
  

 

Protokół Nr XLII/22 

z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 25 Kwiecień  2022r., od godz. 13:00 do godz. 14:50 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych. 

Nieobecni Radni: Adam Herbut, Paweł Kopeczek, Artur Nowak 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Sebastian Baca – Wójt Gminy Branice, 

Beata Jamrozik- Skarbnik Gminy Branice. 

Aneta Kuziora- Kierownik OPS Branice 

Stefan Grefling – Radca Prawny. 

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. Analiza informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach- ocena 

zasobów. 

11. Podjęcie Uchwały  w sprawie  dzierżawy nieruchomości (działka nr 1/2 o powierzchni 

0,0358 ha, położona w miejscowości Wysoka). 

12. Podjęcie Uchwały  w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 152/11 o 

powierzchni 30,80m3, położona w miejscowości Branice). 

13. Podjęcie Uchwały  w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 697/2 o powierzchni 

0,7400 ha, położona w obrębie Włodzienin). 

14. Podjęcie Uchwały  w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.  

16. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 

13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Branice na lata 2022-2025. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Branice do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie 

finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

17. Podjęcie Uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki – Etap I. 

18. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2022 

r.” 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie sesji. 

 



  

 

 

 

 

Ad. 1 
Przewodnicząca Rady Gminy Branice Bogusława Dyląg otworzyła sesję Rady Gminy 

Branice i powitała wszystkich zebranych.  

 
Ad. 2 
Przewodnicząca obrad na podstawie listy obecności radnych stwierdziła quorum, w sesji 

uczestniczy 10  Radnych oraz stwierdziła prawomocność obrad (od godziny 13:08 

uczestniczy 11 radnych przybyła I.Pączko, (od godziny 13:12 uczestniczy 12 radnych przybył 

W.Lenartowicz ). 

 

Ad. 3 
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad poddała pod  głosowanie: 

Za:  10          Przeciw:   0           wstrzymało się:0 

Przyjęto  porządek obrad. 

 

Ad. 4 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

Protokół  z sesji Rady Gminy, która odbyła się 21 marca 2022r. 

Za:    11      Przeciw:  0           Wstrzymało się:   0 

Protokół z sesji został przyjęty. 

 
 
Ad. 5 
 Przez ostatnie tygodnie od ostatniej sesji odbył szereg spotkań, które kierunkowały moje 

działanie            w sferze zarządzania bieżącymi sprawami Gminy Branice. Reprezentował 

gminę na spotkaniach                z Samorządem : Województwa Opolskiego, Starostwa 

Powiatowego. Odbył również wiele spotkań            z przedsiębiorcami. 
         
 

Ad. 6 
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Branice. 
   

•    Korespondencja do Rady: 

28.03.2022 Wójt Gminy Branice Informacja o stanie mienia komunalnego  

31.03.2022 

Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Opolu 

pozytywna opinia w sprawie możliwości  spłaty 

kredytu 

31.03.2022 Wójt Gminy Branice sprawozdanie z wykonania budżetu 

08.04.2022 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Branicach ocena zasobów oraz rekomendacje OPS Branice 

15.04.2022 Wójt Gminy Branice 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  2 

punktów 

21.04.2022 Branickie Mażoretki „KAPRYS” 

Prośba o wsparcie finansowe na dofinansowanie 

wycieczki. 

   

 

 



  

 

• Dyżury: pełnienie dyżuru  zgodnie z harmonogramem (każdy poniedziałek    

w godzinach 14:00-15:00), w dniach sesji po ich zakończeniu. 

• Udział w pracach komisji Rady, 

• Stały kontakt z biurem Rady , w tym:  

    - przygotowanie materiałów sesyjnych, 

    - analiza korespondencji bieżącej oraz przygotowywanie materiałów na sesję.      
 

• Reprezentowanie Rady Gminy: brak 

  

 
Ad. 7 
M.Barski  poinformował, że Komisja Lokalno - Rolno spotkała się raz. Komisja pracowała 

nad porządkiem dzisiejszych obrad . 

M.Humeniuk-Wiśniewska poinformowała, że Komisja Budżetowo – Oświatowa zajmowała 

się analizą  sytuacji w placówkach oświatowych oraz    porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 

M.Nowak poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja Rewizyjna  komisja 

rewizyjna dokonała analizy decyzji wydanych przez wójta w sprawie umorzeń i odroczeń 
płatności oraz stanem zaległości wobec gminy na dzień 31.12.20221r.,  analizy informacji o 

stanie mienia majątkowego, analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r. 

I.Pączko poinformowała iż w okresie między sesyjnym Komisja Skarg Wniosków i Petycji  

nie prowadziła żadnego postępowania. 

 

Ad. 8 Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Na poprzedniej sesji Radny W.Chuchla złożył 1 interpelację i otrzymał odpowiedź  w 

terminie ustawowym. 

Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
 
Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
J.Antoszczyszyn złożył interpelację z  punktami: remont przystanku we Włodzieninie, 

usunięcie krzaków na drodze do zalewu we Włodzieninie, przedłużenie mostku na przepuście 

obok posesji nr 125 we Włodzieninie. 

W.Lenartowicz złożył interpelację z  punktami: naprawa chodnika i udrożnienie studzienek  

na ul. Szpitalnej, naprawa nawierzchni drogi ul. 1-go Maja w Branicach. 

W.Cykowski złożył interpelację w sprawie konieczności naprawy zbiornika wodnego w 

miejscowości Bliszczyce. 

Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
 
Ad. 10  Informacja z działalności OPS Branice- ocena zasobów. 
Ocena zasobów i rekomendacje przedstawione na piśmie stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Sprawozdanie z wykonywanych zadań. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach realizując w 2021 r. zadania wynikających  

z Ustawy        z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 

1744 z późn. zm.) wydał 184 karty dla 40 rodzin, z czego 92 karty w formie tradycyjnej (63 

rodziców i 29 dzieci) i 92 karty w formie elektronicznej (63 rodziców i 29 dzieci), na 

podstawie 40 wniosków, które wpłynęły do OPS. 



  

 

Ogółem OPS w Branicach od 2014 roku przyznał 747 kart (389 rodziców i 302 dzieci) 

dla 230 rodzin (w tym na zasadach obowiązujących od 01.01.2019 r. – 377 kart dla 156 

rodzin) - mieszkańców Gminy Branice. 

Sprawozdanie- piecza zastępcza 
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 477 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 2021 r. trzyletni Program Wspierania Rodziny na 

lata 2022 - 2024. 

Powyższy program powstał dzięki współpracy niżej wymienionych instytucji: Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Branicach, Urząd Gminy w Branicach, Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego, Komenda 

Powiatowa Policji w Głubczycach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, 

Sąd Rejonowy w Głubczycach, Szkoły, służba zdrowia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach w roku 2021 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 2021 r. do grudnia 2021 r. zatrudniony był jeden asystent rodziny na 

podstawie umowy o pracę. 
 Wsparciem objętych zostało 4 rodziny (w tym 9 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 2021 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 z zadań 
własnych                   w kwocie 16.937,73 zł. W roku 2021 był realizowany Program asystent 

rodziny na rok 2021 w ramach środków Funduszu Pracy na kwotę 400,00 zł. 

W związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z Gminy Branice w rodzinach 

zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych OPS poniósł koszty ich pobytu: 

• 17.984,47 zł. – za 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 

• 194.448,70 zł. – za 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka, w tym: 

          –    Dom Dziecka Kołaczyce – 5  dzieci – 147.678,99 zł., 

          –    Dom Dziecka w Krasnym Polu – 2 dzieci – 46.769,71 zł. 

 
Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie  
w Gminie Branice za 2021 r. 
 

 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, Szkoła Podstawowa 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 2021 

roku przeznaczono kwotę 9.700,00 zł. 

 
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 2021 roku odbyło się 9 posiedzeń Zespołu, na których zajmowano się 10 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 w liczbie 5 sztuk, z Policji 3 

sztuki oraz 2 sztuki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Punkt Interwencji 

Kryzysowej w Głubczycach. 

W 3 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 

10 rodzin. Wobec 6 rodzin procedurę NK zakończono w związku  

z ustaniem przemocy. 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 2021 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. Jeden sprawca przemocy uczestniczyło w terapii ambulatoryjnej  

w Poradni dla osób z problemami alkoholowymi w Branicach. 

W 4 sprawach Zespół Interdyscyplinarny występował do Sądu Rejonowego, III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich w Głubczycach o sprawdzenie sytuacji małoletnich dzieci w 

rodzinie,  

w 2 sprawach przekazano dokumentację do Sądu Rejonowego, I Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sadowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych celem włączenia do akt toczącej 

się sprawy. 

 W ramach rozwoju zasobów Gminy w zakresie realizacji niniejszego programu 

zrealizowano szkolenia:  

• dla 7 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie               pn. „Zachowania asertywne oraz przeciwdziałania wypalaniu 

zawodowemu”, zorganizowane przez Illustro Szkolenia Doradztwo.  
• Dla 1 członka Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „Zadania i Kompetencje Zespołów 

Interdyscyplinarnych” zorganizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji ‘’OTI”. 

• dla 2 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie               pn. „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, 

zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne 

rozwiązania”, zorganizowane przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu. 
 

 Podsumowując, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Branice w 2021 roku realizowane były zgodnie z działaniami zawartymi w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.  

 
SPRAWOZDANIE Z POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCHPRZEZ 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH W ROKU 2021 

 
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 2021 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Branicach realizował 2 projekty ze środków zewnętrznych. 

  



  

 

Projekt pn.: „AS - Aktywni i Samodzielni” został dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VIII Działanie 08.02 Włączenie społeczne. 

Projekt ten został opracowany w celu możliwości dalszego upowszechnienia aktywnej 

integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

Gminy Branice. Całkowity koszt realizacji projektu to: 641 029,23 zł., w tym 

dofinansowanie: 544 874,84 zł. oraz wkład własny: 96 154,39 zł. Okres realizacji projektu: 

01.01.2020 r. - 31.03.2022 r. 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 32 osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Branicach. Dużą grupę uczestników projektu stanowią osoby młode, 

nieaktywne jeszcze zawodowo, najczęściej kończące szkołę średnią lub zawodową, które 

potrzebują prawa jazdy kat. B i innych kursów zawodowych, które ułatwią im wejście w 

świat osób pracujących. Niestety brak mobilności to jedna z ważniejszych przyczyn 

długotrwałego bezrobocia, jeśli mieszka się w małej miejscowości, w której nie ma żadnego 

zakładu pracy. 

Celami szczegółowymi projektu są:  
1. zwiększenie motywacji do działania, samooceny i poczucia wiary we własne 

siły przez 32 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Branicach, 

2. zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdolności interpersonalnych i 

poziomu integracji społecznej uczestników projektu, tj. 32 osób  będących 

klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach, 

3. zwiększenie potencjału OPS w Branicach poprzez zatrudnienie w okresie od 

01.01.2020 r. do 31.03.2022 r. pracownika socjalnego lub aspiranta pracy 

socjalnej,  

4. wzrost aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów społeczności 

lokalnej przez 32 osób będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej  w 

Branicach,  

5. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, tj. 12 osób 

będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. 

