Protokół Nr XXIX/17
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 19 czerwca 2017 r., od godz. 11.00 do godz. 12.50

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych.
Nieobecni:
Artur Nowak- nieobecność usprawiedliwiona,
Wiesława Hnatiuk- nieobecność usprawiedliwiona,
Marek Szyhyński- nieobecny,
Grzegorz Chojnacki- nieobecność usprawiedliwiona.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Józef Kozina- Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice.
Adam Jakubowski- Dyrektor Szpitala w Głubczycach,
Krzysztof Nazimek- Dyrektor SWSDNiPCH w Branicach,
Stefan Grefling – Radca Prawny.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6.Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz
o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Udzielenie informacji dotyczącej działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach.
11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.
12. Udzielenie informacji dotyczącej działalności NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach.
13. Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie
Branice.
14. Udzielenie informacji dotyczącej działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
w Gminie Branice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2016.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
17. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV/229/17
z 9 stycznia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Branice na lata 2017-2020.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej część działki
nr 152/12 o pow. 18,15 m2, położonej w miejscowości Branice.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- lokali

mieszkalnych 3D/5, 3D/12, usytuowanych w budynku wielorodzinnym przy
ul. Ogrodowej 3 w Branicach wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej
– działka 149/22 o pow. 0.2671 ha.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Branice.
22. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
ustalenia inkasentów.
23.Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Sesję rozpoczęła uroczystość wręczenia Panu Edwardowi Czyszczoń Brązowego Medalu
„ Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Odznaczenie wręczyli przedstawiciele
PKOL: Bożena Bąk, Marek Błocha. Medal został przyznany przez kapitułę PKOL.
Ad. 2
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji
uczestniczy 11 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad i poddał pod głosowanie.
Za:

11

Przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Przyjęto porządek obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 15 maja 2017r.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Protokół z sesji został przyjęty.
Ad. 5
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do
protokołu).
W.Chuchla: sygnalizowałem problem likwidacji kursu PKS-u Branice-Głubczyce. Czy
posiada Pan więcej informacji po spotkaniu zarządu w tej sprawie? Jest kurs o godzinie 7
rano i uważam że można by było rozpatrzyć możliwość likwidacji tego kursu ponieważ kurs
o godzinie 6 rano jest niezbędny dla mieszkańców dojeżdżających do pracy w Głubczycach.
S.Baca: nie jesteśmy jedyną Gminą gdzie likwiduje się połączenia nierentowne. Tak jest
również w tym przypadku. Z tego kursu (wg informacji PKS-u) korzysta 10 osób z czego 3
z Gminy Branice. Podjęliście państwo decyzję o nie dotowaniu nierentownych kursów i tak
właśnie się dzieje obecnie. Co do zamiany kursów to nie jest to możliwe gdyż kurs o godzinie
7 jest również dofinansowywany przez województwo a to z prostej przyczyny służy on
dowozowi młodzieży do szkół i jest to priorytet. Warto zauważyć że usługi komercyjne

byłyby tańsze ale mogłoby to odbić się na mieszkańcach gdyż takie firmy zawsze stawiają na
dodatni wynik finansowy a nie na potrzeby mieszkańców.
R.Lenartowicz: rozmawiałem z prezesem PKS-u i otrzymałem zapewnienie że jak będzie
korzystało minimum 5 osób to kursy będą utrzymane a tak nie jest. Nie zawsze wynik
finansowy musi być na plus aby coś działało . Gdzieś trzeba dodać a gdzieś zabrać.
S.Baca: chciałbym dodać że na spotkaniu poruszany był temat przyznania nagrody dla
zarządu i tu byłem stanowczo przeciw temu pomysłowi. Dzięki zdrowemu rozsądkowi udało
się zrezygnować z tego pomysłu. Wnioskowałem również aby pracownicy PKS-u otrzymali
stosowne na dzisiejsze czasy ubrania służbowe aby zapewnić jednolitość w wyglądzie i
zapewnić warunki na dzisiejsze czasy.
W.Chuchla: mówił Pan o tym że przewóz młodzieży mógłby być tańszy gdybyśmy korzystali
z usług komercyjnych. Skieruję wniosek o wystąpienie ze spółki.
J.Kozina: proszę o informację w sprawie zamiaru wystąpienia ze spółki. W takim przypadku
my sprzedamy swoje udziały i mogę państwa zapewnić, że potencjalny nabywca zrezygnuje
z większości kursów w gminie Branice i to na pewno nie będzie korzystne dla mieszkańców.
Ad. 6
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na
piśmie (załącznik do protokołu).
Ad. 7
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz 5.06.2017 odbyło się
posiedzenie komisji w sprawie wypowiedzenia umowy przez Stowarzyszenie na
prowadzenie Szkoły w Uciechowicach oraz konsekwencjach i możliwościach Gminy
w realizacji procesu przejęcia Szkoły.
R. Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisja Lokalnych
Przedsięwzięć Gospodarczych zajmowała się porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mróz poinformowała, że Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu zajmowała się
porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
R. Mokrzycki poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna nie
zwoływała posiedzenia. Wykonano plan za 2 kwartał.
Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Ad.9
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.
Z.Telega ustnie zgłosił 3 zapytania wskazując i zostaną złożone na piśmie jako interpelacje.
- konieczność naprawy drogi Branice- Wysoka,
- konieczność naprawy ubytków drogi wojewódzkiej na odcinku Branice- Niekazanice,
- konieczność wykoszenia drogi gminnej na wjeździe do miejscowości Kałduny.
J.Kozina: chciałbym od razy odnieść się do napraw dróg powiatowych i poinformować że
prace są w toku. Wszystko zależy od możliwości finansowych. Na drodze o której wspomina
Pan Telega była już komisja i prace będą wykonane. Zakres zależy od środków finansowych
jak wspomniałem.
T. Mańkiewicz: byłem na spotkaniu dotyczącym stanu dróg powiatowych i mogę powiedzieć
że w tym przedmiocie stan prac jest dość zaawansowany.

