 

 
c) Opis oferty Placówki 

 
Placówka Ziarenko istnieje od 2010r. i działa z ramienia Stowarzyszenia Immaculata, 

którego misją jest troska o młodego człowieka. Poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych, udzielanie korepetycji, organizowanie wjazdów na kolonie 
letnie, przeprowadzanie w okresie wakacji Nieobozowego Lata, a w czasie ferii akcji Zima w 
Miasteczku Miłosierdzia, przeprowadzanie akcji okolicznościowych tj. andrzejek, mikołajek, 
zabawy karnawałowej, Dnia Patrona itp. otaczamy troska wychowawczo - opiekuńczą 
młodego człowieka dbamy o jego rozwój osobowościowy, emocjonalny, psychiczny, 
fizyczny oraz duchowy. 
 

W roku szkolnym 2018 - 2019 w placówce odbywały się następujące zajęcia 

tematyczne, specjalistyczne i rekreacyjne oraz zostały udzielane korepetycje z języka 

angielskiego, niemieckiego i matematyki. 
 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza pobytu dziennego ‘’Ziarenko’’ oferuje zajęcia 
edukacyjne, muzyczne, sportowe, rekreacyjne, oraz specjalistyczne jako twórcze 
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat z terenu Gminy 
Branice. Zadanie wspierania dziecka które po szkole jest powierzone opiece w naszej 
placówce podejmujemy przy współpracy z rodzicami jako opiekunami prawnymi dzieci. 
Działania placówki zmierzają ku temu by wesprzeć rodziców ‘ziarenkowiczów” w ich 
obowiązkach opiekuńczych wychowawczych i edukacyjnych.  



Zatem priorytetem w placówce jest wszech pojęta pomoc dzieciom poprzez prowadzenie 
zajęć takich zajęcia gimnastyczno korekcyjne a także pomoc w nauce języka niemieckiego i 
angielskiego, Dzieci w Ziarenku otrzymują pomoc przy nauce, powtórkach z lekcji ,przy 
odrabianiu zadań domowych oraz przygotowywaniu się do kartkówek sprawdzających 
wiedzę czy też innych form sprawdzających umiejętności i wiedzę ucznia. Wszystkie nasz 
oddziaływania na rzecz ‘dobra dziecka’ pozwalają mu wzrastać i osiągać małe i duże sukcesy 
w sferze intelektualnej, fizycznej ale i duchowej. Dzieci wspomagane przez oddziaływania 
wychowawcze wzrastają a zarazem kształtują swoją osobowość i poczucie wartości, 
przygotowują się do podejmowania małych i większych odpowiedzialności za siebie i 
innych. �  
�  
W skład zajęć proponowanych w placówce wchodzą: 
 

1. Zajęcia specjalistyczne: 

Pierwsze półrocze: 
 

• „Sieciaki” - zajęcia grupowe - zajęcia cykliczne prowadzone raz w 
tygodniu. Zajęcia o tym jak bezpiecznie i dobrze poruszać się przez 
dzieci po internecie. Dzieci w czasie zajęć korzystania z internetu. 
Poprzez zabawę z dziećmi można było pokazać jakim dobrem jest 
internet i jak właściwie korzystać zw stron www.  

• Zajęcia korekcyjne – indywidualne i grupowe - mające na celu 
rozwijanie sprawności ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia 
oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie podczas 
rywalizacji.  

• Gimnastyka korekcyjna – ma na celu kształtowanie własnej 
osobowości, samodzielności i umiejętności podejmowania 
samodzielnych decyzji po przez udział w zajęciach. Kształtowanie i 
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. 
Korygowanie wad postawy i kształtowanie umiejętności sprawnego 
poruszania się. 

 
Drugie półrocze:  

• Gimnastyka korekcyjna – ma na celu kształtowanie własnej 
osobowości, samodzielności i umiejętności podejmowania 
samodzielnych decyzji po przez udział w zajęciach. Kształtowanie i 
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. 
Korygowanie wad postawy i kształtowanie umiejętności sprawnego 
poruszania się.  

• „Sieciaki” - zajęcia grupowe - zajęcia cykliczne prowadzone raz w 
tygodniu. Zajęcia o tym jak bezpiecznie i dobrze poruszać się przez 
dzieci po internecie. Dzieci w czasie zajęć korzystania z internetu. 
Poprzez zabawę z dziećmi można było pokazać jakim dobrem jest 
internet i jak właściwie korzystać zw stron www.  

• Zajęcia korekcyjne – indywidualne i grupowe - mające na celu 
rozwijanie sprawności ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia 
oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie podczas 
rywalizacji.  

2. Zajęcia edukacyjne: 
 

Język angielski – uczenie się współpracy, akceptacji innych i siebie, 
wywarzanie atmosfery zaufania, kształtowanie otwartości w grupie i 
wrażliwości na innych, kształtowanie umiejętności kreatywnego 



podejścia do języka angielskiego. Wytwarzanie więzi grupowej, 
przekazanie nowych możliwości nauki angielskiego, nabranie 
pewności siebie, odreagowanie napięć i zastosowanie nowej wiedzy i 
umiejętności w nowych sytuacjach  

• Zajęcia kulinarne - zajęcia w czasie których dzieci mogły 
poeksperymentowa w dziedzinie kulinarnej, zdobyć wiedzę na temat 
zdrowego sposobu odżywania i poczęstować całość grupy  
tym co udało się zdziałać w kuchni. 

 
Drugie półrocze:  

• Język angielski – uczenie się współpracy, akceptacji innych i siebie, 
wywarzanie atmosfery zaufania, kształtowanie otwartości w grupie i 
wrażliwości na innych, kształtowanie umiejętności kreatywnego 
podejścia do języka angielskiego. Wytwarzanie więzi grupowej, 
przekazanie nowych możliwości nauki angielskiego, nabranie 
pewności siebie, odreagowanie napięć i zastosowanie nowej wiedzy i 
umiejętności w nowych sytuacjach  

• Zajęcia kulinarne - zajęcia w czasie których dzieci mogły 
poeksperymentowa w dziedzinie kulinarnej, zdobyć wiedzę na temat 
zdrowego sposobu odżywania i poczęstować całość grupy tym co udało 
się zdziałać w kuchni. 

 
3. Zajęcia rekreacyjne: 

 
• Zajęcia plasyczne– ma na celu rozwijanie wyobraźni, fantazji i zmysłu 

plastycznego, rozwijanie poczucia piękna, estetyki, twórczego 
spojrzenia na życie, kształtowania zmysłu obserwacji, kształtowanie 
postawy szacunku do życia, kształtowanie umiejętności odkrywania 
piękna i sensu życia. Poznawanie różnego rodzaju technik 
plastycznych, kształtowanie umiejętności łączenia ze sobą różnych 
technik, umiejętność planowania swojej pracy, kształtowanie 
odpowiedzialności za wartość życia, pobudzenie kreatywności; 
potrzeba tworzenia. Nauka utrzymania porz ą dku w czasie zaj ęć , 
nauka współdziałania w grupie , rozwijanie umiejętności manualnych 
oraz odkrywanie wartości życia własnego i innych.  