W ramach projektu zaplanowano: 

1. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne; 

1. realizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku 

pracy; 

2. organizację staży zawodowych dla 13 osób; 

3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy; 

4. pracę socjalną, w tym: wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego oraz 

doposażenie stanowiska pracy. 

 

W 2021 roku  realizowano również projekt pn.: „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 2021 dofinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W 

ramach realizacji w/w programu zatrudniono na umowę zlecenie osobistego asystenta osoby 

niepełnosprawnej, który świadczył usługi wsparcia dla 6 osób niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 

2021 r. ogólna liczba wykonanych godzin usług asystenckich wyniosła 900. 

Całkowity koszt realizacji projektu to: 35 479,76 zł. 



  

 

 

W.Chuchla zapytał  o strefę ubóstwa oraz trendy w tym przedmiocie. 

A.Kuziora odpowiedziała iż stopa ubóstwa  jest na zbliżonym poziomie  co w ubiegłych 

latach. 

W.Lenartowicz zapytał o możliwość bezpośredniego regulowania zobowiązań 
świadczeniobiorców OPS przez ośrodek, ze świadczeń pobieranych przez osoby które 

zalegają z różnego rodzaju opłatami. 

A.Kuziora wskazała że ośrodek może pośredniczyć  w takich transakcjach ale nie ma 

możliwości potrącania środków pieniężnych z pobieranych świadczeń. 
M.Nowak zapytał o formy pomocy uchodźcom  z Ukrainy. 

A.Kuziora wskazała że jest to jednorazowy zasiłek w wysokości 300zł oraz dożywianie dzieci 

w szkołach i przedszkolach (obecnie to 54 obiady). 

W.Lenartowicz zapytał czy są to środki  w budżetu państwa co potwierdziła A.Kuziora. 

 

 
Ad. 11 
Podjęcie Uchwały  w sprawie  dzierżawy nieruchomości (działka nr 1/2 o powierzchni 0,0358 

ha, położona w miejscowości Wysoka). 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:   12     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   w sprawie   dzierżawy nieruchomości (działka nr 
1/2 o powierzchni 0,0358 ha, położona w miejscowości Wysoka). 

(Uchwała Nr XLII/436/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 12  
Podjęcie Uchwały  w sprawie dzierżawy nieruchomości ( część działki nr 152/11  o 

powierzchni 30,80m2, położona w miejscowości Branice). 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:   12     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   w sprawie  dzierżawy nieruchomości 
 ( część działki nr 152/11o powierzchni  30,80m2, położona w miejscowości Branice). 

(Uchwała Nr XLII/437/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad.13 
Podjęcie Uchwały  w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr 697/2  o powierzchni  

 0,7400 ha, położona w obrębie  Włodzienin). 

Podjęcie Uchwały  w sprawie  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:  12      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 



  

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   w sprawie  dzierżawy nieruchomości (działka nr 
697/2  o powierzchni  0,7400 ha, położona w obrębie  Włodzienin). 

(Uchwała Nr XLII/438/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 

 

Ad. 14 
Podjęcie Uchwały  w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Branice 

na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:   12     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   w sprawie  przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy  Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. 

(Uchwała Nr XLII/439/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

 

Ad.15 
Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
B.Jamrozik przedstawiła założenia zmian. 

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę    63 295,00 zł  w tym:   

1) dochody bieżące – 48 295,00 zł 

2) dochody majątkowe – 15 000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1  

 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę    288 230,28 zł  

w tym:   

1) dochody majątkowe – 288 230,28 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1  

Plan dochodów po zmianach  38 358 235,35 zł. 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę    65 823,18 zł  w tym: 

1) wydatki bieżące – 48 295,00 zł 

2) wydatki majątkowe  - 17 528,18 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2  

Plan wydatków po zmianach 44 495 291,99 zł. 



  

 

§ 4. Deficyt budżetu  po zmianach wynosi 6 137 056,64 zł pokryty zostanie przychodami 

jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach w kwocie 3 112 683,62 zł, wolnymi środkami o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 024 373,02 zł oraz przychodów z zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł. 

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 290 758,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem 

nr 4. 

§ 7.  Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych i remontowych zgodnie z załącznikiem 

nr 5. 

 
 
Załącznik nr 1 

Plan dochodów   w zł 

I Zwiększenia 

A Dochody bieżące 

Dz. § T r e ś ć Kwota 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 120,00 

 
097

0 

Wpływy z różnych dochodów własnych (Pomoc obywatelom 

Ukrainy) 
1 120,00 

852  Pomoc społeczna  3 908,00 

 
097

0 

Wpływy z różnych dochodów własnych (Pomoc obywatelom 

Ukrainy) 3 908,00 

853  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Pomoc 

obywatelom Ukrainy) 18 972,00 

 
097

0 

Wpływy z różnych dochodów własnych (Pomoc obywatelom 

Ukrainy) 18 972,00 

855  Rodzina  4 295,00 

 
097

0 

Wpływy z różnych dochodów własnych (Pomoc obywatelom 

Ukrainy) 4 295,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 

 
271

0 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących (MIS) 

5 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 

 
271

0 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących (MIS) 

5 000,00 

926  Kultura fizyczna   10 000,00 

 
271

0 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących (MIS) 

10 000,00 

RAZEM 48 295,00 

 



  

 

B Dochody majątkowe 

Dz. § T r e ś ć Kwota 

926  Obiekty sportowe  15 000,00 

 
630

0 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (MIS) 

