
Protokół Nr XXVII/17  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 24 kwietnia 2017 r., od godz. 10.00 do godz. 12:00 

 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Józef Kozina- Starosta Powiatu Głubczyckiego, 
Tadeusz Krupa – Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Benedykt Pospiszyl- Radny Powiatu Głubczyckiego, 
Stanisław Rzeszuciński- Skarbnik Gminy Branice. 
Aneta Kuziora- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Branicach, 
Katarzyna Herbut- Kierownik Referatu Administracyjno – Kontrolnego, 
Stefan Grefling – Radca Prawny, 
Sołtysi. 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz 

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Udzielenie informacji  dotyczącej działania domów Pomocy Społecznej na terenie 

Gminy Branice. 
11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami oraz 

udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie 
gminy Branice. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice”. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w treści Uchwały nr XXVI/263/17 

Rady Gminy Branice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju 
szkolnego. 

14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości działka            
nr 297/4 o pow. 0,0432 ha położoną w Wysokiej na działkę nr 194/7 o pow. 0,0574 
położoną w Wysokiej. 

15. Podjęcie Uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice. 

16. Podjęcie Uchwały  w sprawie załatwienia skargi z dnia 1  marca 2017r. na działalność 
Wójta  Gminy Branice. 

17. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany  w budżecie Gminy. 
18. Podjęcie Uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 

dochody budżetu Gminy Branice instrumentem płatniczym.  



19. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale zmieniającej 
uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy. 

20. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/261/17 Rady Gminy Branice z 
dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego we 
Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w 
Lewicach. 

21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy 
Branice. 

22. Podjęcie Uchwały w sprawie dotacji na zakup oznakowanego samochodu dla 
Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach 

23. Wolne wnioski i informacje. 
24. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Branice Marian Fuczek otworzył sesję Rady Gminy Branice 
i powitał wszystkich zebranych.  
 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum, w sesji 
uczestniczy 15 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
 
 
Ad. 3 
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad. 
Przewodniczący odczytał wniosek Wójta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 
punktów: podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Branice nr XXIV/229/17        
z 9  stycznia 2017r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Branice na lata 2017-2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
(nowe punkty w porządku obrad odpowiednio pkt. 23 i pkt. 24. ) 
 
Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad i poddał pod głosowanie. 
 
Za:     14        Przeciw:   0          wstrzymało się: 1 
 
Przyjęto nowy porządek obrad. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 20 marca 2017r. 
Za:    12        Przeciw: 0           Wstrzymało się:  3  
 
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
Ad. 5 
Informacje przedstawił na piśmie Wójt Gminy Branice – Sebastian Baca (załącznik do 
protokołu). 



 
Ad. 6 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Branice Mariana Fuczek została złożona na 
piśmie (załącznik do protokołu). 
 
Ad. 7 
R. Kopeczek poinformował, że Komisja Rolno-Ekologiczna na posiedzeniu zajmowała się 
porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Uczestniczyłem również w wizji lokalnej 
przeprowadzonej przez komisję rewizyjną w sprawie skargi dotyczącej zaorywanych dróg      
w obrębie miejscowości Jakubowice. 
R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz przeprowadziła wizytację 
klubów sportowych: LZS Orzeł Branice, LZS Rolnik Lewice, LZS zryw Wysoka- odczytał 
protokół. Głównym problemem w klubach jest brak odpowiedniego zaplecza, brak 
ogrzewania w szatniach oraz zbyt małe dofinansowanie na gospodarza obiektu- utrzymanie 
murawy itp. Komisja zauważyła wzrost zainteresowania sportem wśród młodzieży i dlatego 
trzeba zrobić wszystko by ten trend utrzymać. 
W.Chuchla stwierdził iż taki protokół powinien otrzymać szybciej przed sesją a nie tak późno 
i wtedy mógłby się do niego odnieść. Dodatkowo zauważył iż szukanie rozwiązań w tej 
materii czynione jest również ze strony Wójta i trzeba to skoordynować  z działaniami 
komisji i rady.  
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 odczytał 3 protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej:  2 protokoły z dnia 
10.04.2017r., 14.04.2017r. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad. 
M.Fuczek: były 2 interpelacje złożone przeze mnie i otrzymałem na nie odpowiedzi.  
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
E.Czyszczoń złożył interpelację w sprawie regulacji i odpowiedniego ustawienia lustra na     
ul. Żymierskiego w Branicach. 
Z.Telega złożył dwie interpelacje: pierwsza to konieczność budowy kanalizacji 
odwodnieniowej oraz chodnika w miejscowości Wysoka, druga dotyczy konieczności 
dokonania remontu drogi Branice- Wysoka. 
T.Sęga skierował pytanie do starosty w sprawie umiejscowienia szpitala w Głubczycach         
w sieci szpitali i ewentualnych zmian dla pacjentów. Zwrócił uwagę na zbyt małą liczbę 
miejsc parkingowych obok szpitala w Głubczycach oraz zwrócił się z pytaniem o terminie         
i zakresie wykonania naprawy dziur w nawierzchniach dróg powiatowych. 
M.Humeniuk- Wiśniewska zwróciła się z zapytaniem do starosty w sprawie budowy chodnika 
w miejscowości Dzbańce. 
 
Ad. 10  
Udzielenie informacji  dotyczącej działania Domów Pomocy Społecznej na terenie Gminy 
Branice. 



W.Chuchla: czy jest prawdą że jest projekt tworzenia nowych DPS-ów? 
J.Kozina: takich działań jako powiat nie planujemy. Obecna sieć działa dobrze i nie widzę 
takiej potrzeby. Jeżeli powstaną nowe to jest taka możliwość ale jedynie w formie prywatnej 
działalności. Obecnie są to jednostki samowystarczalne i nie dokładamy do ich działalności. 
W chwili obecnej przygotowywany jest remont DPS-u  w Branicach, planowany koszt to ok. 
2,5 mln zł (między innymi wymiana stolarki okiennej, montaż solarów, pomp ciepła, dachu). 
Wkład DPS-u to 10 %. Od miesiąca lipca planowane są podwyżki dla pracowników.  
Istnieje jednak jedno zagrożenie dla DPS-ów a mianowicie SA plany aby obsługa 
pielęgniarska była finansowana przez DPS-y a nie NFZ. To byłby spory problem. Wstępna 
analiza wykazała że byłaby to kwota ok. 1 mln 200tyś zł ale to tzw. 
W.Chuchla: szpital Głubczyce zajął 2 miejsce w rankingu szpitali? 
J.Kozina: tak to prawda i  w tym punkcie należą się gratulacje dla osób które tego dokonały 
poprzez odpowiednie działanie. 
M.Fuczek: w chwili obecnej pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach  są na zasadzie firmy 
zewnętrznej. Czy to dobre rozwiązanie? 
J.Kozina: tak to działa  a zmiany mają dotyczyć finansowania. 
M.Fuczek: chodziło mi bardziej o aspekt bezpieczeństwa dla pacjentów. 
J.Kozina: nie mamy żadnych sygnałów o jakichkolwiek problemach. Jeżeli jednak chodzi       
o zmiany to może się tak zdarzyć że zabraknie pielęgniarek bo sposób ich pracy ulegnie 
zmianie a wiele osób jest  w wieku przedemerytalnym.  W przypadku wzrostu kosztów 
planowana kwota może okazać się za mała w celu pozyskania odpowiedniej kadry. 
M.Fuczek: jaki jest koszt utrzymania mieszkańca? 
J.Kozina: tu mamy dwa przypadki ustalania kosztów wg starych i nowych zasad. Ogólnie 
przyjmujemy że koszt utrzymania to ok. 3 tyś zł miesięcznie. 
 
