
Protokół Nr XLVI/22 

z sesji Rady Gminy Branice 
z dnia 19 Września  2022r., od godz. 13.00 do godz. 15:05 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. 

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

Beata Jamrozik- Skarbnik Gminy Branice. 

Stefan Grefling – Radca Prawny. 

Tomasz Kaliwoda- Dyrektor SP Branice 

Krzysztof Kinal- Dyrektor SP Włodzienin 

Jolanta Domańska- P.O/ Z-ca Dyrektora Przedszkola Publicznego we Włodzieninie 

Iwona Kopaniecka- Kierownik Referatu Oświaty UG Branice 

Sołtysi 

 

Porządek obrad. 
1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji. 

5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz o 

korespondencji dotyczącej Rady Gminy. 

7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. 

8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania izb rolniczych na terenie Gminy Branice 

i Województwa Opolskiego.  

11. Udzielenie informacji dotyczącej działalności placówek oświatowych: 

a) Szkoła Podstawowa w Branicach, 

b) Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, 

c) Publiczne Przedszkole w Branicach,  

d) Publiczne Przedszkole we Włodzieninie,  

e) Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach.  

f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ZIARENKO” 

12. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2022r. 

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. 

14. 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. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 79/2 o 

pow. 0,1400 ha, położona w obrębie Jakubowice). 

16. Podjęcie Uchwały w sprawie  dzierżawy nieruchomości (część działki nr 190/11 o pow. 65 m
2
, 

położonej w miejscowości Branice). 

17. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 149/24 o pow. 15 m
2
, 

położonej w miejscowości Branice). 

18. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 271/5 o pow. 0,0105 ha, 

położonej w miejscowości Branice).  

19. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości  (działka nr  252 o pow. 1,2700 ha, 

położona w miejscowości Dzierżkowice). 

20. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 228 o pow. 0,1900 ha, 

położonej w miejscowości Jędrychowice).  

21. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 179 o pow. 0,0800 ha, 

położonej w miejscowości Posucice).  

22. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości  (działka nr  211 o pow. 0,3106 ha, 

położona w miejscowości Posucice). 



23. Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr  216/2 o pow. 0,0971 ha, 

położona w miejscowości Wysoka).  

24. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar położony w sołectwie Branice 
25. Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych 

Gminy Branice do kategorii drogi gminnej (Bliszczyce, Jędrychowice). 

26. Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych 

Gminy Branice do kategorii drogi gminnej (Wiechowice). 

27. Wolne wnioski i informacje. 

28. 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 15  Radnych oraz stwierdziła prawomocność obrad.  

 

Ad. 3 
Przewodnicząca obrad odczytała proponowany porządek obrad i poddała go pod głosowanie. 

Przewodnicząca poddała wniosek  pod  głosowanie: 

Za: 15           Przeciw:   0           wstrzymało się:0 

Przyjęto  porządek obrad. 

 

Ad. 4 
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.  

Protokół  z sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 czerwca 2022r. 

Za:   14         Przeciw:  0           Wstrzymało się: 1   

Protokół z sesji został przyjęty. 

 

Protokół  z sesji Rady Gminy, która odbyła się 8 sierpnia 2022r. 

Za:    13        Przeciw:  0           Wstrzymało się:   2 

Protokół z sesji został przyjęty. 

 
Ad. 5 
 Przez ostatnie tygodnie od ostatniej sesji odbył szereg spotkań, które  ukierunkowane były      

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 przychodząca: 

31.08.2022 Wójt Gminy Branice sprawozdanie z wykonania budżetu za I 

półrocze 2022r. 

08.09.2022 Wójt Gminy Branice wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad 2 punktów 

15.09.2022 Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Opolu 

Pozytywna opinia z realizacji budżetu  za I 

półrocze 2022r. 

 

• 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:  

- Uczestnictwo w uroczystości otwarcia obiektu sportowego „Stodoła” w Branicach. 

- Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Branicach. 

 

 
Ad. 7 
P.Kopeczek  poinformował, że Komisja Lokalno - Rolno spotkała się raz. Komisja pracowała 

nad porządkiem dzisiejszych obrad . 

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

się porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz przeprowadziła wizytacje placówek oświatowych: 

SP Branice, SP Włodzienin. 

M.Nowak poinformował iż w okresie między sesyjnym Komisja przeprowadziła  kontrolę 
procedury przetargowej oraz obowiązującej umowy w zakresie gospodarki odpadami.  

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 ostatniej sesji Radny W. Chuchla złożył  interpelację: Jak wygląda sprawa basenu w 

Branicach, ile wpłynęło wniosków GKRPA,  ile wniosków o przydział lokalu mieszkalnego 

2021,2022, jaki etap inwestycji BIOGAZOWNIA, czy jest możliwość postawienia 2 bramek 

na placu zabaw ul. Szkolna. 

Radny J.Antoszczyszyn złożył interpelację: Naprawa ławek i urządzeń na placu zabaw we 

Włodzieninie, naprawa ubytków na drodze Lewice-Jędrychowice, odmalowanie pasów na 

drodze powiatowej we Włodzieninie. 

Radni otrzymali odpowiedzi w terminie. 

Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
 
Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Chuchla  skierował pytania do Wójta: termin zakupu ławek i koszy na śmieci na nowo 

remontowane ulice w Branicach, procedury i zasady działania urzędu w aspekcie ostatnich 

informacji o zanieczyszczenia wody pitnej w ujęciu Bliszczyce. 

B.Dyląg zapytała czy  zgodnie  z zapisami ustawy  zapytania są przygotowane na piśmie na 

co radny wskazał że nie. Dlatego też przewodnicząca przeniosła pytania do punktu wolne 

wnioski i informacje. 

Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 
 
Ad. 10 
 Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania izb rolniczych na terenie Gminy Branice                   

i Województwa Opolskiego.  
Informacja przedstawiona na piśmie- mimo zaproszenia brak reprezentanta izby. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Izby Rolniczej podejmował wiele działań w oparciu 

o wnioski Rad Powiatowych, bieżące problemy rolników, wystąpienia Urzędów Gmin 

i instytucji rządowych. Do wielu prowadzonych bieżących i długofalowych działań Izby 

Rolniczej w Opolu w ostatnim okresie należą: 
 



 

1. Szkody łowieckie /Gospodarka łowiecka/ 
• Opiniowanie rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2021/2022 dla 

poszczególnych obwodów łowieckich 

• Interwencje w sprawie problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich 

• Udzielanie informacji dotyczących szacowania szkód łowieckich oraz zapisów ustawy 

Prawo łowieckie 

• Opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie, udział w pracach 

komisji      (S. Sachta i M. Froelich) 

 

2. Kolonie i zimowiska 
Współorganizacja (z Krajową Radą Izb Rolniczych) wypoczynku letniego i zimowego 

dla dzieci rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. 

W 2021 r. zorganizowano wyjazd dzieci rolników na: 
• Zimowisko - ze względu na pandemię Covid-19 nie zostało zorganizowane. 
• Kolonie letnie – odbyły się w dniach 23.08.-31.08. w Jarosławcu nad morzem. 

Z województwa opolskiego udział w koloniach wzięło 50 dzieci rolników. 
W 2022 r. zorganizowano wyjazd dzieci rolników na: 

• Zimowisko – odbyło się w dniach 02.02.-09.02. w Białym Dunajcu. Z województwa 

opolskiego udział w zimowisku wzięło 20 dzieci rolników. 

• Kolonie letnie – odbyły się w dniach 28.06.-06.07. w Dębrzynie na Kaszubach. 

Z województwa opolskiego udział w koloniach wzięło 50 dzieci rolników. 

 

3. Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 
• Opiniowanie wniosków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 

w Opolu dotyczących: zapotrzebowania na grunty rolne przez rolników, planowanej 

sprzedaży ziemi lub przedłużania umów dzierżawy na  nieruchomości rolne, będące 

w Zasobie Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa;  

• Udział przedstawicieli Izby Rolniczej w Opolu – Marka Froelicha – Prezesa Zarządu 

oraz Bernarda Radlok – Członka Zarządu w Radzie Społecznej działającej przy 

Dyrektorze KOWR OT w Opolu. 

• Opiniowanie na wniosek rolników form organizacji przetargów na dzierżawę 
nieruchomości rolnych z zasobów KOWR 

• Udział w spotkaniach z rolnikami dot. przetargów KOWR i dzierżawy gruntów 

rolnych z zasobów KOWR  

 

4. Zagospodarowanie przestrzenne gmin województwa opolskiego 
• Izba Rolnicza w Opolu w opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania 

oraz ich zmian  

• Opiniowanie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych objętych planami 

zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 

• Opiniowanie odbywa się w oparciu o przedstawione opinie członków Rad 

Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu z danej gminy oraz przewodniczącego tej Rady 

 

5. Projekt ERASMUS + 



Dzięki współpracy z Zespołem Szkół w Komornie Izba Rolnicza w Opolu jest 

beneficjentem projektów unijnych realizowanych we współpracy z Narodową Agencją 
„Uczenia się przez całe życie” w Warszawie, bierze udział w Programie Erasmus+.  

Projekt został zakończony. 
 
6. Posiedzenia KRIR  

• udział: Marek Froelich – Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu i Zygmunt Gacek - 

Delegat do KRIR  

• składanie wniosków Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu oraz Rad 

Powiatowych bezpośrednio na posiedzeniach KRIR 

 

7. Interwencje dotyczące problemów występujących w rolnictwie m.in. w sprawie: 
 uregulowania prawnego dotyczącego braku konieczności przekazywania 

gospodarstwa rolnego przy przejściu rolnika na emeryturę  

 występowania zwierzyny łownej na terenie miasta Opola 

 utylizacji środków produkcji rolniczej tj. zużytych opon rolniczych, siatki rolniczej 

 przywrócenia świadczeń przedemerytalnych dla rolników  

 podjęcia działań interwencyjnych na rynku wieprzowiny oraz uzyskanie informacji 

dotyczących zasad naboru wniosków dla producentów trzody chlewnej  

 podjęcia skutecznych działań w zwalczaniu gryzoni w uprawach polowych  

 wypracowania stanowiska Izby w sprawie trudnej sytuacji na rynkach rolnych 

 opiniowania projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-

2027, udział w konsultacjach dotyczących  terytorialnej oceny potrzeb 

 opiniowania terminów agrotechnicznych zbioru upraw rolniczych w województwie 

opolskim – w związku z podjęciem Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w 

 sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin 

uprawnych w województwie opolskim dla celów zachowania uprawnień do 

odszkodowania za szkody łowieckie z uwagi na uwarunkowania pogodowe panujące 

w województwie. 

 utrzymania przepustów znajdujących się pod zjazdami z dróg publicznych  

 zwiększenia środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich do wysokości zabezpieczającej potrzeby rolników 

 analizy potrzeby wprowadzenia definicji „aktywnego rolnika” 

 rosnącej populacji bobrów i wyrządzanych przez nie szkód  

 Uprawy maku i konopi włóknistych na terenie województwa opolskiego 

 Zawierania umów ubezpieczenia upraw rolniczych (BIR/631/2021) 

 Zapisów umów dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne (23.03.2021) 

 Uznania Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne 

(23.03.2021) 

 Cen nawozów (BIR/1101/2021) 

 Obrotu prywatnego gruntami rolnymi (BIR/1189/2021/1171) 

 Zapisów umów kontraktacji buraków cukrowych (BIR/1376/2021) 

 Dzierżawy gruntów rolnych z KOWR przez Top Farms Sp. z o.o. 

 Działalności Spółek Wodnych na terenie województwa opolskiego (spotkanie: 13.07., 

3.08.2021 r.) 

 Klasyfikacji gruntów rolnych (BIR/1724/2021/MK) 



 Przejazdów przez most Bema w Nysie (BIR/189/2021/MK) 

 Stacji meteorologicznej na terenie powiatu krapkowickiego (BIR/1871/2021/NS) 

 Udziału przedstawicieli Izby w sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rolnictwa 

(BIR/1873/BW/2021) 

 Uruchomienia rządowej aplikacji do składania wniosków o oszacowanie strat w 

gospodarstwach rolnych (BIR/1881/2021/MK) 

 Przywrócenia do stosowania substancji aktywnej – dibromku dikwatu 

(BIR/1934/NS/2021) 

 Występowania wirusa ASF i kontroli weterynaryjnych w gospodarstwach rolnych 

(BIR/1939/2021/MK) 

 Odstrzału interwencyjnego dzików związku z występowaniem ASF 

(BIR/1940/NS/2021) 

 Przemieszczania świń z czerwonej strefy ASF do innych stref 

(BIR/2071/2021/NS/2061) 

 Sprzedaży Punktu Skupu Zwierząt w Biedrzychowicach (BIR/2177/2021/MK/2102; 

BIR/2193/2021/MK) 

 Przedłużenia terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych w 2021 r. 

