
Protokół Nr XXXIX/18  
z sesji Rady Gminy Branice 

z dnia 21 maja 2018 r., od godz. 10.00 do godz. 11:05 
 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych. 

Nieobecni Radni: Zdzisław Telega, Grzegorz Chojnacki, Artur Nowak 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 
Stefan Grefling– Radca Prawny, 
Iwona Komaniecka- Kierownik referatu Promocji, Pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
i Oświaty. 

Sołtysi. 

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

o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Informacja na temat bezrobocia w gminie Branice. 
11. Informacja na temat ochrony zwierząt w Gminie Branice. 
12. Informacja w sprawie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gminie 

Branice. 
13. Podjęcie Uchwały w  sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia 
tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli. 

14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania. 

15. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia 
pogrzebu przez Gminę Branice 

16. Podjęcie Uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 
w miejscowości Branice. 

17. Podjęcie Uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 
w miejscowości Boboluszki. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w sołectwie Branice 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Branice”. 



20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  
położonych na terenie Gminy Branice. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Branice. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. 

25. Wolne wnioski i informacje. 
26. 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 12 Radnych oraz stwierdził prawomocność obrad.  
Radny Paweł Kopeczek uczestniczy w posiedzeniu od godziny 10:15. 
Ad. 3 
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad i poddał pod głosowanie. 
 
Za:   11       Przeciw:  0           wstrzymało się: 0 
 
Przyjęto  porządek obrad. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący poddał pod głosowanie pkt. 4 porządku obrad- przyjęcie protokołu z sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 16 kwietnia 2018r. 
Za:   10     Przeciw:  0           Wstrzymało się:   1 
 
Protokół z sesji został przyjęty. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Ad. 6 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
 
 
Ad. 7 



R. Czyszczoń powiedział, że Komisja Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 
posiedzeniu pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz w dniu 21.05.2018r. na 
posiedzeniu rozpatrywała pismo w sprawie zwolnienia pracownika przedszkola w Branicach. 
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 
przeprowadziła w okresie międzysesyjnym kontrolę stanu mienia komunalnego oraz 
przygotowała opinię dotyczącą absolutorium dla wójta Gminy Branice. 
 
Ad. 8 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję pkt 8 obrad. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
 
Ad.9 
Przewodniczący rozpoczął dyskusję- Interpelacje i zapytania Radnych. 
W.Chuchla złożył interpelacje: montaż koszy przy stadionie w Branicach, konieczność 
sprzątania piasku i zeschniętych liści leżących wzdłuż chodników na jezdniach, W jaki 
sposób jest realizowany nadzór na inspektorem nadzoru realizowanych zadań kładzenia 
dywaników asfaltowych przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej w Branicach i jakie są 
uwarunkowania techniczne poziomu studzienek kanalizacyjnych w stosunku do jezdni, Kiedy 
nastąpi cząstkowe łatanie powierzchni jezdnych na drogach gminnych, Dlaczego w koszty 
grzewcze mieszkańca wliczono koszt remontu komina budynku mieszkalnego                        
w miejscowości Wysoka 75/2. 
M.Szyhyński złożył interpelację: Podjęcie działań przez Gminę w celu wywiezienia z 
prywatnej działki w miejscowości Włodzienin materiału budowlanego zalegającego po 
inwestycji Gminy z 2016r. (budowa drogi). 
R.Lenartowicz złożył interpelacje: pierwsza:  1. odtworzenie przejścia dla pieszych                
w miejscowości Boboluszki obok DPS. 2. odmulenie rowu w miejscowości Boboluszki obok 
posesji p. Paczko oraz DPS. 3. wykoszenie działek 431 oraz działki na której w ubiegłym 
roku zostały posadzone drzewka owocowe. Druga: 1. poprawienie obsuwających się płyt na 
rowie powiatowym przy skrzyżowaniu w miejscowości Boboluszki (obok DPS) 2. Podcięcie 
gałęzi drzew przy drodze Branice-Wysoka 3. ścinka poboczy drogi relacji Wysoka – 
Boboluszki. Trzecia: Przeniesienie zjazdu z wału przeciwpowodziowego na rzece Opawa        
w miejscowości Boboluszki i powiększenie zjazdu. Czwarta: 1. montaż lustra przy 
skrzyżowaniu na drodze w miejscowości Michałkowice, 2. podcięcie konarów gałęzi drzew 
przy drodze relacji Wysoka –Branice (powielone z poprzednią interpelacją) 3. ścięcie               
i odkrzaczenie poboczy drogi Lewice-Michałkowice.  
M.Nowak: skierowane do Wójta Gminy Branice: prośba o używanie mikrofonu podczas sesji 
z uwagi na słaba słyszalność wypowiedzi Wójta, co dalej  z PSZOK?, jakie SA plany 
utwardzenia drogi w kierunku byłej cegielni? Czy można ustawić kosz na śmieci na 
przystanku w Branicach? Czy można podjąć interwencje w sprawie odwodnienia domów przy 
ul. Głównej z uwagi na prowadzony remont i odcięcie istniejących odwodnień podczas prac 
remontowych? Zgłaszam potrzebę lepszego oznaczenia STOP na ul. Ogrodowej oraz 
narysowanie linii na drodze w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Na placu zabaw w Branicach 
jest uszkodzone jedno urządzenie. Należałoby również dokonać przeglądu wszystkich placów 
zabaw i wyeliminowanie uszkodzeń. Przy okazji remontu drogi 419 w Branicach można by 
przeprowadzić rozmowy w celu naprawienia tej drogi na odcinku Branice skrzyżowanie 