Ad. 11 
Udzielenie informacji z zakresu pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom na terenie gminy 
Branice.  
Informacja przedstawiona na piśmie. 
       W związku z ograniczoną ilością środków finansowych na realizację zadań pomocy społecznej 
wskazane jest pozyskiwanie funduszy z zewnętrznych źródeł, do których należą między innymi 
fundusze strukturalne oraz środki krajowe. W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach 
realizował 2 projekty ze środków zewnętrznych: 

 
a) Pierwszy projekt pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” został dofinasowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa Działanie 2 
8.2 Włączenie społeczne. Projekt ten został opracowany w celu możliwości dalszego 
upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu to: 627.375,00 zł., w tym 
dofinansowanie: 533.268,75 zł. oraz wkład własny: 94.106,25 zł. Okres realizacji projektu: 
01.03.2016 r. - 31.01.2018 r.  
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 32 osób 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Branicach oraz 30 osób z otoczenia. 
Celami szczegółowymi projektu są:  
• zwiększenie motywacji do działania, samooceny i poczucia wiary we własne siły przez 

32 osoby będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach oraz 30 osób z 
otoczenia, 

• zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdolności interpersonalnych i poziomu 
integracji społecznej uczestników projektu, tj. 32 osób  będących klientami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Branicach, 



• zwiększenie potencjału OPS w Branicach poprzez zatrudnienie w okresie od 01.04.2016 
r. do 31.12.2017 r. pracownika socjalnego,  

• wzrost aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej przez 
12 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej  w Branicach,  

• podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, tj. 32 osób będących 
klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. 

      W ramach projektu zaplanowano: 
• poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne; 
• realizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku 
pracy; 

• organizację staży zawodowych dla 15 osób; 
• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy; 
• kompleksową integrację dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji   i 

reintegracji; 
• pracę socjalną, w tym: wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego oraz doposażenie 

stanowiska pracy. 
 
b) Drugi projekt pn.: „RODZINA BEZ PRZEMOCY.”  dofinansowany ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU 
SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Projekt był realizowany 
w okresie: 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. i został już pozytywnie rozliczony. Całkowity 
koszt realizacji projektu to: 31.000,00 zł., w tym dofinansowanie: 21 000,00 zł. oraz wkład 
własny: 10 000,00 zł.  

      Głównym celem Projektu były działania mające na celu zwiększenie jakości i    dostępności usług 
na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, zaś celami szczegółowymi były: 

• wykonanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Branice, 
• wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu się 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego,  
• powstanie „przyjaznego  pokoju”, aby zespół interdyscyplinarny i niezbędni 

specjaliści      tj. radca prawny, psycholog mieli gdzie się spotykać z osobami 
doznającymi przemocy, 

• zwiększenie dostępności do konsultacji indywidulanych ze specjalistami dla osób 
dotkniętych lub zagrożonych przemocą, 

• poszerzenie wiedzy wśród nauczycieli szkolnych i przedszkolnych na temat 
skutków przemocy w rodzinie, sposobów jej rozpoznawania i rodzajów przemocy, 

• stworzenie i wspieranie grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych lub 
dotkniętych przemocą przy świetlicy socjoterapeutycznej „Ziarenko” w Branicach. 

W 2016 roku podpisano również umowę na realizację projektu  pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój 
usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, w którym Gmina Branice jest 
Partnerem projektu wraz z 9 innymi gminami, zaś Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu. Projekt jest realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowity koszt realizacji części 
„branickiej” projektu to: 138.408,90 zł., w tym dofinansowanie: 117.647,57 zł. oraz wkład własny: 
20.761,33 zł.  
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczony                      
w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego                             
i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne        
z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020 tj. 
zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie. 
W ramach projektu został zatrudniony jeden młodszy opiekun – asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej na pełny etat, który świadczy usługi asystenckie dla trzech osób niepełnosprawnych 
z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności – 2 kobiety   i jeden mężczyzna. 



 
              Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzony Uchwałą Nr 
IV/26/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 lutego 2011 r. obejmuje swoim zakresem zadania mające na 
celu przede wszystkim ochronę osób doznających przemocy w rodzinie.  
 Zgodnie z programem realizatorem zadań był Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, 
Komisariat Policji w Kietrzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  
w Branicach, NZOZ w Branicach, Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Branicach, Sąd Rejonowy            
w Głubczycach oraz  Ośrodek Terapii Uzależnień przy Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.  
              Ogółem, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2016 
roku przeznaczono kwotę 37.913,78 zł., w tym 31.000,00 zł. to koszt projektu pn.: „RODZINA BEZ 
PRZEMOCY.”  dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej           
w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 
RODZINIE”. Projekt był realizowany w okresie: 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. i został już 
pozytywnie rozliczony. Całkowity koszt realizacji projektu to: 31.000,00 zł., w tym dofinansowanie: 
21.000,00 zł. oraz wkład własny: 10.000,00 zł. Głównym celem Projektu były działania mające na 
celu zwiększenie jakości i dostępności usług na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą        
w rodzinie, zaś celami szczegółowymi były: 

• wykonanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Branice, 
• wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu się członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego,  
• powstanie „przyjaznego  pokoju”, aby zespół interdyscyplinarny i niezbędni specjaliści tj. radca 

prawny, psycholog mieli gdzie się spotykać z osobami doznającymi przemocy, 
• zwiększenie dostępności do konsultacji indywidulanych ze specjalistami dla osób dotkniętych lub 

zagrożonych przemocą, 
• poszerzenie wiedzy wśród nauczycieli szkolnych i przedszkolnych na temat skutków przemocy     

w rodzinie, sposobów jej rozpoznawania i rodzajów przemocy, 
• stworzenie i wspieranie grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych 

przemocą przy świetlicy socjoterapeutycznej „Ziarenko” w Branicach. 
 

Realizacja zadań 
 
 Zarządzeniem Wójta Gminy Branice Nr 13U1/11 z dnia 29.03.2011 r. został formalnie 
powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ustalono zasady 
jego działania oraz skład osobowy (pracownicy socjalni,  przedstawiciele Policji, pedagog                     
i psycholog, kurator sądowy, przedstawiciel GKRPA, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel 
organizacji pozarządowej). 
 W 2016 roku odbyło się 13 posiedzeń Zespołu, na których zajmowano się  23 sprawami 
związanymi z przemocą domową (psychiczna, fizyczna) oraz podejrzeniem zaniedbywania 
małoletnich.  
 Interwencje i monitoring w rodzinach uwikłanych w przemoc przeprowadzano systematycznie   
i na bieżąco, realizując procedury Niebieskiej Karty w pracy Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Formularze „Niebieska Karta” – A wpłynęły do Zespołu z Policji w liczbie 28 sztuk,                
z pomocy społecznej w liczbie 5 sztuk. W 10 sprawach dokumentacja rodziny objętej procedurą 
zawiera więcej niż 1 formularz „Niebieska Karta A”. 