Ad. 10
Udzielenie informacji dotyczącej działalności Szpitala Powiatowego w Głubczycach
Informacji udzielił Dyrektor Adam Jakubowski.
Szpital to nie tylko jednostka kojarzona z leczeniem ale również wykonująca inne zadania
jak np. transport medyczny. W 2016 roku w ramach POZ udzielono 38tyś świadczeń z czego
30 tyś w ramach opieki dziennej i 8 tyś w ramach opieki nocnej i świątecznej. Wykonano
1100 szczepień, 5672- USG, 2290-TK, 14 tyś. RTG, 33250 porad , 550- gastroskopii,
w ramach świadczeń na oddziałach przebywało 5640 osób, z rehabilitacji skorzystało 1183
pacjentów. Mieliśmy 3296 wyjazdów (3 zespoły). Wykonano 72 badań w ramach prewencji
i leczenia raka szyjki macicy. Szpital pracuje stabilnie aczkolwiek w wyniku zmian
przepisów nie możemy mówić o stabilizacji i pewności gdyż wiele pytań o obecne
finansowanie nie znajduje odpowiedzi w ministerstwie. Również samodzielność szpitala jest
ograniczana między innymi poprzez możliwości ustalania wynagrodzeń a prognozy i projekty
ustaw w tym zakresie nie napawają optymizmem. Jest również plan tzw. Współfinansowania
czyli prywatnych opłat pacjentów.
M.Fuczek: z Pana perspektywy współfinansowanie jest korzystne czy też nie?
A.Jakubowski: Z punktu widzenia placówki tak, z punktu widzenia pacjenta raczej nie bo
może naruszać zasadę równości dostępu do opieki zdrowotnej zagwarantowanej
w konstytucji.
J.Kozina: chciałbym dodać że obecne zmiany nie dopuszczają zmiany w placówkach
z zadłużeniem a to wielokrotnie i w poprzednich latach dawało możliwość wyjścia
z problemów finansowych.
A.Jakubowski: w ubiegłym roku odnotowaliśmy stratę w wysokości 770 tyś zł. A wynikało to
z tzw. nad wykonań. Wyglądało to tak że pod koniec roku NFZ za nad wykonania płacił 50%
kwoty świadczenia i było wyjście aby się zgodzić lub przejść na wieloletnią i niepewną drogę
sądową.
J.Kozina: niestety to samorządy muszą pokrywać straty i dlatego szpital zawsze wychodzi na
zero. To nie problem dyrektorów a samorządów.
M.Fuczek: jak Pan odnosi się do zmiany dotyczącej tzw. rozliczania znaczonych pieniędzy?
A.Jakubowski: są pewne naciski, lobby w wyniku czego dzieje się tak a nie inaczej. Później
są problemy gdyż przekazywanie jakichkolwiek środków odbywa i może się odbywać
w ramach jednej grupy pracowników. Podobna sprawa ma się jeżeli chodzi o pielęgniarki.
Temat jest ciężki.
M.Fuczek: jaka jest średnia zarobków pielęgniarek?
A.Jakubowski: średnio to 1900zł-2000zł.
M.Fuczek: jaka jest korelacja zarobków pielęgniarek i lekarzy?
A.Jakubowski: tu trzeba określić co mamy na myśli zarobek. Jest wiele zmiennych i mogę
powiedzieć że mniej więcej dwa do jednego na korzyść lekarzy.
M.Fuczek: czyli lekarz zarabia 4 tyś zł?
A.Jakubowski: proszę nie interpretować tego dosłownie. Oczywiście że nie.
M.Fuczek: zatem ile zarabia lekarz po specjalizacji?
A.Jakubowski: ta informacja stanowi tajemnicę służbową i nie może być przedstawiona.
J.Kozina: chciałbym dodać że to obecnie lekarze i pielęgniarki decydują o zarobkach a nie
pracodawca. Jest brak pielęgniarek i lekarzy stąd różne i dla nas wysokie stawki. Ale takie są
realia.
S.Baca: ten problem dotyka również naszych sąsiadów za południowa granicą. Np. w Opavie
pielęgniarka zarabia średnio przeliczając 4,5tyś złotych a i tak brak jest chętnych.
W.Chuchla: jakie są zobowiązania szpitala? Jak będzie finansowany jeżeli będzie zadłużony
i jakie są ceny usług? Z mojej perspektywy mogę powiedzieć że widzę jak dobrze się

