Protokół Nr XLII/18
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 17 września 2018 r., od godz. 10.00 do godz. 11:50
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Nieobecni Radni: Artur Nowak
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice,
Katarzyna Herbut- Sekretarz Gminy Branice,
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice.
Iwona Kopaniecka – Kierownik Referatu Promocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych,
Tadeusz Mańkiewicz – Radny Powiatu Głubczyckiego,
Zenobia Majewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicach,
Krzysztof Kinal- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodzieninie,
Marzena Barszczewska- Dyrektor Przedszkola Publicznego w Branicach,
Danuta Krupa- Dyrektor Przedszkola Publicznego we Włodzieninie,
Magda Gumienna - Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ZIARENKO”
Marek Froelich – W-ce Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu
Marzena Forystek – Radca Prawny.
Sołtysi
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz
o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Udzielenie informacji dotyczącej placówek oświatowo – wychowawczych w Gminie
Branice:
– Szkoła Podstawowa w Branicach,
– Szkoła Podstawowa we Włodzieninie,
– Przedszkole Publiczne w Branicach z oddziałem zamiejscowym w Bliszczycach
i Wysokiej,
– Przedszkole Publiczne we Włodzieninie z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach,
– Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach,
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ZIARENKO” w Branicach.
11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności izb rolniczych na terenie Gminy Branice
i Województwa Opolskiego.
12. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Branice za I półrocze.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
2018r.
14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z 11
grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice
na lata 2018-2021.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości- działka nr 246/3 w miejscowości
Branice.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości- działka nr 246/4 w miejscowości
Branice.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości- działka nr 556/1 w miejscowości
Branice.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji
uczestniczy 14 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad wraz z wnioskiem Wójta
o wprowadzeniu do porządku obrad w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
punktów: Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach (pkt. 19 porządku), podjęcie Uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Branicach (pkt. 20 porządku), podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wódce (pkt. 21 porządku),
podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowicach (pkt. 22 porządku), podjęcie Uchwały
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wysokiej (pkt. 23 porządku).

Przewodniczący odczytał Wniosek Wójta z dnia 14.09.2018r. w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.
Z.Telega: : Panie Wójcie, proszę o więcej informacji dotyczącej tej nieruchomości.
S.Baca: sprawa pojawiła się w tym tygodniu. Otrzymaliśmy propozycję nabycia działki
w miejscowości Branice. Zarówno lokalizacja jak i cena są atrakcyjne a gminie brakuje
właśnie takich działek- to działka budowlana. Oczywiście musimy jeszcze dokonać
kosztorysu jednak bez państwa zgody nie podejmę żadnych działań.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta:
Za: 12
Przeciw: 0
wstrzymało się: 2
Wniosek przyjęty.

Nowy punkt w porządku obrad: pkt. 24 i analogicznie kolejne punkty zmieniają numerację
o jedną wyżej.
M.Szyhyński: wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu przyjęcie protokołu z sesji
czerwcowej z uwagi na fakt iż składałem dwa wnioski o sprostowanie protokołu w kontekście
wypowiedzi Wójta i uważam że nie zostało to sprostowane. Czy przewodniczący chce tak
manipulować radnymi czy to nie jest już cenzura?
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego:
Za: 4
Wstrzymało się: 6
Przeciw: 4
Wniosek nie został przyjęty.
Wniosek ustny Wójta o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Głubczyckiego.
S.Baca: w kwietniu podjęliście państwo uchwałę w tej sprawie ze wskazaniem zadania na
jakie przeznaczymy środki tj. remont odcinka drogi Bogdanowice-Głubczyce. Zamiennie
wykonaliśmy zadanie budowy chodnika w Wysokiej. Otrzymaliśmy wniosek z powiatu iż
Powiat zmienia zadanie i stąd przekazanie środków nastąpi na nowe zadanie wskazane przez
Powiat- remont cząstkowy dróg powiatowych. Oczywiście kwota 50tyś zł nie uległa zmianie,
zmianie ulega wyłącznie zadanie.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Wniosek przyjęty i analogicznie znajduje się w pkt. 25 nowego porządku obrad.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie nowego porządku obrad:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Przyjęto porządek obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 18 czerwca 2018r.
M.Szyhyński: złożyłem wniosek o sprostowanie protokołu w przedmiocie wypowiedzi
Wójta. Dołączyłem nagranie sesji proszę o odtworzenie nagrania aby radni wiedzieli nad
czym głosują.
M.Fuczek: otrzymałem wniosek radnego w sprawie sprostowania przedmiotowego protokołu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radnego dokonałem sprostowania protokołu w punkcie
o jaki wnioskował Radny. Dodam iż zapis jest zgodny z zapisem video i zapisem audio.
Radny po raz drugi wnioskował o ponowne sprostowanie. Po kolejnej analizie materiału oraz
po wysłuchaniu protokolanta uznałem iż nie ma podstaw do kolejnych zmian gdyż zapis
audiowizualny jest identyczny z zapisami poprawionego protokołu. Otrzymaliście państwo
korespondencję w tej sprawie. Zatem Panie Marku proszę powiedzieć jakich słów tam
brakuje?
M.Szyhyńki: nie będę wskazywał czego tam brakuje, nie będę cytował skoro chce Pan
przeprowadzić głosowanie nad przyjęciem tego protokołu.
M.Fuczek: proszę zatem przedstawić radnym swoją wersję. Proszę powiedzieć czego brakuje,
jakich brakuje słów, czym różni się od nagrania. Pan ciągle uważa że winniśmy się zajmować
samymi sobą a nie problemami tej Gminy. Protokół jest zgodny z zapisem audiowizualnym.
W.Chuchla: jeżeli jest taka możliwość proszę o odtworzenie nagrania.
M.Fuczek: z informacji jakie otrzymałem od pracownika obsługi, niestety nie mamy takiej
możliwości w tym momencie. Nagrania sesji są ogólnodostępne a zapisy protokołu zostały
dopasowane do zapisu audiowizualnego. Nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić. Trudno
odnosić się do czegoś co nie jest wskazywane, ale to chyba nie czas i miejsce aby się kłócić.