(BIR/2185/2021/MK) 

 Otwarcia placówki – punktu informacyjnego KRUS w Namysłowie 3 razy w tygodniu 

(BIR/2437/BW/2021) 

 Uporządkowania wjazdu i stanu drogi dojazdowej do pól uprawnych w miejscowości 

Skarbiszów (BIR/2591/NS/2021) 

 Ujednolicenia przepisów o geodezji oraz przedstawienia problemu związanego                            

z nieprawidłowymi powierzchniami działek (BIR/2592/NS/2021) 

 Ujednolicenia zasad postępowania WIORIN podczas kontroli terenowych 

(BIR/2593/NS/2021) 

 Terminu rozpatrywania wniosków Spółek Wodnych o dotacje Wojewody Opolskiego 

(BIR/2594/NS/2021) 

 Przedłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych (BIR/2887/2021/MK) 

 Pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (BIR/2895/NS/2021) 

 Procedury ważenia płodów rolnych w skupach (BIR/3044/NS/2021) 

 Poselskiego projektu ustawy o Izbach Rolniczych (BIR/2585/2021/BW) 

 Problemów związanych z kontrolami PIORIN i ARiMR w gospodarstwach rolnych 

(BIR/3194/NS/2021/3086) 

 Skrócenia czasu badań próbek mięsa dzików oraz utworzenia punktu badań próbek 

mięsa w zw.      z ASF w m. Opole (BIR/3195/NS/2021) 

 Działalności punktu informacyjnego KRUS w Namysłowie (BIR/3196/NS/2021) 

 Braku rejestracji niektórych ŚOR zawierających taką samą substancję czynną dla 

wszystkich upraw w których może być stosowana (BIR/3197/NS/2021) 

 Odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki w gospodarstwach rolnych 

(BIR/3242/NS/2021) 

 Utworzenia w każdym województwie niezależnego laboratorium akredytowanego dla 

badania parametrów jakościowych płodów rolnych (BIR/3373/NS/2021) 

 Zmian w przepisach dotyczących emerytur rolniczych (BIR/3374/NS/2021) 



 Konfliktów lokalnych między rolnikami a osobami nie związanymi z rolnictwem 

(BIR/203/2022/MK) 

 Wysokich cen nawozów mineralnych i problemów związanych z zakupem oleju 

napędowego przez rolników (BIR/592/NS/2022) 

 Problemów z rozbudową gospodarstw rolnych (BIR/625/MK/2022) 

 Dopłat do nawozów mineralnych 

 Wystąpienia suszy w 2022 r. (BIR/758/MK/2022) 

 Konieczności dokonywania pomiarów geodezyjnych sprzedawanych działek 

(BIR/764/NS/2022) 

 Tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej (BIR/764/NS/2022) 

 Zmiany przepisów regulujących gospodarowanie wodą (BIR/796/2022/MK) 

 Zmiany terminu stosowania nawozów mineralnych azotowych (BIR/1303/MK/2022) 

 Umożliwienia składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego łącznie 

z wnioskiem obszarowym (BIR/1303/MK/2022) 

 Wystąpienia zjawiska suszy rolniczej i powołanie komisji suszowych 

(BIR/1322/MK/2022; BIR/1323/MK/2022) 

 Niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy i problemów z tego wynikających dla 

polskich rolników (BIR/1559/MK/2022) 

 Przejazdów pojazdów rolniczych nienormatywnych (kombajnów) po drogach 

publicznych (BIR/1606/MK/2022). 

 

 Opiniowanie wniosków Komorników Sądowych w sprawie określenia przedmiotów 

należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. 

 

8. Pozostałe przedsięwzięcia Izby Rolniczej w Opolu: 
1) 03.08.2021 r. - Organizacja posiedzenia grupy roboczej wyodrębnionej w ramach 

powołanego przez Wojewodę Opolskiego Zespołu ds. strat w rolnictwie 

wywołanych na skutek negatywnych zjawisk atmosferycznych pod 

przewodnictwem Pani Teresy Brańskiej – Wicewojewody Opolskiego 

(BIR/2127/2021; BIR/2196/NS/2021) 

2) 09.09.2021 r. – Organizacja Pikniku Rodzinnego w ramach zadania pn. 

„Promocja polskiego drobiu” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa 

Drobiowego, podczas którego odbyła się degustacja dań z drobiu, liczne 

konkursy i zabawy z nagrodami. Celem Zadania była promocja racjonalnego 

żywienia, poprawy struktury spożycia produktów z mięsa drobiowego, a także 

dostępności najszerszego asortymentu mięsa drobiowego, jak również 
przekazanie uczestnikom pikniku podstawowych zasad współczesnego żywienia 

podporządkowanego aspektom  racjonalnego żywienia i prozdrowotnym. 

Mieszkańcy Opola oraz liczni goście z poza powiatu i województwa  mogli 

poznać zalety spożywania produktów z mięsa drobiowego. Ze względów 

organizacyjnych i programowych impreza toczyła się równolegle na kilku 

płaszczyznach tj. plenerowo oraz w budynku w sali wykładowo- projekcyjnej, co 

pozwoliło na skierowanie przekazywanych treści do różnych grup respondentów 

(dzieci, młodzieży, dorosłych). 

3) 28.09.2021 r. – organizacja konferencji pn. „POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZA - SZANSĄ WSI” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”- 



finansowanej z KSOW (Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Operacja 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej              w ramach Schematu II 

Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) 

Program konferencji: 

 Przywitanie uczestników  Marek Froelich Prezes Izby Rolniczej w Opolu 

 Instrumenty wsparcia działalności gospodarczej- fundusze unijne- 

przedstawiciel ARiMR OR w Opolu 

 Podstawy przedsiębiorczości i planowania  działalności pozarolniczej 

„Współczesny model zarządzania firmą- wszechstronne przywództwo” 

Piotr Bębenek 

 Podstawy przedsiębiorczości i planowania  działalności pozarolniczej 

„Proces komercjalizacji produktu i potęga świadomości marki” Krzysztof 

Koszela 

4) 05.11.2021 r. – organizacja Jubileuszu 25-lecia działalności Izby Rolniczej 

w Opolu. W Jubileuszu wzięło udział 212 uczestników. Inauguracja uroczystości 

miała miejsce podczas mszy św. W kościele parafialnym pw. Św. Jerzego 

w Prószkowie, następnie odbyła się w Hotelu Arkas w Prószkowie. Podczas 

uroczystości uczestnicy zapoznali się z historią Izby poprzez projekcję filmu „25-

lat Izby Rolniczej w Opolu”, zostały wręczone podziękowania za wieloletnią 
współpracę z Izbą oraz odznaczenia Krajowej Rady Izb Rolniczych i Medale 

Samorządu Rolniczego Izby Rolniczej w Opolu. Jubileusz był okazją do spotkań i 
rozmów w gronie Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu oraz 

reprezentantów pozostałych Wojewódzkich Izb Rolniczych i Krajowej Rady Izb 

Rolniczych a także przedstawicieli władz rządowych i samorządowych 

województwa opolskiego w tle występów artystycznych oraz biesiadowania przy 

muzyce. 

5) 25.01.2022 r. – organizacja konferencji pn. „Biologizacja w praktyce” 

Program konferencji:  

 Co i dlaczego musimy zmienić w stosowanych praktykach w rolnictwie? 

W jaki sposób obniżać koszty produkcji? NPK, C, Mg i 17 innych 

powodów osiąganych plonów- czyli praktyczne zastosowanie nauki w 

gospodarstwie - dr inż. Ryszard Bandurowski SPIC in Agriculture 

 Praktyczne zastosowanie stymulatora wzrostu FLORAHUMUS - Mariusz 

Lenart Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. 

 Zastosowanie produktów mikrobiologicznych w uprawach polowych - 

Małgorzata Pytel, Artur Wyczling, Grzegorz Boniecki Bio-Gen Sp. z o.o. 

 Próchnica to życie- uprawa roślin za pomocą analizy soku komórkowego                      

i mikrobiologii w poszczególnych fazach BBCH - Adam Bartnowski 

Instytut Rolnictwa Precyzyjnego Sp. z o.o. 

 15 lat doświadczeń w ograniczaniu antybiotyków, ŚOR i nawożenia 

mineralnego - Sławomir Gacka Probiotics Polska 

6) 01.03.2022 r. – konferencja na temat uprawy soi 

 Warunki glebowe jakie potrzebuje soja – RB SPIC in Agriculture 

 Uprawa-ochrona-zbiór – Marcin Markowicz – TF 

 Dobór odmian w regionie PDO – Marta Bednarczyk – SDOO 

w Głubczycach 



 Badania gleby wg SPIC – metodologia, inokulanty (warunki skutecznego 

zaprawiania) dobrej uprawy i głębokości siewu – Marcin Markowicz i 

Ryszard Bandurowski 

 Jak poprawić strukturę, wilgotność, CEC przed uprawą soi – Ryszard 

Bandurowski 

 Skup soi – jedyna fabryka w Polsce kupująca i przetwarzająca soję – 

Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego – Janusz Łojewski 

7) 14.06.2022 r. – organizacja Pikniku Rodzinnego – Pikniku Zbożowego 

finansowanego             z Funduszu Promocji Zbóż, piknik odbył się w SDOO 

w Głubczycach. 

8) 28.06.2022 r. – organizacja szkolenia pn. „Ubój na potrzeby własne” przez 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 

9) 29.06.2022 r. – organizacja szkolenia pn. „Ubój na potrzeby własne” przez 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 

Powyższe działania stanowią, poza stałą koniecznością opiniowania różnych 

projektów ustaw         i rozporządzeń dotyczących rolników i działalności rolniczej, pewien 

najistotniejszy wycinek prac Zarządu.  

 

Dodatkowe informacje: 

• rolnicy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawniczych  

• rolnicy mogą korzystać z porad inspektora ds. BHP 

• o sposobach i rozwiązaniach bieżących problemów w rolnictwie informujemy ciągle 

aktualizując naszą stronę internetową: www.izbarolnicza.opole.pl 

• W dobie pandemii zachęcamy do kontaktów z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

oraz do czytania strony internetowej Izby, kontaktu telefonicznego i mailowego 

z Biurem Izby. 

 
 
Ad.11 
Udzielenie informacji dotyczącej działalności placówek oświatowych: 

       a) Szkoła Podstawowa w Branicach, 

       b) Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, 

       c) Publiczne Przedszkole w Branicach,  

       d) Publiczne Przedszkole we Włodzieninie,  

       e) Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach.  

       f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ZIARENKO” 

 

 

a)                                         Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach 

za okres od 1.01.2022 r. do 31.07.2022 r. 
 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach – nieruchomość, oznaczoną 
jako działka nr 190/7, zabudowanej budynkami z przeznaczeniem na prowadzenie publicznej 

szkoły, obejmuje: budynek szkoły od strony ul. Szkolnej 8, w którym znajduje się świetlica  i 

stołówka szkolna, budynek szkoły od strony ul. Słonecznej 8 oraz halę sportową. Obowiązek 

szkolny w roku szkolnym 2021/2022 realizuje  265 uczniów w  15 oddziałach,  ze stołówki 

szkolnej korzysta ok. 170 uczniów.  Szkoła zatrudnia 31 pracowników na stanowiskach  

pedagogicznych i 13 osób na stanowiskach niepedagogicznych.   



Ogólne wykonanie budżetu Szkoły za okres od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r.  wynosi 

2.597.196,26 zł,   w tym 217.897,05 zł wydatkowano na  realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, wpływy         z usług (wpłaty za obiady) -  56.943,34 zł. Wydatki jednostki 

przeznaczone zostały na: wynagrodzenia       i pochodne od wynagrodzeń w wysokości- 

2.134.576,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, świadczenia BHP) – 

88.049,38 zł,  na wydatki związane z realizacja zadań statutowych w wysokości – 374.570,32 
zł. 

 W ramach zadań statutowych kwoty planowane w budżecie przeznaczone są przede 

wszystkim  na:  zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do napraw, środki 

czystości, farby do malowania, materiały biurowe, druki szkolne, żarówki, itp.)- 15.144,50 zł, 

zakup środków żywnościowych (zgodnie    z dochodem)- 57.380,91 zł, zakup pomocy 

naukowych- 245 zł, energię cieplną, elektryczna, gaz oraz wodę – 133.759,01 zł, zakup usług 

remontowych – 4.860 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)- 60 zł, 

na usługi  związane z działalnością placówki (m.in. naprawy i drobne remonty, 

odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, przeglądy 

techniczne i konserwacje, naprawy sprzętu) – 15.928,17 zł,   zakup usług 

telekomunikacyjnych (telefony i internet)- 1.798,41 zł, podróże służbowe- 419,23 zł, różne 

opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie budynków) 7.944,60 zł, świadczenia socjalne 

pracowników i emerytów -136.461,49 zł,  podatek od nieruchomości-  

569 zł.   

 Szkoła Podstawowa w Branicach dysponowała również środkami z dochodów 

własnych uzyskanych z  darowizn –  1997 zł wykonanie – 1105,62 zł.  

Szkoła pracowała w oparciu o plan  pracy, kalendarz roku szkolnego i plan nadzoru 

pedagogicznego. W pierwszym i drugim semestrze zaplanowane działania zostały 

zrealizowane, a nauczanie podsumowane. Z przedmiotów obowiązkowych podstawa 

programowa została zrealizowana. Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani i promowani. 