15 000,00 

RAZEM 15 000,00 

Razem  A+B  63 295,00 

 

II Zmniejszenia 

B Dochody majątkowe 

Dz. § T r e ś ć Kwota 

600  Transport i łączność   288 230,28 

 
635

0 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 

288 230,28 

RAZEM 288 230,28 

 

 

Załącznik nr 2 

Plan wydatków   w zł 

I Zwiększenia 

A Wydatki bieżące 
Dzia

ł 
Rozdz Treść Kwota 

ogółem 
W tym 

Wydatki jednostek budżetowych Dotacj

e  
Wydatki na 

programy i 

projekty 

finansowan

e z 

udziałem 

środków o 

których 

mowa w 

art. 5 ust 1 

pkt 2 i 

3ustawy o 

finansach  

publicznyc

h 

Wynagrodzeni

a i pochodne 
Wydatki 

związane z 

realizacja 

zadań 

statutowyc

h 

Świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych 

75
4 

 Bezpieczeństwo 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpożarow
a 

1 120,00   1 120,00   

 7549

5 

Pozostała działalność 
(Pomoc obywatelom 

Ukrainy) 

1 120,00   1 120,00   

85
2 

 Pomoc 
społeczna  

3 908,00   3 908,00   

 8529

5 

Pozostała działalność 
(Pomoc obywatelom 

3 908,00   3 908,00   



  

 

Ukrainy)  

85
3 

 Pozostałe 
zadania w 
zakresie polityki 
społecznej  

18 972,0
0 

372,00  18 600,0
0 

  

 8539

5 

Pozostała działalność 
(pomoc obywatelom 

Ukrainy) 

18 972,00 372,00  18 600,00   

85
5 

 Świadczenia 
rodzinne  

4 295,00  128,00 4 167,00   

 8550

2 

Świadczenia 

rodzinne (Pomoc 

obywatelom 

Ukrainy)  

4 295,00  128,00 4 167,00   

90
0 

 Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska 

5 000,00  5 000,00    

 9009

5 

Pozostała działalność 
(MIS) 

5 000,00  5 000,00    

92
1 

 Kultura i 
ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

5 000,00  5 000,00    

 9210

9 
Domy i ośrodki 

kultury, świetlice 

i kluby (MIS) 

5 000,00  5 000,00    

92
6 

 Kultura 
fizyczna   

10 000,00  10 000,0
0 

   

 9269

5 

Pozostała działalność 
(MIS)  

10 000,00  10 000,0

0 

   

Wydatki bieżące razem 48 295,0
0 

372,00 20 
128,00 

27 795,0
0 

  

B Wydatki majątkowe 

 

Dział Rozdz Treść Kwota 

ogółem 

W tym 

Inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

Wydatki na programy i projekty 

finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 

2 i 3ustawy o finansach  

publicznych 
600  Transport i łączność 2 528,18 2 528,18  

 60016 Drogi publiczne gminne  2 528,18 2 528,18  
926  Kultura fizyczna   15 000,00 15 000,00  

 92695 Pozostała działalność 
(MIS)  

15 000,00 15 000,00  

Wydatki majątkowe zwiększenia 17 528,18 
Ogółem zwiększenie A+B 65 823,18 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Plan przychodów i rozchodów 
P R Z Y C H O D Y   w zł 
 

 

I Zwiększenia 
 

§ Treść Kwota ogółem 

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych  związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych 
ustawach 

290 758,46 

 Nagroda – Rosnąca odporność    290 758,46 

 Przychody zwiększenia 290 758,46 
 

 

Załącznik nr 4 

Przesunięcia w planie wydatków   w zł 

I Zwiększenia 

A Wydatki bieżące  
Dział Rozdz Treść Kwota ogółem W tym 

Wydatki jednostek budżetowych Dotacje  Wydatki na 

programy i 

projekty 

finansowane z 

udziałem 

środków o 

których mowa 

w art. 5 ust 1 

pkt 2 i 3ustawy 

o finansach  

publicznych 

Wynagrodzenia 

i pochodne 
Wydatki 

związane z 

realizacja zadań 

statutowych 

900  Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska 

3 000,00  3 000,00   

 90095 Pozostała 

działalność 
(MIS) 

3 000,00  3 000,00   

921  Kultura i 
ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

1 500,00  1 500,00   

 92109 Domy i 

ośrodki 

kultury, 

świetlice i 

1 500,00  1 500,00   



  

 

kluby (MIS) 

926  Kultura 
fizyczna   

3 000,00  3 000,00   

 92695 Pozostała 

działalność  
(MIS) 

3 000,00  3 000,00   

Wydatki bieżące razem 7 500,00  7 500,00   

 

B Wydatki majątkowe 

Dział Rozdz Treść Kwota 

ogółem 

W tym 

Inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

Wydatki na programy i projekty 

finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 

2 i 3ustawy o finansach  

publicznych 
926  Kultura fizyczna   27 023,63 27 023,63  

 92695 Pozostała działalność   27 023,63 27 023,63  
Wydatki majątkowe zwiększenia 27 023,63 
Ogółem zwiększenie A+B 34 523,63 

 