rozwija, jakie są inwestycje, to są fakty. Co do sprawy PKS-u nie podoba mi się jak Pan
Starosta powiedział że w przypadku kursów komercyjnych nie będzie gwarancji że kusy
w Gminie Branice będą świadczone z uwagi na ich nierentowność.
J.Kozina: proszę uwierzyć że żaden przedsiębiorca nie będzie dokładał do nierentownych
kursów. Tam zawsze najważniejszy jest rachunek ekonomiczny.
R.Lenartowicz: powtórzę, rozmawiałem z Prezesem PKS-u i otrzymałem zapewnienie że jak
będzie 5 pasażerów to kursy nie będą likwidowane. Trzeba myśleć o ludziach.
J.Kozina: zgadzam się z Panem w 100% ale w przypadku braku rentowności musi być
współfinansowanie inaczej nie ma możliwości utrzymywania takich kursów.
J.Mokrzycki: jakie są korzyści finansowe z termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii?
Z.Telega: czy środki z współfinansowania nie obniżą całego budżetu szpitala?
A.Jakubowski: odpowiadając na pytania to po kolei: zadłużenie 12 mln złotych co wynika
z inwestycji ale mamy płynność finansową, koszty usług są dostępne na stronie internetowej
i na miejscu , co do korzyści z termomodernizacji to jeszcze nie są znane trwa weryfikacja
i obliczanie.
Ad. 11
Udzielenie informacji dotyczącej działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach
K.Nazimek: Dziękuję za zaproszenie. Ostatnio uczestniczyłem w sesji 2007r. zatem to moja
druga wizyta. Zakres działania Szpitala jest niezmienny. Przez ostatnich 10 lat zwiększyliśmy
ilość łóżek z 394 do 480 wykorzystując posiadane zasoby. Wzrosło również zatrudnienie
z 301 do 407 osób. Wzrósł również nasz budżet z 14 mln do 24 mln. W tym roku kończymy
remont ostatniego oddziału i planujemy kolejne inwestycje w tym rozwój rehabilitacji, wzrost
usług opiekuńczych, utworzenie zespołu leczenia środowiskowego.
W.Chuchla: była koncepcja by szpital stał się oddziałem klinicznym czy coś w tej sprawie
wiadomo?
K.Nazimek: mamy takie plany na przyszłość.
Godzina 12:10 wyszedł Radny W.Chuchla.
R.Lenartowicz: co można zrobić by w Branicach była karetka? Czy nie można utworzyć
szkołę pielęgniarek? Czy na terenie szpitala z uwagi na ilość specjalistów nie można utworzyć
ośrodka zdrowia?
K.Nazimek: co do ośrodka zdrowia to obecny funkcjonuje dobrze przynajmniej nie słyszałem
aby były Jakieś problemy i dlatego nie planuję tworzenia nowego, co do szkoły to wszystko
zależy od zmian w edukacji. Kiedyś zlikwidowano takie szkoły zmieniając specyfikację
nauczania być może przy obecnych zmianach będzie taka możliwość kwestia chętnych,
środków i odpowiedniego podejścia. Jeżeli chodzi o karetkę to dla mnie nie ma problemu ze
stacjonowaniem takiej, problemem będzie jej finansowanie i umiejscowienie w systemie ale
to już pytanie nie do mnie.
A.Jakubowski: finansowanie systemu ratownictwa nie zależy ode mnie a decyzje zapadają na
szczeblu województwa i nie przewidziano w systemie karetki w Branicach.
M. Nowak: obecnie jest 407 pracowników planuje Pan kolejne etaty i wzrost zatrudnienia?
Co z terenem oddanym przez gminę?
K.Nazimek: liczba pracowników jest ustalana na podstawie potrzeb i jeżeli takie będą to nie
wykluczam wzrostu zatrudnienia. Co do terenu to został on przejęty ale jeszcze nie
przekazany przez Urząd Marszałkowski. Na pewno budynek byłej rzeźni z uwagi na stan
techniczny zostanie rozgruzowany. Później podejmiemy decyzje co dalej.
M.Fuczek: mówił Pan iż ostatni raz był Pan na sesji w 2007r. czy widzi Pan konieczność
większej współpracy Pana pomiędzy Radą oraz Urzędem ?

K.Nazimek: myślę że tak, jesteśmy na siebie skazani. Miałbym prośbę aby obniżyć podatek
bo wzrósł nam o 25%.
M.Fuczek: jaka to kwota?
K.Nazimek: 100 tyś złotych.
M.Fuczek: podatek wzrósł o 100 tyś złotych?
K.Nazimek: nie, obecnie to 100 tyś złotych.
M.Fuczek: to o ile wzrósł podatek?
K.Nazimek: o 20 tyś złotych.
M.Fuczek: znany jest Panu temat planu Gminy w sprawie remontu parkingu obok szpitala
i problemu jaki tam jest. Jakie jest Pana stanowisko?
K.Nazimek: chodzi tam o parę metrów kwadratowych jednak my mamy umowę
z przychodnią i nie możemy pozwolić na zmiany które by utrudniały dojazd do przychodni
poprzez montaż chodników itp.
S.Baca: wydaje mi się że nasza informacja została błędnie zinterpretowana lub przekazana.
Chodzi nam o 15 metrów kwadratowych obok przychodni (dowolna forma umowydzierżawa czy inna) tylko po to by ucywilizować ten parking a bez tego nie możemy nic
zrobić. Nie będzie tam żadnych utrudnień czy chodników. Tam będzie zrobiony przejazd dla
samochodów i w żadnym przypadku nie będzie to miało negatywnych skutków dla
przychodni.
K.Nazimek: musimy się spotkać i to omówić.
M.Fuczek: mówił Pan również o zmianach w lecznictwie psychiatrycznym. Widzi Pan
możliwość otwierania oddziałów dziennych?
K.Nazimek: tak to sobie wyobrażam ale przepisy są jeszcze na etapie pilotażu.
J.Mokrzycki: czy przewiduje Pan otwarcie jakiegoś parkingu dla pracowników. Obecnie
często narażają się na możliwość otrzymania mandatu za złe parkowanie obok szpitala.
K.Nazimek: kiedyś ten duży parking był nasz i nie mam wpływu na podjęte kiedyś decyzje i
ich efekt.
J.Mokrzycki: jaki jest czas oczekiwania na pobyt w szpitalu?
K.Nazimek: rozumiem że chodzi tu głównie o rehabilitację. Są dwa przypadki rehabilitacja
neurologiczna czyli nagła np. po udarach itp. max. 2 tygodnie oraz rehabilitacja pozostała i tu
są kolejki nawet 6 miesięcy.
Ad. 12
Udzielenie informacji dotyczącej działalności NZOZ Zdrowie Rodziny w Branicach
Brak przedstawiciela.
Ad. 13
Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie
Branice.
Informacja przygotowana przez Referat Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
Obiekty sportowe w Gminie Branice utrzymywane są ze środków zaplanowanych
w ramach budżetu Gminy Branice na obiekty sportowe (Dział 926 Rozdział 92601), środków
z funduszu sołeckiego oraz ze środków w ramach budżetów szkół, czy dotacji na realizację
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej. Zdarzają się inwestycje wykonywane także
ze środków własnych lub pozyskanych z grantów zewnętrznych przez sołectwa
lub stowarzyszenia działające w poszczególnych miejscowościach. Gmina Branice nie
posiada gminnej ogólnodostępnej hali sportowej ani krytej pływalni. W gminie są jedynie
3 hale sportowe znajdujące się przy szkołach samorządowych – jedna przy SP we
Włodzieninie i 2 przy ZGS w Branicach (duża hala wybudowana w 2005 r. i mała sala
sportowa). Poza godzinami, w których z hal korzystają uczniowie szkół, mogą z nic również

korzystać pozostali mieszkańcy gminy zrzeszeni w organizacjach pozarządowych
(formalnych lub nieformalnych) lub indywidualnie.
W większości miejscowości Gminy Branice znajdują się stadiony lub boiska
sportowe, poza miejscowościami: Dzbańce, Dzierżkowice, Gródczany, Jędrychowice,
Niekazanice i Włodzienin-Kolonia. Obecnie w 3 miejscowościach działają kluby sportowe,
które są zarządcami stadionów/boisk w tych miejscowościach. Kluby te otrzymały obiekty
sportowe na zasadzie umowy użyczenia, co jest wymogiem do uzyskania licencji zgodnie
z wymogami OZPN.
1.