W maju odbyły się egzaminy ósmoklasisty. Wyniki były zbliżone do roku poprzedniego  

i mieściły się w staninach odpowiednio: język polski- stanin 6, matematyka- 3, język 

angielski- 4. Praca szkoły i nadzór pedagogiczny zostały podsumowane. W drugim semestrze 

do naszej szkoły uczęszczało 8 uczniów z Ukrainy w związku z trwającym tam konfliktem 

zbrojnym. Naukę w przyszłym roku szkolnym będzie kontynuować 2 w/w uczniów. Szkoła 

zakupiła sporą część pomocy dydaktycznych i rozpoczęła adaptację pomieszczeń do 

realizacji zajęć w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu uczniowie będą 
mogli uczestniczyć w zajęciach zawodowych, konstruktorskich czy kulinarnych. 

Dyskusja. 

Radni  w uzupełnieniu przeprowadzonej 15.09.2022r. wizytacji SP Branice oraz SP 

Włodzienin skierowali w ramach dyskusji pytania o przygotowanie placówki do 

funkcjonowania w roku szkolnym 2022/2023, ogólne dane o ilości uczniów, kadry oraz 

ewentualnych zagrożeniach  i tendencjach  najważniejszych problemach w funkcjonowaniu 

placówek. 

W odpowiedzi T.Kaliwoda wskazał iż placówka jest przygotowana do funkcjonowania w 

nowym roku szkolnym i to  w zakresie  zwykłym jak i ewentualnie zdalnym.  Liczba uczniów 

265, nauczyciele 29. Najważniejsze wyzwania: realizacja inwestycji termomodernizacja oraz 

budowa atrium- pozyskane środki w ramach Polskiego Ładu 2 mln 300tyś zł.  Dyrektor 

wskazał potrzebę  modernizacji 1 sali dla dzieci ze szczególnymi potrzebami- przewidywany 

koszt ok 15 tyś zł. Obecnie występuje problem z ubytkiem płynu w układzie ogrzewania i 

mimo podjętych działań  nie udało się zlokalizować usterki- nie ma to bezpośredniego 

wpływu na ogrzewanie budynku ale sprawa jest do wykonania. Na bieżąco wykonywane są w 

ramach własnych możliwości remonty przy wsparciu Urzędu Gminy.  Zagrożeniem  jest duży 

wzrost kosztów energii oraz ogrzewania. 

W.Chuchla wskazał iż należy rozpatrzyć możliwość dofinansowania remontu sali  z budżetu 

Rady Gminy.  
 



b) 

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej 
 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie za okres od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. 

oraz 
Informacja dotycząca działalności Szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

 
 
 Działalność Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie 

w roku szkolnym 2021/2022 była skupiona na realizacji celów i zadań określonych statutem. 

Ogólne wykonanie budżetu Szkoły za okres od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. wynosi 

1.498.759,03 zł, w tym 214.575.87 zł wydatkowano na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, wpływy z usług (żywienie) – 44.624.70 zł. Znaczą część wydatków 

poniesiono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń                   w 

wysokości 1.243.961,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, 

świadczenia BHP) – 44.462,47 zł. 

 W ramach zadań statutowych poniesiono wydatki związane z zapewnieniem 

podstawowych warunków do funkcjonowanie Szkoły, tj. zakup materiałów i wyposażenia 

(środki czystości, materiały do bieżących napraw – farby, wkręty, uszczelki, gniazdka 

elektryczne, opał na zimę, druki szkolne, materiały biurowe, itp.) – 18.071,13 zł, zakup 

środków żywnościowych – 39.775,30 zł, zakup pomocy naukowych i książek – 1.942,83 zł, 

zakup energii, opłaty za wodę – 17.324,63 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, 

kontrolne pracowników) – 230 zł, na usługi związane z działalnością placówki (np. drobne 

naprawy, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, itp.) – 11.828,90 zł, zakup usług 

telekomunikacyjnych (telefon, łącze internetowe, utrzymanie domeny) – 1.019,15 zł, 

delegacje służbowe – 697,04 zł, różne opłaty i składki (np. ubezpieczenie budynków, opłata 

środowiskowa, itp.) – 5.208,60 zł, świadczenia socjalne dla pracowników i emerytów – 

71.179,20 zł. 

 Obowiązek szkolny w roku 2021/2022 realizuje 148 uczniów, w tym 4 z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego, ze stołówki szkolnej korzysta ok. 130 uczniów. Szkoła 

zatrudnia 18 pracowników na stanowiskach pedagogicznych i 11 pracowników na 

stanowiskach niepedagogicznych. 

 W ramach modernizacji pomieszczeń szkolnych odmalowano świetlicę szkolną, klasę 
matematyczną oraz polonistyczną. Do kuchni została zakupiona nowa kuchnia elektryczna 6-

palnikowa      z piekarnikiem. Zakupiono także kosiarkę samojezdną (traktorek) do koszenia 

trawy o wartości 16.000 zł. 

 Gmina Branice wymieniła w naszej szkole piec c.o. (ekogroszek). Ponadto w czerwcu 

br. rozpoczęła się przebudowa boiska szkolnego w boisko wielofunkcyjne w ramach środków 

z reformy „Polski Ład”. 

 W roku szkolnym 2021/2022 zakupiono część pomocy dydaktycznych w ramach 

projektu „Laboratoria Przyszłości”. Zakupiono m.in. drukarkę 3D, maszynę do szycia 

z wyposażeniem, stację lutowniczą, aparat fotograficzny, klocki LEGO oraz nagłośnienie na 

halę sportową. 
 W ramach środków przeznaczonych na działalność socjalną wypłacono pracownikom 

świadczenia urlopowe, a także zorganizowano wycieczkę na Węgry dla pracowników 

i emerytów SP we Włodzieninie. 

 We współpracy z Firmą Handlowo-Usługową „Michalinka” z siedzibą w Namysłowie 

oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Opolu, po raz kolejny szkoła 

uczestniczyła w programie propagującym zdrowe nawyki żywieniowe o nazwie „Program dla 

szkół”. 

 W ramach dotacji celowej MEN wszystkie dzieci zostały wyposażone w materiały 

ćwiczeniowe,   a uczniowie klas II, V i VIII otrzymali także nowe podręczniki. 

 W roku szkolnym 2021/2022 udało się zorganizować w czasie ferii zimowych wyjazd 

dla uczniów szkoły na lodowisko do Pszowa oraz do parku trampolin w Radlinie. Ponadto 



klasy VII-VIII w kwietniu br. udały się na 4-dniową wycieczkę do Warszawy, klasy IV-VI w 

czerwcu br. udały się na 3-dniową wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a klasy I-

III udały się na wycieczkę do Opola do Teatru Lalki i Aktora oraz do Zamku w Mosznej. W 

czerwcu, zgodnie z tradycją szkoły odbył się Festyn Rodzinny integrujący społeczność 
szkolną z rodzicami i społecznością lokalną. 
 Po przerwie spowodowanej pandemią i obostrzeniami z nią związanymi, w roku 

szkolnym 2021/2022 udało nam się wznowić kolejne edycje konkursów organizowanych 

przez naszą szkołę,  a mianowicie konkurs interdyscyplinarny „Na Płaskowyżu 

Głubczyckim” oraz Mistrzostwa w „Tabliczce Mnożenia”. Konkursy były organizowane dla 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu głubczyckiego. 

 W maju br. odbyły się egzaminy ósmoklasisty. Średnia wyników była lepsza niż 
w poprzednim roku szkolnym. Wyniki mieściły się odpowiednio w staninach: język polski – 

stanin 7, matematyka – stanin 2, język angielski – stanin 5. 

 Szkoła pracowała w oparciu o plan pracy, kalendarz roku szkolnego oraz plan nadzoru 

pedagogicznego. Praca szkoły i nadzór pedagogiczny zostały podsumowane. 

Dyskusja. 

Radni  w uzupełnieniu przeprowadzonej 15.09.2022r. wizytacji SP Branice oraz SP 

Włodzienin skierowali w ramach dyskusji pytania o przygotowanie placówki do 

funkcjonowania w roku szkolnym 2022/2023, ogólne dane o ilości uczniów, kadry oraz 

ewentualnych zagrożeniach  i tendencjach  najważniejszych problemach w funkcjonowaniu 

placówek. 

K.Kinal w odpowiedzi wskazał iż obecnie  w szkole jest 149 dzieci, kadra nauczycielska 18 

osób.  

Zauważył iż jest spora część dzieci  z poza gminy Branice co wynika z podejmowanych 

inicjatyw szkoły. Trwają prace – budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonano nowy dojazd 

dla służ ratunkowych. Wykonano w ramach projektu (marzec br.) modernizację kotłowni- 

zainstalowano 2 kotły na eko-groszek. Obecnie jest trwałość projektu i nie można tego 

zmienić co potwierdził Wójt.  

W tym miejscu wójt poprosił dyrektorów  o dokładna analizę Statutów szkół oraz zasad 

funkcjonowania w aspekcie zapewnienia tolerancji wśród uczniów. Apel ten jest wynikiem 

zgłoszeń samych uczniów jakie kierują do Wójta o możliwości dyskryminacji uczniów          

z uwagi na kolor włosów, ubioru itp. 

Nawiązując do wizytacji radni podjęli dyskusje dotyczącą kosztów obiadów. Obecnie koszt  

obiadu to 3,50zł. W. Chuchla zapytał czy  taka cena jest wystarczająca, czy obiady są 
pełnowartościowe.  

W odpowiedzi I.Kopaniecka wskazała że cena nie świadczy o jakości obiadów które są 
pełnowartościowe, kontrolowane i zgodne z ustalonym jadłospisem. Z uwagi na obecny 

wzrost cen     i usług najprawdopodobniej cena ulegnie zmianie i obiady będą droższe.  

W.Lenartowicz zapytał o ograniczenia w funkcjonowaniu świetlic wiejskich. 

I.Kopaniecka wskazała że obecna sytuacja wpłynie na funkcjonowanie świetlic wiejskich 

również  w zakresie wynajmu. Będzie to niebawem przedmiotem planowania przy ustalaniu 

budżetu na 2023 w którym to procesie również będą uczestniczyć radni.   W ramach dyskusji 

poruszano temat formy ograniczeń, ponoszenia kosztów  utrzymania świetlic oraz kosztów 

wynajmu. Rozpatrywane są  kwestie ograniczenia wynajmu świetlic z ogrzewaniem 

węglowym- dla przykładu I.Kopaniecka wskazała że wynajem takiej świetlicy  to 

konieczność ogrzewania nie tylko dnia wynajmu ale dnia poprzedzającego. Przy obecnej 

stawce 1 tony węgla (4 tyś zł) pobierana jest opłata za wynajem 250zł co nijak nie pokrywa 

kosztów. S.Baca również wskazał iż niebawem przed urzędem i radą w wielu aspektach czas 

trudnych decyzji, ograniczeń i wzrostu opłat. Domknięcie budżetu 2023 będzie bardzo 

trudne. Najważniejszym zadaniem to utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców, utrzymanie 

normalnego funkcjonowania placówek oświatowych.  

W.Chuchla wskazał że stowarzyszenia które korzystają z dotacji same winne ponosić koszty 

działalności jak np. ZIARENKO. W odpowiedzi Wójt wskazał że koszty są po stronie urzędu               

a funkcjonowanie placówki ocenia bardzo dobrze. 



 

c) 

Sprawozdanie z zakresu działania  Publicznego  Przedszkola      Branicach                                           
z oddziałami zamiejscowymi w  Bliszczycach i Wysokiej rok szkolny 2021/2022 

 
Publiczne Przedszkole  w  jako jednostka budżetowa  działa w oparciu o plan finansowy 

zatwierdzony przez  Radę Gminy w Branicach. Organem prowadzącym Przedszkole jest  

Urząd Gminy . Podstawą gospodarki finansowej przedszkola  jest budżet, czyli  Plan  

Dochodów i Wydatków na dany rok kalendarzowy. Placówka otrzymuje środki pieniężne   w 

kwotach wynikających  z Planu Finansowego przedszkola  na wydatki bieżące i majątkowe 

Do Przedszkola w Branicach uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022  ,95   dzieci , 

które są podzielone na cztery grupy 

I grupa  3 letnie  ,  II grupa - 4-  letnie  , III grupa dzieci 5 letnie, 

 grupa  dzieci 6letnie . 

W Przedszkolu jest zatrudnionych czynnie pracujących : 

• czterech nauczycieli w tym  nauczycieli 3 dyplomowanych,                              

1 n-l kontraktowy, 

• dyrektor Przedszkola( nauczyciel dyplomowany) 

• nauczyciel logopeda na 7 godz.(n-l dyplomowany), 

• nauczyciel jęz. angielskiego na 4 godz.,  nauczyciel mianowany  zatrudniony 

na zastępstwo za nauczyciela będącego na urlopie macierzyńskim 

• katecheta na 1 godz. n-l dyplomowany 

• czterech  pracowników obsługi w tym osoba w ramach umowy  Powiatowym 

Urzędem pracy w Głubczycach 

• kucharki /2  etaty 

• robotnik gospodarczy/ 0,5 etatu 

• osoba zatrudniona do chłopca z orzeczeniem kształcenia specjalnego ,który 

wymaga stałej opieki ze względu na niepełnosprawność intelektualna             i 

fizyczną 
Kadra pedagogiczna posiada wysokie oraz pełne kwalifikacje  do pracy 

z dziećmi, ciągle się dokształcają i podnoszą swoje umiejętności.                              