Pracownicy socjalni w drodze wywiadu środowiskowego rozpoznawali sytuacje                                 
w monitorowanych rodzinach, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia. Sytuacje rodzin dotkniętych 
przemocą były omawiane przez członków Zespołu. Osoby wobec których istnieje podejrzenie 
dotknięcia przemocą w rodzinie, zgłaszając się na posiedzenie Zespołu uzyskiwały niezbędne 
informacje dotyczące dostępnych form pomocy i wsparcia oraz wypełniano formularz „Niebieska 
Karta” – C. Wobec tych osób opracowywano i realizowano indywidualny plan pomocy, celem 
poprawy sytuacji życiowej. Monitorowanie sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą prowadzone było wobec 23 rodzin. Wobec 11 rodzin procedurę NK zakończono 



w związku z ustaniem przemocy, w 6 rodzinach NK została założona ponownie. Doraźnie wsparcie 
psychologiczne udzielane było przez psychologa wchodzącego w skład zespołu interdyscyplinarnego 
oraz psychologa zatrudnionego przez Urząd Gminy Branice. W prasie lokalnej „Informator Branicki” 
zamieszczane były informacje dotyczące pomocy dla osób doświadczających przemocy. 
 W ramach działań mających na celu wsparcie ofiar przemocy w 2016 r. zatrudniony był Radca 
Prawny.   
 Osoby doświadczające przemocy ze strony swoich uzależnionych od alkoholu partnerów mają 
możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych prowadzonych w ramach 
działalności Ośrodka Terapii Uzależnień w Branicach.  
 Na bieżąco odbywały się interwencje policji i pracowników socjalnych względem osób 
stosujących przemoc domową, monitorowanie sytuacji domowych przez dzielnicowych, wywiad 
środowiskowy, inicjowanie działań Zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, motywowanie do podjęcia terapii i kierowanie do psychologa, pedagoga              
i terapeuty.  
 Praca terapeutyczna i korekcyjna z osobami stosującymi przemoc odbywa się głównie                    
w kontakcie indywidualnym. 6 sprawców przemocy uczestniczyło w terapii ambulatoryjnej w Poradni 
dla osób z problemami alkoholowymi w Branicach,  2 osoby odbyło stacjonarne leczenie odwykowe, 
natomiast 3 osoby uczestniczyły w Programie Korekcyjno - Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy w 
Rodzinie w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Głubczycach. 
 W 6 sprawach Zespól Interdyscyplinarny występował do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
Sądu Rejonowego, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Głubczycach o sprawdzenie sytuacji 
małoletnich dzieci w rodzinie. 
 W ramach rozwoju zasobów Gminy w zakresie realizacji niniejszego programu zrealizowano 
szkolenia:  

• dla 8 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie              
pn. „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany – w ramach 
prowadzenia procedury Niebieskich Kart – jak to działa w praktyce pracy zespołów 
interdyscyplinarnych. Rola, zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych podmiotów 
przy realizacji w/w procedury” zorganizowane przez Instytut Szkoleń i Rozwoju Osobistego              
M-M Marek Mudant.  

• Dla 14 członków ZI oraz pracowników OPS w Branicach w ramach projektu  „RODZINA 
BEZ PRZEMOCY.”  pn. Techniki asertywnej komunikacji w sytuacjach trudnych rozmów  
zorganizowane przez Centrum Doradztwa Szkoleniowo – Jakościowego z Otmuchowa.  

• Dla 2 członków Zespołu Interdyscyplinarnego pn. Zadania GKRPA, OPS oraz Zespołów 
Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z wykorzystaniem 
najnowszych rozwiązań prawnych zorganizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji             
z Krakowa. 

             Podsumowując, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy 
Branice w 2016 roku realizowane były zgodnie z działaniami zawartymi w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.  
 
            Uchwalona  w  marcu  2011  roku  przez  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  nowelizacja 
ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.  575 z późn. 
zm.), wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy oceny zasobów pomocy 
społecznej. 
Powyższa ocena została po raz kolejny przygotowana w oparciu o narzędzie opracowane przez 
Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu systemowego EFS 
„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”. Zawarte w nim informacje dotyczą osób i rodzin 
korzystających z pomocy społecznej oraz obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury 
polityki społecznej w gminie. Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do 
planowania budżetu na przyszły rok i zostanie wykorzystana do analizy stanu skuteczności pomocy 
społecznej i przez ten pryzmat do wyznaczania priorytetów działań w gminie. 

 
 



Analizując  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  pod  kątem  istniejących  problemów potrzeb, należy 
pamiętać, iż sukces w realizacji zadań w dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych przez inne 
podmioty polityki społecznej usytuowane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i  ponad lokalnym. 
Mając na względzie analizę zasobów pomocy społecznej Gminy Branice przy planowaniu budżetu na 
kolejny rok warto zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

 
1. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z przepisów 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 

Ośrodek  Pomocy  w Branicach  kolejny  rok  realizuje  zadania  wynikające  z przepisów ustawy          
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 
z późn.  zm.). W  związku z tym, iż  ustawodawca  w realizowanej  polityce  kładzie  duży  nacisk  na 
pracę z rodzinami  z  problemami  opiekuńczo - wychowawczymi, mającą  zapobiegać  trafieniu 
dzieci  do pieczy zastępczej, a tym które już wychowują się w pieczy zastępczej ma stworzyć szansę 
na powrót do rodziców biologicznych, konieczne jest dalsze zabezpieczenie środków finansowych na 
realizację następujących zadań: 

• zapewnienie  rodzinie  przeżywającej  trudności  wsparcia  i  pomocy  asystenta  rodziny  oraz 
dostępu  do  specjalistycznego  poradnictwa. W  2016 r.  w OPS w Branicach zatrudnionych  
było  2  asystentów  rodziny,  którzy  wsparciem  objęli  3  rodziny  ( w tym 7 dzieci) oraz 
objęto monitoringiem 1 rodzinę (1 dziecko). W roku 2017 zasadne jest zatrudnianie jednego 
asystenta rodziny dla dwóch rodzin, gdyż pozostałe rodziny korzystały z pomocy asystenta 
rodziny przez okres ok 3 lat i są w stanie samodzielnie wypełniać funkcje opiekuńczo-
wychowawcze. 

• współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych – odpłatność za 12 dzieci. 

OPS w Branicach w 2016 r. wzorem lat ubiegłych przystąpił do Programu w ramach którego 
jest możliwość dofinansowania zatrudnienia asystenta rodziny. W roku 2016 asystent rodziny 
był dofinansowany z w/w Programu w 20 %. 
 

2. Zabezpieczenie  środków  finansowych  na  usługi opiekuńcze oraz Domy Pomocy 
Społecznej. 

 
W obliczu starzenia się społeczeństwa i wydłużania długości życia, coraz więcej osób wymaga 
pomocy w formie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej. Należy liczyć się     
z  tym, że liczba osób starszych,  które wymagać  będą całodobowej  opieki  wciąż  będzie  wzrastać, 
a  co  za  tym idzie konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Gminy. 
 