Nie chciałbym również aby ktoś wskazywał iż ja kogokolwiek przymuszam aby głosował za
protokołem czy też oskarżał o wprowadzanie cenzury. Wskazałem regulacje statutowe w tym
przedmiocie, otrzymaliście państwo całość dokumentacji i korespondencji pomiędzy mną
a radnym.
Przewodniczący zarządził głosowanie:
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Protokół z sesji został przyjęty.
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji
Rady Gminy, która odbyła się 6 sierpnia 2018r.
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Protokół z sesji został przyjęty.
Ad. 5
Informacja Wójta Gminy Branice.
Ad. 6
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice.
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 uczestniczyła w spotkaniu
w budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowicach z byłą Panią dyrektor.
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 spotkała się
raz i dokonała analizy wykonania budżetu za I półrocze.
Ad. 8
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad.
M.Fuczek: na poprzedniej sesji wpłynęły 3 interpelacje 1 złożył radny E.Czyszczoń, 2 radny
W.Chuchla.
E.Czyszczoń: otrzymałem odpowiedź, dziękuję.
M.Fuczek: Panie Wojciechu otrzymał Pan odpowiedź?
W.Chuchla: a czego dotyczyły te interpelacje bo nie pamiętam.
M.Fuczek: nie pamięta Pan interpelacji? Jedna dotyczyła sposobu postępowania z osobami
zmarłymi w kaplicy oraz oświetlenia do kaplicy, druga postępu prac ZAZ Lewice. Z tego co
widzę otrzymał Pan odpowiedź chce Pan coś dodać.
W.Chuchla: nie.
M.Fuczek- w okresie między sesyjnym złożyłem 1 interpelację dotyczącą montażu słupków
przydrożnych na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Słonecznej- czekam na odpowiedź
ponieważ nie upłynął jeszcze czas na jej udzielenie.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Ad.9
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacje złożyli:
Z.Telega- interpelacja 14 punktów:
1. Jakie jest zadłużenie Gminy a jakie było na rozpoczęcie kadencji,
2. Jaki jest koszt całkowity kanalizacji w Branicach i jakie będzie dofinansowanie,
3. termin zakończenia remontu drogi wojewódzkiej,
4. Budowa parkingu obok Urzędu Gminy, co dalej z tym temacie,
5. Co się dzieje z działką w Branicach Zamek (były plac zabaw) miała być inwestycja?
6. jaką powierzchnię gruntów odzyskała gmina w tej kadencji z zaoranych dróg polnych oraz
dlaczego nie prowadzi się scalania gruntów.
7. Dlaczego gmina nie korzysta ze środków unijnych na remonty dróg polnych,
8. Jak zakończyły się sprawy sądowe z byłym sołtysem Lewic,
9. PSZOK- co dalej z tym tematem?
10. Kiedy będą wykonane rowy na drodze Wysoka-Jakubowice.
11. Czy i kiedy w gminie zostanie zamontowany czujnik czystego powietrza,
12. Jakie czynniki składają się na tak wysoki koszt odbioru śmieci i kiedy może być
ewentualna podwyżka,
13. Udzielenie informacji dotyczącej sprzedaży działek gminnych w latach 2015-2018,
14. Jaki jest stan zaległości opłat za gospodarowanie odpadami w gminie ilu jest dłużników
i jak to przedstawiało się w latach 2015-2018.Przewodniczący zamknął dyskusję
M.Fuczek złożył 1 interpelację: Odtworzenie schodów łącznie z nieczynną częścią przejścia
między parkingiem przy ośrodku zdrowia a osiedlem przy ul. Szkolnej,
R.Lenartowicz złożył 1 interpelację 4 punkty:
Konieczność sunięcia 3 drzew przed miejscowością Michałkowice po prawej stronie- od
strony Lewic, naprawa asfaltu na drodze 1220O w miejscowości Michałkowice przy
studzienkach, ścinka poboczy na drodze Boboluszki , zabezpieczenie środków w budżecie
2019 na remont drogi Boboluszki- Branice oraz mostu na rzece Opava.
T.Sęga złożył 1 interpelację 2 punkty: podanie terminu planowanego remontu przepustu pod
drogą powiatową 1248O w miejscowości Posucice, naprawa dziury przy skrzyżowaniu dróg
1248O oraz 1201O wyjazd z miejscowości Posucice do miejscowości Dzbańce- Osiedle,
E.Czyszczoń
złożył 1 interpelację: konieczność poprawienia stanu drogi gminnej
ul. Mickiewicza w Branicach.
Ad.10
Udzielenie informacji dotyczącej placówek oświatowo – wychowawczych w Gminie
Branice.
Szkoła Podstawowa w Branicach.
W skład Szkoły wchodzą: szkoła podstawowa, oddziały gimnazjalne (klasy trzecie),
świetlica szkolna i stołówka. W stałym zarządzie jest budynek szkoły podstawowej, budynek
gimnazjum oraz hala sportowa.
Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018 realizuje 353 uczniów (Szkoła Podstawowa
– 245, Gimnazjum- 107), tworząc 19 oddziałów (SP – 14, Gimnazjum -5,), ze stołówki
szkolnej korzysta ok. 250 osób, w tym 50 dzieci ma finansowane obiady z opieki społecznej
Szkoła zatrudnia 34 pracowników na stanowiskach pedagogicznych i 15 osób na
stanowiskach niepedagogicznych, z których zatrudnienie jednej osoby refundowane było
z PUP, a kolejnych trzech częściowo z programu aktywizacji zawodowej z OPS-u
w Branicach. Ogólne wykonanie budżetu Szkoły za okres od 01.01.2018 do 28.08.2018
wynosi 2.433.423,07 w tym 74.737,87 stanowi dochód z usług (wpłaty za obiady),
132.341,00 jest planowane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach
gimnazjalnych. Wydatki jednostki przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości- 1.963.845,65,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP) -83.586,00,
- realizację zadań statutowych w wysokości -385.991,42.
W ramach zadań statutowych kwoty planowane w budżecie przeznaczone są przede
wszystkim na:
- energię cieplną, elektryczna, gaz oraz wodę – 131.388,60,
- usługi związane z działalnością placówki ( m.in. naprawy i drobne remonty, odprowadzanie
ścieków, prowizje bankowe, przeglądy techniczne i konserwacje, naprawy sprzętu, wywóz
śmieci) -26.829,10,
- zakup materiałów i wyposażenia ( m.in. materiały do napraw, środki czystości, farby do
malowania, materiały biurowe, druki szkolne, żarówki, itp.)- 13.636,09,
- zakup środków żywnościowych (zgodnie z dochodem)- 74.737,87,
- zakup pomocy naukowych- 0,00,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)- 565,00,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internetowej)- 2.192,99,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie budynków) 4.532,00,
- podróże służbowe- 918,35,
- szkolenie pracowników – 2.793,92,
- podatek od nieruchomości-568,01,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli- 6.915,26,
- świadczenia socjalne pracowników i emerytów -120.914,23.
Szkoła Podstawowa w Branicach dysponowała również środkami
z dochodów własnych uzyskanych z darowizn – 2.021,37; wykonanie- 2.021,37 (zakupiono
m.in. sprzęt do czyszczenia powierzchni). W ramach zadań statutowych, oprócz zakupów
materiałów i usług bieżących, dokonano naprawy dachu na łączniku między budynkiem
gimnazjalnym a budynkiem szkoły podstawowej, pomalowano kuchnię, dwie
klasopracownie, korytarz na drugim piętrze budynku gimnazjalnego . Przeniesiono miejsce
pokoju nauczycielskiego tak, aby mógł być jeden dla obydwu części placówki, a nie jak dotąd
dwa- jednak zastosowane rozwiązanie ma charakter tymczasowy. Poddano wielokrotnemu
myciu tynk mineralny na lamperii w gimnazjum (zalecenie sanepidu). Niestety są miejsca,
które mimo zastosowanych środków i starań pozostają brudne. Renowacji poddano gabloty
wiszące w małym korytarzu w szkole podstawowej. Z braku funduszy przesunięciu o rok- do
31 sierpnia 2019r. -uległ termin pomalowania korytarza na pierwszym piętrze w części
gimnazjalnej i klatek schodowych, co również jest zaleceniem sanepidu. Wymienione zostały
blaty w stolikach szkolnych w 9 salach gimnazjalnych (też zalecenie sanepidu). Dokonano
dwukrotnej dezynsekcji szkoły. Do realizacji do końca grudnia pozostaje spełnienie
wymogów przeciwpożarowych dotyczących instalacji hydrantów wewnętrznych DN-25,
ponieważ nie spełniają parametrów wydajności i ciśnienia.
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Branicach uczestniczyli w realizacji siedmiu
projektów i programów edukacyjnych: drugi rok realizacji projektu „Efektywna nauka drogą
do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów” dla klas od 4 szkoły podstawowej po 3
gimnazjum, „ Odkrywcy sekretów nauki” dla edukacji wczesnoszkolnej- te dwa projekty
finansowane były ze środków UE w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020program „Szkolny Klub Sportowy”- finansowany przez Szkolny Związek Sportowy
„Opolskie” i projekt „Zdrowa ja”-finansowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
Łącznie w realizację projektów zaangażowanych było 27 nauczycieli pracujących w placówce
i jeden spoza oraz ponad 95% uczniów. Z projektu „Efektywna nauka drogą do rozwoju
kompetencji kluczowych uczniów” uczniowie zrealizowali łącznie 2290 godzin dodatkowych

zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i kompetencji społecznych. Uczestniczyli w darmowej 3dniowej wycieczce do Krakowa.
W projekcie „Odkrywcy sekretów nauki” klasy trzecie edukacji wczesnoszkolnej
zrealizowały łącznie w dwóch grupach 40 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych metodą
eksperymentów z wodą, powietrzem i prądem. Wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej
uczestniczyły w pokazie nowoczesnych technologii prowadzonym w szkole przez
animatorów Zaczarowanego Świata z Opola oraz w wycieczce do Opola na warsztaty
w pracowniach „Zaczarowanego Świata”. Projekt jest w trakcie realizacji i pozostały jeszcze
do realizacji zajęcia” Formuła sukcesu” dla dwóch grup po 18 godzin prowadzone przez
edukatorów Zaczarowanego Świata z Opola oraz wycieczka do Teatru Lalek w Opolu i do
Krasiejowa.
„SKS”- to ogólnopolski program aktywizacji sportowej uczniów. W jego ramach szkoła
prowadzi 4 grupy zajęć o łącznej liczbie 280 godzin zajęć sportowych dla wszystkich grup.
Projekt będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym.
Aktywności ruchowej i zdrowemu trybowi życia jest też poświęcony projekt „Zdrowa ja”,
który zachęca i monitoruje aktywność fizyczną 14- letnich dziewcząt- również będzie
kontynuowany. Dziewczęta poznają zasady zdrowej diety, są zachęcane do codziennego
ruchu, który okresowo jest monitorowany przez specjalne opaski. Dostają również w
monitorowanych okresach proste zadania związane z ruchem. Swoją aktywność mogą
porównać z innymi dziewczętami biorącymi udział w projekcie.
Po raz kolejny we współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Głubczycach
i Agencją Rynku Rolnego w Opolu szkoła uczestniczyła w programach „Szklanka mleka”
i Owoce w szkole” propagujących zdrowe nawyki żywieniowe. Program ten skierowany był
w roku szkolnym 2017/2018 do szerszej grupy uczniów i obejmował klasy I – V szkół
podstawowych. Jego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci
i młodzieży poprzez zwiększenie owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Uczniom klas IV trzy razy w tygodniu udostępniane są darmowe owoce, warzywa i soki, mleko lub jogurty
przygotowane do bezpośredniego spożycia. Program finansowanych ze środków UE przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szósty program „Pomyśl, zanim spróbujesz”- realizowany przez OKO dotyczył profilaktyki
uzależnień. W jego ramach zorganizowano dla dzieci, rodziców i nauczycieli spotkania
z profilaktyki uzależnień połączone z pokazem walizek. Wśród dzieci prowadzono zajęcia
z tego zagadnienia.
Ostatni projekt realizowany na zlecenie MEN w ramach rządowego programu wspomagania
w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w szkołach to „Bezpieczna +”. Zadaniem programu jest
upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania
sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia . W jego
ramach dokonano audytu bezpieczeństwa placówki oraz przeprowadzono szkolenie rady
pedagogicznej nt bezpieczeństwa i sytuacji zagrożeń w szkołach.
W szkole odbywały się również zajęcia w ramach wolontariatu nauczycieli. Były to zajęcia
sportowe, muzyczne, przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, ZHP, ortograficzne
i wyrównawcze, konsultacje nauczycieli. Łącznie około 1000 godzin. W szkole działają
zespoły taneczne” Kaprys i Impuls, zespoły wokalne „SZAG” i MINI SZAG”, ZHP.
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, i po jednym dla klas drugich gimnazjalnych
i klas siódmych. 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. Dostosowano do wymagań reformy dokumenty
szkolne: Statut, WSO, opracowano politykę bezpieczeństwa wg wymagań RODO. W szkole
w czerwcu 2018r. odbyła się planowa kontrola kuratoryjna dotycząca organizacji nauki dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości
w obszarze jej podległym.
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2017/2018 pisało 43 uczniów. Wyniki z tych
egzaminów szkoła uzyskała wyższe niż w poprzednim roku szkolnym i wyższe niż średnia
szkół w powiecie.
Na szczególną uwagę zasługują wyższe od ubiegłorocznych wyniki z przedmiotów
przyrodniczych i matematyki. Do uzyskania dobrych wyników niewątpliwie przyczyniła się
intensywna praca z młodzieżą w ramach dużej ilości zajęć dodatkowych z projektu.
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, akcja charytatywna WOŚP, powiatowa Droga Krzyżowa
ulicami Branic, Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt.
Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą podstawową w Mutnem na Słowacji. Odbyły się wizyty
zapoznawcze naszej młodzieży i nauczycieli w Mutnem oraz młodzieży i nauczycieli
słowackich w Branicach.
Szkoła współpracuje z przedszkolami, świetlicą „Ziarenko”, biblioteką gminną, policją, strażą
pożarną, Szpitalem w Branicach. W ramach współpracy organizowane są zajęcia edukacyjne
dla uczniów i wolontariat. W trakcie roku szkolnego uczniowie zorganizowali wyjazd
mikołajkowy do Domu Dziecka w Krasnym Polu. Uczestniczyli w wycieczkach
edukacyjnych i wypoczynkowych do kina i na spektakle teatralne, w wycieczce do
Energilandii i Gliwic- Zabrza.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej
w Branicach odnosili sukcesy w różnych dziedzinach: naukowych, artystycznych
i sportowych zdobywając czołowe miejsca w różnych konkursach i dyscyplinach.
Do największych sukcesów edukacyjnych naszych uczniów należą: I miejsce i tytuł laureata
oraz IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Języku Polskim, I i II miejsce
w Powiatowym Konkursie Poprawności Językowej, II miejsce w Powiatowym Konkursie
Matematycznym „Rusz głową”, IV i VI miejsce w Powiatowym Konkursie Polonistycznym
„Mały Humanista”, II i III miejsca w gminnym etapie Wojewódzkich Konkursów
przedmiotowych z biologii, historii, geografii, j. angielskiego w Głubczycach, jednak bez
awansu do dalszego etapu.
Najważniejsze sukcesy sportowe to: mistrzostwo powiatu w Igrzyskach młodzieży szkolnej
w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt, mistrzostwo powiatu w Igrzyskach Dzieci w Piłce
Nożnej na trawie, I miejsce w mistrzostwach powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców,
mistrzostwa powiatu w LA w biegach na 100m i 4x100m chłopców, IV miejsce chłopców
w półfinałach wojewódzkich w „Dwa ognie”, III miejsce dziewcząt w powiecie w „Dwa
ognie”, II miejsce chłopców w finałach wojewódzkich w unihokeju w Niemodlinie, III i V
miejsce dziewcząt w półfinałach wojewódzkich w unihokeju, II miejsce dziewcząt w piłce
koszykowej w powiecie.
W dziedzinie artystycznej: I miejsce dla zespołu SZAG i wyróżnienie dla solisty w Konkursie
Piosenki Patriotycznej w Pszowie, I miejsce dla SZAG i MINI SZAG w Konkursie Piosenki
obcojęzycznej w Głubczycach, II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
„Strofy o Ojczyźnie”.
W ramach wspierania nauczycieli i podnoszenia kompetencji kadra pedagogiczna
uczestniczyła w szkoleniach, kursy i zebraniach metodycznych. Ważniejsze z nich to: kurs

obsługi tablic interaktywnych, aplikacje do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną,
kurs z pedagogiki specjalnej, kurs trenerski „Odyseja umysłu” . Czworo nauczycieli
ukończyło studia podyplomowe ( z tego dwoje za fundusze z projektu).
Kierownictwo szkoły i pracownicy starają się dbać o jej wygląd i wyposażenie. Potrzeby
jednak są dużo większe niż możliwości finansowe. Remontu wymagają toalety, wewnętrzny
taras szkoły, elewacja od strony głównego wejścia do szkoły podstawowej i od strony kuchni,
sale i korytarze malowania, wymienić trzeba blaty w ławkach w następnych klasach oraz
meble w jednej klasie, a także założyć nowe podłogi w większości klas szkoły podstawowej.
Założyć odgromienie na części dachu. Istnieje potrzeba zakupu przynajmniej jednej mniejszej
maszyny myjącej podłogi, tak aby można ją było swobodnie przenosić między piętrami.
Dużych środków finansowych będzie również wymagało wykonanie zalecenia
przeciwpożarowego odnośnie gaśnic.
Z.Majewska: proszę o ewentualne pytania.
M.Fuczek: w porównaniu do roku ubiegłego widoczny jest lepszy wynik egzaminów
z matematyki. Co się przyczyniło do takiego stanu?
Z.Majewska: realizowaliśmy projekt w ramach którego było znacznie więcej godzin do
dyspozycji a w większości przeznaczyliśmy je właśnie na dodatkowe zajęcia z matematyki
i widać że są efekty. Podstawa programowa, godziny to tylko jeden z elementów
uzyskiwania wyników przez ucznia. Ważna jest współpraca uczeń- rodzić-nauczyciel. Sami
nauczyciele w normatywnych godzinach nie są w stanie bez pomocy rodziców i ich
zaangażowania osiągać wyników z uczniami.
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, konserwację i 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 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji
izolacji obwodów elektrycznych i uziemienia instalacji odgromowej). 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 wydzielono i wyremontowano salę do historii (wymiana instalacji
elektrycznej, parapetów, malowanie, położenie nowej podłogi z płyt OSB i wykładziny PCV)
i odnowiono pracownię komputerową (wymiana instalacji elektrycznej, parapetów,
malowanie, położenie nowej podłogi z płyt OSB i wykładziny PCV).
W roku szkolnym 2017/2018 Szkołę Podstawową we Włodzieninie wyposażono w osiem
komputerów stacjonarnych, drukarkę, dwie tablice szkolne, ławki i krzesła szkolne dla