KS „Orzeł Branice” prowadzący swoją działalność sportową na stadionie sportowym
„Orzeł Branice” z bocznym boiskiem treningowym oraz szatnią zaadaptowaną z części
bazy basenowej. O utrzymanie boiska w należytym stanie dba gospodarz obiektu,
zatrudniony przez Urząd Gminy w ramach umowy zlecenia. Murawa stadionu została
zrekultywowana w roku 2002, w tym samym roku utworzone zostało boisko treningowe
przy basenie sportowym. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej z Głubczyc, w roku 2015 wyremontowano szatnie dla gości, a w 2016
r. wykonano remont trybun na stadionie. Stopniowo jest także wymienianie ogrodzenie
stadionu, część została wymieniona w 2015 roku, a w 2016 r. została wymieniona brama.
Na rok 2017 klub otrzymał dotację w kwocie 51 000,00 zł. przystępując do ogłoszonego
przez Gminę Branice otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej. Prezesem klubu jest p. Mariusz Pawęski.

2.

Klub Sportowy” Rolnik” Lewice prowadzi swoją działalność na boisku sportowym
w Lewicach. Boisko jest częściowo ogrodzone oraz posiada trybuny z zamontowanymi
plastikowymi krzesełkami i piłkochwyt od strony ulicy. O utrzymanie boiska
w należytym stanie dba gospodarz obiektu, zatrudniony przez Urząd Gminy w ramach
umowy zlecenia. Szatnia mieści w byłym budynku szkolnym. Na 2017 rok jest
zaplanowany remont boiska, gdyż nie spełnia wymogów OZPN. Na rok 2017 klub
otrzymał dotację w kwocie 25 000,00 zł. przystępując do ogłoszonego przez Gminę
Branice otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej. Prezesem klubu jest p. Kamil Lider.

3.

Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Wysoka prowadzi swoją działalność na boisku
sportowym w Wysokiej. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony, posiada trybuny
z zamontowanymi plastikowymi krzesełkami oraz własną szatnię. Na rok 2017 klub
otrzymał dotację w kwocie 9 500,00 zł. przystępując do ogłoszonego przez Gminę
Branice otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
fizycznej. Prezesem Klubu jest p. Dawid Telega. O utrzymanie boiska w należytym
stanie dba gospodarz obiektu, zatrudniony przez Urząd Gminy w ramach umowy
zlecenia.

W poprzednich latach funkcjonowały jeszcze 3 kluby sportowe - Klub Sportowy „ Piast”
Wódka”, który zawiesił działalność w 2010 r. oraz: Klub Sportowy „Troja” Włodzienin
i Ludowy Klub Sportowy „Piast” Dzbańce, które zawiesiły działalność w 2016 roku.
W okresie letnim zarówno mieszkańcy Gminy Branice, jak i mieszkańcy z sąsiednich
gmin mogą korzystać z basenu kąpielowego „Fala” w Branicach. Co roku wykonuje się
niezbędne bieżące naprawy, aby uzyskać zezwolenie WOPR i Stacji SanitarnoEpidemiologicznej na otwarcie basenu, a w miarę możliwości finansowych dokonywane są
również inne remonty i zakupy poprawiające warunki korzystania z obiektu przez
użytkowników. W roku 2015 została zakupiona nowa zjeżdżalnia do małego basenu

oraz został wykonany kapitalny remont toalet, w 2016 zostało wyremontowane
pomieszczenie chlorowni, uzupełniono urządzenia zabawowe o 2 bujaki oraz zamontowany
został nowy płot przy wejściu na basen (pomiędzy toaletami, a szatnią KS „Orzeł Branice”).
W bieżącym roku zostanie zamontowana przebieralnia, zaś w czerwcu zostanie
wykonany remont pompowni w związku z awarią rur, gdyż inaczej nie będzie możliwości
napełnienia niecki dużego basenu. Niecka dużego basenu wymaga gruntownego remontu,
jednak koszty takiego remontu są tak duże, że w chwili obecnej Gmina Branice nie ma
możliwości podjęcia się takiej inwestycji.
W Gminie Branice funkcjonuje jeszcze 5 „parkowych miejsc spotkań”, które są ujęte
w ramach obiektów sportowych jako miejsca rekreacji dla całych rodzin. Obiekty takie są
zlokalizowane w nast. miejscowościach: Bliszczycach, Branicach, Dzierżkowicach,
Gródczanach oraz we Włodzieninie. Place zabaw funkcjonują niemal we wszystkich
miejscowościach Gminy Branice (poza Niekazanicami), są na bieżąco i w miarę możliwości
finansowych uzupełniane i remontowane. W chwili obecnej jest realizowany proces
zamówienia urządzeń zabawowych do miejscowości: Branice (ul.: Ogrodowa
i Żymierskiego), Michałkowice i Wiechowice.
Mieszkańcy gminy mogą również korzystać z ogólnodostępnego kortu tenisowego ze
sztuczną trawą, znajdującego się przy Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej,
oddanego do użytku w 2013 r.
W chwili obecnej jest realizowany proces zamówienia urządzeń tzw. „zewnętrznych
siłowni” do miejscowości: Włodzienin, Wiechowice i Michałkowice, w poprzednich dwóch
latach pierwsze urządzenia zamontowano już w nast. miejscowości: Boboluszki, Dzbańce
Osiedle, Jabłonka, Posucice i Uciechowice.