3. Rozwój poradnictwa specjalistycznego w szczególności: prawnego i psychologicznego 
świadczonego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w 
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 
Mieszkańcy Gminy Branice mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych          
i psychologicznych w Urzędzie Gminy w Branicach oraz Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Głubczycach. 
 

4. W celu kontynuacji realizowanych zadań i podejmowania nowych inicjatyw w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych pozyskano nowe niezbędne pomieszczenia  dla   
Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  Obecne  warunki  ograniczały  możliwość swobodnej pracy        
z indywidualnym przypadkiem oraz pracy grupowej.  
 

5. W związku z ograniczoną ilością środków finansowych na realizację zadań pomocy 
społecznej wskazane jest pozyskiwanie funduszy z zewnętrznych źródeł, do których należą 
między innymi czy środki krajowe. W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach 
realizował 2 projekty ze środków zewnętrznych: 
 



c) Pierwszy projekt pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” został dofinasowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Działanie 2 
8.2 Włączenie społeczne. Projekt ten został opracowany w celu możliwości dalszego 
upowszechnienia aktywnej integracji                 i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu to: 
627.375,00 zł., w tym dofinansowanie: 533.268,75 zł. oraz wkład własny: 94.106,25 zł. 
Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.01.2018 r.  
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 32 osób 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Branicach oraz 30 osób z otoczenia. 
Celami szczegółowymi projektu są:  
• zwiększenie motywacji do działania, samooceny i poczucia wiary we własne siły przez 

32 osoby będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach oraz 30 osób       
z otoczenia, 

• zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdolności interpersonalnych i poziomu 
integracji społecznej uczestników projektu, tj. 32 osób  będących klientami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Branicach, 

• zwiększenie potencjału OPS w Branicach poprzez zatrudnienie w okresie od 01.04.2016 
r. do 31.12.2017 r. pracownika socjalnego,  

• wzrost aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej przez 
12 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej  w Branicach,  

• podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, tj. 32 osób będących 
klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. 

      W ramach projektu zaplanowano: 
• poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne; 
• realizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku 
pracy; 

• organizację staży zawodowych dla 15 osób; 
• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy; 
• kompleksową integrację dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji                     

i reintegracji; 
• pracę socjalną, w tym: wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego oraz doposażenie 

stanowiska pracy. 
 
d) Drugi projekt pn.: „RODZINA BEZ PRZEMOCY.”  dofinansowany ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU 
SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Projekt był realizowany 
w okresie: 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. i został już pozytywnie rozliczony. Całkowity 
koszt realizacji projektu to: 31.000,00 zł., w tym dofinansowanie: 21 000,00 zł. oraz wkład 
własny: 10 000,00 zł.  

Głównym celem Projektu były działania mające na celu zwiększenie jakości i    dostępności 
usług na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, zaś celami 
szczegółowymi były: 

• wykonanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Branice, 
• wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu się 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego,  



• powstanie „przyjaznego  pokoju”, aby zespół interdyscyplinarny i niezbędni 
specjaliści tj. radca prawny, psycholog mieli gdzie się spotykać z osobami 
doznającymi przemocy, 

• zwiększenie dostępności do konsultacji indywidulanych ze specjalistami dla osób 
dotkniętych lub zagrożonych przemocą, 

• poszerzenie wiedzy wśród nauczycieli szkolnych i przedszkolnych na temat 
skutków przemocy w rodzinie, sposobów jej rozpoznawania i rodzajów przemocy, 

• stworzenie i wspieranie grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych lub 
dotkniętych przemocą przy świetlicy socjoterapeutycznej „Ziarenko” w Branicach. 

W 2016 roku podpisano również umowę na realizację projektu  pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój 
usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, w którym Gmina Branice jest 
Partnerem projektu wraz z 9 innymi gminami, zaś Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu. Projekt jest realizowany w latach                  2017 - 2019. Całkowity koszt 
realizacji części „branickiej” projektu to: 138.408,90 zł., w tym dofinansowanie: 117.647,57 zł. oraz 
wkład własny: 20.761,33 zł.  
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w 
województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie 
swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może 
doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne  z celem szczegółowym 
określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług 
społecznych świadczonych w regionie. 
W ramach projektu został zatrudniony jeden młodszy opiekun – asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej na pełny etat, który świadczy usługi asystenckie dla trzech osób niepełnosprawnych 
z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności – 2 kobiety i jeden mężczyzna. 
 
 

6. Dodatkowym problemem dla rodziny jest przemoc w niej występująca. Mimo, że wskaźniki  
w tym zakresie nie są alarmujące, to jednak faktyczna skala przemocy w rodzinie nie jest 
zdiagnozowana. Wydaje się, że jest dużo większym problemem niż wskazują na to dane. 
Dlatego niezbędne wydają się działania edukacyjne oraz wspierające. Niezbędna jest też 
oferta pomocy dla ofiar przemocy: pomoc psychologiczna, prawna, w formie programów 
terapeutycznych dla ofiar i sprawców przemocy. Niezbędna jest oferta pomocy dla ofiar 
przemocy w formie mieszkania na terenie Gminy w celu nagłego odizolowania ofiary od 
sprawcy. 

 
             Zastanawiając się nad  wielkością istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem 
faktycznych  potrzeb i problemów  społecznych, biorąc  jednocześnie pod uwagę możliwości 
ekonomiczne Gminy Branice należy stwierdzić, iż pozostają one na poziomie  gwarantującym 
zaspokojenie podstawowych, a więc najważniejszych potrzeb życiowych klienta, a także części zadań 
określonych przez ustawodawcę jako fakultatywne. 
 Jednocześnie wymiar występujących problemów społecznych ukazuje konieczność stopniowego  
zwiększenia nakładów i środków na realizację niektórych nałożonych ustawowo zadań w obszarze  
pomocy  społecznej, a także dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom społecznym, które mogą wystąpić  w przyszłości. 

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z poźn. zm.). do zdań własnych gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny; 
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 



3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 
oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające; 
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie 
gminy; 

 

Gmina Branice za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach opracowała                            
i uchwaliła w 2016 r. trzyletni Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018. 
Powyższy program powstał dzięki współpracy niżej wymienionych instytucji: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Branicach, Urząd Gminy w Branicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 
Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy 
w Głubczycach, Szkoły, służba zdrowia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach w roku 2016 zapewnił rodzinom, przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie w formie asystenta rodziny. 

Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Niezależnie 
od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem 
pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która 
umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia 
dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny                         
i nienormowany czas pracy asystenta służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. W 
oparciu o ustawę z dnia 27.04.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona zmiana m.in. w przepisach Kodeksu 
Rodzinnego i opiekuńczego stanowiąca, iż Sąd może zobowiązać rodziców biologicznych, jak i 
samego małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny 
bądź realizowania innych form pracy z rodziną.  

Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent rodziny 
kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga 
wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań pomocowych ustanie wraz z 
osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie już na etapie profilaktyki. 
Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi 
dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce 
problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę.  

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniącą tą 
funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin – mieszkaniowych, 
materialnych, zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązaniu problemów 
podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby 
kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych  
w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do 



podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej 
szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających                              
z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i 
wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Intensywna praca asystenta z rodziną jest 
realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. 
Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu 
zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, 
będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich 
działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. 