starszych uczniów, stoły cateringowe, metalowe szafki uczniowskie, pomoce naukowe do
chemii i fizyki, drobny sprzęt kuchenny, materiały edukacyjne do w.d.ż. gry planszowe do
świetlicy, sprzęt ogrodniczy i narzędzia budowlane (kosiarkę do trawy, sekator, szlifierkę
kątową, wyrzynarkę). Zakupiono płytki ceramiczne oraz umywalkę do remontu toalety na
drugim piętrze. W budżecie szkoły przewidziano i wydatkowano również środki na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Część z tych środków przekazano do
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno –
Pedagogicznego w Głubczycach na organizację doradztwa zawodowego, pozostałą część
wydatkowano na kursy, szkolenia i studia podyplomowe kadry nauczycielskiej m. in.
dofinansowanie do studiów z doradztwa zawodowego oraz szkolenia związane z wdrażaniem
nowej podstawy programowej. W ramach środków przeznaczonych na działalność socjalną
zorganizowano wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz kulturalno – oświatowe,
wypłacono pracownikom wczasy pod gruszą i 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”, który zastąpił funkcjonujące wcześniej
programy „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” propagujących zdrowe nawyki żywieniowe.
W ramach dotacji celowej MEN dzieci w klasach I, IV, VI i VII zostały wyposażone w nowe
podręczniki, uczniowie wszystkich klas otrzymali darmowe ćwiczenia.
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.
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 2018r. uczniowie klas V - VII uczestniczyli w zajęciach
edukacyjnych, sportowych oraz rekreacyjnych podczas Zielonej Szkoły w Żelazku
miejscowości położonej na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. W maju br. klasa IV była na
dwudniowej, edukacyjnej wycieczce klasowej w Pokrzywnej, a w czerwcu br. dla uczniów
z klas I-III zorganizowana została jednodniowa wycieczka edukacyjna do Krakowa, Wadowic
oraz Parku Miniatur w Inwałdzie. 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 2018r. wzięli udział w szeregu wyjazdów na krytą pływalnię w Kietrzu, gdzie brali
udział w zajęciach nauki pływania. Organizowaliśmy też dla dzieci wyjazdy do kina i teatru.
Zaprosiliśmy do szkoły Jurija Ziniewicza, zdobywcę wielu rekordów świata, nasz gość
zaprezentował siłę i możliwości ludzkiego organizmu. Dzieci uczestniczyły też w „Żywej
lekcji przyrody”, podczas której zapoznały się z płazami, odwiedzili nas też uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach by pokazać naszym dzieciom, jak można się
„bawić” nauką, wspólnie wykonując doświadczenia przybliżali młodszym kolegom prawa
fizyki i chemii. 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 2017r. 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
obchodzimy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przeprowadziliśmy szereg działań
o tematyce patriotycznej (konkurs piosenek, konkurs recytatorski, rajd rowerowy, akademie
szkolne, żywa lekcja historii w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i Brzezince). Nasi
uczniowie gościli też 24 czerwca br. w Dzbańcach Osiedlu, gdzie podczas obchodów 100
Rocznicy Odzyskania Niepodległości recytowali wiersze i śpiewali piosenki patriotyczne. Nie
zapomnieliśmy o pomocy potrzebującym przez co w grudniu zorganizowaliśmy w naszej
szkole drugi 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 V i VII zaangażowały się w redagowanie gazetki szkolnej,
w której na bieżąco relacjonowane były szkole 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 zbiórkę makulatury. Dla wyrabiania
nawyków prozdrowotnych dzieci brały udział w Ogólnopolskiej Akcji „Dobre śniadanieśniadanie 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 2017, „Tam gdzie rosną stokrotki” oraz „Rajd Niepodległości” - wiosna
2018. 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 IV 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 gminnym
konkursie na plakat pod hasłem „Poczuj w sobie MOC! PoMOC zamiast 11przemocy!” praca naszego ucznia zdobyła II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem
„Św. Jan Paweł II w oczach dziecka”, konkursie organizowanym przez Opolskiego
Konserwatora Zabytków - „Zabytki Opolszczyzny” oraz 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” w którym nasza uczennica zdobyła I miejsce. Najstarsi uczniowie naszej szkoły
próbowali swoich sił w Gminnym Konkursie Polonistycznym - II miejsce, Gminnym
Konkursie Matematycznym – II i III miejsce, Gminnym Konkursie Historycznym – III
miejsce, Gminnym Konkursie Języka Angielskiego - II miejsce, Gminnym Konkursie Języka
Niemieckiego - I miejsce, Wojewódzkim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - I
miejsce w powiecie i 10 w województwie. Ponadto uczniowie uczestniczyli w: Powiatowym
Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” uczeń klasy IV zdobył III miejsce ,
Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego „Galileo” uczeń klasy IV otrzymał
wyróżnienie, Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik - uczeń klasy I
otrzymał I miejsce, uczeń klasy II i III zdobył wyróżnienie, Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur” - uczeń klasy VI otrzymał wyróżnienie, Ogólnopolskim
Konkursie z Języka Angielskiego „Leon”, Festiwalu Piosenki Ekologiczno - Prozdrowotnej IV miejsce w powiecie. 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 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach.
Rok szkolny uroczyście zakończyliśmy 22 czerwca 2017r., świadectwa z czerwonym paskiem
i tym samym średnia powyżej 4,75 otrzymało 15 uczniów klas IV - VII, wyróżnienie za
bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w klasach I- III otrzymało 17 uczniów.
W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 104 uczniów w tym 6 uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponadto dwoje dzieci realizowało obowiązek nauki
w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Przedszkole Publiczne w Branicach z oddziałem zamiejscowym w Bliszczycach i
Wysokiej.
Rada Pedagogiczna
Dyrektor - N-l dyplomowany
Nauczyciele
• 1 N-l dyplomowany
• 4 N-li mianowanych (trzech nauczycieli w trakcie awansu na nauczyciela
dyplomowanego)
• 1N-l kontraktowy
• 1N-l stażysta

• N-l kontraktowy nauczyciel języka angielskiego
• N-l mianowany -logopeda
• 3 katechetów -księża Parafii
• trenerka rytmiki i tańca
Liczba oddziałów : 5
Ilość dzieci : 78
• Branice oddziały liczba dzieci 66
• Bliszczyce liczba dzieci 12
• Wysoka stan na wrzesień 2017 - 11dzieci
Ilość pracowników obsługi :
1. 1,5 etatu kucharka
2. 4 etaty woźnej oddziałowej
3. 3 etaty pracowników pracy sezonowej
4. 0,5 etatu robotnika gospodarczego
II Działalność wychowawczo - dydaktyczna
Przedszkole realizację celów, zadań organizuje w sposób dostosowany do potrzeb
i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym
środowiskiem. Główne cele, wokół których przedszkole koncentruje swoją pracę to:
-wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno kulturowym i przyrodniczym,
-sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny życia dziecka, -zapewnienie dziecku
realizacji własnych potrzeb edukacyjnych,
-wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
-stwarzanie warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej,
W zakresie wspierania rozwoju dzieci, przedszkole współpracuje z wieloma
instytucjami. Między innymi z Zespołem Gimnazjalno- Szkolnym, Publicznym Przedszkolem
we Włodzieninie z oddziałami zamiejscowymi, Szkołą Stowarzyszeniową w Uciechowicach,
policją, strażą pożarną, pocztą, biblioteką, Stowarzyszeniem Braniczanki, Domami Opieki
Społecznej, Ośrodkiem Opieki Społecznej. Dzieci przyjmują gości w przedszkolu, biorą
udział w konkursach, imprezach, występach, wycieczkach. W ten sposób przedszkole stwarza
dzieciom warunki do obserwowania, doświadczania, odkrywania rzeczywistości, przeżywania
oraz rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. Dzieci uczą się pokonywać opory
wewnętrzne związane z przebywaniem w nowym środowisku, wśród nieznanych sobie lub
nowo poznanych ludzi.
W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami rodziców
i potrzebami rozwojowymi dzieci oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
które opłacane są w ramach
budżetu placówki :
-nauka języka angielskiego,
-rytmika z elementami tańca towarzyskiego,
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

-religia
-organizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla 2 dzieci.
W przedszkolu zostały opracowane i dopuszczone do realizacji programy WSiP
1. Program wychowawczy, którego założenia i treści programowe wykraczają poza podstawy
programowe, a proponowane formy pracy umożliwiają dzieciom, rodzicom i dalszemu
społeczeństwu podwyższenie odpowiednich zachowań u dzieci,
2. Plan adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, którego celem jest zmniejszenie napięć i stresów
towarzyszących dziecku w przekroczeniu progu przedszkola.
Dbano o bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaków poprzez realizację działań i programów
profilaktycznych:
-konkurs ekologicznego organizowanego przez Stację Sanitarno -epidemiologiczną
w Głubczycach kończącą udział w programie Czyste Powietrze wokół nas,
Realizowano programy: Moje dziecko idzie do szkoły, Ministerstwa ZdrowiaPrzeciwdziałanie próchnicy, ,,Mamo tato wole wodę” program Kubusiowi Przyjaciele Natury,
programie Akademia Przedszkolaka, Dzieciństwo bez barier.
Realizowano cykl spotkań z ciekawymi ludźmi różnych zawodów, które rozwijały
zainteresowania dzieci oraz inspirowały do zabaw i zajęć, organizowano czas poprzez udział
w wykopkach, wycieczkach do gospodarstw domowych.
Tworzono warunki do działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji baza
materialnej do działań twórczych poprzez swobodna ekspresję i zadania koncentrujące
ekspresję twórczą dziecka na określonym temacie. Organizowano wystawy prac dzieci
w przedszkolu.
Przeprowadzono zajęcia o charakterze plastycznym na powitanie poszczególnych pór roku.
Tworzono kąciki regionalne, patriotyczne oraz tematyczne związane ze sztuką regionalną,
obrzędami i tradycjami ludowymi. Dzięki czemu dzieci brały udział w wybranych
konkursach, wystawach, przeglądach organizowanych w środowisku lokalnym
-np.: Kukiełka warzywna, Bombka Bożonarodzeniowa, Szopka, Przedszkole na medal.
Przeprowadzono Akcje charytatywne:
• Pomaganie przez odkręcanie -Zakrętki dla Maciusia
• I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem-prezenty słodkie dla Dzieci z Domu Dziecka
• czysty Aniołek zbiórka środków czystości dla ubogich
• Zbiórka pokarmu dla zwierząt w schronisku
• Prowadzono Akcję zimową „Nasze przedszkolaki dokarmiają ptaki".
Ponadto w przedszkolu odbywały się cykliczne zajęcia kulinarne i samoobsługowe
dające możliwość nabywania samodzielności w samoobsłudze oraz przygotowywaniu małych
posiłków czy słodkich niespodzianek dla gości .
Kadra Przedszkola stale podwyższa swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach,
warsztatach i szkoleniowych radach pedagogicznych organizowanych w przedszkolu. Cztery
nauczycielki ukończyły studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci ,wczesnej interwencji oraz autyzmu w miarę posiadanych środków placówki otrzymały
dofinansowanie. Jedna nauczycielka zdobyła kwalifikacje do nauczania zajęć rytmiczno tanecznych.