Ad. 14
Udzielenie informacji sprawie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
w Gminie Branice.
Informacja przygotowana przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
POBÓR I ZUŻYCIE WODY.
Źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Branice są wody podziemne ujmowane
w pięciu eksploatowanych ujęciach: Branice, Bliszczyce, Wiechowice, Włodzienin
i Jędrychowice oraz woda zakupiona z gminy Kietrz dla m-ści Wódka w ilości 6480 m3
i z gminy Głubczyce dla m-ści Włodzienin Kolonia w ilości 3869 m3.
Ilość wody dostarczonej mieszkańcom w 2016 roku to 249.023 m3 i jest to ilość utrzymująca
się na poziomie roku 2015 i 2014.
Ogółem eksploatowanych jest dziewięć studni głębinowych oraz dwie studnie kopane.
Ujmowana woda jedynie na ujęciu Bliszczyce
wymaga uzdatniania /odżelaziania/,
a pozostałe ujęcia są wyłącznie okresowo dezynfekowane.
Zdolność produkcyjna ujęć zaspakaja obecne zapotrzebowanie w wodę i pomimo
występujących suszy, powodujących w okresie letnim obniżenie poziomu wód (około 1m)
zarówno w studniach głębinowych jak i kopanych, nie występują przerwy w dostawie wody
spowodowane jej brakiem na ujęciu.
Jakość wody dostarczanej odbiorcom podawana jest systematycznym badaniom w ramach
nadzoru sanitarnego
prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Głubczycach oraz w ramach stałego monitoringu prowadzonego przez Zakład.
Jak wynika z sporządzonych raportów wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody
dostarczanej mieszkańcom spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U.z 2015r. poz.1989), z wyjątkiem wodociągu Jędrychowice, gdzie w okresie

letnim wystąpiło zanieczyszczenie bakteriologiczne, wymagające dezynfekcji i płukania sieci
wodociągowej. Wodociąg w tym czasie został wyłączony z eksploatacji, a wodę
mieszkańcom dowożono w beczkach.
Zanieczyszczenia wody na ujęciu Jędrychowice są częstym zjawiskiem, dlatego też
planowane jest wykonanie spięcia wodociągu Jędrychowice z wodociągiem Bliszczyce.
Ponadto na wodociągu Branice z uwagi na utrzymujący się poziom manganu w studni
głębinowej wymagana jest budowa stacji uzdatniania wody. Obecnie woda podawana do
sieci jest z dwóch źródeł studni głębinowej o podwyższonej zawartości manganu i studni
kopanej w której mangan nie występuje. W związku z tym dopuszczalne normy w sieci nie są
przekraczane lecz wytrącany mangan osadza się wewnątrz przewodów wodociągowych.
Przeprowadzone badania w kierunku lokalizacji nowego odwiertu studni z której
dostarczana woda nie zawierałaby manganu nie powiodły się zatem uzdatnianie wody na
ujęciu Branice jest przedsięwzięciem inwestycyjnym do zrealizowania w najbliższym
czasie.
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Działania Gminy w zakresie gospodarki ściekowej prowadzone są w kierunku osiągnięcia
zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG oraz Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków, którego celem jest ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych ścieków,
a co za tym idzie powstrzymanie degradacji otaczającego nas środowiska.
Ujęta w wymienionym programie Aglomeracja Branice obejmująca miejscowości Lewice,
Michałkowice, Branice, Boboluszki i Wysoką do chwili obecnej została skanalizowana w
około
35 %. Do skanalizowania pozostała miejscowość Branice stanowiąca ponad 50 %
mieszkańców całej Aglomeracji oraz część miejscowości Wysoka tj.
bez Osiedla
mieszkaniowego z którego ścieki kolektorem tłocznym odprowadzane są do Oczyszczalni
w Branicach.
Mechaniczno -Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Branicach o przepustowości 830 m3/d
w 2016 roku przyjęła 105565m3 ścieków sanitarnych odprowadzanych siecią kanalizacyjną,
grawitacyjno- tłoczną oraz 3847m3 ścieków dowożonych z szamb przydomowych.
Wzrost usług w zakresie oczyszczania ścieków odprowadzanych sieciowo wyniósł 9,6%
w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast ilość ścieków oczyszczanych z szamb
przydomowych nie zmieniła się ponieważ w miejsce rozwiązanych umów z mieszkańcami
Boboluszek, objętymi kanalizacją sanitarną podpisane zostały nowe umowy.
Ogółem ilość umów zawartych z mieszkańcami Gminy na opróżnianie szamb przydomowych
na koniec 2016 stanowiła liczbę 299 umów.
Ścieki sanitarne odprowadzane do Oczyszczalni w Branicach siecią kanalizacyjną,
grawitacyjną oraz ciśnieniową o łącznej długości 27,8km.
Na terenie gminy część ścieków wytwarzanych przez mieszkańców oczyszczana jest
w oczyszczalni stawowej na Osiedlu Dzbańce, część w przydomowych oczyszczalniach
(8 szt), a część ( z Kolonii Włodzienin) odprowadzana do Oczyszczalni Ścieków
w Głubczycach.
Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z Oczyszczalni w Branicach do rzeki Opawy
jest na bieżąco monitorowana zarówno przez analizy zlecane przez Zakład jak i kontrole
przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, które nie stwierdziły
przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych decyzją na
odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych.
Prowadzone są również analizy jakości wód odbiornika (rzeki Opawy) powyżej i poniżej
miejsca wprowadzania oczyszczonych ścieków, które nie wykazują ujemnego wpływu na stan
wód powierzchniowych.

Utrzymanie wysokich standardów oczyszczania ścieków uzależnione jest w dużym stopniu od
właściwej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych w domach mieszkalnych, gdzie należy
przestrzegać zasad niewrzucania do kanalizacji resztek jedzenia, pieluch, patyczków
higienicznych, ręczników papierowych oraz nasączonych chusteczek higienicznych.
W wyniku oczyszczania ścieków w 2016 roku wytworzono na oczyszczalni 197,4 ton osadu
oraz 3,34 tony skratek i 5,72 ton piasku.
Osad ściekowy po przebadaniu przekazano do rolniczego wykorzystania na gruntach
poddanych badaniom w celu określenia dopuszczalnej dawki osadu jaką można zastosować.
Natomiast skratki i piasek do końca ubiegłego roku odbierane były przez firmę zbierającą
odpady komunalne. Obecnie z uwagi na obowiązujące przepisy, odpady te muszą być
przekazywane do unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom.
W związku z niewielkim stopniem skanalizowania naszej Gminy istotną sprawą jest
budowa na terenie nie objętym Aglomeracją - szczelnych, wybieralnych szamb wraz z ich
regularnym wywozem na stację zlewczą w Branicach lub budowa przydomowych
oczyszczalni.
Informacja o stanie ochrony środowiska przygotowana przez Referat Budownictwa Ochrony
Środowiska i Gospodarki nieruchomościami przedstawiona na piśmie.
Gmina Branice położona jest w południowej części województwa opolskiego i pod
względem administracyjnym znajduje się w obrębie powiatu Głubczyckiego. Obszar
powierzchni 122 km 2 [12163 ha] zamieszkany jest na stałe przez 6526 osób oraz czasowo
przez 177 osoby (stan na dzień 24 maja 2017r.).
Od strony południowej i zachodniej granicę gminy wyznacza na większej długości
koryto rzeki Opavy. Jest to równocześnie granica państwa z Czechami. Około 50% linii
granicznej gminy to granica z Czechami. Od północy Gmina Branice graniczy z gminą
Głubczyce i wchodzącymi w jej skład gruntami wsi Ciermięcice, Braciszów, Zubrzyce i
Bogdanowice. Od wschodu natomiast sąsiaduje z gminą Kietrz następującymi sołectwami:
Wojnowice, Rogożany, Chróścielów, Nasiedle, Ludmierzyce oraz Pilszcz. Wymienione
gminy administracyjnie należą do powiatu Głubczyckiego.
W gminie Branice znajduje się 21 sołectw: Branice, Boboluszki, Bliszczyce, Dzbańce,
Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowie, Lewice,
Michałkowice, Niekazanice z przysiółkiem Niekazanice- Kałduny, Posucice, Turków,
Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin – Kolonia, Wódka, Wysoka.

•
•

Gmina Branice położona jest w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, u podnóża
Sudetów. Jest to region odznaczający się urodzajnymi glebami i korzystnym klimatem, wobec
czego obszar posiada strukturę typowo wiejską z dominującą gałęzią gospodarki jaką jest
rolnictwo. Atutem gminy są tereny przygraniczne ciągnące się wzdłuż malowniczej doliny
rzeki Opavy oraz obszary wchodzące w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu MokreLewice.
Szlaki komunikacyjne zapewniają dogodną łączność gminy z następującymi,
najbliższymi, większymi miejscowościami: Racibórz, Kietrz, Głubczyce, Kędzierzyn – Koźle.
Jednocześnie funkcjonują dogodne połączenia komunikacyjne z większymi przygranicznymi
miejscowościami Czeskimi: Opavą i Krnovem.
Gmina Branice stanowi typową wiejską gminę rolniczą z łagodnym klimatem
i bardzo dobrymi glebami. Pokrywę glebową Gminy budują gleby lessowate należące
do czarnoziemów i gleb brunatnych (90,9 % to gleby bardzo dobre i dobre w klasach od I –
III b).
Gmina Branice nie może poszczycić się znaczną ilością zasobów przyrodniczych,
które byłyby objęte ochroną prawną. W chwili obecnej ochroną prawną objęty jest jedynie
fragment południowego podnóża Gór Opawskich, który wchodzi w skład Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”.
Obszar Chronionego Krajobrazu – rejon Mokre-Lewice (też tzw. Las Mokre-Lewice)
Na terenie wyżej wymienionego obszaru można spotkać rośliny chronione:
wawrzynek wilczełyko,
dziewięćsił bezłodygowy,

•
•
•
•
•

rokitnik pospolity,
marzanka wonna,
kalina koralowa,
konwalia majowa,
buławnik mieczolistny.
JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

•
•
•

Gmina Branice pod względem czystości powietrza należy do III klasy (najwyższa
klasa czystości) we wszystkich ocenianych parametrach. Niewielkie zanieczyszczenia
(poniżej dopuszczalnych) pochodzą z pieców grzewczych opalanych węglem.
Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje,
w których występuje opalanie węglowe, punkty usługowe i handlowe. Ze względu na dużą
ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym
określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. Rzeczywista
emisja zanieczyszczeń z jednego źródła może się różnić w zależności od:
spalania węgla o różnej kaloryczności,
opalania mieszkań drewnem,
spalanie w domowych piecach części odpadów.
Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duży
problem stanowi spalanie w paleniskach domowych materiałów takich jak opakowania z
powłoką aluminiową, butelki PET, powodujących emisję substancji specyficznych do
powietrza.
Podczas Sesji Rada Gminy Branice przyjęła uchwałą nr XXIII/224/16 w dniu 21
listopada 2016r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice na lata 2016-2020.
PGN jest dokumentem strategicznym, który ma na celu redukcję gazów cieplarnianych i
podnoszenie efektywności energetycznej.
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W ROKU 2016
W Gminie Branice właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
porządku na terenie nieruchomości poprzez m.in. gromadzenie nieczystości ciekłych w
zbiornikach bezodpływowych, oddzielne i gromadzenie ścieków bytowych; prowadzenie
selektywnego zbierania odpadów w podziale na co najmniej następujące frakcje: odpady
niesegregowane (zmieszane), popioły z palenisk, leków i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych, papieru i tektury,
szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów ulegających
biodegradacji i przekazywania odpadów podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach
wyznaczonych. Mieszkańcy zobowiązani są także do umieszczania w odrębnym worku lub
pojemniku odpadów nadających się do odzysku; poddawania procesowi kompostowania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z przeznaczeniem do własnego
wykorzystania, a w przypadku braku takiej możliwości gromadzenia odpadów
biodegradowalnych w pojemniku lub worku przeznaczonym do składowania takich odpadów
oraz oddawanie ich podmiotowi odbierającemu odpady.
Gmina Branice zapewnia utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie przez
wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów.