Na wniosek asystenta rodziny może być zwołana grupa interdyscyplinarna, w skład, której 
wchodzić będą w szczególności: asystent rodziny, pedagog, pracownik socjalny, przedstawiciel policji, 
kurator sądowy. Praca ta powinno skutkować trafniejszą diagnozą problemów, ustaleniem spójnego 
planu pomocy oraz uruchamiać mechanizmy współpracy z właściwymi instytucjami i służbami. 

 
Od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny na 

podstawie umowy zlecenia. 
 Wsparciem objętych zostało 3 rodziny (w tym 7 dzieci).  
W funkcjonowaniu rodzin objętych wsparciem, zaobserwować można było jedną bądź wiele 
z poniższych dysfunkcji: 

• niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców bądź opiekunów; 
• choroby i niepełnosprawność występujące w rodzinie; 
• uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie; 
• bezrobocie w rodzinie; 
• niska świadomość rodziny o roli podmiotów udzielających pomocy; 
• przemoc w rodzinie. 

 
Asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni w roku 2016 podejmowali działania w zakresie: 

I. Zwiększenia wydolności opiekuńczo – wychowawczej rodziców lub opiekunów rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej: 

• analizowanie sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu 
w rodzinie – tworzenie planu pracy z rodziną; 

• wspieranie rodzin przeżywających trudności; 
• współpraca z instytucjami wdrożonymi w życie danej rodziny; 
• organizowanie wypoczynku dla dzieci; 
• realizowanie programów profilaktycznych oraz prowadzenie konsultacji ze 

specjalistami; 
• wskazanie rodzinie i pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny; 
• prowadzenie rozmów z poszczególnymi członkami rodziny oraz z całą rodziną. 
 

II.  Poprawy stanu zdrowia oraz radzenia sobie z niepełnosprawnością lub zaburzeniami 
rozwojowymi dzieci występujących w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczej: 

• organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez usługi opiekuńcze, pracę 
asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych; 

• mobilizowanie oraz kontrolowanie rodziców dzieci z niepełnosprawnością do regularnej 
oraz ciągłej współpracy z poradniami specjalistycznymi. 

 
III.  Ograniczenia sytuacji kryzysowych w rodzinach powstających w wyniku występujących 

uzależnień i współuzależnień: 
• motywowanie do udziału w  grupach wsparcia;  
• motywowanie do podjęcia leczenia; 



• realizowanie programów profilaktycznych oraz konsultacji i poradnictwa 
specjalistycznego; 

• współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu; 
• współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. 

 
IV.  Przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez zaktywizowanie 

zawodowe członków rodziny pozostających poza rynkiem pracy: 
• wskazanie pozytywnych cech wynikających z aktywnego poszukiwania pracy; 
• uwrażliwienie na potrzebę ciągłego zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – 

możliwość podjęcia stażu, skorzystania ze szkoleń. 
 

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

 
VI.  Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

• współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym; 
• zapewnienie pomocy specjalistów – psychologa, socjoterapeuty, radcy prawnego. 

 
Finansowanie programu: 

Na realizację tego zadania Gmina Branice wydatkowała środki finansowe w kwocie                    
7.217,40 zł., z której wkład własny gminy wyniósł 5.911,40 zł. a pozostałe środki pozyskano                                 
z Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016 finansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów.  

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z Gminy Branice w rodzinach zastępczych 
oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych OPS poniósł koszty ich pobytu: 

• 7.278,19 zł. – za 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 
• 85.368,59 zł. – za 11 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka. 
•  

M.Fuczek: Pani Kierownik  z jakimi organizacjami pozarządowymi współpracujecie               
w ramach swojej działalności? 
A.Kuziora: jest to komisja alkoholowa oraz ziarenko. Wcześniej był też bank żywności ale 
obecnie nie mamy takich zgłoszeń a to one są podstawą nawiązania współpracy. 
M.Fuczek:  w jaki sposób pozyskujecie informacje o osobach które korzystają lub mogłyby 
korzystać z uwagi na ich sytuację z pomocy OPS-u? 
A.Kuziora: pod koniec roku przeprowadzane są ankiety. Jesteśmy również w kontakcie            
z sołtysami którzy najlepiej znają mieszkańców i ewentualne potrzeby. 
M.Fuczek: czy na stronie BIP są informacje na temat form pomocy? Była informacja               
o zmianie siedziby OPS-u? 
A.Kuziora: tak są takie informacje a zakładka będzie rozbudowywana. Informacja o zmianie 
siedziby była na fecebooku oraz stronie Urzędu. 
M.Fuczek: jest jakaś znacząca zmiana w ilości beneficjentów OPS-u  w porównaniu rocznym 
2015-2016? 
A. Kuziora: nie, ilość jest mniej więcej na tym samym poziomie różnice są niewielkie. 
M.Fuczek: czy macie państwo własna wewnętrzną procedurę w zakresie usamodzielniania 
osób? 
A.Kuziora: w chwili obecnej mamy 2 projekty  które dotyczą 32 osób. Wewnętrznej 
procedury nie mamy. 
M.Fuczek:  a jak wygląda współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w tym zakresie? 
A.Kuziora: mamy kontakty formalne a sama współpraca działa prawidłowo. Zatrudnianie 
następuje w ramach projektów. 
 



Ad. 12 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: są wymogi formalne jakie musi spełnić wniosek dla danego kandydata. Jednym z 
nich jest wskazanie kategorii. Jeżeli taka nie jest wskazana to czy wnioskodawca jest 
wzywany o uzupełnienie takiego wniosku  i czy takie wnioski spełniają wymogi formalne czy 
też nie? 
K.Herbut: wymogi formalne są jasno określone w par. 2 uchwały. Są tam kryteria jakie musi 
spełniać wniosek i takiego wymogu o którym Pan mówi tam nie ma.   
W.Chuchla: ja jako Radny chciałbym poznać przesłanki jakimi kierowała się kapituła przy 
takim a nie innym wyborze kandydata. Brakuje mi uzasadnienie dla wniosków w których 
nastąpiła odmowa. Był taki wniosek  dotyczący impulsu. Dlaczego nie doceniamy takich 
działań?  To wyróżnienie w obecnym stanie sięgnęło bruku. 
S.Baca: wniosek dotyczył  osoby  z zespołu Kaprys nie Impuls. 
M.Fuczek: Panie Wojciechu jest Pan radnym proszę o odpowiednie zachowanie. 
T.Krupa: o ile dobrze zrozumiałem decyzja nie została jeszcze podjęta?  
M.Fuczek: dziś podejmujemy decyzję na wniosek kapituły. 
T.Krupa: chciałbym poinformować że przygotowywany jest odpowiedni wniosek w ramach 
Powiatu. 
K.Herbut: Kapituła działa w ramach prawa zgodnie z obowiązującymi regułami w skład 
kapituły wchodzi 3 radnych których państwo sami wybrali i 2 osoby wskazane przez Wójta.  
To czy dla Pana Panie Wojciechu jest to właściwe i czy się to Panu podoba czy też nie jest 
kwestią subiektywnej oceny. Kapituła działa co podkreślę zgodnie i w ramach 
obowiązującego prawa.  
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  13      Przeciw:  1    Wstrzymało się:  1   

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla 

Gminy Branice”. 
 (Uchwała Nr XXVII/275/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 13 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   14     Przeciw:    0  Wstrzymało się:    1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie 

sprostowania błędu w treści Uchwały nr XXVI/263/17 Rady Gminy Branice z dnia 20 
marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych   i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Branice do nowego ustroju szkolnego. 
(Uchwała Nr XXVII/276/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 



 
 
 
 
 
Ad. 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:    15    Przeciw: 0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości działka   nr 297/4 o pow. 0,0432 ha położoną w Wysokiej na działkę nr 
194/7 o pow. 0,0574 położoną w Wysokiej. 