W placówce  dodatkowo wdrożono w roku szkolnym 2021/2022   zajęcia z 

zakresu : 

• WWR 

• Terapia reki 

• Biofeedback 

Ponadto nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjnych oraz  pracy z 

dziećmi        z autyzmem , 

Przedszkole nasze zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim 

wychowankom, indywidualny rozwój dziecka wspomaga i ukierunkowuje zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem              i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze 

środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole  kształtuje i rozwija 

aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata poprzez stwarzanie warunków 

umożliwiających osiągnięcie przez wychowanków „gotowości szkolnej”. 

  W celu umożliwienia równego startu oraz wyrównania szans edukacyjnych,  wszystkie 

dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach : z jęz. angielskiego,  w zaj. muzyczno – 

tanecznych, zajęciach kulinarnych ,  plastycznych, teatralnych oraz zajęciach sportowo 

gimnastycznych organizowanych przez Przedszkole Współpracujemy  z różnymi instytucjami 

tj.: Straż Pożarna, Policja, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa organizując 

spotkania i wycieczki. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem im 

M.Nathana w Branicach dzięki czemu realizujemy wiele zadań przedszkola a przede 

wszystkim uczymy tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka chorego ,starego 



,upośledzanego. Dzieci uczestniczą we wspólnych uroczystościach /Jasełka, Bal 

przebierańców, lekcję  pokazowe, dni otwarte, akcje charytatywne / Pomoc dla Madzi, Pomoc 

dla Dawida, paczka dla Pupila.     W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej 

Przedszkole co roku wystawia Jasełka na świetlicy         w Branicach z okazji Dnia Babci i 

Dziadka integrując społeczność lokalną i promując Przedszkole. Czynnie  włączamy się także 

w organizację imprez gminnych np Niepodległości,  Mikołajkowo Świąteczny Kiermasz w 

Szkole w Branicach, Kiermasz  w Pałacu w Wysokiej, ze względu na pandemie nie wszystkie 

zaplanowane uroczystości sie odbyły. Od miesiąca sierpień nawiązano współprace               z 

Fundacja pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i dzieci posiadające orzeczenia                         

o niepełnosprawności uczestniczą w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego  Dbamy                        

o kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz upowszechniamy osiągnięcia dzieci w 

środowisku  biorąc udział w konkursach wokalnych, teatralnych i plastycznych 

organizowanych przez różne placówki osiągając tam wysokie miejsca. Swoje dokonania i 

przedsięwzięcia publikujemy w prasie lokalnej i na stronie facebook Przedszkola. Cyklicznie  

organizujemy plastyczne wystawki tematyczne w Realizujemy  szereg projektów 

edukacyjnych : min. ,,Bądź bezpieczny na drodze’’ – spotkania z policjantem,  zabawy     z 

matematyką,  ,,Dinek ucieka przed dymem’’ – profilaktyka antynikotynowa, ,,Kubusiowy 

przyjaciel natury’’,  ,,Biblioteka Przedszkolaka „ – całoroczny program czytania z udziałem 

Babć i Dziadków, ,, Książka w Podróży” – dzielenie się przyjemnością czytania. 

Znaczną część Budżetu   wydano na wynagrodzenia dla pracowników oraz  na zapewnienie 

podstawowych warunków do bieżącego funkcjonowania  :dostaw energii elektrycznej, 

energii cieplnej w sezonie grzewczym,  wody , wywozu odpadów komunalnych, zakup usług 

telekomunikacyjnych, (telefony, łącze internetowe), zakup materiałów biurowych, drobnego  

sprzętu  biurowego, eksploatacji       i konserwacji  sprzętu  drukarskiego i komputerowego, 

zakup środków czystości  oraz materiałów do bieżących napraw.  Przeprowadzono niezbędne 

przeglądy p. poż. i urządzeń na placach zabaw, ubezpieczono pomieszczenia przedszkola.       

W planie finansowym zabezpieczono również środki dla pracowników  na badania lekarskie 

wstępne i okresowe, środki ochrony indywidualnej  w ramach BHP.  Do przedszkola 

uczęszcza  dziecko z potrzeba kształcenia specjalnego w związku z tym w budżecie 

wyodrębniono   środki  na  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki. Dzieci  przez cały rok uczestniczyły w dodatkowych zajęciach logopedycznych oraz 

korekcyjno kompensacyjnych w celu usprawnienia zaburzonych funkcji rozwojowych. 

Znaczną część środków z tego działu wydano na wynagrodzenia dla nauczycieli a także 

zakupiono pomoce dydaktyczne, książki i klocki w celu usprawnienia zaburzonych funkcji 

głownie logopedycznych. 

W ramach budżetu do wszystkich  grup, oddziałów  zakupiono  pomoce dydaktyczne , 

zabawki i klocków edukacyjnych oraz wyodrębniono nowe miejsce na kancelarie 

przedszkola, zakupiono meble   w zabudowie w kuchni przedszkola. 

W ramach środków z ZFŚS  przeznaczonych na działalność socjalną :  zorganizowano 

wycieczkę do Wisły, wyjścia kulturalno –oświatowe połączone  kabaretem, koncertem              

i wspólną konsumpcją. Wypłacono świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą , udzielono 

zapomóg i pomocy materialnej pracownikom i emerytowanym pracownikom  Przedszkola. 

Obecnie przedszkole w Branicach jest czynne od 6.30 do 15.30 

Przedszkole  cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w nim  troska o dobro 

dziecka, atmosfera swobodnej zabawy i wspaniała  współpraca z rodziną. to przedszkole 

przyjazne dziecku   i rodzicom, dobrze przygotowujące dzieci do nauki w szkole, stwarza 

doskonałe warunki dla ich wszechstronnego rozwoju. 
 

 

d) 

Informacja dotycząca działalności Publicznego Przedszkola 
we  Włodzieninie  z oddziałem zamiejscowym w Dzbańcach. 

 



Publiczne Przedszkole  we Włodzieninie mieści się w tym samym budynku co Szkoła 

Podstawowa.  Do Przedszkola Publicznego we Włodzieninie  uczęszcza ok. 70 dzieci                     

z następujących miejscowości: z Włodzienina, z Kolonii Włodzienin, z Dzbanic Osiedla,          
z  Dzbanic wsi, z Posucic, z Wódki, z Jędrychowic, z Lewic, z Wojnowic,  Rogożan, z 
Nowej Cerekwi i z Zubrzyc.  Dzieci z sąsiednich miejscowości są dowożone przez rodziców 

bądź dojeżdżają do Przedszkola autobusem szkolnym.  Transport zabezpiecza Urząd Gminy                  

w Branicach. Przedszkole jest trzyoddziałowe. Jest to placówka bliska dziecku, jego rodzinie            

i lokalnej społeczności. Atutem naszego przedszkola jest jego kameralność  i rodzinny 

charakter.  Wnętrze jest estetyczne, sale zabaw dla dzieci są słoneczne, wyposażone                         

w nowoczesne meble. Przedszkole zapewnia dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, 

jest bezpieczne, atrakcyjne, oddziałujące na wyobraźnię, rozwijające twórcze myślenie 

dzieci. Wnętrze i otoczenie zapewniają dzieciom bezpieczne warunki pobytu. 

    W Przedszkolu zatrudnionych jest  pięciu nauczycieli w tym dyrektor Przedszkola   

czterech pracowników obsługi  / 2 woźne i dwie pomoce do dzieci     w grupie 2,5- 3 

latków/a także naucz.  jęz. angielskiego  w wymiarze 3/25, naucz. katecheta 2/22 oraz naucz. 

logopeda w wymiarze 5/22 

W ubiegłym roku szkol. 2021/2022  do przedszkola  uczęszczało 72 dzieci, na nowy 

2022/2023 rok szkolny zapisanych jest również 72 dzieci, które zostały podzielone   na III 

grupy wiekowe: I gr 3  – 4latków   23 dzieci, II gr. 4 – 5 latków – 25 dzieci, III gr. - 6 latki – 

24 dzieci. Baza lokalowa Przedszkola Publicznego we Włodzieninie  składa się z trzech sal 

dydaktycznych, gabinetu dyrektora -  który pełni rolę pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń 

gospodarczych  oraz holu, w którym znajdują się szatnie dla dzieci. Przedszkole we 

Włodzieninie   dysponuje również  kuchnią, w której funkcjonuje   punkt wydawania 

obiadów,  kupowanych w ramach cateringu w stołówce przy Szkole Podstawowej we 

Włodzieninie.    

W sąsiedztwie  Przedszkola Publicznego we Włodzieninie  znajduje się  ogródek 

przedszkolny.  W salach zajęć znajdują się kolorowe meble, stoliki i krzesełka dostosowane 

do wzrostu   i potrzeb dzieci pozwalające na realizację przyjętych zadań, zajęć i programów. 

Kąciki zainteresowań i atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej, twórczej zabawy. 

Dbamy o to aby w placówce pomimo skromnego budżetu przeprowadzać niezbędne remonty                       

i udoskonalenia, malujemy i odnawiamy sale dydaktyczne aby dzieci mogły przebywać w 

czystych i estetycznie utrzymanych pomieszczeniach. Stale czuwamy nad tym aby placówka 

nasza była otwarta na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci,  rodziców i środowiska 

przy jednoczesnej ich współpracy. Odpowiadając na potrzeby rodziców i w związku ze 

zwiększającą się liczbą przyjmowanych dzieci do przedszkola została powiększona sala 

starszaków. Tym samym grupa starszaków mogła być powiększona o dodatkową liczbę 
dzieci. Pozwoliło to na uatrakcyjnianie prowadzonych zajęć m.in. rytmiki, angielskiego i 

zajęć dydaktyczno wychowawczych. Umacniamy więź rodzinną poprzez organizowanie 

spotkań, uroczystości przedszkolnych wspólnych wycieczek i pikników rodzinnych. 

Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze.   

Z czynnym udziałem nauczycieli, dzieci i rodziców oraz środowiska lokalnego zostały 

przeprowadzone następujące spotkania, uroczystości, imprezy oraz wydarzenia przedszkolne:  

 Dzień otwarty dla dzieci nowoprzyjętych 

 Uroczyste pasowanie na przedszkolaka  

 Spotkanie z „Człowiekiem orkiestrą” 

 Spotkanie z Panem Policjantem 

 „Dzień jabłka” 

 „Dzień papieski” – występ w Kościele parafialnym. 

 Świąteczna sesja fotograficzne 

 „Mały Polak Przedszkolak” 

 Konkurs na ozdobę choinkową 
 Spotkanie z Mikołajem 

 Udział w konkursie na świąteczną kartkę 



 „Jasełka”- przedstawienie w Kościele parafialnym. 

 Bal karnawałowy 

 Wizyta w bibliotece szkolonej 

 Pierwszy dzień wiosny- spotkanie z Panią wiosną 
 Światowy Dzień świadomości autyzmu 

 Spotkanie z panią Aleksandrą Dziaczyszyn – świat książki 

 „Teatrzyk „Szkoła Pana Kleksa” 

 Dzień dziecka „Kraina smerfów” 

 Pożegnanie starszaków 

 Wycieczka do Alpakalandii 

 Warsztaty kulinarne „Master Chef Junior” 

 

Przedszkole nasze zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim 

wychowankom. Indywidualny rozwój dziecka wspomagamy i ukierunkowujemy  zgodnie            

z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi  umożliwiając osiągnięcie 

przez dziecko „gotowości szkolnej”. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego, co podnosi poziom ich umiejętności, poziom nauczania i 

doskonali ich warsztat pracy. W celu umożliwienia równego startu oraz wyrównania szans 

edukacyjnych, wszystkie dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach : z jęz. angielskiego, w 

zaj. muzyczno – tanecznych, zajęciach kulinarnych ,,Kuchcikowo”,  plastycznych i 

teatralnych organizowanych przez Przedszkole. W Przedszkolu prowadzone są także zajęcia 

w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej  w ubiegłym roku szkol. taką pomocą było 

objęte jedno dziecko.  Przedszkole umożliwia dzieciom kontakt ze sztuką zapraszając 

artystów. W tym roku nasi wychowankowie mieli możliwość oglądania spektaklów 

teatralnych  w placówce.  Współpracujemy także z różnymi instytucjami tj.: Straż Pożarna, 

Policja, Biblioteka, Ośrodek zdrowia, Szkoła Podstawowa, organizując wspólnie spotkania,  

wycieczki, lekcję  pokazowe, dni otwarte, jasełka.  W ramach działań na rzecz społeczności 

lokalnej przedszkole przygotowało występ ku pamięci Świętego Jana Pawła II oraz 

wystawiło Jasełka, w których aktorami byli rodzice ze swoimi dziećmi. Przedstawienia 

odbyły się w kościele parafialnym we Włodzieninie. Dbamy o kształtowanie pozytywnego 

wizerunku oraz upowszechniamy osiągnięcia dzieci w środowisku  biorąc udział w 

konkursach wokalnych, teatralnych  i plastycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim organizowanych przez różne placówki osiągając tam wysokie miejsca. Swoje 

dokonania i przedsięwzięcia oraz osiągnięte sukcesy  publikujemy w prasie lokalnej, w 

mediach społecznościowych Facebook oraz organizując wystawki tematyczne w Ośrodku 

Zdrowia we Włodzieninie. Realizujemy  szereg projektów edukacyjnych : min. ,,Bądź 
bezpieczny na drodze’’ – spotkania z policjantem, ,Jestem małym strażakiem „ - spotkania ze 

strażakiem, ,,Mały Polak przedszkolak”- uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego, 

Światowy Dzień Książki” spotkanie z pracownikiem Publiczne Biblioteki w Branicach,  

,,Dinek ucieka przed dymem’’ – profilaktyka antynikotynowa. W przedszkolu realizujemy 

zajęcia mające na celu propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Bierzemy udział w 

akcjach  charytatywnych wspierających chorych „Przyjaciół przedszkola” oraz uchodźców z 

Ukrainy.  