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez utrzymywanie pojemników służących do zbierania odpadów w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciel nieruchomości zapewnia również
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki
sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do
przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków.
Z terenu Gminy Branice w roku 2016r. zostało łącznie odebranych 2500,24 Mg odpadów.
Zestawienie poszczególnych rodzajów odpadów zostało przedstawione w tabeli poniżej.
Rodzaje zebranych odpadów
Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych odpadów

20 03 01
15 01 02
15 01 07
20 03 07
15 01 06

20 02 01
15 01 01

Niesegregowane odpady komunalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze szkła
Odpady wielkogabarytowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
Inne frakcje zbierane w sposób
selektywny
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady ulegające biodegradacji
Opakowania z papieru i tektury

16 01 03

Zużyte opony

20 01 99
20 01 36
17 01 01
20 01 08

Masa odebranych
odpadów [Mg]
1406,31
6,078
72,27
53,15
105,96
773,80
6,12
53,36
8,02
0,26
11,61
3,3

Największą frakcją odpadów, jaką wytwarzają mieszkańcy Gminy Branice to
niesegregowane odpady komunalne oraz popiół pochodzący z indywidualnych gospodarstw
domowych. W roku 2014 został wprowadzony obowiązek oddzielnego zbierania tego odpadu
z uwagi na konieczność obniżenia kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami.
AZBEST
Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 269/2016/G-05/OZ-ZOA/D
Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 42.607,25 zł (słownie: czterdzieści dwa
tysiące, sześćset siedem złotych 25/100) na dofinansowanie zadania pn: "Unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice – VII nabór".

Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z
gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła:
1. Do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 25.063,09 zł
2. Do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 17.544,16 zł

Ad.15
Przewodniczący otworzył dyskusję- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2016.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2016 r.,
ocena wykonania budżetu za 2016r.:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za 2016r.
b) Przedstawienie sprawozdania finansowego,
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu
Wójta Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2016r,
d) Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy
e) Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
f) Przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Gminy w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2016
g) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Branice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za
2016r.
h) Dyskusja nad opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 9
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2016.
(Uchwała Nr XXIX/296/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad.16
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 9 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
(Uchwała Nr XXIX/297/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 17
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Branice
nr XXIV/229/17 z 9 stycznia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020.
(Uchwała Nr XXIX/298/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
(Uchwała Nr XXIX/299/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(część działki nr 152/12 o pow. 18,15 m2, położonej w miejscowości Branice)
(Uchwała Nr XXIX/300/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 20
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości
(lokale mieszkalne 3D/5, 3D/12, usytuowanych w budynku wielorodzinnym przy
ul. Ogrodowej 3 w Branicach wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej
– działka 149/22 o pow. 0.2671 ha.
(Uchwała Nr XXIX/301/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 21
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Branice.
(Uchwała Nr XXIX/302/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 22
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zakończył dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 10 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów
(Uchwała Nr XXIX/303/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 23 Wolne wnioski i informacje
M.Nowak: na jakim etapie znajdują się prace kanalizacyjne w Branicach?
R.Lenartowicz: trzeba dofinansowywać nierentowne kursy, to prośba do Pana Starosty. Są
kursy które można zlikwidować (np. o 4 rano tam są pieniądze).
J.Mokrzycki: czy jest już znany koszt i jak wygląda sprawa przyłącza kanalizacyjnego dla
mieszkańców Branic.
S.Baca: wykonanie prac kanalizacyjnych jest na poziomie 3,5% inwestycji co jest dobre ale
nie rewelacyjne. Co do przyłącza to sprawa wygląda następująco: obowiązkiem Gminy jest
doprowadzenie kanalizacji do pierwszej studzienki na działce właściciela. Koszt podłączenia
domu do tej studzienki jest po stronie właściciela i my nie możemy nic z tym zrobić bo
narazilibyśmy się na konsekwencje prawne i finansowe. Dodam że firma która to wykonuje

nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Zakładając średni koszt przyłącza ok. 4 tyś zł to
można to śmiało zrobić za połowę tej kwoty a nawet mniej. Taka wycena jest zrobiona przez
firmę. Uśredniam cenę ponieważ są przypadki że koszt będzie wynosił 100 zł ale są przypadki
że koszt będzie oscylował w kilku tysiącach.
E.Czyszczoń: czy jest termin do kiedy właściciel musi to zrobić?
S.Baca: tak. Mieszkańcy, właściciele którzy mieszkają w obrębie pierwszego etapu prac
(remont ul. Żymierskiego) mają czas na podłączenie do 15.09.2017r. następni do
15.09.2018r.
R.Lenartowicz: czy pracownicy urzędu nadzorują prace?
S.Baca: oczywiście.
E.Czyszczoń: czy jest termin w jakim trzeba zgłosić że właściciel sam będzie dokonywał
podłączenia?
S.Baca: należy to uzgodnić z kierownikiem budowy. Podkreślę podłączenie musi nastąpić do
15.09.2017r. – pierwszy etap.
Ad.24 Zakończenie
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono: 12:50
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

Informacja z działalności
WÓJTA GMINY BRANICE
od dnia 16 maja 2017r. do dnia 18 czerwca 2017 r.
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 19 czerwca 2017 r.)

I. Sprawy bieżące
Zarządzenia
a) dotyczące Gminy Branice:

•
•
•
•
•
•

•

Zarządzenie z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i
wydatków
o kwotę 7022,20zł,
Zarządzenie z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem
ławek i stołów stanowiących własność Gminy Branice,
Zarządzenie z dnia 24 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych,
Zarządzenie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla
wyboru Sołtysa wsi Dzierzkowice,
Zarządzenie z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i
wydatków
o kwotę 1000,00zł,
Zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/167/2016 Rady
Powiatu w Głubczycach w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w
Powiecie Głubczyckim na rok 2017.,
Zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i
wydatków o kwotę 11,00zł

b) dotyczące Urzędu Gminy:

•
•
•
•
•

Zarządzenie z dnia 16 maja 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego do
uchwały Gminy Branice nr XXVIII/294/17 z dnia 15.05.2017r.,
Zarządzenie z dnia 29 maja 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia do
podpisywania dokumentów dotyczących operacji kasowych i bankowych oraz
wprowadzania karty wzorów podpisów,
Zarządzenie z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego do
Zarządzenia Wójta Gminy Branice nr 42G/17 z dnia 24.05.2017r.
Zarządzenie z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w
Urzędzie Gminy w Branicach,
Zarządzenie z dnia 30 maja 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego do
Zarządzenia Wójta Gminy Branice nr 46G/17 z dnia 30.05.2017r.