 
 (Uchwała Nr XXVII/277/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad.15 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Z.Telega: dotyczy to wszystkich miejscowości czy tylko Branic? 
M.Fuczek: dotyczy wszystkich miejscowości. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:  0   Wstrzymało się:   0 

 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice. 
 (Uchwała Nr XXVII/278/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 16 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: skarżący Pan Twardowski złożył skargę 1 marca 2017r. wskazał w niej że sprawa 
zaoranych dróg polnych była poruszana w sierpniu 2016r. Obecnie mamy projekt uchwały, że 
skarga jest bezzasadna. Co się działo w okresie od sierpnia 2016 do marca 2017? 
J.Mokrzycki: projekt uchwały który dziś jest procesowany dotyczy skargi  z dnia 1 marca       
w której skarżący wskazał brak działań ze strony Wójta na problem zaorywanych dróg. 
Dokonaliśmy wizji lokalnej z uczestnictwem skarżącego i wszystko znajduje się                     
w materiałach. Skarga jest bezzasadna gdyż działania są podejmowane na bieżąco i  tej 
kwestii nie znaleźliśmy nieprawidłowości  w działaniu Wójta. 
M.Szyhyński: rozumiem że nie wszystkie rowy i drogi zostały przywrócone? 
S.Baca: proszę państwa, proszę zobaczyć do projektu uchwały, uzasadnienia. Jest tam jasno 
określone co zostało zrobione a co było całkowicie nowym zgłoszeniem i  w tej kwestii 
podejmiemy stosowne kroki. Wszystko to co było wskazane wcześniej przez skarżącego 



zostało wykonane lub jest  w trakcie wykonania z uwagi na trwający okres wegetacyjny. 
Proszę czytać materiały jakie otrzymujecie wtedy unikniemy zbędnej polemiki. 
W.Chuchla: skarżący podnosił że miała być powołana komisja w nikt takiej nie widział. 
U. Lenartowicz (sołtys wsi Jakubowice): i tu się Pan myli podobnie jak skarżący bo ja 
osobiście widziałam pracowników urzędu a sam skarżący widzi innych rolników jednak sam 
nie jest całkowicie w porządku. Zapraszam do Jakubowic to zobaczy Pan jak to wygląda. 
P.Kopeczek: we wrześniu 2016r. rozmawiałem osobiście z Panem Twardowskim                                 
a w październiku byli na wizji pracownicy urzędu tak więc nie możemy twierdzić że nikt nie 
widział komisji, bo to że nie widziała jej jedna osoba nie znaczy że komisji nie było. 
W.Chuchla: nie możemy tak traktować tych spraw. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   11     Przeciw:  3    Wstrzymało się:    1 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 1  marca 

2017r. na działalność Wójta  Gminy Branice. 
(Uchwała Nr XXVII/279/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad. 17 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
S.Rzeszucińki: otrzymaliście państwo projet uchwały  wraz z trzecią autopoprawką. 
Chciałbym uzupełnić informację że dotyczy ona przekazania środków na rozszerzenie 
działalności naszego przedszkola z uwagi na rosnące zapotrzebowanie i liczbę dzieci. Jest to 
kwota 55 tyś zł a środki pochodzą z termomodernizacji. 
M.Fuczek: ile mamy miejsc w przedszkolu? 
S.Baca:  w chwili obecnej jest komplet. Chcemy otworzyć dodatkową salę która będzie 
wykorzystywana również do innych imprez organizowanych przez przedszkole                        
z uwzględnieniem dodatkowych zajęć dla dzieci. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:    15    Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie Gminy 

(Uchwała Nr XXVII/280/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 18 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 



Za:  15      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody budżetu Gminy Branice instrumentem płatniczym. 
(Uchwała Nr XXVII/281/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 19 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   14     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    1 

 
Rada Gminy Branice podjęła  Uchwałę w sprawie  sprostowania błędu pisarskiego w 

uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy. 
(Uchwała Nr XXVII/282/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Ad. 20 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    3 

 
Rada Gminy Branice podjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXVI/261/17 Rady 

Gminy Branice z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola 
Publicznego we Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego Oddziału 

Zamiejscowego w Lewicach 
(Uchwała Nr XXVII/283/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 21 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Z.Telega: kto został wybrany na opiekuna? 
M.Fuczek: to  właśnie jest przedmiotem dyskusji i to państwo musicie zadecydować kto nim 
będzie. 
W.Chuchla: jest to świeży temat i można go przenieść na następna sesję. 
M.Fuczek: chciałbym zgłosić kandydaturę Pana Benedykta Pospiszyla na opiekuna 
młodzieżowej Rady Gminy Branice.  
B. Pospiszyl: dziękuję za docenienie mojej osoby ale uważam że to ktoś z państwa grona 
radnych powinien być opiekunem.  
P. Kopeczek: zgłaszam kandydaturę Pana Macieja Nowaka. 
M.Nowak: dziękuję ale nie wyrażam zgody.  
B.Pospiszyl: proponuje kogoś z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi proponuję 
kandydaturę Edwarda Czyszczonia. 
E.Czyszczoń: to zaszczyt ale i duże wyzwanie. Niestety z uwagi na obowiązki muszę 
odmówić. 



M.Fuczek: zatem poddaję pod głosowanie wniosek Radnego W.Chuchli o rozpatrzenie tego 
punktu na następnej sesji Rady Gminy Branice.  
 
Za:  15      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
Wniosek przyjęty. Projekt uchwały będzie procedowany na kolejnej sesji Rady Gminy 
Branice. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
 

Ad. 22 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: Policjanci powinni być w Branicach i takie były ustalenia. Gmina się wywiązała 
z obowiązku remontu budynku a policjantów nie ma. Trzeba  przypomnieć Pani komendant 
ten temat. 
M.Fuczek: jaki jest Pana wniosek? 
 W.Chuchla: należy się wstrzymać  z podjęciem tej decyzji do czasu ustalenia czy policjanci 
wrócą do Branic. 
S.Baca: chciałbym powiedzieć że inne samorządy udzieliły takiego dofinansowania i nie 
powinniśmy w tym temacie robić odstępstw. Mogę obiecać że nie przekażemy środków do 
czasu otrzymania informacji co z policjantami  w Branicach. 
R.Lenartowicz: trzeba pamiętać że zakupiony samochód musi być ubezpieczony a nie jak to 
było kiedyś. 
M.Szyhyński: ja w przeciwieństwie do Pana Wojciecha składam wniosek aby podjąć tę 
uchwałę.  
M.Fuczek: poddaję pod głosowanie wniosek Radnego W. Chuchli aby nie podejmować tej 
uchwały. 
Za: 2      Przeciw: 8      wstrzymało się: 5 
Wniosek odrzucony 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  8      Przeciw:  4    Wstrzymało się:    3 

 
Rada Gminy Branice podjęła  Uchwałę w sprawie  dotacji na zakup oznakowanego 

samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach 
(Uchwała Nr XXVII/284/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 23 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  15      Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 



Rada Gminy Branice podjęła  Uchwałę zmieniającą Uchwałę Rady Gminy Branice         
nr XXIV/229/17 z 9  stycznia 2017r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy 

finansowej Gminy   Branice na lata 2017-2020 
(Uchwała Nr XXVII/285/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
 
 
 
Ad. 24 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 

 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   15     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 

 
Rada Gminy Branice podjęła  Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
(Uchwała Nr XXVII/286/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
 
Ad 25 . Wolne wnioski i informacje 
B.Pospiszyl: dziękuję za uznanie i przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice” . Tytuł 
ten dla mnie jak i osób które go otrzymały jest wyznacznikiem pracy na rzecz i dla 
mieszkańców tej Gminy. Nie będę polemizował z Panem Chuchlą który swoimi 
stwierdzeniami neguje zasługi takich osób. 
E.Czyszczoń: dziękuje wszystkim zaangażowanym w pomocy organizacji turnieju który 
odbył się w ubiegłym tygodniu. Był to udany turniej i już otrzymaliśmy zaproszenie na 
Słowację. Mimo sporego wyzwania daliśmy radę sprostać temu zadaniu i turniej wyszedł 
fajnie. 
W.Chuchla: chciałbym wrócić do problemu nagłego ataku zimy który był w ubiegłym 
tygodniu. Dzięki profesjonalizmowi i determinacji Wójta, Gmina Branice stanęła na 
wysokości zadania. Zorganizowano sprzęt i ludzi. Gratuluję i jak widać można dobrze działać 
czego nie można powiedzieć o władzach powiatowych i wojewódzkich. Nie rozumiem 
dlaczego Powiat i Województwo nie poradziły sobie z tym problemem? 
J.Kozina:  padło kilka pytań więc zacznę od odpowiedzi na pytanie dotyczące ataku zimy. 
Była to sytuacja kryzysowa a jak wiemy samorząd musi się liczyć z obowiązującymi 
przepisami prawa. Wygasły umowy na oczyszczanie dróg i trzeba było podejmować pilne 
decyzje  w ramach obowiązujących przepisów. Sytuacja była ekstremalna i musimy pamiętać 
również że istnieją kategorie odśnieżania dróg. Staramy się działać na bieżąco co nie zwalnia 
ludzi   z myślenia. Był przypadek że matka z noworodkiem wybrała się niewielkim autem       
w podróż a później był problem i akcja ratunkowa, zaangażowane siły , ludzie, sprzęt. 
W odpowiedzi mogę potwierdzić szpital Głubczyce zajął 2 miejsce w rankingu szpitali. 
Obecnie kończymy etap termomodernizacji, zakończyliśmy remont 2 oddziałów.                     
Z przykrością muszę stwierdzić że gmina Branice jako jedyna nie współfinansowała tych 
działań a mieszkańcy Gminy korzystają również z tego szpitala. Proszę mięć to na uwadze       
w planowaniu przyszłego budżetu. Co do małej liczby miejsc parkingowych to otworzyliśmy 
nowe miejsca za szpitalem, jednak z uwagi  na nieczytelne lub małe oznakowanie ludzie nie 



korzystają  z tych miejsc. Zmienimy oznakowanie na większe i bardziej czytelniejsze. Wiem 
że to całkowicie nie rozwiązuje problemu ale miejsca parkingowe to problem każdego miasta.  
W sprawie usuwania ubytków na drogach powiatowych to mamy ogłoszony przetarg                
i zaczniemy  prace jak tylko pozwoli pogoda. Zakres i ilość będzie zależał od możliwości 
finansowych. Chcielibyśmy naprawić ubytki na drodze Niekazanice- Włodzienin                    
w następstwie remontu drogi Niekazaniec- Wiechowice ale czy to się uda nie mogę zapewnić. 
Jeżeli chodzi o szpital Głubczyce w sieci szpitali to sprawa nie jest prosta. Ogólnie powiem 
tak: na dzień dzisiejszy szpital będzie w sieci szpitali problem jest tylko  z finansowaniem bo 
nie będzie to kontrakt a budżet. Jeżeli zaś budżet to nie wiemy jakie to będą środki. Jest wiele 
niewiadomych i póki co czekamy na akty wykonawcze w tym temacie. W tym miejscu 
chciałbym poinformować o wielkim sukcesie naszej pielęgniarki, która zajęła 2 miejsce                        
w ogólnopolskim konkursie dot. Leczenia ran. Pierwsze miejsce zajęło konsorcjum, 3 miejsce 
zespół profesorów więc tym bardziej jest to sukces jednej osoby z takiego szpitala jak 
Głubczyce.  
W odpowiedzi dotyczącej chodnika w miejscowości Dzbańce. Z naszej strony zrobiliśmy już 
wszystko, prawa własności zostały uregulowane teraz musimy znaleźć środki na tą 
inwestycję. Chciałbym to zrobić  w tym roku ale nie wiem czy to się uda. 
M.Humeniuk – Wiśniewska: ta sprawa ciągnie się już wiele lat, przeznaczyliśmy już na ten 
cel środki sołeckie proszę o dołożenie wszelkich starań aby to było wykonane w tym roku. 
S.Baca: Panie starosto, ze strony Gminy Branice zapewniam że jesteśmy gotowi 
współfinansować tę inwestycję tak aby była zrobiona w tym roku. To ważne dla 
mieszkańców. 
Wracając do tematu ataku zimy chciałem poinformować iż złożyłem skargę na działanie          
a raczej jego brak w sprawie braku odśnieżania drogi 419. Dodam że w tym samym czasie 
kiedy nasz sprzęt odśnieżał przedmiotową drogę, na drodze 416 jeździły 4 pługi. Kontakt         
w tej sprawie był niemożliwy. Dopiero interwencje na szczeblu dyrektora zarządu dróg 
doprowadziły do określonych działań. Z Tej strony chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim rolnikom oraz instytucjom które pomagały nam w tej nietypowej ale trudnej 
sytuacji. 
W sprawie obiektów sportowych to chciałbym aby zaległości  w tej materii  zostały usunięte 
poprzez odpowiednie inwestycje aby było jak np. w Kędzierzynie - Koźlu, Krapkowicach, 
byśmy się nie wstydzili. W tym roku planujemy renowację murawy w Lewicach,                    
w przyszłym roku remont szatni w Wysokiej i pozostaje szatnia w Branicach. 
B.Pospiszyl: chciałbym poinformować iż w celu podtrzymywania kontaktów z rodakami oraz 
pamięci naszych rodaków deportowanych do Kazachstanu razem ze znajomym podejmujemy 
inicjatywę i w porozumieniu z ambasadą Kazachstanu odbędziemy wizytę połączoną                
z biegiem pamięci w tej republice. Planowane jest oczywiście spotkanie z polonią oraz 
przekazanie pamiątkowej tablicy. 
 
Ad.26  Zakończenie 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 

Na tym protokół zakończono: 12:00 

Protokołował: 

Andrzej Maksymowicz 
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Informacja z działalności 
WÓJTA GMINY BRANICE  

od dnia 20 marca 2017r. do dnia 23 kwietnia 2017 r. 
(na sesję Rady Gminy Branice w dniu 24 kwietnia 2017 r.)  

 
 

           
I. Sprawy bieżące 
 
Zarządzenia 
a) dotyczące Gminy Branice: 

 
• Zarządzenie z dnia  23 marca 2017r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji Kultury- Gminnej biblioteki Publicznej w Branicach za rok 2016. 
• Zarządzenie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na 

kwotę 1.019,19zł. 
• Zarządzenie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych 

stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur 
systemu zarządzania kryzysowego. 

• Zarządzenie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na 
kwotę 429,36zł. 

• Zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków 
na kwotę 40.000zł. 

• Zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia powszechnej wiosennej 
akcji deratyzacji na terenie Gminy Branice w 2017r. 

 
b) dotyczące Urzędu Gminy:  

  
• Zarządzenie z dnia  17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko 

Sekretarza Gminy Branice. 
• Zarządzenie z dnia  17 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla prze-

prowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Branice. 
• Zarządzenie z dnia  17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko 

do spraw inwestycji i remontów 
• Zarządzenie z dnia  17 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla prze-

prowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i remontów. 
• Zarządzenie z dnia  27 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zarządze-

nia Wójta Gminy Branice nr 26G/17 z dnia 6.03.2017r. 
• Zarządzenie z dnia  28 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego do uchwały 

Rady Gminy Branice nr XXVI/270/17 z dnia 20.03.2017r. 
• Zarządzenie z dnia  29 marca 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy w Branicach. 
 

 
    II. Kontakty z innymi organami i instytucjami, repr ezentacja gminy i inne działania: 
 
20.03.2017 r. (Branice), sesja Rady Gminy; 
20.03.2017 r. (Branice), spotkanie z dyrekcją ZGS Branice w temacie arkusza organizacyjnego na 
nowy rok szkolny; 
22.03.2017 r. (Branice), spotkanie z potencjalnym inwestorem firmą  BIG; 
23.03.2017 r. (Branice), spotkanie z właścicielem nieruchomości, na której zlokalizowany jest sklep 
Biedronka. Tematem rozmowy zagospodarowanie terenu; 
24.03.2017r. (Branice), spotkanie z członkiem zarządu firmy Biedronka odp. za tematy remontowe 
sklepów. Tematem rozmowy był ewentualny remont sklepu i jego otoczenia; 
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25.03.2017r. (Branice), udział w wielkanocnym turnieju piłki nożnej dziewcząt w ZGS Branice; 
26.03.2017r. (Branice), spotkanie z projektantem drogownictwa. Tematem rozmowy ewentualna 
współpraca na przyszłość; 
27.03.2017r. (Branice), spotkanie z rodzicami dzieci zrzeszonych w zespole tanecznym Impuls. 
Temat rozmowy dotyczył finansowania zespołu ze środków UG w 2017r; 
30.03.2017r. (Branice), spotkanie robocze z architektem projektującym rozbudowę szatni LZS Wy-
soka; 
30.03.2017r. (Głubczyce),  udział w targach pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Głubczycach; 
30.03.2017r. (Wiechowice), udział w uroczystości pogrzebowej; 
30.03.2017r. (Wysoka), zebranie sołeckie miejscowości Wysoka; 
31.03.2017r. (Opole), VI Edycja Collegium Nobilium Opoliense; 
03.04.2017r. (Branice), udział w I sesji Młodzieżowej  Rady Gminy Branice; 
04.04.2017r. (Branice), podpisanie umowy wykonania kanalizacji w miejscowości Branice z wyło-
nionym w przetargu wykonawcą; 
04.04.2017r. (Branice), spotkanie z potencjalnymi inwestorami; 
05.04.2017r. (Głubczyce), podpisanie aktu notarialnego (przekazanie działki w Dzbańcach staro-
stwu powiatowemu); 
06.04.2017r. (Branice), spotkanie z prezesem klubu sportowego LZS Lewice dotyczące planowa-
nej modernizacji boiska; 
07.04.2017r. (Branice), udział w Branickiej Drodze Krzyżowej 2017; 
10.04.2017r. (Branice), rada budowy kanalizacji; 
11.04.2017r. (Włodzienin), spotkanie robocze z dyrekcją przedszkola w Włodzieninie; 
11.04.2017r. (Włodzienin), spotkanie robocze z dyrekcją szkoły podstawowej w Włodzieninie; 
11.04.2017r. (Branice), spotkanie z potencjalnym inwestorem; 
12.04.2017r. (Opole), udział w konferencji demograficznej Urzędu Wojewódzkiego; 
12.04.2017r. (Opole), spotkanie z marszałkiem Szymonem Ogłazą dotyczące koordynacji wspól-
nych inwestycji na drodze 419; 
13.04.2017r. (Branice), rada budowy kanalizacji; 
14.04.2017r. (Branice), spotkanie z przedstawicielami firmy Lemet dotyczące remontu drogi pro-
wadzącej do siedziby firmy; 
15.04.2017r. (Branice), spotkanie z animatorami kultury dedykowanymi do zajęć z seniorami; 
15.04.2017r. (Branice), spotkanie z dyrekcją ZGS Branice poświęcone organizacji turnieju tańca 
nowoczesnego. 



Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice 
z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy 

tj. od 20 marca 2017r. do 23 kwietnia 2017 r. 

 

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

 

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Branice o korespondencji 
dotyczącej Rady Gminy z okresu między sesjami  

tj. od 20 marca 2017r. do 23 kwietnia 2017 r. 
 
Korespondencja przychodząca. 
1.2017-03-27- pismo Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Branicach                
w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
2.2017-03-28- Sprawozdanie Wójta Gminy Branice z Wykonania Budżetu za rok 2016 oraz 
informacja o stanie mienia komunalnego. 
3. 2017-03-28- Sprawozdania OPS Branice- sprawozdanie z realizacji zadań, ocena zasobów 
OPS, przeciwdziałanie przemocy. 
4. 2017-03-30- uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia rezolucji 
ograniczania prawa i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania 
istotną częścią spraw publicznych. 
5. 2017-03-30- Sprawozdania OPS Branice- Karta dużej rodziny, pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. 
6. 2017-04-06- wniosek Wójta Gminy Branice o wprowadzenie do porządku obrad 
dodatkowych punktów: podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2020 oraz 
podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.  

Korespondencja wychodząca: 
1.2017-03-20- pismo do Pani Marioli Bilińskiej w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Wójta 
Gminy Branice. 
2. 2017-03-20- pismo do Pana Mieczysława Twardowskiego w sprawie przekazania skargi na 
Wójta Gminy Branice do Komisji Rewizyjnej. 
3. 2017-04-10- pismo do Pana Mieczysława Twardowskiego w sprawie określenia terminu 
rozpatrzenia skargi. 

 

 
 