Niekazanice ponieważ kierowcy w niektórych miejscach muszą zjeżdżać na przeciwny pas 
jezdni. 
J.Mokrzycki: co dalej z ośrodkiem zdrowia w Branicach? 
S.Baca: Co do placów zabaw to przeglądy są robione na bieżąco zgodnie z harmonogramem, 
zgłaszane są uszkodzenia ale więcej informacji przedstawi p. Iwona Komaniecka. Dodam 
jedynie że w innych miejscowościach mieszkańcy sami angażują się w porządkowanie 
placów zabaw jak i innych placów gminnych może by i w Branicach  zmobilizować 
mieszkańców aby działali jak inni?. W innych sołectwach służy temu również fundusz sołecki 
a nie wiem dlaczego zauważalnym staje się iż wzrastają oczekiwania i żądania od strony 
urzędu  w celu zwiększenia działań na tym polu. Co do znaku STOP to skieruję tę sprawę do 
komisji bezpieczeństwa. Kosz na śmieci na przystanku to nie problem i po zakończeniu 
remontu z pewnością uda się go zamontować. Co do drogi na cegielnię to czekamy na oferty 
których obecnie brakuje a obecni wykonawcy nie są tym zainteresowani. PSZOK- aplikujemy 
o środki zewnętrzne. Jeżeli chodzi o remont drogi 419 to wszelkie tego typu sprawy proszę 
kierować do właściciela ZDW w Opolu. Sukcesem jest obecna inwestycja remontu odcinka 
drogi  419 w Branicach. Jeżeli chodzi o odwodnienie to służy ono odwodnieniu drogi a nie 
domów. W tej sprawie było 2 lata temu spotkanie z mieszkańcami i otrzymali oni taką 
informację. Prosiłem w tym roku o przesłanie po raz kolejny takiej informacji mieszkańcom 
ale otrzymałem odmowę z uwagi na fakt iż taka informacja była już przekazana. Dodam że te 
odwodnienia niejednokrotnie były podłączone wraz z odpływem kanalizacji i byłem 
świadkiem takich podłączeń. Obecnie nie ma możliwości podłączenia innych odwodnień do 
odwodnienia drogi. Dodam że w innych miejscowościach mieszkańcy sami dbają                     
o odwodnienia, zakupują zbiorniki na deszczówkę itp.  dlatego też uważam że należy 
wykazywać się w tym temacie nieco większą elastycznością i zrozumieniem problemu a nie 
tylko składaniem żądań pod adresem urzędu. Co do ośrodka zdrowia to prowadzone są 
rozmowy  w tym temacie i nie ukrywam że pośredniczę w tych rozmowach. Każda osoba 
która prowadzi działalność gospodarczą i dysponuje środkami może uczestniczyć                    
a  rozmowach jeżeli chciałaby pozyskać ośrodek. Jeżeli ktoś nie prowadzi działalności zawsze 
może ją otworzyć.  
I.Kopaniecka: jeżeli chodzi o przeglądy placów zabaw to są one dokonywane corocznie, 
wszelkie uszkodzenia są naprawiane a urządzenia których nie można naprawić usuwane aby 
nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci.  Problemem czasami jest to że niektórych elementów nie 
można dokupić i poszukujemy innych producentów. Łatwiej jest kupić plac zabaw za 100 tyś 
zł niż niektóre zepsute elementy. Dodam iż uszkodzenia na placach zabaw to niestety efekt 
zabaw osób pod wpływem alkoholu a nie dzieci jednak nie posiadamy skutecznych 
instrumentów do walki  z patologiami. 
R.Lenartowicz: rodzice też winni pilnować dzieci i zwracać uwagę co one robią na tych 
placach. 
T.Sęga: w miejscowości Wódka zrobiono nowy plac zabaw a mimo to zostały pozostałości po 
jego budowie. 
S.Baca: plac zabaw nie został jeszcze odebrany a wykonawca ma obowiązek posprzątania 
placu i jego okolicy. 
Przewodniczący zamknął dyskusję 
 