Aby móc efektywnie pracować na rzecz dzieci, przedszkole współpracuje  z 

rodzicami: 

- spotkania adaptacyjnym, zebrania organizacyjnym 

- spotkania indywidualne, 

- pomoc rodziców przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, 

- dostarczanie materiałów dydaktycznych,  

- pomoc rodziców w pracach remontowych w przedszkolu oraz na placu zabaw, 

- pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych, 

- pomoc i udział w sesjach fotograficznych organizowanych na rzecz wsparcia przedszkola 



W ramach modernizacji przeprowadzono  niezbędny remont w ganku przedszkola, 

powiększono salę starszaków,  wymieniono stare  oświetlenie na energooszczędne,  

pomalowano ściany w salach, wzbogacono sale o bajkowe dekoracje oraz zakupiono ze 

środków zebrach podczas Jasełek, sesji fotograficznych dwa odbiorniki telewizyjne do 

maluchów oraz średniaków. Zakupiono również stojak na telewizor, który pozwala 

wzbogacić organizowane przez przedszkole dla społeczności lokalnej uroczystości o 

dodatkowe walory wizualne i słuchowe. Z wykorzystaniem telewizora można w przedszkolu 

przeprowadzać atrakcyjniejsze zajęcia , wzbogacone o programy edukacyjne. 

 Przeprowadzono także modernizacje ogródka przedszkolnego. Wiedząc jak ważną rolę 
odgrywa pobyt dziecka na świeżym powietrzu, plac zabaw  w okresie wakacyjnym został  

powiększony i poddany gruntownej modernizacji. Dzięki uprzejmości Gminy nasz plac 

zabaw wzbogacił się o karuzelę i huśtawki.  Nadal rozwijamy, modernizujemy ścieżki 

edukacyjne: mini tor przeszkód, ścieżka zdrowia, mini ogródek z doborem ciekawych roślin ( 

dokupujemy nowe rośliny), po to aby dzieci mogły same działać, doświadczać i obserwować 
wzrost roślin i zmiany w przyrodzie oraz domek edukacyjny, który zaspokoi ciekawość, 
rozbudzi dziecięce zainteresowania i talenty,  umożliwi obserwacje przyrodnicze oraz będzie 

inspiracją do licznych zabaw. Aktywność dzieci na świeżym powietrzu jest dla nas bardzo 

ważna dlatego sukcesywnie co roku będziemy podejmować działania na rzecz doposażenia  

placu zabaw w bezpieczne urządzenia dostosowane do wieku wychowanków. Większość 
prac przy modernizacji i wymianie ogrodzenia wykonali pracownicy Urzędu Gminy, jednak 

nieoceniona pomocą wykazali się także rodzice i dziadkowie  naszych wychowanków którzy 

nie szczędząc swojego czasu bardzo chętnie  i  licznie pomagali  w wielu pracach.  

 

Nasze priorytety i plany na przyszłości to: 
 

• w szerszym stopniu wykorzystywać sprzęt do prezentacji multimedialnych podczas 

zajęć z dziećmi, podczas spotkań z rodzicami oraz w czasie doskonalenia nauczycieli         

i pracowników 

• optymalny rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i potrzebami 

• rozwój twórczości i zainteresowań dzieci 

• wspomaganie wychowawczej roli rodziny  

• włączyć do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programy multimedialne,  

• doposażać sale zabaw w nowoczesne  pomoce dydaktyczne i zabawki,  

• utworzyć gabinet terapeutyczny dla nauczycieli specjalistów – logopedy, pedagoga 

specjalnego, nauczyciela zajęć indywidualnych i gimnastyki korekcyjnej.  

• Przygotowywanie dzieci do skutecznego funkcjonowania na kolejnych etapach 

edukacji 
Dyskusja. 

W ramach dyskusji P.O Dyrektora przedszkola J.Domańska wskazała że  obecnie w przedszkolu jest 

73 dzieci z czego 23 z poza gminy Branice co jest zasługa akcji informacyjnych. Zauważyła 

zagrożenia w postaci zmniejszenia etatów w przyszłym roku. Również wzrost kosztów ogrzewania, 

energii elektrycznej jest sporym obciążeniem dla przedszkola. 

 

 

e) 

Sprawozdanie z działalności Katolickiego Przedszkola Sióstr Maryi Niepokalanej                                                     
im. św. Jana Pawła II w Branicach w roku szkolnym 2021/2022 

 

Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego, realizując podstawę programową w oparciu o program 

wydawnictwa WSiP Planeta dzieci, autorzy: Barbara Dankiewicz, Beata Gawrońska, Iwona 

Jabłońska- Gabrysiak, Emilia Raczek.,a w pracy i podejściu do dzieci czerpiemy z bogactwa 



pedagogiki M. Montessori. Placówka zatrudnia czteroosobową wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, jednego pracownika administracji oraz czterech pracowników obsługi.  

Zatrudnione są także nauczycielki, które prowadzą zajęcia dodatkowe takie jak:  katecheza, 

język angielski, logopedia, zajęcia rytmiczno- muzyczne. Kadra posiada odpowiednie 

wykształcenie do pracy z dziećmi, sukcesywnie też doszkala się i podnosi  swoje 

kwalifikacje. Nasza kuchni bazuje na zdrowym odżywianiu, jadłospisy są ustalane  

w porozumieniu z dietetykiem. Na rok bieżący zaplanowane są również szkolenia dla kadry 

oraz warsztaty dla dzieci i rodziców, min. odnośnie właściwego odżywiania. 

W naszej pracy zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci ze szczególną troską o ich 

bezpieczeństwo; wspomagamy indywidualny rozwój dziecka  i ukierunkowujemy zgodnie  

z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji do otoczenia. 

Kształtujemy aktywność oraz rozbudzamy ciekawość światem nauki stwarzając warunki 

umożliwiające osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej. W praktyce są to różnorodne 

zajęcia, bogate w środki dydaktyczne oraz praktyczne, spacery po okolicy i w interesujące 

miejsca aby dzieci nie tylko mogły zaobserwować otaczającą nas przyrodę, ale także 

poszerzać wiedzę przyrodniczą. W ciągu roku odbywają się teatrzyki, a także zajęcia 

teatralne z udziałem dzieci na scenie; organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, 

przedstawicielami różnych zawodów. Regularnie odbywają się zajęcia rytmiczno – muzyczne 

z wykorzystaniem różnych instrumentów, w które sukcesywnie Przedszkole jest doposażane. 

Od wielu lat w naszej pracy i indywidualnym podejściu do każdego wychowana jest metoda 

Montessori,  

z której elementów konsekwentnie korzystamy i wykorzystujemy w rytmie naszego dnia. 

Sale są wyposażone w oryginalne montessoriańskie materiały, które na bieżąco w zależności 

od potrzeb, są uzupełniane. W tym roku również zdecydowaliśmy się wprowadzić 
pedagogiczną: „Migasz ty migam ja miga cały świat”, która już cieszy się dużym 

zainteresowaniem oraz zaangażowaniem wśród naszych dzieci. Dbamy o rozwój fizyczny 

dzieci przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu w naszym 

ogrodzie przedszkolnym. W tym celu również poszerzyliśmy nasze zajęcia gimnastyczno 

ruchowe podejmując współpracę ze świetlicą Ziarenko w naszej Gminie, gdzie korzystamy z 

różnych sprzętów, a także z Sali doświadczania świata. Obejmujemy również troską  rozwój 

duchowy przedszkolaków poprzez celebrację różnych wydarzeń i świąt w ciągu całego roku 

liturgicznego. Dzieci uczestniczą w uroczystych Eucharystiach i modlitwach rozwijając 

swoją wrażliwość na sprawy wiary. Szczególnie uroczyście obchodzimy Dzień św. Jana 

Pawła II Patrona naszego przedszkola. Dodatkowo dzieci regularnie uczestniczą w zajęciach 

z j. angielskiego, kulinarnych oraz plastycznych. Współpracujemy z różnymi instytucjami na 

terenie naszej Gminy jak i poza nią, tj: Straż Pożarna, Policja, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, 

Gabinet Stomatologiczny, Szkoła Podstawowa, Terapia Zajęciowa na terenie naszego 

Szpitala,  Świetlica środowiskowa „Ziarenko”, Nutri Med. – centrum dietetyczne – Wrocław, 

Polskie Centrum Montessori. Dzieci uczestniczą we wspólnych uroczystościach: Jasełka, 

Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Piknik Rodzinny. W minionym roku braliśmy udział  

w międzynarodowym projekcie czytelniczym: Magiczna moc Bajek II edycja, w tym roku 

będzie kontynuacja – edycja III; kolejny projekt Piękna Nasza Polska Cała. W roku bieżącym 

dodatkowo „Idź ty lepiej Koziołku szukać swego Pacanowa” oraz Aniołkowe granie 

obejmujące współpracę z Domem Dziecka, mające na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby 

innych.  

Aktualnie zostały utworzone dwa oddziały: I grupa 3 i 4 latki, II grupa 5 i 6 latki. Przedszkole 

w czerwcu 2022r. opuściło 18 absolwentów. Staramy się czynnie,  

w miarę naszych możliwości uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym, współpracując 

ze wszystkimi instytucjami użyteczności społecznej, pomagając także  w pracach komisji 

egzaminacyjnych na terenie gminy.   

Braliśmy  też udział w programie pt. ,,Czyste powietrze wokół nas” ,  

Międzynarodowym Projekcie czytelniczym: „Magiczna moc bajek” oraz „Piękna Nasza 

Polska Cała.” 



Działalność przedszkola jest finansowana z dotacji przedszkolnej otrzymywanej  

z budżetu państwa. Dzięki samozaparciu dyrektora placówki i szukaniu we własnym 

zakresie sponsorów,  w tym roku również, po uzyskaniu grantu ze Stowarzyszenia Hilton 

przeprowadzono modernizację placówki. Sale dydaktyczne przeszły gruntowny remont,  

w tym wymianę grzejników, cyklinowanie podłóg, malowanie oraz wyposażenie w nowe 

meble, dywany, środki dydaktyczne, zabawki. Przeprowadzono modernizację Placówki, oraz 

remont klatki schodowej oraz pomieszczenia obróbki warzyw,  

a także  cyklinowanie podłóg w żłobku. Na powierzchni całej klatki schodowej wymieniono 

schody. Na pierwszym piętrze powstał gabinet logopedyczny oraz sala Montessori. 

Środki przekazywane przez rodziców na fundusz Rady Rodziców wykorzystywane są 
celowo, przy  ścisłej współpracy z Radą Rodziców z tych środków zakupujemy np. prezenty 

dzieciom na: Dzień św. Mikołaja oraz „Zajączka” a także dofinansowujemy wycieczkę na 

koniec roku. 

Zapewne nie jest to wyczerpująca informacja o działalności przedszkola, gdyż każdy 

dzień obfituje w jakieś wydarzenia, dla nas pracujących wydawałoby się normalnych, 

prozaicznych, o których często się nie pamięta. O dobrej pracy przedszkola może świadczyć 
fakt, że nasza placówka jest dobrze postrzegana przez najważniejszych naszych 

sprzymierzeńców- dzieci i ich rodziców. 
 

 

 

 

f)  

Sprawozdanie z prowadzenia Placówki wsparcia dziennego „Ziarenko” w Branicach: 
 

1. Opis prowadzonej działalności: 
 

a) Pełna nazwa placówki  
Placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego Ziarenko 

 
b) Dni i godziny otwarcia placówki:  

Poniedziałek, wtorek,  środa, Czwartek, piątek w godzinach 13.00-
17.00 Poniedziałek – piątek /w dni wolne od szkoły 9.00 – 13.00 

 
c) Opis oferty Placówki 

 

Placówka Ziarenko istnieje od 2010r. i działa z ramienia Stowarzyszenia Immaculata, 

którego misją jest troska o młodego człowieka. Poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych, 

edukacyjnych           i rekreacyjnych, udzielanie korepetycji, organizowanie wjazdów na 

kolonie letnie, przeprowadzanie          w okresie wakacji Nie obozowego Lata, a w czasie ferii 

akcji Zima w Miasteczku Miłosierdzia, przeprowadzanie akcji okolicznościowych tj. 

andrzejek, mikołajek, zabawy karnawałowej, Dnia Patrona itp. otaczamy troska 

wychowawczo - opiekuńczą młodego człowieka dbamy o jego rozwój osobowościowy, 

emocjonalny, psychiczny, fizyczny oraz duchowy. 
 