II Zmniejszenia 

A Wydatki bieżące  
Dział Rozdz Treść Kwota ogółem W tym 

Wydatki jednostek budżetowych Dotacje  Wydatki na 

programy i 

projekty 

finansowane z 

udziałem 

środków o 

których mowa 

w art. 5 ust 1 

pkt 2 i 3ustawy 

o finansach  

publicznych 

Wynagrodzenia 

i pochodne 
Wydatki 

związane z 

realizacja zadań 

statutowych 

900  Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska  

7 500,00  7 500,00   

 90015 Oświetlenie 

uliczne  

7 500,00  7 500,00   

926  Kultura 
fizyczna   

22 522,63  22 522,63   

 92695  22 522,63  22 522,63   

Wydatki bieżące razem 30 022,63  30 022,63   

B Wydatki majątkowe 

Dział Rozdz Treść Kwota 

ogółem 

W tym 

Inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne 

Wydatki na programy i projekty 

finansowane z udziałem środków 

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 

2 i 3ustawy o finansach  

publicznych 
750  Administracja 

publiczna   
4 500,00 4 500,00  



  

 

 75095 Pozostała działalność    4 500,00 4 500,00  
Wydatki majątkowe zmniejszenia 4 500, 
Ogółem zmniejszenia A+B 34 522,63 
Ogółem I-II 0,00 
 

 

 

Załącznik nr 5 

Plan wydatków inwestycyjnych i remontowych 
 

  w złotych 

Jednostk
a 

realizują
ca 

zadanie 

 
  

Plan na 2022 
rok 

Źródła finansowania zadania 

  środki publiczne budżetu, z tego 

Dzi
ał 

Rozdz
iał 

Wyszczególnienie 

Przychody 
budżetu - 
pożyczki i 

kredyty 

Budżet 
gminy - 
własne 

Inne źródła 
(budżet 

państwa, 
FOGR, 
FRKF, 
inne) 

Środki o 
których 

mowa w art. 
5 ust 1 pkt 2 
i 3 ustawy z 

dnia 27 
sierpnia 

2009 roku o 
finans publ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

INWESTYCJE 

01
0 

  
Rolnictwo i 
łowiectwo 

5 901 500,00   5 901 
500,00 

      

  01043 

Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej ul. 1-go 

Maja Branice w 
kierunku Cmentarza 

92 000,00   92000,00     
UG 

Branice 

  01043 
Rozbudowa 
wodociągu w 
Bliszczycach  

200 000,00 
 

200 000,00     
UG 

Branice 

  01044 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z 
przyłączami w m. 

Wysoka  

300 000,00   300 000,00     
UG 

Branice 

  01044 
Budowa kanalizacji 
Dzbańce Osiedle  

5 309 500,00   
5 309 
500,00 

    
UG 

Branice 

60
0 

Transport i łączność 4 709 521,58  1 000 000,00  649 751,86  
3 059 
769,72  

    

  60014 

Dotacja dla Powiatu 
Głubczyckiego 
"Rozbudowa przejścia 
dla pieszych" 

13 013,40    13 013,40      
UG 

Branice 

  60016 Droga Lewice 68 500,00    68 500,00      
UG 

Branice 

  60016 
Przebudowa drogi ul. 
Szkolnej/Ogrodowej w 
Branicach  

4 302 528,18  1 000 000,00  290 758,46  
3 011 
769,72 

  
UG 

Branice 

  60016 
Budowa chodnika 
Dzierżkowice  

12 000,00    12 000,00      

UG 
Branice + 

FS 
Dzierżko

wice  

  60016 
Ścieżka rowerowa 
Boboluszki - 
Bliszczyce (I etap). 

39 500,00    39 500,00      
UG 

Branice 

  60016 
Przebudowa drogi we 
Włodzieninie 

170 000,00    122 000,00  48000,00   
UG 

Branice 

  60016 

Przebudowa drogi 
Wysoka - Branice 
(dokumentacja 
projektowa) 

72 000,00    72 000,00      
UG 

Branice 



  

 

  60016 

Modernizacja drogi na 
działce 595/2 i 595/6 
ul. Młyńska w 
Branicach  

31 980,00   31980,00     
UG 

Branice 

70
0 

  
Gospodarka 
mieszkaniowa 

105 000,00    
105 000,00  

      

  70005 Zakup nieruchomości  12 000,00    
12 000,00  

    
UG 

Branice 

  70007 
Modernizacja budynku 
mieszkalnego - Hotel  

18 000,00    
18 000,00  

    
UG 

Branice 

  70007 
Wymiana dachu 
Wódka 46 

65 000,00    
65 000,00  

    
UG 

Branice 

  70007 
Modernizacja klatki 
schodowej Główna 61 

10 000,00    
10 000,00  

    
UG 

Branice 

75
0 

  
Administracja 
publiczna 

 109 000,00        
 109 000,00      

      

  75023 
Modernizacja budynku 
urzędu  

 50 000,00        
 50 000,00      

    
UG 

Branice  

  75095 
Modernizacja budynku 
Policji  

 44 000,00        
 44 000,00      

    
UG 

Branice  

  75095 
Zakup i montaż pompy 
CAZ 

 15 000,00        
 15 000,00      

    
UG 

Branice  

75
4 

  
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 13 980,00        
 13 980,00      

      