Przedszkole ścisłe współpracuje z rodzicami. Do tradycji Placówki i jego oddziałów jest
współuczestniczenie
rodziców
w
uroczystościach
imprezach
przygotowanych
i organizowanych w przedszkolu, które ze względu na liczebność grup od roku 2009
odbywają się w WDK w Branicach, w oddziałach zamiejscowych odbywają się w budynkach
w których odbywają się zajęcia.
Do tradycji placówki i jego oddziałów nalezą następujące uroczystości:
Pasowanie na przedszkolaka,
Uroczystość opłatkowa,
Jasełka,
Spotkanie z Mikołajem
Dzień babci i dziadka,
Piknik rodzinny,
Dzień Matki i Ojca ,
Pożegnanie Starszaków,
Nocleg w przedszkolu,
Organizowano wyjazdy na przedstawienia teatralne do MDK Głubczyce, Kietrz, od
kilku lat wychowankowie grup starszych biorą udział w Powiatowym Przeglądzie ,,Świat
w oczach dziecka” Ponadto co roku z okazji walentynek Rodzice wspólnie z personelem
przedszkola organizują zabawę dochodową, z której dochód całkowicie przekazany jest na
potrzeby placówki.
Systematyczne kontrole placówki z Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Głubczycach nie wykazały uchybień i nie wydano zaleceń. Informacje o funkcjonowaniu
placówki oraz realizacji zadań statutowych oraz atrakcyjności zajęć systematycznie
relacjonowane są w gazecie Informator Branicki oraz na stronie Facebooka.
III REMONTY I ZAKUPY
-remont sali dydaktycznej w oddziale Branice większość została opłacona ze środków
pozyskanych w ramach zabawy dochodowej zorganizowanej z Rada Rodziców,
-wymiana wykładziny lentex,
-wymiana wykładziny dywanowej w oddziale Bliszczyce,
-zakup nowych szafek meblowych do sali dydaktycznej w Bliszczycach oraz wykładziny
dywanowej,
-systematyczne naprawy sprzętu,
-zakup środków czystości,
-pomocy dydaktycznych do poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem liczby dzieci
-systematycznie naprawy zakupy, przeglądy sprzętu do kuchni oraz oddziałów placówki.
Ze względu na duża liczbę dzieci zgłoszonych do przedszkola w Branicach,
w porozumieniu z Organem Prowadzącym utworzono dodatkowy oddział, wykonano remont
pomieszczeń na piętrze w budynku Branice dostosowując go do wymagań, w pełni
wyposażając w meble i pomoce oraz zabawki. Odbywają się tam zajęcia grupy 6-latków.
W wyniku działań pokontrolnych Straży Pożarnej w oddziale Wysoka, które w opinii
kontrolujących zagrażały życiu i zdrowiu dzieci i pracowników tam przebywających w
porozumieniu z Organem Prowadzącym zdecydowano o przeniesieniu dzieci do przedszkoli

w Branicach (Publiczne oraz Katolickie, troje dzieci które uczęszczały spoza naszej Gminy
powróciły do Gminy Kietrz)Dzieci dowożone są autobusem na koszt Gminy Branice.
Nauczyciel oraz woźna oddziałowa czynności pracy odbywały w oddziałach Branice .
M.Barszczewska: proszę o ewentualne pytania.
M.Fuczek: czy dofinansowanie dla żłobka jest wystarczające?
M.Barszczewska: niestety nie, borykamy się z wieloma problemami, mamy pełne obłożenie
żłobka dlatego już teraz proszę abyście państwo zwrócili uwagę na ten stan i odpowiednio
zabezpieczyli środki w budżecie na przyszły rok. Można śmiało powiedzieć i nie będzie to
nadużyciem że żłobek niejako „żeruje” na przedszkolu. Również plac zabaw wymaga
natychmiastowych inwestycji. Nie mamy zbyt wielu atrakcji a w dużej części istniejące
zaczynają zagrażać bezpieczeństwu dzieci.

Przedszkole Publiczne we Włodzieninie z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach
Publiczne Przedszkole we Włodzieninie mieści się w tym samym budynku co Szkoła
Podstawowa. Przedszkole jest czterooddziałowe, trzy oddziały mieszczą się we Włodzieninie
oraz jeden w Dzbańcach.
Do Przedszkola Publicznego we Włodzieninie oraz oddziału zamiejscowego
Dzbańcach uczęszczało w roku szkol 2017/18, 61 dzieci, podzielone na 4 grupy.
Dzieci dochodzą bądź dojeżdżają do przedszkola z następujących miejscowości:
z Włodzienina, z Kolonii Włodzienin, z Dzbanic, z Dzbanic Osiedla, z Posucic, z Wódki
z Lewic i z Wojnowic. Transport zabezpiecza Urząd Gminy w Branicach.
Baza lokalowa Przedszkola Publicznego we Włodzieninie oraz jego oddziału
zamiejscowego składa się z czterech sal dydaktycznych oraz gabinetu dyrektora, który pełni
jednocześnie funkcję pokoju nauczycielskiego. W sąsiedztwie Przedszkola Publicznego we
Włodzieninie znajduje się ogródek przedszkolny z którego dzieci bardzo chętnie korzystają,
jednak sprzęt i urządzenia pomimo corocznej konserwacji jest już w dużym stopniu
wyeksploatowany a skromny budżet Przedszkola nie pozwala na wymianę kosztownych
sprzętów. Informowałam o tym fakcie Radę Gminy oraz pana Wójta a także podczas
planowania Budżetu na 2018 r. zwróciłam się z prośbą o dodatkowe środki na zakup urządzeń
oraz naprawę ogrodzenia, odpowiedzi nie otrzymałam. Przedszkole we Włodzieninie
funkcjonuje punkt wydawania obiadów które
dysponuje również kuchnią w której
kupujemy z ramach cateringu w Szkole, w Przedszkolu są porcjowane i wydawane dzieciom.
Oddział przedszkola w Dzbańcach zabezpiecza jedynie ciepłe napoje w postaci mleka, kakao
czy herbaty w porze śniadaniowej. Dzieci przynoszą ze sobą własne śniadanie.
W przedszkolu zatrudnionych jest pięciu nauczycieli w tym jeden nauczyciel na 0,6
etatu, oraz dyrektor, trzy osoby z obsługi, nauczyciel logopeda na 4 godz., nauczyciel jęz.
angielskiego na 3 godz., katecheta na 2 godz. oraz trener do zajęć rytmiczno - tanecznych na
3 godz. w tygodniu.
Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi.
Do głównych zadań Przedszkola należy realizowanie celów i zadań wynikających z
ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Przedszkole organizuje swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości
rozwojowych dziecka, pozostając w stałym
kontakcie z rodzicami i otaczającym
środowiskiem.
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”.
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. W celu umożliwienia równego startu oraz wyrównania szans edukacyjnych,
wszystkie dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach : z jęz. angielskiego, w zaj. muzyczno
– tanecznych, zajęciach kulinarnych , plastycznych, teatralnych oraz zajęciach sportowo
gimnastycznych organizowanych przez Przedszkole na Sali sportowej przy Szkole
Podstawowej we Włodzieninie. Przedszkole umożliwia dzieciom kontakt ze sztuką
zapraszając artystów. W tym roku nasi wychowankowie mieli możliwość oglądania trzech
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 spotkania i wycieczki. Nawiązaliśmy ścisłą
współpracę ze Szkołą Podstawową. Dzieci uczestniczą we wspólnych uroczystościach
/jasełka, bal przebierańców, lekcję pokazowe, dni otwarte, akcje charytatywne / Czysty
Aniołek, Pomoc dla Dawida, paczka dla Puplia. W ramach działań na rzecz społeczności
lokalnej przedszkole co roku wystawia Jasełka w kościele we Włodzieninie z okazji Dnia
Babci i Dziadka integrując społeczność lokalną i promując Przedszkole. Czynnie włączamy
się także w organizację imprez gminnych np. Dożynki Gminne, Mikołajkowo Świąteczny
Kiermasz, Kolędowanie w Pałacu w Wysokiej. Dbamy o kształtowanie pozytywnego
biorąc udział
wizerunku oraz upowszechniamy osiągnięcia dzieci w środowisku
w konkursach wokalnych, teatralnych i plastycznych organizowanych przez różne placówki
osiągając tam wysokie miejsca, np.:
• ,,Świat Przedszkolaka” przegląd powiatowy
• Konkurs plastyczny ,,Bezpieczny Przedszkolak”
• udział dzieci w obchodach ,,Niedzieli Papieskiej” we Włodzieninie,
• udział dzieci i nauczycieli w II Branickim Biegu Przedszkolaka / trzy I miejsca
w różnych kategoriach wiekowych oraz II miejsce.
• Wojewódzki konkurs na świąteczną ozdobę Bożonarodzeniową / II miejsce/
• Gminne Mikołajki Branickie 2017
• ,,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 w Dzbańcach
osiedle / taniec krakowiak oraz zasadzenie dębu ku czci marszałka Józefa
Piłsudskiego
Swoje dokonania i przedsięwzięcia publikujemy w prasie lokalnej oraz organizując wystawki
tematyczne w Ośrodku Zdrowia. Realizujemy szereg projektów edukacyjnych : min. ,,Bądź
bezpieczny na drodze’’ – spotkania z policjantem, zabawy z matematyką, Bezpieczna Podróż
z PKP, ,,Dinek ucieka przed dymem’’ – profilaktyka antynikotynowa, ,,Kubusiowy
przyjaciel natury’’, Rodzice chętnie włączają się w życie przedszkola, chętnie uczestniczą
w uroczystościach przedszkolnych, organizują kiermasze świąteczne, pozyskują dodatkowe
fundusze dla przedszkola np. na organizację wycieczek dla dzieci.
Działalność Przedszkola we Włodzieninie i jego oddziału zamiejscowego w roku
szkol. 2017/2018 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 podróże służbowe,
badania lekarskie wstępne i okresowe, środki ochrony indywidualnej w ramach BHP. Do
przedszkola uczęszcza czworo dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w związku z tym w
budżecie wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki. Dzieci przez cały rok uczestniczyły w dodatkowych zajęciach z wczesnego
wspomagania rozwoju, zajęciach rewalidacyjnych, 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:
rozwoju motoryki małej , dużej, usprawnianiu poruszania się, treningu równowagi i percepcji,
koordynacji wzrokowo- ruchowej, aktywizacji zmysłu dotyku, równowagi, precyzji
i celowości ruchu.
Z budżetu podstawowego zakupiono sprzęt nagłaśniający do wykorzystania w sali jak
również na imprezach plenerowych. Zakupiono drobny sprzęt kuchenny / mikser, dwa
tostery, czajniki, dzbanki oraz talerze. Zakupiono także dwa magnetofony do grupy
średniaków i maluszków. W oddziale zamiejscowym w Dzbańcach wymieniono meble
w aneksie kuchennym, odnowiono salę do zabaw relaksacyjnych i odpoczynku, do której
zakupiono meble i leżaczki. W ramach modernizacji przeprowadzono niezbędny remont
w pomieszczeniu kancelarii – w Przedszkolu we Włodzieninie, zdemontowano boazerię,
zabudowano rury CO pomalowano ściany, wymieniono podłogę, zostały także odnowione
i pomalowane ściany w łazience przedszkolnej oraz wymieniono ogrzewacz wody. Do
wszystkich grup, oddziałów zakupiono niewielką ilość pomocy dydaktycznych, zabawek,
puzzli i klocków edukacyjnych. Współpraca z Organem Prowadzącym Przedszkole układa
się pomyślnie Przedszkole wzbogaciło się o pufy zakupione przez Organ Prowadzący do
kącików wypoczynkowo-releksacyjnych oraz otrzymaliśmy pakiet materiałów do zabaw
i zajęć plastycznych
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
W ramach środków z ZFŚS przeznaczonych na działalność socjalną zorganizowano
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.
We współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Głubczycach i Agencją
Rynku Rolnego w Opolu, Przedszkole uczestniczyło po raz kolejny w Programie
,,Szklanka Mleka” – propagując kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez
promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci.
Przedszkole we Włodzieninie jest czynne od 7.30 do 15.30, oddział przedszkola
w Dzbańcach od 7.45 do 13.45.
Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w nim troska
o dobro dziecka, atmosfera swobodnej zabawy i wspaniała współpraca z rodziną "
D.Krupa: chciałabym zauważyć problem złego stanu placu zabaw oraz barierki na moście
prowadzącym do naszego budynku. Było to już zgłaszane i prosimy o podjęcie tego zadania.
Proszę o ewentualne pytania.
M.Fuczek: wnioskowała Pani o dodatkowe środki na plac zabaw, była Pani również w
kontakcie z komisją oświatową?