W roku szkolnym 2021 - 2022 w placówce odbywały się następujące zajęcia 

tematyczne, specjalistyczne i rekreacyjne oraz zostały udzielane korepetycje z języka 

angielskiego, niemieckiego           i matematyki. 
 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza pobytu dziennego ‘’Ziarenko’’ oferuje zajęcia 

edukacyjne, muzyczne, sportowe, rekreacyjne, oraz specjalistyczne jako twórcze 

zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat   z terenu Gminy 

Branice. Zadanie wspierania dziecka które po szkole jest powierzone opiece w naszej 



placówce podejmujemy przy współpracy z rodzicami jako opiekunami prawnymi dzieci. 

Działania placówki zmierzają ku temu by wesprzeć rodziców ‘ziarenkowiczów” w ich 

obowiązkach opiekuńczych wychowawczych i edukacyjnych.  
Zatem priorytetem w placówce jest wszech pojęta pomoc dzieciom poprzez prowadzenie 

zajęć takich zajęcia gimnastyczno korekcyjne a także pomoc w nauce języka niemieckiego i 

angielskiego, Dzieci w Ziarenku otrzymują pomoc przy nauce, powtórkach z lekcji ,przy 

odrabianiu zadań domowych oraz przygotowywaniu się do kartkówek sprawdzających 

wiedzę czy też innych form sprawdzających umiejętności i wiedzę ucznia. Wszystkie nasz 

oddziaływania na rzecz ‘dobra dziecka’ pozwalają mu wzrastać i osiągać małe i duże sukcesy 

w sferze intelektualnej, fizycznej ale  i duchowej. Dzieci wspomagane przez oddziaływania 

wychowawcze wzrastają a zarazem kształtują swoją osobowość              i poczucie wartości. 

W skład zajęć proponowanych w placówce wchodzą: 
 

1. Zajęcia specjalistyczne: 

Pierwsze półrocze: 
 

• „Sieciaki” - zajęcia grupowe - zajęcia cykliczne prowadzone raz w 

tygodniu. Zajęcia o tym jak bezpiecznie i dobrze poruszać się przez 

dzieci po internecie. Dzieci w czasie zajęć korzystania z internetu. 

Poprzez zabawę z dziećmi można było pokazać jakim dobrem jest 

internet i jak właściwie korzystać zw stron www.  
• Zajęcia korekcyjne – indywidualne i grupowe - mające na celu 

rozwijanie sprawności ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia 

oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie podczas 

rywalizacji.  
 

Drugie półrocze:   
• „Sieciaki” - zajęcia grupowe - zajęcia cykliczne prowadzone raz w 

tygodniu. Zajęcia o tym jak bezpiecznie i dobrze poruszać się przez 

dzieci po internecie. Dzieci w czasie zajęć korzystania z internetu. 

Poprzez zabawę z dziećmi można było pokazać jakim dobrem jest 

internet i jak właściwie korzystać zw stron www.  
• Zajęcia korekcyjne – indywidualne i grupowe - mające na celu 

rozwijanie sprawności ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia 

oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie podczas 

rywalizacji.  
2. Zajęcia edukacyjne: 

 
Język angielski – uczenie się współpracy, akceptacji innych i siebie, wywarzanie atmosfery 

zaufania, kształtowanie otwartości w grupie i wrażliwości na innych, kształtowanie 

umiejętności kreatywnego podejścia do języka angielskiego. Wytwarzanie więzi grupowej, 

przekazanie nowych możliwości nauk angielskiego, nabranie pewności siebie, odreagowanie 

napięć i zastosowanie nowej wiedzy i umiejętności w nowych sytuacjach  
• Zajęcia kulinarne - zajęcia w czasie których dzieci mogły 

poeksperymentowa w dziedzinie kulinarnej, zdobyć wiedzę na temat 

zdrowego sposobu odżywania i poczęstować całość grupy  
tym co udało się zdziałać w kuchni. 

 

Drugie półrocze:  
• Język angielski – uczenie się współpracy, akceptacji innych i siebie, 

wywarzanie atmosfery zaufania, kształtowanie otwartości w grupie i 

wrażliwości na innych, kształtowanie umiejętności kreatywnego 



podejścia do języka angielskiego. Wytwarzanie więzi grupowej, 

przekazanie nowych możliwości nauki angielskiego, nabranie 

pewności siebie, odreagowanie napięć i zastosowanie nowej wiedzy i 

umiejętności w nowych sytuacjach  
• Zajęcia kulinarne - zajęcia w czasie których dzieci mogły 

poeksperymentowa w dziedzinie kulinarnej, zdobyć wiedzę na temat 

zdrowego sposobu odżywania i poczęstować całość grupy tym co udało 

się zdziałać w kuchni. 
 

3. Zajęcia rekreacyjne: 

 

• Zajęcia plasyczne– ma na celu rozwijanie wyobraźni, fantazji i zmysłu 

plastycznego, rozwijanie poczucia piękna, estetyki, twórczego 

spojrzenia na życie, kształtowania zmysłu obserwacji, kształtowanie 

postawy szacunku do życia, kształtowanie umiejętności odkrywania 

piękna i sensu życia. Poznawanie różnego rodzaju technik 

plastycznych, kształtowanie umiejętności łączenia ze sobą różnych 

technik, umiejętność planowania swojej pracy, kształtowanie 

odpowiedzialności za wartość życia, pobudzenie kreatywności; 

potrzeba tworzenia. Nauka utrzymania porz ą dku w czasie zaj ęć , 
nauka współdziałania w grupie , rozwijanie umiejętności manualnych 

oraz odkrywanie wartości życia własnego i innych.  
• Zajęcia sportowe – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, 

motywacji do działania i osiągnięcia wyznaczonych celów, 

kształtowanie higieny zdrowego życia i dbanie o ruch fizyczny i 

kondycje własnego organizmu. Zdobywanie wiedzy na temat zasad gry 

w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa stołowego i innych gier sportowych, 

nabywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Zdobycie wiedzy na 

temat gier sportowych, ukształtowanie zdrowego stylu życia, 

zdobywanie umiejętności sportowych w poszczególnych dziedzinach 

sportowych. 
 

 Zajęcia muzyczne – nauka tańca w Sali tanecznej



 
 

• Filmowe popołudnie – zajęcia mają na celu rozwinięcie twórczego 

myślenia, poznanie ciekawych historii i osób, a także wprowadzają 
element rekreacji. 

 
Drugie półrocze:  

• Zajęcia plastyczne– kształtowanie poczucie estetyki, podkreślanie 

indywidualnych zalet poprzez pracę w grupie, oraz kształtowanie 

umiejętności współpracy w grupie. Poznanie nowych technik 

plastycznych, zapoznanie się z różnymi materiałami plastycznymi i 

kształtowanie zdolności korzystania z różnych materiałów i metod 

plastycznych. Kształtowanie umiejętności łączenia różnych technik 

plastycznych, kształtowanie samooceny poprzez ocenę własnych prac 

wykonanych w trakcie zajęć.  
• Zajęcia muzyczne – kształtowanie pozytywnej postawy wobec 

aktywności ruchowej, rozwijanie twórczego myślenia, kształtowanie 

otwartości w grupie, wrażliwości dla innych i kształtowanie 

umiejętności wzajemnego słuchania. Opanowanie rytmicznego 

poruszania się, rozwijanie umiejętności pracy w zespole, poznanie 

podstawowych terminów muzycznych. Kształtowanie słuchu 

muzycznego, nauka śpiewania, solo, grupowo i na głosy, rozumienie 

siebie i innych poprzez muzykę i odgadywanie uczuć zawartych w 

kompozycjach muzycznych.  
• Zajęcia sportowe – kształtowanie sprawności ruchowej, kształtowanie 

umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności dbania 

o własną kondycję fizyczną i kształtowanie motywacji i silnej woli 

oraz wytrwałości. Zdobywanie wiedzy na temat zasad gry w piłkę 
nożną, siatkową, koszykową, tenisa stołowego i ziemnego oraz innych 

gier grupowych, pozyskanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. 

Zdobywanie umiejętności sportowych w poszczególnych dziedzinach      

i dyscyplinach sportowych oraz nauka współpracy w grupie, 

umiejętność przegrywania i wygrywania podczas zawodów 

sportowych.  
 

W Placówce prowadzone jest dożywianie dzieci poprzez organizowanie 

podwieczorków/drugich śniadań. Przez cały rok 2019, wyłączając sierpień jako 

miesiąc urlopu - zostało wydanych 4 880 podwieczorków/drugich śniadań,   w których 

łącznie wzięło udział około 5550 beneficjentów. 



 

d)  Zrealizowane akcje w ciągu roku szkolnego. 

 

W trakcie roku 2021 zostały zorganizowane:  
• Przyjęcie dla gości tj. dzieci z Plcówki w Opolu  (naszej drugiej placówkami) 

w ramach współpracy pomiędzy placówkami 
• Zorganizowanie projektu Talent za talent” której współorganizatorem była 

Placówka „Ziarenko” warz z SVC z Krnova  
• wspólne świętowanie wigilii Bożego Narodzenia w Ziarenku wraz z 

zaproszonymi Gośćmi z Czech z SVC Krnov 
• Dzień wolontariatu połączony ze wspólnym świętowaniem wigilii Bożego 

Narodzenia w Ziarenk 

• Przyjęcie gości z Czech 30 osobowa grupa młodych uczestników projektu 

Polsko Czeskiego. 

• Wyjazd rowerowy do Krnowa do placówki „středisku volného času Krnov” 30 

osobowa grupa młodych uczestników projektu Polsko Czeskiego „Aktywni 

ambasadorzy sąsiedztwa Polsko - Czeskiego Branice/ Krnów”  
• Dzień dziecka w Ziarenku  

  
• Wyjazd rowerowy do Krnowa do placówki „středisku volného času Krnov” 30 

osobowa grupa młodych uczestników projektu Polsko Czeskiego „Aktywni 

ambasadorzy sąsiedztwa Polsko - Czeskiego Branice/ Krnów” spływ kajakiem 

oraz ivent na granicy Polsko Czeskiej  
 

• Urodziny Ziarenka 
 

 

e) Krótka charakterystyka pomieszczeń, wyposażenia 

 

 W skład placówki wchodzi: 

 Biuro 10,30 

 Salka nauki 3,70 x (346 + 50 = 396) 3,96 = 14,65 

 Korytarz (500 + 210) 710 x 1,94 = 13,70 

 Łazienka (1,20 x 1,30 = (1,56) + (1,60 x 1,40 = 2,24) 

 Męska 1,56 + 2,24 = 3,80 

 Damska 4,67 

 



  

 

 
 
 

 

 Brudownik 2,62 x 1,19 = 3,11 

 Sala jadalna 6,19 x 7,10 = 43,94 

 Kuchnia 2,60 x 3,27 = 8,50 

 Salka zabaw 2,38 x 4,48 = 10,66 
 

 

Placówka dysponuje odpowiednimi materiałami edukacyjnymi. Posiada także 

odpowiedni sprzęt potrzebny do realizacji zajęć specjalistycznych, rekreacyjnych jak i 

edukacyjnych. 
 
2. Przeprowadzone akcje w czasie wakacji i ferii: 
 

a) Nazwa akcji: Zima w Miasteczku Miłosierdzia 

 

 

b) Opis podjętych działań: zimowisko dla dzieci odbywające się na terenie placówki. 

Codziennie odbywały się 2 bloki tematyczne związane z możliwością rozwijania 

różnych talentów (sportowych, kulinarnych, muzycznych, tanecznych). Było 

przygotowane drugie śniadanie.  
c) Liczba uczestników: 30 uczestników 

 
d) Liczba pracowników i wolontariuszy prowadzących akcję: 2 pracowników i 3 

wolontariuszy 

 

 

e) Opis podjętych działań – zajęcia odbywały się na terenie Republiki Czeskiej w 
Krnovie. Był dwa bloki tematyczne w czasie których dzieci i młodzież zdobywała 
nowe umiejętności sportowe i społeczne. W ramach wprowadzenia w bezpieczne 
wakacje – odbyło się spotkanie z panem policjantem, który przygotował prelekcje na 
ten temat. Wesołe Clowny zorganizowały zabawne spotkanie dla dzieci, gry i zabawy 
integracyjne. Odbyło się też ognisko w ramach integracji z grupą Czeską.  

f) Liczba uczestników: 15 

 

g) Liczba pracowników i wolontariuszy prowadzących akcję: pracowników: 2,  
wolontariuszy: 5 

 

4. Liczba wolontariuszy związanych z placówką i z akcjami od 2018 roku  

a) 16 wolontariuszy 

5. Zrealizowane zadania publiczne: 
 

a) Nazwa/tytuł projektu: nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania 
 

b) Numer umowy: 1/EU-PP/2022 



  

 

 

c) Z jaką jednostką samorządową podpisana?  
Umowa podpisana z Gminą Branice reprezentowaną przez Sebastiana Baca – Wójta 

Gminy. 
 

d) Data podpisania umowy: 04.03.2022 

 
e) Termin realizacji zadania: 01.02.2022 – 31.12.2022 

 

f) Kwota dofinansowania: 35.000,00 zł. 