  75412 
Zakup odkurzacza 
piorącego 

 13 980,00        
 13 980,00      

    
FS 

Branice  

90
0 

  
Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

 162 500,00       -      
 162 500,00      

 -       -        

  90005 
dotacja do wymiany( 
zakupów) pieców co 

 112 500,00        
 112 500,00      

    
UG 

Branice  

  90015 
Budowa linii 
oświetleniowej ul. 
Kościelna Branice  

 50 000,00        
 50 000,00      

    
UG 

Branice  

92
1   

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

562 483,23 0,00 325 498,15 0,00 236 985,08   

  92109 

Klimatyzatory - 
świetlicy w 
Uciechowicach  

15 000,00   15 000,00     
UG 

Branice  

  92109 

Modernizacji kuchni 
WDK Branice  

12 000,00   12 000,00     
FS 

Branice  

  92109 

Modenizacja toalet 
świetlica Gródczany  

26 000,00   26 000,00     

UG 
Branice+ 

FS 
Branice  

  92109 

Budowa szamba przy 
świetlicy w 
Jędrychowicach  

25 000,00   25 000,00     
UG 

Branice  

  92109 

Eko Branice Wymiana 
źródeł ciepła w 
budynkach 
użyteczności 
publicznej  

421 555,00   191 909,15    229 645,85      
UG 

Branice  

  92195 

Modernizacja 
ogrodzenia Parku w 
Branicach  

48 928,23   41 589,00    7 339,23      
UG 

Branice  

  92195 
Budowa altany  14 000,00   14 000,00     

FS 
Dzbańce 
Osiedle  

92
6 

  Kultura fizyczna  5 036 022,63       -       461 022,63      
 4 575 
000,00      

 -        

  92601 

Budowa budynku 
użyteczności 
publicznej z częścią 
przeznaczoną na 
szatnie sportowe w m. 
Branice 

 2 100 000,00          
 2 100 
000,00      

  
UG 

Branice  



  

 

  92601 

Wyposażenie budynku 
użyteczności 
publicznej z częścią 
przeznaconą na 
szatnie sportowe w m. 
Branice - "Stodoła"  

 300 000,00           300 000,00        
UG 

Branice  

  92601 

Budowa skate parku 
oraz dużej altany 
integracyjnej w 
Branicach  

 600 000,00        60 000,00  540 000,00        
UG 

Branice  

  92601 
Wyposażenie szatni 
przy boisku w 
Lewicach  

 16 000,00        16 000,00     
UG 

Branice  

  92601 

Budowa 
wielofunkcyjnego 
boiska i bieżni ze 
sztuczną nawierzchnią 
we Włodzienienie oraz 
naprawa mostu 
prowadzącego do 
boiska  

 1 800 000,00        180 000,00 
 1 620 
000,00      

  
UG 

Branice  

  92601 
Modernizacja boiska w 
Branicach  

 140 000,00        140 000,00     
UG 

Branice  

  92695 
Doposażenie placu 
zabaw w 
Michałkowicach  

 16 000,00         16 000,00          

UG 
Branice + 
FS 
Michałko
wice   

  92695 
Modernizacja  placu 
zabaw w Bliszczycach 

 24 022,63         19 022,63       5 000,00        

UG 
Branice + 
FS 
Bliszczyc
e   

  92695 
Doposażenie placu 
zabaw w Dzbańcach 

 11 500,00         6 500,00       5 000,00        

UG 
Branice + 
FS 
Dzbańce  

  92695 
Doposażenie placu 
zabaw we 
Włodzieninie  

 28 500,00         23 500,00       5 000,00        

UG 
Branice + 
FS 
Włodzieni
n   

    Ogółem inwestycje 
 16 600 007,44       1 000 000,00      

 7 728 
252,64      

 7 634 
769,72       236 985,08        

 

W.Lenartowicz zapytał  o kwotę otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego  w ramach 

inicjatywy marszałkowskiej oraz o wydatki majątkowe w tym przedmiocie. 

B.Jamrozik w odpowiedzi wskazała że są to środki na inwestycje w sołectwach w których 

również niezbędny jest wkład własny gminy- jeden projekt w ramach inicjatywy to 5 tyś zł z 

Urzędu Marszałkowskiego i 1,5 tyś zł wkład własny. 

Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:   12     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   w sprawie zmiany w budżecie gminy. 
(Uchwała Nr XLII/440/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 16 
Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 

grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na 

lata 2022-2025. 



  

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:  12      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/393/21 Rady 
Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Branice na lata 2022-2025. 
(Uchwała Nr XLII/441/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad.17 
Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Branice do dokonywania zmian  

 w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań   
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na  terytorium 

tego państwa. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Lenartowicz zapytał o podstawę takiej regulacji na co w odpowiedzi S.Grefling wskazał, iż 
jest to wynik tzw. spec ustawy w sprawie konfliktu na Ukrainie. B.Jamrozik dodała że 

dotyczy to tylko środków jakie gmina pozyska z zewnątrz. 

Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:   12     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Branice 
do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w 

celu realizacji zadań   związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

(Uchwała Nr XLII/442/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad.18 
Podjęcie Uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego 3 obszary położone w sołectwach Branice i Boboluszki – Etap I. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Lenartowicz poprosił wójta aby ten korzystając z faktu transmisji powiedział nieco więcej 

o tym projekcie. 

S.Baca wskazał że jest to I etap przygotowania budowy 2 budynków wielorodzinnych oraz 

zabudowy jednorodzinnej na terenach za halą sportową w Branicach. Inwestycje będą 
realizowane w ramach SIM      z możliwością wykupu mieszkań za ok 40% wartości  

(również rozłożone w czynszu). Ważnym elementem jest fakt iż to gmina będzie decydowała 

wg własnej oceny o preferencjach takich jak np.  wielodzietność.  
M.Nowak zapytał czy jakakolwiek firma developerska zgłaszała się w tym temacie  

S.Baca wskazała że inwestycja  będzie prowadzona zgodnie z założeniami przez SIP Prudnik, 

gdzie gmina jest udziałowcem. 

W.Chuchla zapytał o finansowanie tych inwestycji  w ramach SIM. 

S.Baca wskazał  iż wkładem gminy jest teren, uzbrojenie  i infrastruktura. Pozostała część po 

stronie SIM. 

Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 



  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:   12     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę   w sprawie  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 3 obszary położone w sołectwach 

Branice i Boboluszki – Etap I. 
(Uchwała Nr XLII/443/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
 
Ad.19 
 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad  

    zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2022 r.” 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:   11     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

W.Lenartowicz nie głosował. 