Ad.10 
Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Branice. 
(informacja przedstawiona na piśmie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad.11 



Informacja  na temat ochrony zwierząt w Gminie Branice. 
Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 
gminy. Rada gminy wypełniając powyższy obowiązek, określa w drodze uchwały corocznie, 
do dnia 31 marca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Program swoimi ustaleniami powinien obejmować: 1) zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną 
sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Rada Gminy             
w Branicach w dniu 21 marca 2016r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt terenie Gminy Branice na rok 
2016. Zabezpieczone zostały środki na realizację poszczególnych zadań ujętych w programie 
w wysokości 8.000,00 zł z wyszczególnieniem na: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w Schronisku – 4.000,00 zł.; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie – 500,00 zł.; 3) odławianie bezdomnych zwierząt – 700,00 zł.; 4) obligatoryjną 
sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku – 200,00 zł.; 5) poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt – 100,00 zł.; 6) usypianie ślepych miotów – 300,00 zł.; 7) zapewnienie 
miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł.; 8) zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
1.200,00 zł. Faktycznie poniesione koszty w 2016 roku na realizację Programu opieki nad 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt terenie Gminy Branice wyniosły 
1.803,90 zł w tym: usługi weterynaryjne związane ze sterylizacją kotów oraz uśpieniem 
ślepych miotów - 486 zł, transport i przyjęcie rannego łabędzia - 799,50 zł, usługi związane      
z zapewnieniem opieki weterynaryjnej zwierzętom ze zdarzeń drogowych - 518,40 zł. 
 
 
Ad.12 
Informacja w sprawie działań na rzecz ochrony środowiska w Gminie Branice. 
 

Gmina Branice położona jest w południowej części województwa opolskiego i pod 
względem administracyjnym znajduje się w obrębie powiatu Głubczyckiego. Obszar 
powierzchni 122 km 2 [12163 ha] zamieszkany jest na stałe przez 6526 osób oraz czasowo 
przez 177 osoby (stan na dzień 24 maja 2017r.).  

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

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

 



 
Gmina Branice położona jest w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, u podnóża 

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

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

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

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

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

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



• kalina koralowa, 
• konwalia majowa, 
• buławnik mieczolistny. 
 

JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  
 

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

Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje,  
w których występuje opalanie węglowe, punkty usługowe i handlowe. Ze względu na dużą 
ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym 
określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. Rzeczywista 
emisja zanieczyszczeń z jednego źródła może się różnić w zależności od: 

• spalania węgla o różnej kaloryczności, 
• opalania mieszkań drewnem, 
• spalanie w domowych piecach części odpadów. 

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

Podczas Sesji Rada Gminy Branice przyjęła uchwałą nr XXIII/224/16 w dniu 21 
listopada 2016r.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice na lata 2016-2020. 
PGN jest dokumentem strategicznym, który ma na celu redukcję gazów cieplarnianych             
i podnoszenie efektywności energetycznej.  
 
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W ROKU 2017 

 
W Gminie Branice właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 

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

Gmina Branice zapewnia utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie przez 
wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów. 
Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez utrzymywanie pojemników służących do zbierania odpadów w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciel nieruchomości zapewnia również 
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika 
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki 



sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do 
przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków.  

 
Z terenu Gminy Branice w roku 2017r. zostało łącznie odebranych 2515,51 Mg odpadów. 
Zestawienie poszczególnych rodzajów odpadów zostało przedstawione w tabeli poniżej. 

Rodzaje zebranych odpadów 

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

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1514,89 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 4,38 

15 01 07 Opakowania ze szkła 73,28 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 64,30 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 117,02 

20 01 99 
Inne frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
545,48 

20 01 36 
Zużyte urządzenia  elektryczne i 

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

4,32 

17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
73,74 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
99,70 

20 02 01 Odpady  ulegające biodegradacji 3,06 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,6 

16 01 03 Zużyte opony 12,74 

 

Największą frakcją odpadów, jaką wytwarzają mieszkańcy Gminy Branice to 
niesegregowane odpady komunalne oraz popiół pochodzący z indywidualnych gospodarstw 
domowych. W roku 2014 został wprowadzony obowiązek oddzielnego zbierania tego odpadu 
z uwagi na konieczność obniżenia kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami.  
 