* Rozwiązanie umowy 31.12. 2022 

 

6. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w placówce przez organy administracji 

publicznej w okresie sprawozdawczym: 
 
Organ kontrolujący:  

a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Głubczycach 

Przedmiot kontroli:  
 27.07.2022 ocena bieżącego stanu sanitarnego wypoczynku 

zimowego w Placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 

dziennego Ziarenko 

 

6. Część finansowa:  

 

Rok 2022 
 

  Wydatki placówki 
Wydatki placówki 

  

  

Ziarenko pokryte 
  

  

Ziarenko pokryte ze Suma wydatków 
 

 

Rodzaj wydatku ze środków 
 

 

środków Urzędu placówki Ziarenko 
 

  

własnych 
 

  

Gminy Branice 
  

  

Stowarzyszenia 
  

     

      

 materiały biurowe,     

 edukacyjne, sprzęt 2 000,00 zł 0,00 zł 2 000,00 zł  

 sportowy     

 dożywianie 6 000,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł  

      

 środki czystości 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł  

      

 wyposażenie placówki 70 000,00 zł 0,00 zł 70 000,00 zł  

      

 Wynagrodzenie kierownika 13 587,00 zł 19 023,00 zł 32 610,00 zł  

      



  

 

 wynagrodzenie 
11 191, 00 zł 15 977,00 zł 27 168 

 

 

wychowawcy 
 

     

      

 Wynagrodzenie księgowej 3 000,00 zł 0,00 zł 3 000,00 zł  

      

 Telefon 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

      

 wycieczki, kolonia 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł  

      

 Koszty wolontariatu 0,00 zł 0,00 zł 00,00 zł  

      

 pozostałe koszty świetlicy 3 100,00 zł 0,00 zł 3 1000,00 zł  

      

 SUMA wydatków 110 878,00 zł 35 000,00 zł 145 878,60 zł        
 

 
 

Tabela w porównaniu z rokiem poprzednim pokazuje, że wydatki z roku na rok wzrastają,                          
a spowodowane to jest rozwojem Ziarenka oraz inflacją. Zwiększamy atrakcyjność zajęć w 

placówce oraz w czasie różnych form wypoczynku w ferie zimowe oraz wakacje. Stawiamy 

na rozwój młodego człowieka tj. na cały potencjał i samodzielność. Inwestujemy w 

wyposażenie placówki, potrzebny sprzęt    i materiały, ale także w ludzi i ich podnoszenie 

kompetencji. 
 

Ad.12 
Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2022r. 

 

Tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r. 

            

Dz. § Treść Plan Wyk. % 

1 2 3 4 5 6 

A Dochody bieżące 

010   Rolnictwo i łowiectwo 931 242,56 931 242,56 100,00% 

  0960 

Wpływy z otrzymanych, 

spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej 

5 000,00 5 000,00 100,00% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

926 242,56 926 242,56 100,00% 



  

 

600   Transport i łączność 24 000,00 32 364,61 134,85% 

  0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 16 081,54 201,02% 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 283,07 X 

  2320 

Dotacja celowa otrzymana z 

powiatu na zadanie bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego  

16 000,00 16 000,00 100,00% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 312 000,00 172 793,78 55,38% 

  
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 310 000,00 172 150,68 55,53% 

0920 Pozostałe odsetki  2 000,00 643,10 32,16% 

750   Administracja publiczna 299 709,01 257 482,21 85,91% 

  960 

Wpływy z otrzymanych, 

spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej 

0 0 x 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0 22 755,01 x 

  2057 

Dotacja celowa w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

189 272,00 189 272,00 100,00% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

99 748,00 42 684,00 42,79% 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na  zadania 

własne gmin  

8 000,00 0,00 0,00% 

  2360 

Dochody jst związane z 

realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami 

0,00 9,30 x 

  2700 

Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin, 

pozyskane z innych źródeł 

2 689,01 2 761,90 102,71% 

751   

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1 326,00 660,00 49,77% 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

1 326,00 660,00 49,77% 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

75 800,00 90 840,00 119,84% 



  

 

  

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 120,00 1 840,00 164,29% 

2700 

Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin, 

pozyskane z innych źródeł 

65 752,00 86 024,00 130,83% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

8 928,00 2 976,00 33,33% 

756   

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem 

9 380 355,00 5 123 843,51 54,62% 

  

0010 
Udział w podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
3 886 509,00 1 943 256,00 50,00% 

0020 
Udział w podatku dochodowym 

od osób prawnych 
35 698,00 17 844,00 50,10% 

0270 Wpływy z części opłat za z 10 000,00 24 896,04 248,96% 

0310 Podatek od nieruchomości 2 534 648,00 1 445 056,77 57,01% 

0320 Podatek rolny 2 693 000,00 1 410 623,11 52,38% 

0330 Podatek leśny 4 500,00 2 648,00 58,84% 

0340 
Podatek od środków 

transportowych 
25 000,00 13 625,00 54,50% 

0350 

Podatek od działalności 

gospodarczej opłacany w formie 

karty podatkowej 

  1 170,00 X 

0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00 143 881,00 1798,51% 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 10 914,41 60,64% 

0500 
Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
150 000,00 100 192,63 66,80% 

0910 
Odsetki od nieterminowych 

wpłat podatków 
15 000,00 9 736,55 64,91% 

758   Różne rozliczenia 9 246 288,00 5 183 585,00 56,06% 

  

2030 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na  zadania 

własne gmin  

85 000,00 0,00 0,00% 

2700 

Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin, 

pozyskane z innych źródeł 

29 692,00 29 692,00 100,00% 

2920 
Subwencje ogólne z budżetu 

państwa  -   oświatowa 
5 404 956,00 3 290 575,00 60,88% 

2920 

Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 3 726 640,00 1 863 318,00 50,00% 

-   ogólna 



  

 

801   Oświata i wychowanie 1 317 773,11 861 107,38 65,35% 

  

0610 

Wpływy z opłat 

egzaminacyjnych oraz opłat za 

wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń 
certyfikatów i ich duplikatów 

0,00 52,00 X 

0660 
Wpływy z opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego 
94 160,00 23 060,00 24,49% 

0670 

Wpływy z opłat za korzystanie z 

wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 

174 240,00 52 553,54 30,16% 

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 54,00 X 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 0,00 5 449,71 X 

0830 Wpływy z usług 335 029,00 164 984,29 49,24% 

0920 Pozostałe odsetki  0,00 485,26 X 

0950 

Wpływy z tytułu kar i 

odszkodowań wynikających z 

umów 

3 474,11 3 474,11 100,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 309,47 X 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na  zadania 

własne gmin  

218 370,00 109 185,00 50,00% 

2057 

Dotacja celowa w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

492 500,00 492 500,00 100,00% 

851   Ochrona zdrowia 70 000,00 63 524,96 90,75% 

  
0480 

Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 
70 000,00 63 184,96 90,26% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 340 X 

852   Pomoc społeczna 1 306 014,65 777 679,93 59,55% 

  

0920 Pozostałe odsetki  0,00 275,35 X 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat poprzednich 
145,65 145,65 100,00% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 32 908,00 38 740,93 117,72% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

211 038,00 211 038,00 100,00% 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na  zadania 

własne gmin  

1 061 923,00 527 480,00 49,67% 



  

 

853   
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

18 972,00 14 072,18 74,17% 

  

0970 Wpływy z różnych dochodów 18 972,00 10 710,00 56,45% 

2440 

Dotacje otrzymane z 

państwowych funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

0 3 362,18 X 

854   
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

30 000,00 30 000,00 100,00% 

  2030 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na  zadania 

własne gmin  

30 000,00 30 000,00 100,00% 

855   Rodzina  4 140 563,06 3 047 589,06 73,60% 

  

0830 Wpływy z usług 31 680,00 13 528,00 42,70% 

0920 Pozostałe odsetki  619,06 625,60 101,06% 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat poprzednich 
15 118,00 10 757,17 71,15% 

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 295,00 5 558,00 129,41% 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

2 180 000,00 1 106 306,00 50,75% 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w 

wychowanie dzieci 

1 901 751,00 1 901 751,00 100,00% 

2360 

Dochody jst związane z 

realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych 

ustawami 

5 000,00 9 063,29 181,27% 

2700 

Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących gmin, 

pozyskane z innych źródeł 

2 100,00 0,00 0,00% 

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

1 849 724,00 950 433,80 51,38% 

  0400 Opłata produktowa 0,00 0,30 X 



  

 

0490 

Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez jst na 

podstawie odrębnych ustaw 

1 770 000,00 861 134,67 48,65% 

0640 

Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 
2 000,00 3 557,92 177,90% 

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 1 169,55 14,62% 

0830 Wpływy z usług 20 000,00 4 486,46 22,43% 

0940 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 

lat poprzednich 
0,00 74 154,39 X 

0970 Wpływy z różnych dochodów 9 143,00 930,51 10,18% 

2460 

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

35 581,00 0,00 0,00% 

2710 

Dotacja celowa otrzymana z tyt. 

pomocy finansowej udzielonej 

między j.s.t. na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

5 000,00 5 000,00 100,00% 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

273 420,65 38 953,05 14,25% 

  

0830 Wpływy z usług 10 000,00 17 444,85 174,45% 

0960 

Wpływy z otrzymanych, 

spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej 

0,00 16 500,00 X 

0970 Wpływy z różnych dochodów  0,00 8,20 X 

2057 

Dotacja celowa w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

33 975,67 0,00 0,00% 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na  zadania 

własne gmin  

4 444,98 0 0,00% 

2310 

Dotacja celowa otrzymana z 

gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień  (umów) między 

j.s.t. 

220 000,00 0 0,00% 

2710 

Dotacja celowa otrzymana z 

tytułu pomocy  udzielanie 

między j.s.t. na dofinansowanie 

własnych bieżących 

5 000,00 5 000,00 100,00% 

926   Kultura fizyczna 10 000,00 12 061,62 120,62% 

  

0970 Wpływy z różnych dochodów    2 061,62 X 

2710 

Dotacja celowa otrzymana z 

tytułu pomocy  udzielanie 

między j.s.t. na dofinansowanie 

własnych bieżących 

10 000,00 10 000,00 100,00% 



  

 

Razem dochody bieżące 29 287 188,04 17 588 233,65 60,05% 

  
 

010   Rolnictwo i łowiectwo 2 375 000,00 0,00 0,00% 

  6090 

Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem 

Covid-19 

2 375 000,00 
 

0,00 
0,00% 

600   Transport i łączność  3 091 769,72 2 928 730,02 94,73% 

  6350 

Środki otrzymane z 

państwowych funduszy celowych 

na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych   

3 091 769,72 2 928 730,02 94,73% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00 105 500,00 87,92% 

  0870 
Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 
120 000,00 105 500,00 87,92% 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  

402 180,26 0,00 0,00% 

  6207 

Dotacja celowa w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

oraz środków o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy lub płatności w 

ramach budżetu środków 

europejskich  

402 180,26 0,00 0,00% 

926     2 175 000,00 15 000,00 0,69% 

  

6090 

Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19 na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

związanych z przeciwdziałaniem 

Covid-19 

2 160 000,00 0,00 0,00% 

6300 

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między j.s.t. 

na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych  i zakupów 

inwestycyjnych 

15 000,00 15 000,00 100,00% 

Razem dochody majątkowe 8 163 949,98 3 049 230,02 37,35% 

Ogółem dochody 37 451 138,02 20 637 503,67 55,11% 

 

Tabelaryczne wykonanie wydatków budżetu gminy  za I półrocze 2022 r.  