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad   zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Branice w 2022 r.” 

(Uchwała Nr XLII/444/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 20 Wolne wnioski  i informacje 
Godzina 13:53 wyszedł W.Lenartowicz 

B.Dyląg odczytała wniosek zespołu KAPRYS  w sprawie możliwości dofinansowania 

wycieczki fakultatywnej. Wskazała że wniosek opiewa na kwotę 5 tyś. zł. Dokonała analizy 

budżetu rady                   i wskazała, że jedyną możliwością po stronie rady jest  przesunięcie 

na ten cel kwoty 3 tyś zł z paragrafu- szkolenia. Po dyskusji i wskazaniu zasług zespołu  w 

promocji Gminy. 

W.Chuchla podkreślił zasługi  zespołu  KAPRYS w promocji Gminy Branice. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przesunięciu środków w ramach budżetu 

Rady Gminy Branice  w kwocie 3 tyś. zł z paragrafu szkolenia na dofinansowanie dla zespołu 

KAPRYS. 

Za:  11      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

W.Lenartowicz nie głosował. 

Rada Gminy Branice przyjęła wniosek w sprawie przekazania kwoty 3 tyś zł z budżetu Rady  

dla zespołu KAPRYS. 

M.Nowak zwrócił uwagę na konieczność dokonania przeglądu placu zabaw w Branicach oraz 

naprawy uszkodzonych urządzeń.  
R.Kowalczyk zapytał o prace na placu zabaw we Włodzieninie- usunięto stare urządzenia, 

czy będzie coś nowego. Zapytał o etap budowy boiska przy szkole we Włodzieninie oraz o 

możliwości podejmowania działań na pograniczu działek powiatowych i gminnych- np. 

budowa chodnika. 

I.Pączko również wskazała konieczność dokonania przeglądu placów zabaw. 



  

 

W.Chuchla odczytał pismo w którym sugerował  nieprawidłowości w działaniu pracownika 

urzędu gminy obsługującego radę w postaci braku publikacji protokołów komisji. Dodał 

również że protokoły z sesji są publikowane z opóźnieniem. 

B.Dyląg wskazała terminy przekazywania dokumentów radnym w tym protokołów 

zaznaczając, iż są one przekazywane szybciej niż nakazuje to statut.   Dodała że nie ma 

najmniejszych zastrzeżeń do pracy urzędników w tym pracownika biura rady. 

S.Grefling w nawiązaniu do wypowiedzi W.Chuchli wskazał iż procedura udostępniania 

protokołów         w Urzędzie Gminy Branice jest prawidłowa i nie ma mowy o jakichkolwiek 

naruszeniach.  Wskazał podstawy prawne działania i form udostępniania protokołów dodając 

iż  w tym zakresie przepisy nie regulują tej kwestii sztywno. Podkreślił że jawność  to nie 

tylko publikacja ale również udostępnianie na wniosek. 

S.Baca w odpowiedziach:  obowiązkowo corocznie dokonywane są przeglądy placów zabaw 

przez inspektora nadzoru oraz dokonywane są niezbędne naprawy. Dodał że we wszystkich 

sołectwach mieszkańcy w większości przypadków dbają o place zabaw łącznie z 

przeznaczaniem na ten cel środków funduszu sołeckiego- jedynie w Branicach jest  z tym 

problem i  wysuwane są żądania pod adresem urzędu. Co do placu zabaw we Włodzieninie 

będą zakupione nowe urządzenia.  Niebawem będzie podpisana umowa na wykonanie boiska 

we Włodzieninie- cel: otwarcie 1.09.2022r. 

Dodał że pozyskano środki na remont drogi we Włodzieninie w kierunku byłej piaskowni. 

M.Nowak stwierdził iż o place zabaw trzeb dbać na bieżąco. 

S.Baca wskazał że tak to właśnie dzieje się w innych sołectwach- problemem jest sołectwo 

Branice. 

I.Pączko potwierdziła, że również  w jej sołectwie corocznie przeznaczane są środki na plac 

zabaw            a mieszkańcy sami dbają o plac zabaw, ewentualne większe zakupy  są 
konsultowane  z urzędem.. 

M.Barski  nawiązując do wcześniejszych informacji wskazał konieczność pozyskania 

środków na równanie dróg polnych. 

M.Nowak wskazał że zawsze wnioskuje na zebraniach wiejskich w Branicach o 

przeznaczenie środków na place zabaw. Dodał że miejscowość Branice ma swoją specyfikę i 
niestety w ubiegłym roku nie uczestniczył  w zebraniu co spowodowało  iż nie przeznaczono 

środków na place zabaw. Zapytał wójta       w kontekście jego obecności na zebraniach czy 

mógłby wysuwać takie sugestie, jednak S.Baca wskazał że nie ingeruje w fundusze sołeckie i 

nigdzie nie sugeruje celów do realizacji, pozostawiając to mieszkańcom. Dodał że obecnie 

widoczny jest spadek liczby dzieci a w Branicach utrzymuje się 3 place zabaw. Dodał że plac 

zabaw od którego rozpoczęto dyskusję, jest placem który ma już ponad 10 lat            i warto 

by było pomyśleć o innym przeznaczeniu tego terenu zamiast inwestować  w naprawy 

sprzętu. 

W.Chuchla skierował pytanie do radcy prawnego w sprawie publikacji protokołów dodając że 

są samorządy które protokoły z komisji publikują a Branice nie. 