 
 AZBEST 
 
Wójt Gminy Branice informuje, że zgodnie z umową dotacji nr 48/2017/G-05/OZ-ZOA/D 
Gmina Branice uzyskała dotację w wysokości 32.703,15 zł  na dofinansowanie zadania pn: 
"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice – VIII 
nabór" .  



Celem dotacji jest udzielenie beneficjentom końcowym dotacji na przedsięwzięcia zgodne z 
gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie 
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła: 

1. Do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  19.237,15 zł  

2. Do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  13.466,00 zł 

3. Do 8% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków budżetu Gminy Branice –  
3.077,94 zł 

 
INFORMACJA  O STANIE ŚRODOWISKA W GMINIE BRANICE W ZAKRESIE WÓD 
PODZIEMNYCH ORAZ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ 
2017 ROK 
 
POBÓR I ZUŻYCIE WODY  
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców naszej Gminy prowadzone jest w oparciu o eksploatację 
pięciu ujęć wód podziemnych  (w tym 9-ciu  studni głębinowych i 2-óch studni kopanych)       
w  miejscowościach Branice, Bliszczyce, Wiechowice, Włodzienin i Jędrychowice. 
Dla dwóch miejscowości woda dostarczana jest z gmin ościennych tj. z Gminy Głubczyce dla 
miejscowości Włodzienin Kolonia ( zakup w 2017 roku  to 3943m3 ) i z Gminy Kietrz dla 
miejscowości Wódka (zakup w 2017 roku  to 6170m3). 
Ogółem ilość wody dostarczonej mieszkańcom w 2017r. wyniosła 240.796 m3 , a  8604 m3  
wody dostarczono na Basen Kąpielowy w Branicach.  
Obecnie ujmowana woda jedynie na ujęciu Bliszczyce wymaga uzdatniania /odżelaziania/,       
a pozostałe ujęcia są wyłącznie okresowo dezynfekowane. 
Zdolność produkcyjna ujęć zaspakaja obecne zapotrzebowanie w wodę i pomimo 
zwiększonego zużycia  w okresie letnim nie występowały zakłócenia w dostarczaniu wody 
odbiorcom spowodowane jej brakiem na ujęciu. 
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom poddawana jest systematycznym badaniom zarówno 
w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Głubczycach jak i badań regularnie zlecanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy 
Gospoadrki Komunalnej. 
Jak wynika z sporządzonych raportów  wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne 
(podstawowe) wody dostarczanej mieszkańcom spełniały wymagania  określone                     
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.w sprawie jakości wody 
przeznaczonej  do spożycia przez ludzi ( Dz.U.z 2015 poz.1989). Okresowe zanieczyszczenia 
bakteriologiczne jakie występowały na ujęciach wymagały jedynie okresowej dezynfekcji. 
W roku 2017 zgodnie z wymienionym rozporządzeniem po raz pierwszy wykonane zostały na 
ujęciach analizy wody w zakresie substancji promieniotwóczych takich jak radon, rad i tryt.  
Dopuszczalne normy nieznacznie zostały przekroczone jedynie na ujęciu Jędrychowice           
w zakresie radonu tj. w ilości nie zagrażającej zdrowiu. Radon jest pierwiastkiem 
pochodzącym z ziemi, rozpuszczalny w wodzie i bardzo szybko uwalnia się do powietrza. 
Pozostawienie wody do odstania zmniejsza aktywność radonu, a gotowanie całkowicie 
uwalnia go do powietrza. 
Według specjalisów do spraw jakości wody stężenie radonu na wodociągu Jędrychowice nie 
klasyfikuje ujmowanej wody jako niezdatnej do spożycia lecz wskazuje na zwiększenie 
częstotliwości badań wody w tym zakresie. 



W przypadku utrzymującej się ilości rodonu w wodzie ujmowanej z studni kopanej               
w Jędrychowicach wymagane będzie uzdatnianie wody poprzez budowę stacji 
napowietrzania. 
W planach nadal pozostaje wykonanie spięcia przedmiotowego wodociągu z wodociągiem 
Bliszczyce. 
Budowy stacji uzdatniania wymaga również ujęcie Branice z uwagi na utrzymujący się 
poziom manganu w studni głębinowej.Obecnie eksploatowane są dwie studnie, głębinowa       
o podwyższonej zawartości manganu i kopana w której mangan nie występuje. Do sieci 
podawana jest woda zmieszana pozwalająca utrzymać dopuszczalne normy lecz wytracający 
się mangan w sieci wodociągowej  powoduje przy wyłączeniach lub awariach znaczne 
zanieczyszczenie wody u odbiorców. Zatem uzdatnianie wody na ujęciu Branice jest 
zadaniem inwestycyjnym do ujęcia w budżecie Gminy na lata 2019 i 2020. 
 