• Zajęcia sportowe – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, 
motywacji do działania i osiągnięcia wyznaczonych celów, 
kształtowanie higieny zdrowego życia i dbanie o ruch fizyczny i 
kondycje własnego organizmu. Zdobywanie wiedzy na temat zasad gry 
w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa stołowego i innych gier sportowych, 
nabywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Zdobycie wiedzy na 
temat gier sportowych, ukształtowanie zdrowego stylu życia, 
zdobywanie umiejętności sportowych w poszczególnych dziedzinach 
sportowych. 

 
 Zajęcia muzyczne – nauka śpiewu ,rytmika .Muzykoterapia  mająca na celu 
wprowadzenie  wyciszenia .Wychowanek potrafi skupić uwagę ,odpocząć, wyciszyć się. 
Elementy muzyki wprowadzane w czas nauki własnej pozwalają na stworzenie miejsca          
i przestrzeni wspomagającej nauk



 
• Filmowe popołudnie – zajęcia mają na celu rozwinięcie twórczego 

myślenia, poznanie ciekawych historii i osób, a także wprowadzają 
element rekreacji. 

 
Drugie półrocze:  

• Zajęcia plastyczne– kształtowanie poczucie estetyki, podkreślanie 
indywidualnych zalet poprzez pracę w grupie, oraz kształtowanie 
umiejętności współpracy w grupie. Poznanie nowych technik 
plastycznych, zapoznanie się z różnymi materiałami plastycznymi i 
kształtowanie zdolności korzystania z różnych materiałów i metod 
plastycznych. Kształtowanie umiejętności łączenia różnych technik 
plastycznych, kształtowanie samooceny poprzez ocenę własnych prac 
wykonanych w trakcie zajęć.  

• Zajęcia muzyczne – kształtowanie pozytywnej postawy wobec 
aktywności ruchowej, rozwijanie twórczego myślenia, kształtowanie 
otwartości w grupie, wrażliwości dla innych i kształtowanie 
umiejętności wzajemnego słuchania. Opanowanie rytmicznego 
poruszania się, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, poznanie 
podstawowych terminów muzycznych. Kształtowanie słuchu 
muzycznego, nauka śpiewania, solo, grupowo i na głosy, rozumienie 
siebie i innych poprzez muzykę i odgadywanie uczuć zawartych w 
kompozycjach muzycznych.  

• Zajęcia sportowe – kształtowanie sprawności ruchowej, kształtowanie 
umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności dbania 
o własną kondycję fizyczną i kształtowanie motywacji i silnej woli 
oraz wytrwałości. Zdobywanie wiedzy na temat zasad gry w piłkę 
nożną, siatkową, koszykową, tenisa stołowego i ziemnego oraz innych 
gier grupowych, pozyskanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. 
Zdobywanie umiejętności sportowych w poszczególnych dziedzinach i 
dyscyplinach sportowych oraz nauka współpracy w grupie, 
umiejętność przegrywania i wygrywania podczas zawodów 
sportowych.  

 
W Placówce prowadzone jest dożywianie dzieci poprzez organizowanie 
podwieczorków/drugich śniadań. Przez cały rok 2019, wyłączając sierpień jako 
miesiąc urlopu - zostało wydanych 4 580 podwieczorków/drugich śniadań, w których 
łącznie wzięło udział około 5330 beneficjentów. 



 
d)  Zrealizowane akcje w ciągu roku szkolnego. 

 
W trakcie roku 2019 zostały zorganizowane:  

• Wycieczka do Opola do naszej drugiej placówkami w ramach współpracy 
pomiędzy placówkami 12.11.2019 – 40 osób 

• Spotkanie z Świętym Mikołajem: 06.12.2019 – 37 dzieci 
• wspólne świętowanie wigilii Bożego Narodzenia w Ziarenku 23.12.2109 - 40 

osób 
• Dzień wolontariatu połączony ze wspólnym świętowaniem wigilii Bożego 

Narodzenia w Ziarenku 23.12.2109 - 15 osób 
• Zabawa karnawałowa: 12.02.2019 – 23 dzieci 
• Zabawa Walentynkowa: 14.02.2019 – 30 dzieci 
• Przyjęcie gości z Czech 30 osobowa grupa młodych uczestników projektu 

Polsko Czeskiego „Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa Polsko - Czeskiego 
Branice/ Krnów” 

• Wyjazd rowerowy do Krnowa do placówki „středisku volného času Krnov” 30 
osobowa grupa młodych uczestników projektu Polsko Czeskiego „Aktywni 
ambasadorzy sąsiedztwa Polsko - Czeskiego Branice/ Krnów”  

• Dzień dziecka w Ziarenku 03.06.2019 - 30 0sób 
• Wyjazd rowerowy do Krnowa do placówki „středisku volného času Krnov” 30 

osobowa grupa młodych uczestników projektu Polsko Czeskiego „Aktywni 
ambasadorzy sąsiedztwa Polsko - Czeskiego Branice/ Krnów” dzieci uczyły 
się jak bezpiecznie poruszać się po drodze - 20 osób  

• Wyjazd rowerowy do Krnowa do placówki „středisku volného času Krnov” 30 
osobowa grupa młodych uczestników projektu Polsko Czeskiego „Aktywni 
ambasadorzy sąsiedztwa Polsko - Czeskiego Branice/ Krnów” spływ kajakiem 
oraz ivent na granicy Polsko Czeskiej  
— 20 osób 

• Urodziny Ziarenka: 06.10.2019 – 39 dzieci 
 

e) Krótka charakterystyka pomieszczeń, wyposażenia 
 

 W skład placówki wchodzi: 
 Biuro 10,30 
 Salka nauki 3,70 x (346 + 50 = 396) 3,96 = 14,65 
 Korytarz (500 + 210) 710 x 1,94 = 13,70 
 Łazienka (1,20 x 1,30 = (1,56) + (1,60 x 1,40 = 2,24) 
 Męska 1,56 + 2,24 = 3,80 
 Damska 4,67 

 



 

 
 Brudownik 2,62 x 1,19 = 3,11 
 Sala jadalna 6,19 x 7,10 = 43,94 
 Kuchnia 2,60 x 3,27 = 8,50 
 Salka zabaw 2,38 x 4,48 = 10,66 

 
 

Placówka dysponuje odpowiednimi materiałami edukacyjnymi. Posiada także 
odpowiedni sprzęt potrzebny do realizacji zajęć specjalistycznych, rekreacyjnych jak i 
edukacyjnych. 