S.Grefling w odpowiedzi po raz kolejny wskazał przepisy prawne regulujące tematykę 
jawności, a w tym zakresie zasady publikacji dodając, że przepisy sztywno nie wskazują co 

winno być publikowane                w przedmiocie protokołów a ewentualna publikacja to 

wewnętrzne zasady działania samorządów. Najważniejsza jest jawność  w działaniu organów  

i taka w Urzędzie Gminy Branice jest zapewniona.  

W.Cykowski wskazał iż w miejscowości Bliszczyce jedna z nowych lamp jest odwrócona  i 

oświetla prywatną posesję a nie drogę. 
M.Humeniuk-Wiśniewska nawiązując do wystąpienia W.Chuchli oraz skierowanymi 

oskarżeniami pod adresem pracownika biura rady wskazała, że nigdy nie miała najmniejszego 

problemu w funkcjonowaniu biura rady  a tym bardziej ze strony pracownika, dodając iż 
działania są profesjonalne, rzetelne                   i kompleksowe.  



  

 

M.Nowak podziękował pracownikowi biura rady za współpracę oraz dodał, że nie ma 

najmniejszych problemów w kontaktach z pracownikiem oraz działaniem biura. 

Pozostali radni również zaznaczyli że funkcjonowanie biura rady jest rzetelne, kompleksowe i 

właściwe     a pracownik jest dyspozycyjny na każde żądanie. Kierowanie jakichkolwiek 

oskarżeń pod adresem pracownika uznali za bezzasadne. 

W.Chuchla wskazał że jego zdaniem protokoły z komisji winne być publikowane. Zaznaczył 

że być może brak publikacji jest wynikiem tego, iż pracownik najpierw wykonuje obowiązki 

urzędowe a sprawy biura rady pozostawiane są na  dalszy plan. 

S.Baca nawiązując do poruszonej problematyki dodał, że pracownik obsługujący również 
biuro rady, wykonuje szereg obowiązków i nigdy nie miał i nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń 
do jego pracy.  Wskazał że pracownik  ma wiele obowiązków ale z pewnością sprawy rady 

gminy nie są pozostawiane na dalszym planie. Zauważył że Urząd Gminy jest małym 

urzędem i nie ma możliwości aby wyznaczyć pracownika tylko dla potrzeb rady lub jako 

asystenta radnego.   

 

 

Ad. 21 Zakończenie 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława 

Dyląg zamknęła sesję Rady Gminy Branice.  

Na tym protokół zakończono godz. 14:50 

Protokołował: 

Andrzej Maksymowicz 



Protokół	głosowania
z	dnia	25-04-2022
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3. Przyjęcie	Porządku	Obrad.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:07:26

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 10
LICZBA	OBECNYCH 10 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 5 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona NIEOBECNY
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLII/22	Rady	Gminy	Branice	-	25	Kwiecień	2022

GŁOSOWANIE

4 Przyjęcie	protokołu	z	poprzedniej	sesji	która	odbyła	się	21.03.2022r.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:08:23

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 4 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIEOBECNY
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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11 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	1/2	o	powierzchni	0,0358	ha,
położona	w	miejscowości	Wysoka).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:26:13

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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12 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(	część	działki	nr	152/11	o	powierzchni
0,30,80m3,	położona	w	miejscowości	Branice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:27:06

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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13 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	697/2	o	powierzchni	0,7400	ha,
położona	w	obrębie	Włodzienin).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:28:15

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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14 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie:	przyjęcia	„Programu	Ochrony	Środowiska	dla	Gminy	Branice	na	lata
2022-2025	z	perspektywą	do	roku	2029”.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:29:05

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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15 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zmiany	w	budżecie	gminy.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:35:22

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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16 Podjęcie	Uchwały	zmieniającej	uchwałę	Nr	XXXVII/393/21	Rady	Gminy	Branice	z	dnia	13	grudnia
2021	r.	w	sprawie	uchwalenia	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	Branice	na	lata	2022-2025.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:36:14

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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17
Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	upoważnienia	Wójta	Gminy	Branice	do	dokonywania	zmian	w	uchwale
budżetowej	oraz	wieloletniej	prognozie	finansowej	w	celu	realizacji	zadań	związanych	z	pomocą
obywatelom	Ukrainy	w	związku	z	konfliktem	zbrojnym	na	terytorium	tego	państwa.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:39:07

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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18 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	obejmującego	3
obszary	położone	w	sołectwach	Branice	i	Boboluszki	–	Etap	I.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:49:43

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 0

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



GŁOSOWANIE

19 Podjęcie	Uchwały	zmieniającej	uchwałę	w	sprawie	przyjęcia	„Programu	opieki	nad	zwierzętami	oraz
zapobiegania	bezdomności	zwierząt	na	terenie	Gminy	Branice	w	2022	r.”

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:50:53

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 1

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIE	ODDAŁ	GŁOSU
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA
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99.
Wniosek	przewodniczącej	Rady	w	sprawie	przeniesienia	środków	w	ramach	budżetu	rady	gminy	z
pozycji	szkolenia	do	pozycji	dofinansowanie	dla	zespołu	Kaprys	w	odpowiedzi	na	wniosek	zespołu	z
dnia	21.04.2022r.	Kwota	dofinansowania	3,000zł.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-04-25	13:57:22

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 3 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 1

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

LP NAZWISKO	I	IMIĘ GŁOS
1 Antoszczyszyn	Józef ZA
2 Barski	Mirosław ZA
3 Chuchla	Wojciech ZA
4 Cykowski	Wiesław ZA
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam NIEOBECNY
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł NIEOBECNY
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław NIE	ODDAŁ	GŁOSU
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIEOBECNY
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA