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

15.05 (Branice), sesja Rady Gminy,
16.05 (Opole), spotkanie z dyrekcja ZDW celem omówienia współpracy przy
modernizacji drogi 419,
16.05 (Opole), spotkanie z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego w celu
omówienia zasad dofinansowania, które otrzymaliśmy w ramach FOGR,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.05 (Opole), spotkanie w WFOŚ w sprawie dopięcia szczegółów finansowania
budowy kanalizacji Branic,
16.05 (Branice), odwiedziny rodzin, w których urodziło się w ostatnim czasie dziecko,
17.05 (Niekazanice), udział w zebraniu sołeckim dotyczącym dofinansowania w
utworzeniu parkowego miejsca spotkań w Niekazanicach,
17.05 (Pokrzywna), udział w szkoleniu zorganizowanym przez wojewodę Opolskiego
w zakresie bezpieczeństwa w samorządzie,
21.05 (Branice), udział w parafialnym festynie w kościele,
22.05 (Brumowice), spotkanie z starostą Brumowic celem omówienia szczegółów
wspólnego aplikowania o środki z EU,
22.05 (Branice), udział w radzie budowy,
23.05 (Racibórz), udział w zebraniu członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej
Odry - silesia,
24.05 (Branice), spotkanie z wykonawcą remontu instalacji hydroforni basenu w
Branicach,
25.05 (Branice),spotkanie z księdzem Michałem z Wódki celem omówienia bieżących
problemów parafii,
26.05 (Branice), udział w festiwalu piosenki angielskiej w ZGS Branice,
25.05 (Branice), spotkanie z twórcą kopi ostatniej zachowanej litografii zamku Branice
Panią Dorota Kaczmar,
29.05 (Opole), udział w negocjacjach warunków finansowania pożyczki z WFOŚ
Branice ,
02.06 (Dzierżkowice), udział w zebraniu wiejskim - wybór sołtysa,
03.06 (Branice), udział w turnieju z cyklu ’BAWI NAS PIŁKA’,
04.06 (Branice), udział w kolejnej edycji gminnego dnia dziecka orz próbie pobicia
rekordu Polski w warsztatach technicznych,
05.06 (Branice), udział w obradach komisji oświatowej,
05.06 (Branice), udział w radzie budowy,
06.06 (Głubczyce), akt notarialny dotyczący darowizny na rzecz samorządu
województwa,
07.06 (Branice), akt notarialny - Ireneusz Kleczek,
07.06 (Opava), spotkanie z przedstawicielem SFC Opava Panem Lumirem
Sedlaczkiem,
09.06 (Branice), spotkanie z firma - Udriżba silnic w temacie współpracy,
09.06 (Branice), robocze spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron ,
10.06 (Bliszczyce), udział w pikniku integracyjnym w DPS Blszczyce,
12.06 (Branice), udział w pracach komisji budżetowej,
12.06 (Branice), udział w pracach komisji lokalnej,
12.06 (Branice), udział w pracach komisji oświatowej,
12.06 (Branice), udział w zakończeniu sezonu zespołu Impuls,
13.06 (Branice), udział w pracach komisji rolnej,
13.06 (Lubrza), udział w pracach komisji rewizyjnej stowarzyszenia subregion
południowy jako przewodniczący,
14.06 (Boboluszki), objazd miejsc, które miejscowość przy wsparciu gminy sama
wybrukowała,
15.06 (Włodzienin), udział w koncercie uwielbienia w kościele św Mikołaja.

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy
tj. od 16 maja 2017r. do 18 czerwca 2017 r.

1. W poniedziałki o stałej porze przyjmowałem interesantów.
2. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Gminy Branice.
3. Na bieżąco interesowałem się sprawami Rady Gminy Branice i Urzędu Gminy.
4. Uczestniczyłem w sesji Rady miejskiej w Kietrzu oraz Rady Powiatu
Głubczyckiego.
5. Byłem w stałym kontakcie z biurem Rady.

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice o korespondencji
dotyczącej Rady Gminy z okresu między sesjami
tj. od 16 maja 2017r. do 18 czerwca 2017 r.
Korespondencja przychodząca.
1. 2017-05-17- pismo Wójta Gminy Branice w sprawie Szkoły w Uciechowicach.
2. 2017-05-22- pozytywna opinia Regionalnej izby Obrachunkowej w opolu w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Branice z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
3. 2017-05-22- zaproszenie na turniej tenisa stołowego w Gorzowie Śląskim.
4. 2017-05-30- pismo Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie sieci szkół.
5. 2017-05-31- pismo Dyrektora SWSDNiPCH w Branicach o braku możliwości uczestnictwa
w sesji.
6. 2017-06-05- pismo Wojewody Opolskiego w sprawie sieci szkół.
7. 2017-06-09- wniosek Wójta Gminy Branice o dołączenie do porządku obrad punktuPodjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2016.
8. 2017-06-13- roboczy projekt uchwały w sprawie rozpatrywania skarg skierowany przez
Radnego Wojciecha Chuchlę.
Korespondencja wychodząca:
1.2017-05-17 - pismo do Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie Szkoły w Uciechowicach.
2.2017-06-01- pismo do Wójta Gminy Branice w sprawie sieci szkół.
3.2017-06-08- pismo do Wojewody Opolskiego w sprawie sieci szkół.
4. 2017-06-16- pismo do Radnego Wojciecha Chuchli o przekazaniu roboczego projektu
uchwały w sprawie rozpatrywania skarg radnym.