 
2. Przeprowadzone akcje w czasie wakacji i ferii: 
 

a) Nazwa akcji: Zima w Miasteczku Miłosierdzia 
 

b) Czas trwania: 15.01.2019 – 19.01.2019, 22.01.2019 – 26.01.2019 
 

c) Opis podjętych działań: zimowisko dla dzieci odbywające się na terenie placówki. 
Codziennie odbywały się 2 bloki tematyczne związane z możliwością rozwijania 
różnych talentów (sportowych, kulinarnych, muzycznych, tanecznych). Było 
przygotowane drugie śniadanie.  

d) Liczba uczestników: 20 uczestników 
 

e) Liczba pracowników i wolontariuszy prowadzących akcję: 2 pracowników i 3 

wolontariuszy 
 

f) Nazwa akcji: Saperzy Pokoju. 
 

g) Czas trwania: 17 – 27.07.2019 
 

h) Opis podjętych działań: Podczas kolonii na morzem w Mrzeżynie odbywały się dwa 
bloki tematyczne, zajęcia rekreacyjne i edukacyjne, które umożliwiały zdobywanie 
talentów i rozwijanie nowych zdolności. Odbyły się również wycieczki do Trzęsacza, 
na Wyspę Wolin, Rewal, Międzyzdroje, Kołobrzeg. Był czas na rozgrywki sportowe i 
wspólne plażowanie. 

 
i) Liczba uczestników: 20 uczestników 

 
j) Liczba pracowników i wolontariuszy prowadzących akcję: 2 pracowników, 1 

wolontariusz 
 

k) Nazwa akcji Nieobozowe lato, czyli wakacje w Miasteczku Miłosierdzia 19 
 

l) Czas trwania: 26.06 – 01.07.2019 
 
 
 
 



 

 
m) Opis podjętych działań – zajęcia odbywały się na terenie Republiki Czeskiej w 

Krnovie. Był dwa bloki tematyczne w czasie których dzieci i młodzież zdobywała 
nowe umiejętności sportowe i społeczne. W ramach wprowadzenia w bezpieczne 
wakacje – odbyło się spotkanie z panem policjantem, który przygotował prelekcje na 
ten temat. Wesołe Clowny zorganizowały zabawne spotkanie dla dzieci, gry i zabawy 
integracyjne. Odbyło się też ognisko w ramach integracji z grupą Czeską. 
Szczególnym dniem był Dzień Patrona Placówki. 

 
n) Liczba uczestników: 20 

 
o) Liczba pracowników i wolontariuszy prowadzących akcję: pracowników: 2,  

wolontariuszy: 5 
 
4. Liczba wolontariuszy związanych z placówką i z akcjami w 2018 roku a) 16 

wolontariuszy 

5. Zrealizowane zadania publiczne: 
 

a) Nazwa/tytuł projektu: nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania 

 
b) Numer umowy: 1/EU-PP/2019 

 
c) Z jaką jednostką samorządową podpisana? 

 
Umowa podpisana z Gminą Branice reprezentowaną przez Sebastiana Baca – Wójta 
Gminy. 

 
d) Data podpisania umowy: 04.02.2019 

 
e) Termin realizacji zadania: 01.02.2019 – 31.08.2019 

 
 

f) Kwota dofinansowania: 29.000,00 zł. 
 

*  Rozwiązanie umowy 31.12. 2019 
 
6. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w placówce przez organy administracji 
publicznej w okresie sprawozdawczym: 
 
Organ kontrolujący:  

a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Głubczycach 

b) Kuratorium oświaty w Szczecinie  



 
Przedmiot kontroli:  

� 02.02.2019 ocena bieżącego stanu sanitarnego wypoczynku 
zimowego w Placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 
dziennego Ziarenko 

� 27.07.2019 kontrolo przebiegu kolonii oraz ośrodka kolonijnego 
w Mrzeżynie 

6. Część finansowa:  
 

Rok 2019  

  Wydatki placówki   
  Wydatki placówki   
  Ziarenko pokryte  
 Ziarenko pokryte ze Suma wydatków  
 Rodzaj wydatku ze środków  
  środków Urzędu placówki Ziarenko  
  własnych   
  Gminy Branice   
  Stowarzyszenia    
      

 materiały biurowe,     
 edukacyjne, sprzęt 2 122,00 zł 0,00 zł 2 122,00 zł  

 sportowy     

 dożywianie 6 156,00 zł 0,00 zł 6 156,00 zł  
      

 środki czystości 1 025,60 zł 0,00 zł 1 025,60 zł  
      

 wyposażenie placówki 3 801,00 zł 0,00 zł 3 081,00 zł  
      

 Wynagrodzenie kierownika 6 945,00 zł 15 735,00 zł 22 680,00 zł  
      

 wynagrodzenie 2  
 6 945,00 zł 11 265,00 zł 18 210,00 zł  
 wychowawcy     
      

 Wynagrodzenie księgowej 3 000,00 zł 0,00 zł 3 000,00 zł  
      

 telefon 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  
      

 wycieczki, kolonia 18 000,00 zł 2 000,00 zł 20 000,00 zł  
      

 Koszty wolontariatu 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł  
      



 pozostałe koszty świetlicy 3 100,00 zł 0,00 zł 3 1000,00 zł  
      

 SUMA wydatków 52 094,60 zł 29 000,00 zł 81 094,60 zł                 
 
 
 
 

Liczba  dzieci  zapisanych  do 
Rok szkolny 

 ZIARENKA 
  

2010/2011 50 

2011/2012 49 
  

2012/2013 48 

2013/2014 45 
  

2014/2015 55 

2015/2016 50 
  

2017/2018 64 

2018/2019 68   
 

 
LICZBA WYDANYCH 
POSIŁÓW 

Rok szkolny 
 W ZIARENKU 
  

2010/2011 2 221 

2011/2012 2 628 
  

2012/2013 3 108 

2013/2014 3 605 
   

2014/2015 2 628 

2015/2016 2 223 
   

2017/2018 2 580 

2018/2019 3  640    
 



 
 
 
 

Tabele pokazują, że wydatki z roku na rok wzrastają, a spowodowane to jest rozwojem 

Ziarenka. Zwiększamy atrakcyjność zajęć w placówce oraz w czasie różnych form 

wypoczynku w ferie zimowe oraz wakacje. Stawiamy na rozwój młodego człowieka tj. na 

cały potencjał i samodzielność. Inwestujemy w wyposażenie placówki, potrzebny sprzęt           

i materiały, ale także w ludzi i ich podnoszenie kompetencji. 
 

                                       Sprawozdanie przygotowała 
                                       Magda Gumienna 

W.Chuchla pogratulował wszystkim  dyrektorom i kierownikom sprawnego działania oraz 
zauważył osiągane efekty.  Nawiązał przy tym do wizytacji komisji budżetowo-oświatowej       
i wskazał iż nieznacznie od wszystkich w tym aspekcie odstaje szkoła w Branicach.  
 
Ad. 12 
Informacja Wójta Gminy Branice z realizacji budżetu Gminy za I półrocze. 
Informacja przedstawiona na piśmie- stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

    
Ad. 13 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Chuchla wskazał iż sprawa mogła być załatwiona od ręki i nie musiała być przedmiotem 
długiego postępowania. Jednocześnie wskazał swoje wątpliwości czy skarga jest faktycznie 
bezzasadna skoro zaskarżana faktura była jednak korygowana. I.Pączko przewodnicząca 
komisji skarg, wniosków i petycji odpowiadając stwierdziła iż komisja opierała się na stanie 
faktycznym i prawnym i musiała      w całości wyjaśnić sprawę. Jednocześnie wskazała 
powód rozstrzygnięcia o bezzasadności skargi która również jest załącznikiem do 
przygotowanej uchwały. 
S.Grefling odniósł się do  trybu postępowania wskazując iż komisja działała prawidłowo 
natomiast sama decyzja o zasadności czy też nie należy do rady. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
W tym momencie obecny na sali skarżący zarzucił przewodniczącej iż go nie wysłuchała. 
Przewodnicząca w odpowiedzi  przedstawiła procedurę dyskusji wskazując iż otworzyła 
dyskusję która się odbyła i w związku z brakiem innych zgłoszeń zamknęła dyskusję.              
Skarżący nie zgłaszał chęci wypowiedzi do czasu zamknięcia dyskusji. 
W związku  z tym faktem  skarżący został poinformowany iż udzielony zostanie mu głos        
w punkcie wolne wnioski   i informacje. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  9      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    2 
R.Lenartowicz nie oddał głosu. 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 
2019r. na działalność Wójta Gminy Branice. 

(Uchwała Nr XIV/116/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
Ad. 14 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Godz. 14:30 Wyszedł R. Kowalczyk 



Godz. 14:32 Wszedł W.Lenartowicz. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  9      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    1 
T.Sęga i R.Lenartowicz nie oddali głosu. 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 lipca 
2019r. na działalność Wójta Gminy Branice. 

(Uchwała Nr XIV/117/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 15 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:   11     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    1 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Branice i określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii D ąbrowskiej w 

Branicach oraz Szkoły  Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie, 
(Uchwała Nr XIV/118/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 16 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Chuchla  wskazywał iż w procesie likwidacji nie jest o wszystkim informowany   przez 
organ prowadzący co utrudnia mu podjęcie decyzji (np. brak opinii biblioteki Opole). Wójt 
Gminy wskazał iż informacje które są niezbędne  i wymagane są przekazywane wszystkim 
radnym na bieżąco. Poinformował iż oszczędności z tytułu likwidacji- tylko osobowe- to  
kwota  ok. 30tyś zł. Z-ca Wójta Katarzyna Herbut potwierdziła iż wszelkie informacje były      
i są przekazywane a przedmiotowa opinia została udostępniona radnym w ciągu 10 minut od 
zgłoszenia takiej potrzeby.  
W.Lenartowicz zasygnalizował iż otrzymał prośbę aby księgozbiór przynajmniej w części        
z filii Bliszczyce  tam pozostał. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:   11     Przeciw:   1   Wstrzymało się:    0 
 

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

(Uchwała Nr XIV/119/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 17 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:   12     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości 
(działka nr 216/2 w miejscowości Wysoka) 

(Uchwała Nr XIV/120/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 18 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości  
(działka nr 252 w miejscowości Dzierżkowice). 

(Uchwała Nr XIV/121/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 19 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:    12    Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości  
(działka nr 764/2 w miejscowości Branice). 

(Uchwała Nr XIV/122/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 20 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:    12    Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości 
 (działka nr 211 w miejscowości Posucice). 

(Uchwała Nr XIV/123/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

 
Ad. 21 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości  
(działka nr 179 w miejscowości Posucice). 

(Uchwała Nr XIV/124/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 



Ad. 22 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:   11     Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
W.Cykowski nie oddał głosu. 

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

(Uchwała Nr XIV/125/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 23 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy 
Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodzieninie. 
(Uchwała Nr XIV/126/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.  24  
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
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 XIV/127/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 25 Wolne wnioski i informacje 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję i z wcześniejszymi ustaleniami oddał głos mieszkańcowi 
który chciał zabrać głos w sprawie uchwały dotyczącej skargi na działalność Wójta. Skarżący 
sygnalizował wiele wątków: powód zakwalifikowania pisma- odwołanie od zapłaty- jako 
skargi. Trybu postępowania i konieczności wskazania winnych.  
Wójt wskazał przyczyny wystąpienia błędu wskazując iż był to efekt  błędnego pomiaru 
geodety zatrudnionego przez podmiot trzeci a nie Gminę. Przeprosił za błąd oraz wskazał iż 
podjęto natychmiastowe działania w celu wyeliminowania problemu- skorygowana 
zaskarżoną fakturę w dniu wpływu odwołania.  
S.Grefling wskazał iż to treść pisma decyduje o tym jak zostanie zakwalifikowane. Z treści 
wynikało iż działanie wójta jest nieprawidłowe stąd taka klasyfikacji pisma i obrana 
procedura.   
W.Lenartowicz podsumowując dyskusję wskazał iż początkowo można było się 
domniemywać iż skarga jest zasadna jednak jak widać z uzasadnienia prac komisji tak nie 
było. Dodał iż sprawa mogła mieć inny bieg i dlatego skierował prośbę do Wójta aby ten 
bardziej uczulał pracowników na ich działania. 
Nawiązując do prac na drogach po zakończeniu kanalizacji w Branicach skierował pytanie do 
Wójta czy istnieje możliwość wykończenia asfaltowego w tych miejscach. M.Nowak 
nawiązując do prac kanalizacyjnych wskazał iż należy zwiększyć nadzór nad tymi pracami.  



R.Lenartowicz po raz kolejny wskazał konieczność ścinki poboczy na drodze powiatowej 
Lewice-Zubrzyce. 
I.Pączko zapytała o możliwość montażu dodatkowych lamp oświetleniowych w miejscowości 
wysoka oraz o zaawansowanie remontu szatni klubu sportowego w Wysokiej. 
S.Baca odpowiadając: 
W.Chuchla złożył 2 interpelacje: 
 Dofinansowanie kursów PKS zgodnie z informacjami Rządu  w sprawie dofinansowań 
kursów oraz działań na rzecz przywrócenia kursu Branice -Głubczyce  w godzinach 
wieczornych.  
Wskazanie czy umowa na odbiór odpadów sanitarnych przewiduje deratyzację oraz 
ewentualnie jak wygląda sprawa deratyzacji. 
Dezynfekcja kontenerów zgodnie z umową odbywa się raz w roku i zostało to wykonane        
w okresie letnim. 
Kursy PKS są dotowane tylko do miejscowości w których nie ma żadnych połączeń (brak 
takich w gminie Branice). Dodatkowo wskazał iż koszt 1km to 4,50zł  a dofinansowanie         
w tym roku to 1zł  a prognozowane w przyszłym roku to 0,80zł. 
W związku z faktem iż Wójt udzielił odpowiedzi na te zagadnienia, Radny W.Chuchla 
wycofał złożone interpelacje. 
Asfaltowanie dróg po kanalizacji- wykonywane zgodnie ze specyfikacją. Inne prace będą 
uzależnione od możliwości finansowych gminy w przyszłym roku. 
Ścinka poboczy- konieczność skierowania interpelacji do Starostwa z uwagi na fakt iż jest to 
droga powiatowa. 
Oświetlenie Wysoka- koszt 1 lampy to ok. 15 tyś zł chyba że jest to tylko lampa na istniejącej 
linii to mniej. Wymagany będzie audyt oświetlenia- planowane jest spotkanie z firmą 
TAURON w ramach projektu biała gmina. 
Zakończono prace w szatni klubu sportowego Wysoka. 
W.Lenartowicz zapytał  czy nadal są środki na wymianę kotłów C.O. 
S.Rzeszuciński odpowiedział iż na chwilę obecną nie posiada takiej informacji. Środki były 
nie wystarczające ale skierowano dodatkowy wniosek  w tej sprawie. 
S.Baca wskazał iż będzie nowy nabór środków wraz z finansowaniem z urzędu 
marszałkowskiego w granicach 4 tyś zł. Jedynym warunkiem będzie to iż paliwem tych 
kotłów będzie pelet lub gaz. 
W. Chuchla zapytał o planowany termin realizacji inwestycji orlika w Branicach. 
S.Baca w odpowiedzi wskazał iż planowany termin to połowa listopada br. 
 
 
Ad.  26 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława 
Dyląg zamknęła sesję Rady Gminy Branice.  
 
UWAGI. 
W trakcie rozpatrywania pkt. 13 porządku obrad (Podjęcie Uchwały w sprawie załatwienia 
skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Wójta Gminy Branice)  na salę wszedł skarżący 
po czym na własnym prywatnym sprzęcie  - kamera- rozpoczął utrwalanie obrad sesji). 
Nagrywanie zostało zakończone po zakończeniu obrad. 
 
Na tym protokół zakończono godz. 15:45 
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 



Protokół	głosowania
z	dnia	16-09-2019

Sesja	XIV/19	Rady	Gminy	Branice	-	16	Wrzesień	2019r.

GŁOSOWANIE

3 Przyjęcie	porządku	obrad

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	13:14:47

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XIV/19	Rady	Gminy	Branice	-	16	Wrzesień	2019r.

GŁOSOWANIE

3 Wniosek	Wójta	o	wykreślenie	z	porządku	obrad	punktu	nr	21:	Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy
nieruchomości	(działka	nr	209	w	miejscowości	Posucice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	13:08:36

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XIV/19	Rady	Gminy	Branice	-	16	Wrzesień	2019r.

GŁOSOWANIE

3. Wniosek	Wójta	o	wprowadzenie	do	porządku	obrad	punktu:	Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zmiany	w
budżecie	gminy.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	13:09:38

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XIV/19	Rady	Gminy	Branice	-	16	Wrzesień	2019r.

GŁOSOWANIE

4 Przyjęcie	protokołu	z	sesji	Rady	Gminy,	która	odbyła	się	10	lipca	2019r.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	13:16:35

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XIV/19	Rady	Gminy	Branice	-	16	Wrzesień	2019r.

GŁOSOWANIE

4 Przyjęcie	protokołu	z	sesji	Rady	Gminy,	która	odbyła	się	28	czerwca	2019r.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	13:15:44

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



GŁOSOWANIE

4 Przyjęcie	protokołu	z	sesji	Rady	Gminy,	która	odbyła	się	21	sierpnia	2019r.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	13:17:47

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 11
LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta NIE	ODDAŁ	GŁOSU
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



GŁOSOWANIE

13 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	załatwienia	skargi	z	dnia	22	lipca	2019r.	na	działalność	Wójta	Gminy
Branice.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:28:49

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 9
LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 2
	 	 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 WSTRZYMAŁ	SIĘ
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł WSTRZYMAŁ	SIĘ
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman NIE	ODDAŁ	GŁOSU
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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14 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	załatwienia	skargi	z	dnia	12	lipca	2019r.	na	działalność	Wójta	Gminy
Branice

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:32:54

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 9
LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 1
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 2

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman NIE	ODDAŁ	GŁOSU
11 Lenartowicz	Władysław WSTRZYMAŁ	SIĘ
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz NIE	ODDAŁ	GŁOSU
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15
Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	ustalenia	planu	sieci	publicznych	szkół	podstawowych,	prowadzonych
przez	Gminę	Branice	i	określenia	granic	obwodów	publicznych	szkół	podstawowych:	Szkoły
Podstawowej	im.	Marii	Dąbrowskiej	w	Branicach	oraz	Szkoły	Podstawowej	im.	Marii	Skłodowskiej-
Curie	we	Włodzieninie.dydaktyczno-wychowawcze.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:34:07

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 11
LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej WSTRZYMAŁ	SIĘ
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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16 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	likwidacji	filii	Gminnej	biblioteki	Publicznej	w	Branicach.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:51:49

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 11
LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 1

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 PRZECIW
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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17 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	216/2	w	miejscowości	Wysoka).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:53:04

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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18 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	252	w	miejscowości	Dzierżkowice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:53:55

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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19 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	764/2	w	miejscowości	Branice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:54:44

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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20 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	211	w	miejscowości	Posucice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:56:40

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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21 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	179	w	miejscowości	Posucice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:55:38

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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22 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	udzielenia	dotacji	z	budżetu	Gminy	Branice	dla	jednostki	Ochotniczej
Straży	Pożarnej	w	Jakubowicach.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:58:01

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 11
LICZBA	OBECNYCH 12 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 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 NIE	ODDAŁ	GŁOSU
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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23 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	udzielenia	dotacji	z	budżetu	Gminy	Branice	dla	jednostki	Ochotniczej
Straży	Pożarnej	we	Włodzieninie.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	14:59:05

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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24 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zmiany	w	budżecie	gminy.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2019-09-16	15:00:57

	

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 NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman NIEOBECNY
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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Sprawozdanie 

z działalności Izby Rolniczej w Opolu 

w 2019 roku 

 

 

Podstawa prawna działania samorządu rolniczego 

Izba Rolnicza jako samorząd rolniczy działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 

o izbach rolniczych (Dz.U. 1996 nr 1 poz. 3) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 1315, z 2017 poz. 1089), w obrębie danego województwa, podlegając nadzorowi Wojewody 

(zgodnie z Ustawą o izbach rolniczych).  

Izba jako instytucja wpisana jest w 9 ustawach ma prawo do opiniowania w zakresie m.in.: scalania 

i wymiany gruntów, podatku rolnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, 

nasiennictwa,  ochrony roślin, wspierania rozwoju obszarów wiejskich, promocji zatrudnienia 

w instytucjach rynku pracy i jednostkach doradztwa rolniczego.  

Członkami Izby Rolniczej z mocy prawa są: osoby fizyczne i prawne będące podatnikami 

podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady 

gruntowe.  

           Realizowane zadania zawarte są w Ustawie o Izbach Rolniczych oraz w statucie Izby Rolniczej 

w Opolu.  

 

 

Podstawowe zadania realizowane przez samorząd rolniczy zawarte w w/w Ustawie i statucie 

Izby Rolniczej w Opolu: 

 Opiniowanie wniosków samorządów gminnych o przekwalifikowanie ziemi rolniczej  i leśnej na 

nierolniczą i nieleśną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

 Sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego 

i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego;  

 Występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu 

terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi 

i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów; 

 Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów 

rolnych oraz innych przedsiębiorców; 
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 Doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz 

uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów; 

 Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie; 

 Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, 

inicjowanie zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk;  

 Rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych;  

 Współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia  i wiejskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

Reprezentując interesy rolników wobec wielu instytucji i organów administracji państwowej 

i samorządowej  prowadzimy również szeroką działalność mającą na celu poprawę sytuacji 

ekonomicznej rolników i ich gospodarstw. Organizujemy  także szereg spotkań i szkoleń dla rolników, 

włączając się w upowszechnianie doradztwa rolniczego. Od kilkunastu lat prowadzimy bezpłatną 

pomoc prawną dla wszystkich opolskich rolników. Wiele bieżących spraw, publikacji i porad 

w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych i innych form współpracy pomiędzy rolnikami i innymi 

partnerami zamieszczamy na  naszej stronie internetowej (www.izbarolnicza.opole.pl). 

 Ważne miejsce w działalności naszej izby zajmuje współpraca z partnerami zagranicznymi 

głównie z Francji, Niemiec, Austrii i Ukrainy. 

 

 

Działania Zarządu Izby Rolniczej w Opolu w 2019 roku 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Izby Rolniczej podejmował wiele działań w oparciu o wnioski 

Rad Powiatowych, bieżące problemy rolników, wystąpienia Urzędów Gmin i instytucji rządowych. 

Do wielu prowadzonych bieżących i długofalowych działań Izby Rolniczej w Opolu w ostatnim 

okresie należą: 

 

1. Szkody łowieckie 

 Opiniowanie rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2019/2020 dla poszczególnych 

obwodów łowieckich 

 Interwencje w sprawie problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich 

 Interwencje w sprawie braku wypłaty przez Koła Łowieckie odszkodowań za szkody wyrządzane 

przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych (nawet tych zasądzonych wyrokami sądowymi). 

 

2. Kolonie i zimowiska 

Zimowisko - współorganizacja (z Krajową Radą Izb Rolniczych) wypoczynku zimowego dla dzieci 

rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W bieżącym roku zimowisko organizowane było w dniach 01.02. - 10.02. w Białym Dunajcu. 

http://www.izbarolnicza.opole.pl/
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Kolonie letnie – współorganizacja (z Krajową Radą Izb Rolniczych) wypoczynku letniego dla dzieci 

rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W bieżącym roku kolonie letnie organizowane były w dniach 21.07.- 31.07. w Ełku. 

 

3. Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 

• Opiniowanie wniosków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu 

dotyczących planowanej sprzedaży ziemi lub przedłużania umów dzierżawy na  nieruchomości 

rolne, będące w Zasobie Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa;  

• Wydawanie opinii i rękojmi należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie 

z obowiązującą procedurą dla rolników indywidualnych; 

• Udział przedstawicieli Izby Rolniczej w Opolu – Herberta Czaja – Prezesa Zarządu oraz Bernarda 

Radlok – Członka Zarządu w Radzie Społecznej działającej przy Dyrektorze KOWR OT 

w Opolu. 

 

4. Udział w spotkaniach z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) w sprawie 

przekazanej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi petycji wojewódzkich izb rolniczych 

skierowaną do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dnia 15 stycznia 2019 r. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów Wojewódzkich Izb 

Rolniczych skierowanych do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z niedostateczną realizacją 

dotychczas składanych wniosków, zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz obecną sytuacją 

w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2020-

2027. Izby rolnicze wniosły o realizację następujących postulatów: 

1. wyrównania dopłat obszarowych w Unii Europejskiej, utrzymania poziomu wsparcia dla II 

filaru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozostało z lat 2014-2020 (co pozwoli na 

dalsze inwestowanie w rozwój gospodarstw rolniczych i infrastruktury wiejskiej). 

2. podjęcie działań skutkujących wzrostem cen w skupie (uregulowanie tuczu nakładczego, 

dopłaty do loch, kontrola jakości importowanego mięsa). Z uwagi na rozprzestrzeniający się 

afrykański pomór świń na inne kraje Unii Europejskiej należy doprowadzić do znacznego 

zwiększenia środków europejskich na jego zwalczanie. 

3. depopulacja dzików i jeleniowatych celem zmniejszenia szkód łowieckich i ryzyka 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń oraz wypłaty wszelkich zobowiązań kół 

łowieckich wobec rolników do 15 lutego 2019 r. Domagamy się nowelizacji ustawy Prawo 

łowieckie. Postulat kierowany do Polskiego Związku Łowieckiego. 

4. zwiększenie środków na finansowanie infrastruktury, oświaty i służby zdrowia na obszarach 

wiejskich. 