GOSPODARKA ŚCIEKOWA 
Obecne działania gminy w zakresie ochrony naszego środowiska skupione zostały na dążeniu 
do wypełnienia zobowiązań wynikających z unijnej Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 
skanalizowania, ustanowionej w 2014 roku  Aglomeracji Branice, obejmującej miejscowości 
Lewice, Michałkowice, Branice, Wysoka i Boboluszki. Termin wypełnienia zobowiązania 
unijnego (100% skanalizowania Aglomeracji) to 31.12.2020r. W naszym przypadku  po 
zakończeniu prowadzonego obecnie zadania inwestycyjnego w miejscowości Branice, 
pozostanie do skanalizowania część miejscowości Wysoka  ponieważ Osiedle mieszkaniowe 
po likwidacji oczyszczalni osiedlowej ( byłego PGR) w 2014 roku zostało podłączone do 
Oczyszczalni Branice. 
Mechaniczno-Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Branicach o przepustowości 830m3/d      
w 2017 roku oczyściła 156838 m3 ścieków sanitarnych, wód deszczowych odprowadzanych 
kanalizacją ogólnospławną oraz 4051 m3 ścieków dowożonych z szamb przydomowych. 
Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych przez mieszkańców utrzymała się na poziomie 
roku ubiegłego natomiast usługi w zakresie opróżniania szamb przydomowych wzrosły              
o 5,3%. 
Ścieki odprowadzano  do oczyszczalni  siecią kanalizacyjną grawitacyjną i ciśnieniową           
o łącznej długości 27,8 km  poprzez system przepompowni strefowych - Lewice, 
Michałkowice, Wysoka, Boboluszki. 
Na terenie gminy część ścieków wytwarzanych przez mieszkańców oczyszczana jest               
w oczyszczalni stawowej na Osiedlu Dzbańce, część w przydomowych oczyszczalniach        
(12 szt), a część ( z Włodzienin Kolonii) poprzez eksploatowaną przez nasz Zakład, 
przepompownię ścieków odprowadzana jest do Oczyszczalni  w Głubczycach. 
Opróżnianiem szamb objętych było w 2017 roku 230 gospodarstw domowych. 
Jakość oczyszczanych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Branicach do rzeki Opawa 
na bieżąco monitorowano zarówno przez analizy zlecane przez Zakład jak i kontrole 
prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Stopień redukcji 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych utrzymany został na poziomie roku 
ubiegłego tj. średnio 96%.  
Ponadto wykonywane raz w roku analizy rzeki - powyżej i poniżej wylotu z Oczyszczalni nie 
wykazały ujemnego wpływu  na stan wód powierzchniowych. 
W wyniku oczyszczania ścieków w 2017 roku wytworzono na oczyszczalni 44 tony osadu 
ściekowego, 5,18 ton skratek i  7,44 tony zawartości piaskownika. 
Osad ściekowy po przebadaniu przekazano do rolniczego wykorzystania na gruntach 
poddanych uprzednio badaniom w celu określenia dawki osadu jaką należało stosować. 
Natomiast skratki i zawartość piaskownika przekazano do unieszkodliwienia firmie 
prowadzącej działalność w tym zakresie. 



 
     Prowadzenie działalności związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków 
skutkuje ciągłym mniej lub bardziej negatywnym oddziaływaniem na zasoby naturalne. 
Dlatego plany inwestycyjne Gminy należy wiązać głównie ze zmniejszeniem ujemnego 
oddziaływania na środowisko poprzez  budowę kanalizacji oraz podnosić świadomość 
mieszkańców  wypuszczających ścieki bezpośrednio do przydrożnych rowów, a które to 
powinny być odebrane przez Zakład eksploatujący stację zlewczą przy oczyszczalni              
w Branicach lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach spełniających wymogi 
ochrony środowiska. 
 

Ad. 13 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:  0    Wstrzymało się:   0  
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowo- wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia 

tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli. 
 

 (Uchwała Nr XXXIX/397/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 14 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   11     Przeciw: 0     Wstrzymało się:  1   
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia  z opłat jak również trybu ich pobierania. 
 

 (Uchwała Nr XXXIX/398/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 15 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  11      Przeciw: 0     Wstrzymało się:   1  
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu 
sprawienia  pogrzebu przez Gminę Branice 

 
 (Uchwała Nr XXXIX/399/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 16 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  12      Przeciw:  0    Wstrzymało się:  0   
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
nieruchomości. 

(Branice działka nr 152/12) 
 (Uchwała Nr XXXIX/400/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 17 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   12     Przeciw:  0    Wstrzymało się:    0 
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
nieruchomości. 

                                                   (Boboluszki działki nr 342 i 343) 
 (Uchwała Nr XXXIX/401/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 18 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Nowak: proszę o więcej informacji dla mieszkańców ponieważ my otrzymaliśmy je  
podczas komisji. 
S.Baca: jak wspomniałem plan zagospodarowania przestrzennego będzie dotyczył sołectwa 
Branice w całości oraz wybranych miejscowości. Obecnie to element tego planu i dotyczy 
terenów obok byłej cegielni (4ha) ale docelowo chcemy przejąć przyległe gruntu ze skarbu 
państwa (20ha) uzbroić ten teren i przygotować pod inwestycje.  To duże koszty ale 
niezbędne. Myślę że ok. 2 mln zł  ale w poszczególnych odcinkach czasu. Trzeba podkreślić 
że to co robimy obecnie miało być zrobione przynajmniej 10 lat temu. Strefa taka to rozwój 
naszej Gminy, miejsca pracy, mieszkania itp. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  11      Przeciw:   0   Wstrzymało się:    1 
 



Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice 

 (Uchwała Nr XXXIX/402/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 19 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
T. Mróz: kapituła rozpatrywała 1 wniosek Pana E.Czyszczonia który dotyczył  przyznania 
tytułu Panu janowi Borzuckiemu wieloletniemu działaczowi sportowemu. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za: 11       Przeciw:   0   Wstrzymało się:  1   
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Branice”. 

(Uchwała Nr XXXIX/403/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 20 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
M.Szyhyński: jak będzie wyglądała sprawa odbioru śmieci z DPS-ów? 
S.Baca: będą podpisane umowy które po przetargu również będą mogły być zmieniane w celu 
dopracowania i dostosowania do istniejących potrzeb. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  10      Przeciw:  0    Wstrzymało się:  2   
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice. 
 (Uchwała Nr XXXIX/404/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 21 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
J.Mokrzycki: rozumiem że częstotliwość też będzie możliwa do dostosowania do potrzeb.  
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:    10    Przeciw:  0    Wstrzymało się:   2  
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne. 
(Uchwała Nr XXXIX/405/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
 



Ad. 22 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:   10     Przeciw:   0   Wstrzymało się: 2   
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  zmiany regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na  terenie Gminy Branice. 

(Uchwała Nr XXXIX/406/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 23 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W.Chuchla: skąd takie stawki? Czy w przypadku gdy będzie po przetargu i ulegną one 
zmianie będziemy podejmowali  koleją uchwałę? 
S.Baca: stawki nie uległy zmianie i są na tym samym poziomie. Z rozmów z innymi 
samorządami i firmami  w tym zakresie wynika iż należy się jednak spodziewać wzrostów 
opłat, niestety. Problemem naszej Gminy jest brak segregacji i tzw. brak osiągania 
współczynników. Dlatego też to ostateczny termin podjęcia stosownych uchwał jak państwo 
sami widzicie. Nie ukrywam że mamy naciski na przeprowadzania kontroli, ponieważ mamy 
sygnały iż deklarowane segregowanie  przez mieszkańców pozostaje jedynie w deklaracji. Są 
nowe współczynniki w sprawie segregacji i należy się spodziewać kontroli  w tym temacie. 
W.Chuchla: nie można ustalić już wysokości stawek? Tak aby nie podejmować po raz kolejny 
uchwały? 
S.Baca: nie potrafię aż tak przewidywać przyszłości. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  9      Przeciw:  0    Wstrzymało się: 3    
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

(Uchwała Nr XXXIX/407/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 24 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
Za:  10      Przeciw:  0    Wstrzymało się:   2  
 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 
i   zagospodarowania tych odpadów. 

(Uchwała Nr XXXIX/408/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 



Ad.25  Wolne wnioski i informacje 
R.Lenartowicz: z uwagi na spore zagrożenie należy dokonać ścinki poboczy na drodze 
powiatowej z Michałkowic do Lewic. 
M.Fuczek: niestety w dniu dzisiejszym mimo zaproszenia nie mamy przedstawicieli ze 
Starostwa Powiatowego, właściciela drogi. 
W.Chuchla: co do placów zabaw, czy to aż takie trudne aby wydrukować informacje z nr 
telefonu gdzie można składać zgłoszenia uszkodzeń na tych placach. 
Z.Hass (sołtys): jak wygląda sytuacja kiedy są np. ulewy i ich skutkiem jest zamulenie dróg       
i rowów. Mieliśmy taka sytuację 2 tygodnie temu. Przyjechała straż pożarna ale gdyby 
zaczęła myć ulice to zamuliłoby studzienki deszczowe. Czy nie można zamiast tego wysłać 
koparkę która by to usunęła? Drugi temat to to, że nastąpiło uszkodzenie kanalizacji  w DPS-
ie Bliszczyce. Udrożnienie trwało tydzień. To stanowczo za długo jak na taką awarię a wiem 
że też mieszkańcy korzystają z tej kanalizacji. Był również kiedyś temat budowy ścieżki 
rowerowej. Czy nie można takie zbudować z Bliszczyc w kierunku pogranicza? Są to piękne 
tereny  i mieszkańcy chętnie by z tego korzystali. 
S.Baca: jako gmina w tej miejscowości nie mamy prawie dróg i rowów zatem wszelkie tego 
typu zgłoszenia należy kierować do właściciela którym jest w większości Powiat. Jako gmina 
zawsze staramy się pomagać nawet jeżeli nie jest to nasza droga, rów, czy teren. Sytuacja         
o której Pan mówi była trudna. W Jędrychowicach doszło do zalania 3 domów na wysokość 
1,10m. był to dla nas priorytet a dodam że mamy 4 osoby  do takich prac. Nie posiadamy 
koparki a wykonanie prac tego typu to spore koszty. W ubiegłym roku w Jędrychowicach 
prace kosztowały 100 tyś zł i obecnie po nawałnicy nie ma po tym śladu. Noszę się                  
z zamiarem zakupu koparki ale wiele by się chciało  jednak stan budżetu jest ograniczony. W 
tym miejscu jeszcze raz bardzo dziękuję strażakom za ogrom pracy jaki wykonali a dodam że 
działania te wykonywali społecznie. 
Jeżeli chodzi o kanalizację DPS-u to sprawa nie dotyczyła Gminy Branice a Starostwa. Z tego 
co wiem planowana jest inwestycja w tym przedmiocie. Jeżeli chodzi o mieszkańców 
korzystających  z tej kanalizacji to oczywiście jeżeli Pan tylko wyrazi taką chęć, 
przeprowadzimy weryfikację i sprawdzimy czy osoby te posiadają stosowne umowy. 
Z.Hass (sołtys): nie wiem ile kosztuje wynajęcie koparki ale pewnie mniej niż wysyłanie 
wozów strażackich. Gdybym mógł pokryłbym ten wydatek z funduszu sołeckiego, ale  nie 
mogę. 
S.Baca: tak jak mówiłem staramy się zawsze działać. Wysyłamy służby i sprzęt jaki mamy      
w danym momencie do dyspozycji.  
Dodam po raz kolejny co uwidoczniło się również w ilości interpelacji, że życzeń jest wiele 
ale musimy wybierać zadania priorytetowe. Chciałbym aby starczało nam środków na 
wszystko ale mamy ograniczenia , które wynikają z prowadzonych inwestycji. 
 
Ad.  26 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marian Fuczek 
zamknął sesję Rady Gminy Branice.  
 
 
Na tym protokół zakończono godz. 11.05. 
Protokołował: 
Andrzej Maksymowicz 
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0�\]]*8ŜH�56_8?̂52)2%L*@6:R:̀8a9D@R<=68b?CSC=6?8bG6GH9CaFCa8c*D8656GdAD9G6_?8DCR;85<=6
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<�������&������������������� ������@,�����4
@���/
/������G4���/-������G�
�,�-��

��5���!���u<tq�<9hh<bc|eft }<gc<wtvdcue<15~L�<PW_ǹNQR̂V�VTX̂PQY[Rkl�<
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QNPQZYXPQRmN®̂ŪaUZVN̂YkRNQN�ǹokURkYklNoRnPNJ15���!����%����(�'#�$�������}<
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|j}i~Ĝ K quo puo mo mo po to ro ro uo po tpo luo nno rqo
�b�}DCADEK rmmolssollo uo tvo qo tlo lvo rlo luo qto nroltlosno
dfOg�NK ltro ppo ro lo lto po llo so qo no vmo lqo vuo tuo
K

K
�

�������	������	�������������������
�

�

>�������������� ������
K
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 b¦̈ ©�ª£ ¡b² ª¥°¤bj¡¤§b̈bj©̈  ª¤ ªb«¢¬́ ¤�§¤± ²K·K½¾¿ÀK�mO�̄K

K

Á%S�+&%ÂÃ%o&-$)�%ÂÄÅÆ�n%W%'!o+%ÇV�S%È�+�($ É%)(&�"U."/+$)�%�!-&'U!%�S�.(�%'+�%/�o$#�$%

',�-/!�+$%W%�! !"*%ÇÊ(&�"U."/+$)�%V!�-�$�'-W!%Ë�/!o�$)�%�!%�U$"U%�Ì.W+$�+!%',�($"U��%Í�

Î��?�S!�"U$)�%+%-W��U$�+!% +$#'"%,�!".%W%,�W+$"+$%)(&�"U."/+ Én%Ï.(�%-�%#&Ì%Ð���%',�-/!�+$%

W!�'U-!-�W$�%/-��$)�%)(�W�. %-$ !-$ %�.(�%/'U-!("$�+$%&'-!W+"U�$%W%�! !"*%,�+��.-$-�W%

Ñ�!#�W$)�%T&�S&'U&%ÒU/�o$�+�W$)��%S��!SU-W�%U!W�S�W$%��!U%��UW�#%,�U$S'+��+��"U��"+%

o�/!o�$#n%Ó�)!�+U!-��$ %��!U%/���S.�!-��$ %',�-/!�+!%�.(%V�W+!-�W.�Ô�UÕS%V�!".�

W%Ê(&�"U."!"*n�

Á%',�-/!�+&%WU+�(�%&SU+!(%ÖÄ%�'���%/-��$%�$,�$U$�-�W!(.%���S�W+'/!%,�!"�S!W"�W�%

o�/!o�."*%U!/(!S�W%,�!".�%'U/�(�%+�'-.-&"#+%U!W�S�W�%U!# &#Õ"."*%'+�%�.�/+$ %,�!".���5�

W(!SU$%'! ��UÕS�W$%) +�%+%,�W+!-&n%�×�%&SU+!(&%W%',�-/!�+&%U!,��'U���%,�U$S'-!W+"+$o+%

Á�#$W�SU/+$)�%Ô�U�S&%V�!".%W%Ó,�o&%��!U%Ó,�o'/+$)�%Ø$�-�& %Ù�UW�#&%Ê�',�S!�"U$)�n%

V�$o$)$�-! +%�.o+%��W�+$Ì%,�!"�S!W".%��!U%,�U$S'+��+��".%��!'U$)�%�$)+��&�%/-��U.�

W%,�$U$�-!"#!"*%,�U$S'-!W+o+%'W�#Õ%�"+$Ì/�%��UW�#&%U!W�S�W$)�n%Ú(�SU+$Ì%)(&�"U."/+$)�%

Û$',�(&%ÒU/�(%Ó)�o��/'U-!("Õ"."*%,�U$S'-!W+(!%!&-��'/+%,��)�! %��UW�#&%�"+$Ì/+%

U!W�S�W$#�%/-��.%#$'-%�$!o+U�W!�.%W%�! !"*%S��!SU-W!%U!W�S�W$)�%,��W!SU��$)��



����������	�
�


����������������������� !����"#�$�%�&� !�'!�"�(�)�����%*%�"��+��,�%�()��+-� !�+�

!��.%������+-���!�"�+-�/#01+��+*%�'��2�!���!)����3�*�.��'�4�

�

�

�

56789:;<=>:9?@=<=;<ABC@=ACDE9?F<=G=;BDH?I@?9?J7K7LMNOPQ75RST67

7

U�VW��XY�������Z���
���[�\]����̂\_��

��/#01+��+�+-��$1�#��)%̀�a�!'%�2!�+��%�/%�#$��b$0*�+(%�

�!'��%�������  !���� 2��%������ c!�d$� 2!�+��

��/#01+��+�+-��!�����e �.)*d�f�(��g$�*d�h�"��$d�

e+-���%+��+-�i0j+g��2!�+����e �.04�

f���"�!�*0� �$+��)�a�!'g��2!�+��'�,+%.%,"��

kl���)���+g�m��,!g$�*�g!�+-�lk�1�#�� !��$)���%+%�.�"%�

�!�+�$��+g�mnl���)���+g��!� !��������#��%�)���0+(��
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NQWHNOcMGLG�[gNV�KLQMǸ[G�OLfKaGZOIcdGLIH[LPIXMGL̀O[̂ IKL[Pdc�GLGHO[̀OÎ Î MG
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