D.Krupa: tak byłam w kontakcie z komisją oświatową oraz czekam na odpowiedź w sprawie
środków. Dzieci nasze korzystają również z ogólnodostępnego placu zabaw ale niestety
wielokrotnie są tam butelki, puszki i inne rzeczy które mogą zagrażać dzieciom dlatego też
przed wyjście proszę pracowników obsługi o uporządkowanie placu . Czasami zajmuje im to
ok. 30 minut.

Przedszkole Katolickie Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach
Katolickie Przedszkole im. Jana Pawła II funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oświatowego, realizuje podstawę programową w oparciu o program wydawnictwa
WSiP a także wykorzystujemy w naszej pracy elementy pedagogiki Montessori. Placówka
zatrudnia czteroosobową wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i jednego pracownika
administracji oraz czterech pracowników obsługi a także jedną stażystkę. Dodatkowo
zatrudnione są następujące nauczycielki do przeprowadzenia zajęć z: katechezy, języka
angielskiego, logopedii, zajęć nordic walking oraz zajęć rytmicznych. W naszej pracy bardzo
stawiamy na rozwój umysłowy dzieci poprzez organizację ciekawych zajęć, spacerów,
wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a także o rozwój fizyczny przez zabawy
muzyczne, ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Zadbaliśmy również o
rozwój duchowy przedszkolaków, nasze dzieci przygotowują się i uczestniczą w Mszach
Świętych i uroczystościach religijnych, 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 45 dzieci. W roku szkolnym 2017/18
funkcjonowały 2 grupy przedszkolne :
Grupa 3-4 latków – 25 dzieci
Grupa 5-6 latków – 20 dzieci
Progi przedszkola w czerwcu 2018r. opuściło 10 absolwentów. Cała społeczność przedszkola,
przez cały rok, czynnie uczestniczyła w życiu naszej gminy i współpracowała z instytucjami
publicznymi. Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia: to tradycyjne cyklicznie powtarzające
się uroczystości i imprezy w naszym przedszkolu (święto jesieni, pasowanie na starszaka,
dzień patrona przedszkola, dzień św. Marcina, sprzątanie świata, św. Mikołaj, Jasełka
i wigilijne spotkanie opłatkowe, kiermasze bożonarodzeniowe na terenie gminy, akcja
charytatywna w Domu Dziecka w Krasnym Polu „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”, bal
karnawałowy, dzień babci i dziadka, powitanie wiosny, spotkanie z leśnikami, dzień wody,
poranek wielkanocny, konkursy plastyczne i piosenki, spotkania z teatrem i muzyką, dzień
rodzinny, wycieczki itd.) Braliśmy też udział w konkursie plastycznym pt. ,,Czyste powietrze
wokół nas” - 1 wyróżnienie. 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.
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. W lipcu został
wyremontowany magazyn żywnościowy, gdzie także wymieniono stare regały na produkty
spożywcze. Wymieniono też stare ogrodzenie placu zabaw a do ogrodu przedszkolnego,
zakupiono nowy sprzęt do zabaw. Ogród przedszkolny spełnia wszystkie wymogi
bezpieczeństwa, urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty. 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 Zoo

w Ostrawie, przy dofinansowaniu ze środków gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Branicach.
M.Fuczek odczytał wniosek p. Dyrektor o zwiększenie kwoty dofinansowania do żłobka
w budżecie na 2019r.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ZIARENKO” w Branicach.
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 nie obozowego 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 2017 - 2018 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 z w/w 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 z w/w 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:
Pierwsze 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 poeksperymentować 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 poeksperymentować w dziedzinie
kulinarnej, zdobyć wiedzę na temat zdrowego sposobu odżywania i poczęstować całość grupy
tym co udało się zdziałać w kuchni.
3. Zajęcia rekreacyjne:
Pierwsze półrocze:
• Zajęcia plastyczne– 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 porządku w czasie zajęć, nauka współdziałania w grupie , rozwijanie
umiejętności manualnych oraz odkrywanie wartości życia własnego i innych.