5. Zwiększenie wpływu izb rolniczych na rozdysponowanie ziemi pochodzącej z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

6. opracowanie realnego, jednolitego systemu wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego, 

który będzie odzwierciedlał realną sytuację dochodową wsi. Obecny wysoki wskaźnik 
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dochodu odbiera możliwość uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, stypendium socjalnego 

dla studentów, świadczenia z programu 500+ czy bezpłatnych obiadów na stołówce szkolnej 

dla rodzin osiągających w rzeczywistości dochody znacznie poniżej tego wskaźnika. 

7. zwiększenie pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych. 

8. przyjęcie rozwiązań prawnych chroniących produkcję rolniczą i zapewniających dalszy jej 

rozwój na obszarach wiejskich. 

9. szybsze tempo rozwiązań mających na celu utworzenie holdingu spożywczego przy 

współudziale rolników. 

10. uwzględnienie postulatów izb rolniczych w sprawie OSN (Obszarów Szczególnie 

Narażonych). 

Podczas spotkania ustalono, że przedstawiciele samorządu rolniczego oraz przedstawiciele resortu 

rolnictwa stworzą zespoły konsultacyjne w tematyce dotyczącej zgłoszonych postulatów, w których 

rozwiązywane będą najważniejsze problemy i przedstawiane postulaty rolników. Samorząd rolniczy 

proponuje 7 obszarów tematycznych: 

1. Wspólna Polityka Rolna 

2. Afrykański Pomór Świń 

3. Infrastruktura na obszarach wiejskich 

4. Obrót ziemią rolną 

5. Rynki rolne 

6. Konstytucja dla rolnictwa, miejsce rolnictwa na obszarach wiejskich 

7. Rolnictwo na obszarach górskich 

Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem o pilne zwołanie 

pierwszych spotkań ww. zespołów. 

 

5. Delegacja niemieckiej izby rolniczej z Nadrenii-Palatynatu. 

W dniach 6. – 9. kwietnia br. delegacja Izby Rolniczej z Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) odwiedziła 

Opolszczyznę i spotkało się z zarządem opolskiej izby, samorządowcami i naukowcami.   

Przedstawiciele izby rolniczej z Nadrenii-Palatynatu poznali gospodarstwa rolnicze, tradycyjne 

obrzędy i zwyczaje (stoły Wielkanocne) oraz infrastrukturę i cenne zabytki Opolszczyzny. 

Uzgodniono możliwość wymiany młodzieży na praktyki rolnicze. Izba rolnicza w Nadrenii-

Palatynacie weryfikuje kandydatów do praktyk oraz gospodarstwa pod względem jakości pracy. Izba 

Rolnicza w Opolu również ma funkcję kwalifikacji młodych ludzi na wymiany.  

 

6. Projekt ERASMUS + 

Dzięki współpracy z Zespołem Szkół w Komornie Izba Rolnicza w Opolu zajmuje się organizacją 

(jako beneficjent) dwóch projektów unijnych realizowanych we współpracy z Narodową Agencją 

„Uczenia się przez całe życie” w Warszawie oraz jej czeskim odpowiednikiem Agencją Narodową 

w Pradze i bierze udział w Programie Erasmus+, organizując uczniom szkoły rolniczej praktyki 

zagraniczne między innymi do Czech, Grecji, Francji czy Słowacji. Koordynatorem projektu w Izbie 

Rolniczej w Opolu jest Sławomir Jakoniuk. Projekt nie obciąża budżetu Izby Rolniczej w Opolu.  
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W tym roku Izba Rolnicza w Opolu rozpoczęła nowy dwuletni projekt  w ramach programu 

ERASMUS+  pod nazwą „Agropuzzle 4”, gdzie do współpracy przystąpią partnerzy z: Czech, Gujany 

Francuskiej, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii i Polski. 

Projekt o nazwie „Agropuzzle 4” ma na celu wymianę doświadczeń na poziomie siedmiu różnych 

organizacji z pięciu krajów Unii Europejskiej, w których organizacje są zaangażowane w rozwój 

lokalnych małych form przedsiębiorczości w obrębie rolnictwa, edukacji, ekologii i rozwoju wsi. 

W ramach projektu, ze wszystkich organizacji partnerskich, za granicę wyjedzie 78 osób (w tym 30 

uczniów i 48 pedagogów, przedstawicieli sektora non-profit, wykładowców akademickich). 

Uczestnikami projektu są studenci szkół zawodowych, ich nauczyciele oraz osoby aktywnie 

uczestniczące w kształceniu zawodowym i marketingu lokalnym. Celem projektu jest także połączenie 

teorii i praktyki z lokalnym agrobiznesem.  

Główną ideą projektu jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk między różnymi 

instytucjami zajmującymi się m.in. pszczelarstwem edukacyjnym. Wszystkie organizacje dołożą 

wszelkich starań, aby przedstawić projekt i jego wyniki w czasie w trakcie jego trwania, a także po 

jego zakończeniu. W oparciu o realizację lokalnych działań, grupa docelowa projektu stanie się 

szersza. 

W ramach projektu przewidziano następujące spotkania w krajach partnerskich: 

– luty 2019 spotkanie koordynatorów w Polsce / Opole /, 

– wrzesień 2019 – spotkanie partnerów w Polsce / na Podlasiu /, 

– maj 2020 spotkanie międzynarodowe w Hiszpanii, 

– czerwiec 2020 spotkanie międzynarodowe w Gujanie Francuskiej / Francja – teren zamorski. 

 

7. Organizacja szkolenia z aplikacji e-Wniosek Plus 

Izba Rolnicza w Opolu we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

zorganizowała w poszczególnych powiatach województwa opolskiego szkolenia z działania aplikacji 

e-Wniosek Plus oraz zmian w zasadach przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego oraz płatności ONW (obszary o niekorzystnych warunkach) na rok 2019. 

 

8. Organizacja szkolenia „Program Azotanowy”  

Dnia 20.03.2019 r. w siedzibie Biura Izby Rolniczej w Opolu odbyło się szkolenie, którego tematem 

były wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” -  tzw. program azotanowy. 

Szkolenie prowadzili przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz 

przedstawiciele Biura Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (BR ARiMR) 

w Opolu. 

 

9. Organizacja konferencji „Proste zasady – unikalne korzyści – czyli sprzedaż bezpośrednia 

produktów rolnych”:  
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W dniach 11 – 12 czerwca 2019 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się konferencja 

organizowana przez Izbę Rolniczą w Opolu jako partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

w ramach Planów Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny 

na lata 2018-2019 dla rolników, której tematami były: 

 Wymagania formalno-prawne dla produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej 

 Wymagania formalno-prawne przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej 

 Prezentacja aplikacji „Polska Smakuje” 

 Innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego 

handlu detalicznego. Marketing produktów regionalnych i tradycyjnych, promocja poprzez 

internet, w tym media społecznościowe. 

Wykłady prowadzili przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, II Urzędu 

Skarbowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

10. Zmiany obszarów ONW (o niekorzystnych warunkach) 

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu interweniował w sprawie zmian obszarów zakwalifikowanych jako 

ONW oraz przywrócenia statusu ONW obszarom, które zostały wycofane od dnia 1.01.2019 r.  

W dniu 8 stycznia 2019 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie 

informacyjne dla wojewódzkich izb rolniczych na temat nowych zasad wyznaczania obszarów ONW. 

Podczas spotkania jednoznacznie stwierdzono, że nie ma możliwości zmiany wyznaczonych obszarów 

w bieżącym roku. Zdaniem resortu rolnictwa wynegocjowano najkorzystniejsze rozwiązania dla 

rolników w ramach przepisów Unii Europejskiej. Zgłoszone przez izby rolnicze zastrzeżenia zostaną 

rozpatrzone i wyjaśnione w trybie indywidualnym. W związku ze zmianami rolnicy, których 

gospodarstwa utraciły status ONW będą mogli złożyć w 2019 roku oświadczenie zamiast wniosku 

o płatności bezpośrednie, podobnie jak w roku 2018, jeżeli nie nastąpiły w gospodarstwie żadne inne 

zmiany. Rolnikom tym zostanie naliczone wsparcie przejściowe rekompensujące częściowo utratę tej 

formy finansowania. 

Rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na nowo wyznaczonych obszarach i będą mogli 

skorzystać z tej pomocy po raz pierwszy będą musieli złożyć wnioski o płatności bezpośrednie. 

W przeciwnym razie nie otrzymają wypłaty w ramach działania „Płatności dla obszarów 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW 

(Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014 – 2020. 

 

11. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na 1 litr oleju  

Izba Rolnicza w Opolu wielokrotnie wnioskowała o podwyższenie stawki zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zwiększenie limitu zużycia paliwa rolniczego 

na 1 ha. W konsekwencji starań dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. 
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o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247).  Zwiększono limit zużywanego 

oleju napędowego z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz wprowadzono limit zużycia oleju 

napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta 

rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji w wysokości 30 litrów na 1 DJP (Dużych 

Jednostek Produkcyjnych). 

Zarząd Izby interweniował w sprawie odmowy przyjęcia faktur za paliwo rolnicze oznaczone 

symbolem CN 2710 20 11 przez Urzędy Gmin w związku z nowelizacją od dnia 1.01.2019 r. ustawy 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji 

rolnej. Wniosek poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) o przywrócenie stanu prawnego 

w w/w zakresie sprzed 1.01.br. w celu umożliwienia rozliczenia zwrotu podatku za paliwo zakupione 

w okresie od 1.01.- 31.01.br. (interwencja pozytywnie rozpatrzona). 

 

 

12. Wpis rolników do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach).  

13 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania 

bazy danych o produktach i opakowaniach. Rolnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji 

odpadów. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, każdy wytwórca odpadów obowiązany jest do 

prowadzenia ewidencji odpadów i podlega pod obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO – 

również rolnicy. Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do regionalnego urzędu 

marszałkowskiego. Za brak wniosku o wpis do rejestru, czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem 

faktycznym, grozi kara aresztu albo grzywny. Ministerstwo Środowiska podaje, że przedsiębiorca 

zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku 

prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO, należy złożyć wniosek rejestracyjny jak 

najszybciej. Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy największych gospodarstw, wytwórca 

odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku 

uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym 

zakresie. 

Na wnioski rolników Izba pozyskała informacje w temacie i informowała rolników o wpisie do 

rejestru BDO. 

 

13. Wprowadzenie dofinansowania do wapnowania  

Izba Rolnicza wielokrotnie wnioskowała o wprowadzenie dofinansowania do wapnowania. 

W konsekwencji od sierpnia 2019 r. został wprowadzony program pn. „Ogólnopolski program 

regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań 

regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Pomoc 

przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 75 ha, dla 

działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby ≤ 5,5. Kwota dofinansowania od 100 zł/t do 300 zł/t.  

14. Susza 2019 
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 Zarząd Izby Rolniczej w Opolu wraz z organizacjami zrzeszonymi w Porozumieniu Rolników 

Opolszczyzny wypracował stanowisko w sprawie zwolnienia obowiązku utrzymania obszarów 

proekologicznych, omówienia zasad szacowania szkód spowodowanych suszą w naszym regionie 

z uwzględnieniem podziału województwa na kategorie podatności gleb na suszę rolniczą 

 organizacja spotkań Zarządu Izby oraz Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny 

z Wojewodą Opolskim w sprawie suszy. 

 Udział przedstawicieli izby rolniczej w pracach komisji Wojewody ds. szacowania szkód 

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego.  

 Liczne doraźne interwencje w sprawach związanych z problemami rolników w związku 

z wystąpieniem suszy w ich uprawach 

 Wnioskowanie w sprawie związanej z problemami szacowania strat suszowych powstałych na 

trwałych użytkach zielonych oraz możliwości ich ubezpieczenia od niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych 

 Pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których 

gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku suszą. 

 

15. Udział w pracach Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju 

obszarów wiejskich w województwie opolskim powołanego przez Wojewodę Opolskiego. 

16. Udział w posiedzeniach Rad Rynku Pracy (zarówno powiatowych jak i wojewódzkich). 

17. Udział w spotkaniach z organizacjami rolniczymi działającymi na terenie naszego województwa. 

18. Udział w pracach  Związku Wzajemności Członkowskiej „KARLIK” TUW „TUW”  

w Opolu (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych). 

 

Poza wyżej wymienionymi działaniami podjęto interwencje w sprawie : 

19. zainteresowania rolników uprawą konopi włóknistych  na terenie województwa opolskiego w 2019 r. 

20. wniesienia zmian do Rocznych Planów Łowieckich na rok gospodarczy 2018/2019 mających na celu 

zwiększenie odstrzału zwierząt łownych i dzików 

21. podjęcia działań legislacyjnych mających na celu określenie urzędowe cen produktów rolnych do 

wyceny szkód łowieckich. Zdaniem samorządu rolniczego, pozwoli to na ograniczenie sporów 

dotyczących wysokości szkody łowieckiej wynikających z przyjmowania różnego poziomu cen do 

wyliczeń szkód (Wniosek do Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

22. utrzymania i konserwacji koryta rzeki Jemielnica i Ptaszków w gm. Strzelce Opolskie, Jemielnica, 

Izbicko i Chrząstowice. 

 

Powyższe działania stanowią, poza notoryczną koniecznością opiniowania różnych projektów 

ustaw i rozporządzeń dotyczących rolników i działalności rolniczej, pewien najistotniejszy wycinek 

prac Zarządu.  












