• Zajęcia sportowe – kształtowanie umiejętności współpracy wgrupie, 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
elementów wyciszenia .Wychowanek potrafi skupić uwagę odpocząć, wyciszyć się. Elementy
muzyki wprowadzane w czas nauki własnej pozwalają na stworzenie miejsca i przestrzeni
wspomagającej naukę
• 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 2018, 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 2018 zostały zorganizowane:
• Wycieczka do Opola do naszej drugiej placówkami w ramach
współpracy pomiędzy placówkami 27.11.2018 – 40 osób
• Spotkanie z Świętym Mikołajem: 07.12.2018 – 37 dzieci
• wspólne świętowanie wigilii Bożego Narodzenia w Ziarenku 23.12.2108
- 40 osób
• Dzień wolontariatu połączony ze wspólnym świętowaniem wigilii Bożego Narodzenia
w Ziarenku 23.12.2108 - 15 osób
• Zabawa karnawałowa: 12.02.2018 – 23 dzieci
• Zabawa Walentynkowa: 14.02.2018 – 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 mamy: 26.05.2018 – 18 dzieci
30 osobowa grupa młodych uczestników projektu Polsko Czeskiego „Aktywni ambasadorzy
sąsiedztwa Polsko - Czeskiego Branice/ Krnów”
Dzień dziecka w Ziarenku 03.06.2018 - 30 0sób
Wyjazd rowerowy do Krnowa do placówki „středisku volného času Krnov” 30 osobowa
grupa młodych uczestników projektu PolskoCzeskiego „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
Wycieczka na Pradet z grupą wolontariuszy: 13.08.2018 – 4 dzieci
Urodziny Ziarenka: 06.10.2018 – 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: 15.01.2018 – 19.01.2018, 22.01.2018 – 26.01.2018
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: 30 uczestników
e) Liczba pracowników i wolontariuszy prowadzących akcję: 2 pracowników i 3
wolontariuszy
f) Nazwa akcji: Saperzy Pokoju.
g) Czas trwania: 17 – 27.07.2018
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: 21 uczestników
j) Liczba pracowników i wolontariuszy prowadzących akcję: 2 pracowników, 1
wlonotariusz
k) Nazwa akcji Nieobozowe lato, czyli wakacje w Miasteczku Miłosierdzia 18
l) Czas trwania: 25.06 – 13.07.2018
m) Opis podjętych działań – zajęcia odbywały się na terenie Placówki i wokół budynku, na
basenie, boisku sportowym, nad rzeką – spływ kajakowy. 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. Odbył się też grill na rzeką podczas nauki spływu
kajakarskiego. Szczególnym dniem był Dzień Patrona Placówki.
n) Liczba uczestników: 30
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: 7/PP/2018
c) Z jaką jednostką samorządową podpisana?
Umowa podpisana z Gminą Branice reprezentowaną przez Sebastiana Baca –
Wójta Gminy.
d) Data podpisania umowy: 28.01.2018
e) Termin realizacji zadania: 01.02.2018 – 31.08.2018
f) Kwota dofinansowania: 27.000,00 zł.
* Rozwiązanie umowy 31.12. 2018
6. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w placówce przez organy
administracji publicznej w okresie sprawozdawczym:
Organ kontrolujący:
a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
Przedmiot kontroli:
02.02.2018 ocena bieżącego stanu sanitarnego wypoczynku zimowego w Placówce
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Ziarenko
10.07.2018 ocena bieżącego stanu sanitarnego wypoczynku zimowego w Placówce
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Ziarenko
Jeżeli chodzi o wydatki to należy stwierdzić iż 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.
Ad.11
Udzielenie informacji dotyczącej działalności izb rolniczych na terenie Gminy Branice
i Województwa Opolskiego.
Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
M.Froelich: w uzupełnieniu informacji chciałbym dodać iż przyjmowane są wnioski o dopłaty
z tytułu suszy. Niestety mimo naszego zdziwieniu nie obejmują one upraw kukurydzy
a wiemy że w naszym województwie są regiony których uprawy kukurydzy zostały również
dotknięte suszą. Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę na zmiany dotyczące szkód

łowieckich. W chwili obecnej sprawy naszego regiony w tym zakresie prowadzone są przez
Lasy |Państwowe Katowice.
M.Fuczek: czy istnieją lub czy istniejące procedury w zakresie likwidacji szkód łowieckich
będą zmieniane.
M.Froelich: procedury istnieją i nie są zmieniane.
M.Fuczek: czy zatem jest prawdą że właściciel który wystąpi o wyłączenie swojego areału
z korzystania przez koła łowieckie nie otrzyma środków na likwidację szkód.
M.Froelich: z tego co się orientuję tak to właśnie wygląda.
M.Fuczek: czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o różnicowaniu kwot emerytur KRUS?
M.Froelich: od dłuższego czasu Izba zajmuje się tą tematyką. Chodzi głownie o to aby
zróżnicować świadczenia KRUS podobnie jak się to ma w ZUS. Obecnie rolnicy z dużym
areałem płaca spore składki KRUS ale świadczenia wszyscy mają takie same i nie są to
wysokie świadczenia. Chcielibyśmy to zmienić ponieważ mamy sygnały od rolników że
obecnie to woleliby płacić składki ZUS i później otrzymywać wyższe świadczenia aniżeli
składki KRUS.
M.Fuczek: skąd pochodziłyby środki na ten cel?
M.Froelich: myślę że patrząc systemowo byłyby to środki budżetu państwa.
M.Fuczek: proszę o informacje dotyczące wzrostu stawki podatku akcyzowego do ON.
M.Froelich: zauważamy od kilku lat iż w gospodarstwach w których dominuje produkcja
zwierzęca jest znacznie większe zużycie ON. Ministerstwo również to zauważyło i poszło
jeszcze dalej. Obecnie do 1 ha jest 100l ON oraz dodatkowe dla gospodarstw ze specjalizacją
produkcji zwierzęcej.
Z.Telega: co ze zmianami w obwodach łowieckich?
M.Froelich: zmiany te dotyczą głownie określenia tych obszarów na zasadzie tzw.
zamkniętych kształtów. Dodatkowo dąży się do rejonizacji terenów łowieckich bo obecnie to
wygląda różnie i czasami są one dzierżawione przez myśliwych z innych województw.
Ad.12
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący zarządził głosowanie:
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 13
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W.Chuchla: w pierwszym projekcie mieliśmy obwód w ROPS. Teraz on wypada. Czy o tym
nie decyduje kierownik jednostki bo tak się właśnie doczytałem.
S.Baca: wszelkie sprawy w zakresie wyborów są jasno określone a o tym gdzie są obwody
decyduje Komisarz Wyborczy a nie Wójt, sekretarz czy kierownik jednostki. Był ROPS ale
z uwagi na posiadane informacje o braku osób uprawnionych do głosowania obwód będzie
w DPS Branice.
W.Chuchla: z tego co wiem obwód tworzy się na wniosek kierownika jednostki.
S.Baca: nie wchodźmy w kompetencje organów powołanych do działania w tym zakresie.
Jeżeli są jakieś wątpliwości to z naszej strony służę pomocą a dodatkowo informacji może
udzielić Pani Katarzyna Herbut-sekretarz Gminy oraz z pewnością przewodniczący Gminnej
komisji Wyborczej.
W.Chuchla: proszę zatem o przerwę, zadzwonię do komisarza wyborczego.

M.Fuczek: Panie Wojciechu otrzymaliśmy wszelkie informacje, poproszę zatem
o podsumowanie panią sekretarz i wtedy podejmiemy decyzje.
W.Chuchla: oczywiście.
Przewodniczący zarządził 3 min. przerwę umożliwiając przybycie Pani sekretarz.
Przewodniczący wznowił obrady:
K.Herbut: proszę o pytania.
W.Chuchla: dlaczego nie ma obwodu w ROPS-ie?
K.Herbut: otrzymaliście państwo projekt uchwały. Pierwotnie był tam okręg wyborczy. Jak
zawsze po ogłoszeniu terminu wyborów wysyłamy pisma do kierowników jednostek z prośbą
o wskazanie czy na ich terenie są osoby uprawnione do głosowania w celu utworzenia
odrębnych okręgów. W chwili przygotowywania projektu uchwały nie mieliśmy wszystkich
odpowiedzi w tym z ROPS-u. Dotychczas był tam okręg więc tak przygotowano uchwałę.
W między czasie otrzymaliśmy informację z ROPS iż na koniec sierpnia brak osób
uprawnionych do głosowania. Dodatkowo otrzymaliśmy informację o braku możliwości
łączenia okręgów (tak jak szpital i DPS w Branicach mimo iż są na tym samym obszarze).
Dlatego też nie ma obwodu w ROPS-ie a jest w DPS-ie Branice.
W.Chuchla: ale może będą takie osoby?
M.Fuczek: z pisma wynika że na koniec sierpnia nie ma a nikt nie jest w stanie powiedzieć co
będzie w październiku.
K.Herbut: Panie Wojciechu czy uczestniczył Pan w pracach komisji przed sesyjnych? Tam
były wszystkie wyjaśnienia i nikt nie zadawał pytań. Również Pan nie zażądał wyjaśnień ale
myślę że obecnie już jest wszystko jasne.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018r.
(Uchwała Nr XLII/418/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Branice nr
XXXIV/346/17 z 11 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021
(Uchwała Nr XLII/419/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 12 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
(Uchwała Nr XLII/420/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(działka nr 246/3 w miejscowości Branice)
(Uchwała Nr XLII/421/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(działka nr 246/4 w miejscowości Branice
(Uchwała Nr XLII/422/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości
(działka nr 556/1 w miejscowości Branice)
(Uchwała Nr XLII/423/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad .19
Przewodniczący otworzył dyskusję.
M.Nowak: w uchwałach są różne kwoty z czego to wynika?
S.Baca: z dotychczasowych inwestycji np. większość jednostek ma już nowe bramy a OSP
Wiechowice nie. Dodatkowo z zasobów bo jak wiemy mamy 2 jednostki które są w KRSG.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach
(Uchwała Nr XLII/424/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad .20

Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach
(Uchwała Nr XLII/425/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad .21
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wódce
(Uchwała Nr XLII/426/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad .22
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowicach
(Uchwała Nr XLII/427/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad .23
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej
(Uchwała Nr XLII/428/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 24
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z.Telega: która to działka ponieważ nie mamy dołączonej mapki.
S.Baca: to działka obok posesji Pana B. Pospiszyl.
Z.Telega: dziękuję , teraz już wszystko jasne.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości
(działka nr 271/6 w miejscowości Branice)
(Uchwała Nr XLII/429/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 25
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Z.Telega: zwracam się do radnego powiatowego, co z drogą Bogdanowice-Głubczyce? Kiedy
będzie przetarg lub co się dzieje w tej sprawie.
S.Baca: otrzymaliście Państwo wniosek Starosty ze wskazaniem iż z uwagi na brak oferentów
w kwotach planowanych ta droga póki co nie będzie robiona stąd konieczność zmiany naszej
uchwały. Obecnie środki przekazane zostaną na bieżące remonty dróg powiatowych.
Chciałbym przypomnieć że dzięki naszej współpracy mamy nowy chodnik w Wysokiej i to
kontynuacja tego zadania.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Za: 13 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Głubczyckiego
(Uchwała Nr XLII/430/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad. 26 Wolne wnioski i informacje
J.Mokrzycki: Panie Wójcie czy w informatorze Branickim nie można by było umieszczać
opisów inwestycji oraz znając ograniczenia wynikające z RODO, informacji o ilości
mieszkańców bez podawania danych. To była dobra informacja a obecnie jej nie ma.
E.Czyszczoń: w imieniu BTS dziękuję wszystkim za pomoc w organizowaniu i organizacji
wycieczek rowerowych. Współpracujemy z czechami i dopiero teraz zauważamy ile tam się
dzieje. Należałoby wzmocnić tą współpracę na poziomie Urzędu Gminy oraz warto zauważyć
iż warto inwestować i znaleźć środki dla takich działań.
W.Chuchla: zgadzam się z tym w 100% jeżeli chodzi o funkcjonowanie BTS. Natomiast
jeżeli chodzi o finansowanie to są procedury i trzeba działać a nie tylko mówić. Warto
zauważyć że w naszej gminie funkcjonują też inne stowarzyszenia.
E.Czyszczoń: Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym
w organizację dożynek w wysokiej. Organizacja na najwyższym poziomie. Dziękuję.
S.Baca: chciałby odpowiedzieć na kilka zagadnień które dziś padły.
Zaczynając od informacji informatorze to wskazujemy wszystkie inwestycje wraz z opisami
jeżeli czegoś nie ma proszę o informację z pewnością uzupełnimy. Co do danych
o mieszkańcach to wymogi RODO. Zobaczymy czy coś da się zrobić. Mogę powiedzieć że
w latach 2016-2017 liczba mieszkańców naszej Gminy nie spadała a nawet jest nas więcej co
w skali naszego powiatu jest wyjątkowe. Jeżeli chodzi o współpracę to jak Urząd i ja
osobiście robię wszystko by taka była ale po stronie czeskiej nie zawsze widać wolę lub chęci
co nie zmienia faktu iż nadal będziemy starali się o wszelkie możliwe formy współpracy.
Jeżeli chodzi o finansowanie stowarzyszeń to rok rocznie dofinansowania wzrastają. Z tego
miejsca dziękuję paniom z naszych kół gospodyń za ich trud, zaangażowanie i pracę. Dodam

że od 2 lat nie korzystamy z firm cateringowych przy organizacji imprez a korzystamy
właśnie z ich usług. W ramach interpelacji padło kilka sugestii niekoniecznie prawdziwych
zatem muszę się do tego odnieść aby wyjaśnić zasady, tryby, zakresy rozpatrywania spraw.
Co do scaleń gruntów to organem właściwym jest starosta nie Wójt. Nie mamy takich
wniosków ale gdyby były przekazalibyśmy staroście. Dodam, iż takie scalenia miały u nas
miejsce i nie mamy sygnałów aby były konieczne. Modernizacja dróg polnych- robimy co
roku jednak jak wiadomo nie da się zrobić wszystkiego. PSZOK- temat znany i odpowiem po
raz kolejny. Jeżeli mam możliwość pozyskania na jakikolwiek cel, w tym przypadku PSZOK,
środków zewnętrznych to to zrobię. Dlatego tyle to trwa ale podkreślam ważne jest
gospodarowanie ze zdrowym rozsądkiem. Wydawać można szybko ale nie po gospodarsku.
Parking obok urzędu tu dzież obok sklepu Biedronka. Temat znany i po raz kolejny
informuję. To nie teren Urzędu. Nasz teren kończy się 1 m od budynku. Sprawa obecnie jest
na etapie egzekucji i miejmy nadzieję że szybko się skończy a nowy właściciel podejmie
z nami współpracę w tej kwestii. Czujnik powietrza kolejna sprawa która poruszałem już
wielokrotnie i odpowiadałem. Proszę zaplanować w budżecie środki na ten cel- koszt
najtańszego urządzenia tego typu to ok. 25tyś zł. Inwestycja na byłym placu zabaw BraniceZamek- państwo doskonale wiecie że nabywca ma 3 lata na zakończenie inwestycji od dnia
zakupu zatem ma jeszcze 3 lata bo zakup był w Br. Jeżeli chodzi o stan nawierzchni dróg po
budowie kanalizacji jak i przywrócenia stanu do tego z przed budowy na nieruchomościach
i w inny miejscach to oczywiście zgodnie z umową nastąpi to po zakończeniu inwestycji –
w całości inwestycji. Budowa rowu przy drodze Jakubowice-Wysoka, też bym chciał aby już
tam był ale mamy ważniejsze priorytety i zadania . Niestety tak to wygląda ale prędzej czy
później również będzie wykonany. Koszt kanalizacji- to obecnie kloszy przetargowy 14 mln
złotych. Oczywiście mogą i z pewnością wystąpią koszty dodatkowe ale nikt na dzień
dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć co i ile będzie kosztowało. Jak wiecie państwo mamy
kilka tzw. kolizji. Wystąpiliśmy o dodatkowe dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
Co do nadzoru to też po raz kolejny powiem iż nie ma konieczności zwiększania nadzoru nad
pracami. Mamy osobę wyznaczoną jedynie do tego zadania, jest kierownik budowy, co 2
tygodnie są spotkania w ramach rady budowy, niestety nigdy żadnego radnego na tych
spotkaniach nie widziałem, a szkoda bo może uniknęlibyśmy takich pytań po raz kolejny.
Dodam że na wszelkich spotkaniach słyszę same pozytywne głosy na temat rozwoju naszej
Gminy. To nie jest wyłącznie moja zasługa ale również zasługa Rady. Macie państwo czym
się chwalić. W ciągu ostatnich 4 lat mamy 35mln inwestycji i to nie wszystko.
Z.Telega: efekty są teraz ale to praca wieloletnia. Dobrze że się udało obecnie ale ja pytam
o szczegóły jak np. drogi rowerowe czy koszt 12 mln remontu drogi.
T.Mańkiewicz: powiem krótko. Remont drogi wojewódzkiej to bezpośrednia zasługa
obecnego Wójta i Starosty. To poprzez starania wybrano Branice na tę inwestycję co
wcześniej było niemożliwe, co wcześniej się nie udawało. Warto o tym pamiętać a nie tylko
mówić że się udało.
S.Baca: oczywiście że szczęście to połowa sukcesu. Druga połowa to ciężka praca,
odpowiednie podejście a przede wszystkim zaangażowani i kompetentni pracownicy. Bez
tego nie ma sukcesów. Dlatego też postawiłem i stawiam na fachowców w swojej branży, na
pracowników których wiedza i doświadczenie są gwarantem sukcesu. Dotyczy to całego
Urzędu. Każde zadanie wymaga również współfinansowania ze środków własnych i to też
robimy. Nie jest to możliwe bez kredytów ale jeżeli możemy pozyskać środki na określony
cel to warto wziąć kredyt by coś zrobić dla mieszkańców naszej Gminy. Jest jeszcze wiele do
zrobienia i to mój cel i pewnie moich następców.
M.Fuczek: zbliżamy się do końca kadencji dlatego też w porządku obrad sesji
październikowej będzie punkt wystąpienia radnych. Każdy radny otrzyma 3 minuty na
wystąpienie. Będzie obowiązywała dyscyplina czasowa. Temat i forma wystąpienia będzie

dobrowolna ale co jasne ma mieć związek z wykonywaniem mandatu radnego. Zapraszam
również sołtysów do aktywnego uczestnictwa.

Ad. 27
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek
zamknął sesję Rady Gminy Branice.

Na tym protokół zakończono godz. 11.50.
Protokołował:
Andrzej Maksymowicz