  

 

 

 

            

Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % 

1 2 3 4 5 6 

A Wydatki bieżące 

010   Rolnictwo i łowiectwo 1 073 250,66 970 851,52 90,46% 

  

01008 Melioracje wodne 53 144,10 14 330,20 26,96% 

  
Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

53 144,10 14 330,20 26,96% 

01022 
Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt 

20 000,00 2 582,76 12,91% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

20 000,00 2 582,76 12,91% 

01030 Izby rolnicze 53 864,00 27 696,00 51,42% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

53 864,00 27 696,00 51,42% 

01043 
Infrastruktura 
wodociągowa wsi 

20 000,00 0,00 0,00% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

20 000,00 0,00 0,00% 

01095 Pozostała działalność 926 242,56 926 242,56 100,00% 

  
 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
14 661,04 14 661,04 100,00% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

911 581,52 911 581,52 100,00% 

600   Transport i łączność 305 350,90 124 159,12 40,66% 

  

60004 
 Lokalny transport 
zbiorowy 

68 100,00 46 060,05 67,64% 

  
Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

68 100,00 46 060,05 67,64% 



  

 

60014 Drogi publiczne powiatowe 16 000,00 11 030,84 68,94% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

16 000,00 11 030,84 68,94% 

60016 Drogi publiczne gminne 219 250,90 65 714,73 29,97% 

  
 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
32 345,04 10 697,47 33,07% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

186 905,86 55 017,26 29,44% 

60017  Drogi wewnętrzne 2 000,00 1 353,50 67,68% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

2 000,00 1 353,50 67,68% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 634 218,00 244 609,72 38,57% 

  

70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

234 834,00 100 857,57 42,95% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

234 834,00 100 857,57 42,95% 

70007 
Gospodarowanie 
mieszkaniowym zasobem 
gminy 

373 384,00 130 003,28 34,82% 

  
 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
5 000,00 3 815,00 76,30% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

368 384,00 126 188,28 34,25% 

70095 Pozostała działalność 26 000,00 13 748,87 23,54 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

26 000,00 13 748,87 23,54 

710   Działalność usługowa 103 000,00 41 652,24 40,44% 

  

71004 
Plany zagospodarowania 
przestrzennego 

103 000,00 41 652,24 40,44% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

103 000,00 41 652,24 40,44% 



  

 

750   Administracja publiczna 4 266 138,77 1 915 587,94 44,90% 

  

75011 Urzędy Wojewódzkie 232 302,60 124 482,46 53,59% 

  
 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
232 302,60 124 482,46 53,59% 

75022 Rady Gmin 176 500,00 50 987,84 28,89% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

20 500,00 3 204,09 34,8 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
156 000,00 47 783,75 23,82 

75023 Urzędy Gmin 3 607 347,16 1 637 626,50 45,40% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
2 900 100,16 1 326 674,37 45,75% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

702 747,00 308 857,15 43,95% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
4 500,00 2 094,98 46,56% 

75075 
Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego 

55 000,00 20 478,76 37,23% 

  

- Dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

50 000,00 15 478,76 30,96% 

75095 Pozostała działalność 194 989,01 82 012,38 42,06% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
37 689,01 20 053,01 53,21% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

94 300,00 31 367,74 33,26% 

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
63 000,00 30 591,63 48,56% 

751   

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

1 326,00 620,49 46,79% 

  75101 
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1 326,00 620,49 46,79% 



  

 

  
 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
1 326,00 620,49 46,79% 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

276 820,00 162 137,53 58,57% 

  

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 162 408,00 70 874,62 43,64% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
34 008,00 22 280,35 65,52% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

99 400,00 39 061,69 39,30% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
29 000,00 9 532,58 32,87% 

75414 Obrona cywilna 9 428,00 3 476,00 36,87% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
8 928,00 2 976,00 33,33% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

500,00 500,00 100,00% 

75495 Pozostała działalność 104 984,00 87 786,91 83,62% 

  

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
224,00 146,91 65,58% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
104 760,00 87 640,00 83,66% 

757   Obsługa długu publicznego 165 000,00 96 968,82 58,77% 

  

75702 
Obsługa kredytów 
podmiotów krajowych 

165 000,00 96 968,82 58,77% 

  Obsługa długu jednostki  165 000,00 96 968,82 58,77% 

758   Różne rozliczenia 182 520,00 0,00 0,00% 

  

75818 Rezerwy ogólne i celowe 182 520,00 0,00 0,00% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
40 000,00 0,00 0,00% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

142 520,00 0,00 0,00% 

801   Oświata i wychowanie 10 740 679,89 5 164 661,03 48,09% 



  

 

  

80101 Szkoły Podstawowe 5 280 615,11 2 791 128,19 52,86% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
4 364 168,00 2 336 732,12 53,54% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

705 651,11 356 686,52 50,55% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
210 796,00 97 709,55 46,35% 

80104 Przedszkola 2 133 931,23 1 049 426,50 47,41 

  

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
1 349 150,23 694 886,04 51,51% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

258 349,00 79 762,22 3518,00% 

Dotacje na zadania bieżące 469 709,00 250 480,44 53,33% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
56 723,00 24 297,80 42,84% 

80107 świetlice szkolne 135 899,00 66 821,43 49,17% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
116 306,00 59 886,75 51,49% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

12 862,00 4 877,32 37,92% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
6 731,00 2 057,36 30,57% 

80113 
Dowożenie uczniów do 
szkół 

494 000,00 262 130,67 53,06% 

  

Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
2 000,00 0,00 0,00% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

480 000,00 262 130,67 54,61% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
12 000,00 0,00 0,00% 

80146 
Dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli 

37 525,00 11 182,00 29,80% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

37 525,00 11 182,00 29,80% 

80148 Stołówki szkolne 859 258,00 370 988,07 0,43175399 

  
 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
403 637,00 201 913,39 50,02% 



  

 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

452 805,00 169 074,68 37,34% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
2 816,00 0,00 0,00% 

80149 

Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych 

118 168,55 59 441,40 50,30% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
110 162,55 57 424,77 52,13% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

7 285,00 1 841,63 25,28% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
721,00 175,00 24,27% 

80150 

Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach 
podstawowych 

740 384,00 380 414,02 51,38% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
674 314,00 350 204,82 51,93% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

39 526,00 17 409,97 44,05% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
26 544,00 12 799,23 48,22% 

80195 Pozostała działalność 940 899,00 173 128,75 18,40% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
328 849,00 94 901,33 28,86% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

612 050,00 78 227,42 12,78% 

851   Ochrona zdrowia 80 000,00 40 866,99 51,08% 

  

85154 
Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

80 000,00 40 866,99 51,08% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
57 800,00 35 732,53 61,82% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

22 200,00 5 134,46 23,13% 

852   Pomoc społeczna 2 226 776,65 1 081 289,24 48,56% 



  

 

  

85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

8 700,00 3 221,80 37,03% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

8 700,00 3 221,80 37,03% 

85213 
Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 

24 000,00 10 712,10 44,63% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

24 000,00 10 712,10 44,63% 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze  617 100,00 281 987,61 45,70% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

231 600,00 104 472,26 45,11% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
385 500,00 177 515,35 46,05% 

85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00 9 344,58 62,30% 

  
Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
15 000,00 9 344,58 62,30% 

85216 Zasiłki stałe 235 145,65 121 903,35 51,84% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

145,65 145,65 100,00% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
235 000,00 121 757,70 51,81% 

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 726 392,00 320 201,16 44,08% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
658 992,00 287 026,25 43,56% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

64 200,00 32 991,58 51,39% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
3 200,00 183,33 5,73% 

85230 
Pomoc w zakresie 
dożywiania 

377 923,00 169 179,70 44,77% 

  
Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
377 923,00 169 179,70 44,77% 

85295 Pozostała działalność 222 516,00 164 738,94 74,03% 

  

Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
8 008,00 3 141,32 39,23% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

2 200,00 671,34 30,52% 



  

 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
210 808,00 160 926,28 76,34% 

- Dotacje na zadania bieżące 1 500,00 0,00 0,00% 

853   
Pozostała działalność w 
zakresie pomocy społecznej 

169 887,61 143 996,82 84,76% 

  

85395 Pozostała działalność 169 887,61 143 996,82 84,76% 

  

Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
372,00 336,00 90,32% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
18 600,00 16 800,00 90,32% 

- Dotacje na zadania bieżące 55 000,00 31 500,00 57,27% 

Wydatki na programy i 

projekty finansowane z 

udziałem środków o których 

mowa w art. 5 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 ustawy o finansach 

publicznych 

95 915,61 95 360,82 99,42% 

854   
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

80 000,00 38 771,98 48,46% 

  

85415 
Pomoc materialna dla 
uczniów 

45 000,00 21 271,98 46,7 

  
Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
45 000,00 21 271,98 47,27% 

85495 Pozostała działalność 35 000,00 17 500,00 50,00% 

  - Dotacje na zadania bieżące 35 000,00 17 500,00 50,00% 

855   Rodzina  4 650 878,06 3 250 518,18 69,89% 

  

85501 Świadczenia wychowawcze 1 907 219,94 1 906 884,88 99,98% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane  
5 107,00 5 100,00 99,86% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

6 624,94 6 585,46 99,40% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
1 895 488,00 1 895 199,42 99,98% 

85502 

 
Świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

2 174 663,12 1 098 097,86 50,50% 



  

 

 
 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
200 897,00 90 383,63 44,99% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

22 712,12 10 168,19 44,77% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
1 951 054,00 997 546,04 51,13% 

85504 Wspieranie rodziny 17 900,00 8 492,50 47,44% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
13 900,00 7 309,74 52,59% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

3 800,00 1 147,45 30,20% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
200,00 35,31 17,66% 

85508 Rodziny zastępcze 16 100,00 6 844,00 42,51% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

16 100,00 6 844,00 42,51% 

85510 
Działalność placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 

247 000,00 105 193,17 42,59% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

247 000,00 105 193,17 42,59% 

85513 
Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne 

22 000,00 13 112,37 59,60% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

22 000,00 13 112,37 59,60% 

85516 
System opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3  

265 995,00 111 893,40 42,07% 

  

Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
141 845,00 70 909,15 49,99% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

15 100,00 5 584,25 36,98% 

Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
1 050,00 0,00 0,00% 

- Dotacje na zadania bieżące 108 000,00 35 400,00 32,78% 

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

2 742 595,14 911 440,66 33,23% 

  90002 Gospodarka odpadami 1 770 000,00 601 052,01 33,96% 



  

 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
113 833,70 60 310,12 52,98% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

1 656 166,30 540 741,89 32,65% 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 135 100,00 59 080,91 43,73% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
55 100,00 23 638,85 42,90% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

80 000,00 35 442,06 44,30% 

90004 
Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach 

50 000,00 13 056,69 26,11% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

50 000,00 13 056,69 26,11% 

90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

12 000,00 1 230,00 10,25% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

12 000,00 1 230,00 10,25% 

90015 
Oświetlenie ulic, placów i 
dróg 

492 500,00 180 137,21 36,58% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

492 500,00 180 137,21 36,58% 

90019 

Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

1 000,00 0,00 0,00% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

1 000,00 0,00 0,00% 

90026 
Pozostałe działania 
związane z gospodarką 
odpadami 

121 418,84 519,06 0,43% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

121 418,84 519,06 0,43% 

90095 Pozostała działalność 160 576,30 56 364,78 35,10% 

  
 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
45 000,08 12 824,43 28,50% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

115 576,22 43 540,35 37,67% 



  

 

921   
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

1 328 906,17 385 689,63 0,290230897 

  

92109 
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

443 834,90 118 652,01 26,73% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
66 750,00 25 228,72 37,80% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

377 084,90 93 423,29 24,78% 

92116 Biblioteki 125 500,00 62 749,98 50,00% 

  - Dotacje na zadania bieżące 125 500,00 62 749,98 50,00% 

92120 
Ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami 

28 000,00 0,00 0,00 

  - Dotacje na zadania bieżące 28 000,00 0,00 0,00% 

92195 Pozostała działalność 731 571,27 204 287,64 27,92% 

  
 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
29 500,00 6 810,30 23,09% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

524 920,50 81 726,00 3879,00% 

  

Wydatki na programy i 

projekty finansowane z 

udziałem środków o których 

mowa w art. 5 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 ustawy o finansach 

publicznych 

108 150,77 46 751,34 0,00% 

  - Dotacje na zadania bieżące 69 000,00 69 000,00 10000,00% 

926   Kultura fizyczna i sport 333 438,37 177 025,02 53,09% 

  

92601 Obiekty sportowe 103 190,00 63 963,07 61,99% 

  

 Wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane 
60 990,00 39 083,43 64,08% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

42 200,00 24 879,64 58,96% 

92605 
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej  i sportu 105 500,00 95 000,00 90,05% 

 
  - Dotacje na zadania bieżące 105 500,00 95 000,00 90,05% 



  

 

92695 Pozostała działalność 124 748,37 18 061,95 14,48% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych zadań 
jednostek 

124 748,37 18 061,95 14,48% 

Razem wydatki bieżące 29 360 786,22 14 750 846,93 50,24% 

  

010   Rolnictwo i łowiectwo 3 526 500,00 238 524,45 6,76% 

  

01043 
Infrastruktura 
wodociągowa wsi 

292 000,00 141 735,10 48,54% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
292 000,00 141 735,10 48,54% 

01044 
Infrastruktura sanitacyjna 
wsi 

3 234 500,00 96 789,35 2,99% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
3 234 500,00 96 789,35 2,99% 

600   Transport i łączność 4 816 021,58 22 450,00 0,47% 

  

60016 Drogi publiczne gminne 4 816 021,58 22 450,00 0,47% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
4 803 008,18 22 450,00 0,47% 

  
Dotacje na zadania 

inwestycyjne 
13 013,40 0,00 0,00% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 103 100,00 7 933,27 7,69% 

  

70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

10 100,00 3 626,44 35,91% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
10 100,00 3 626,44 35,91% 

70007 
Gospodarowanie 
mieszkaniowym zasobem 
gminy 

93 000,00 4 306,83 4,63% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
93 000,00 4 306,83 4,63% 

750   Administracja publiczna 111 500,00 85 808,71 76,96% 

  

75023 Urzędy Gmin 52 500,00 50 464,71 96,12% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
52 500,00 50 464,71 96,12% 

75095 Pozostała działalność 59 000,00 35 344,00 59,91% 



  

 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
59 000,00 35 344,00 59,91% 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

13 980,00 0,00 0 

  

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 13 980,00 0,00 0 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
13 980,00 0,00 0,00% 

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

162 500,00 10 180,00 6,26% 

  

90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu  

112 500,00 10 180,00 9,05% 

  
Dotacje na zadania 

inwestycyjne 
112 500,00 10 180,00 9,05% 

90015 Oświetlenie uliczne 50 000,00 0,00 0,00% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
50 000,00 0,00 0,00% 

921   
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

561 483,23 457 351,23 81,45% 

  

92109 
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

498 555,00 457 351,23 0,00% 

  

Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
142 752,67 103 348,25 72,40% 

Wydatki na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne  na 

programy i projekty 

finansowane z udziałem 

środków o których mowa w 

art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 ustawy o 

finansach publicznych 

355 802,33 354 002,98 99,49% 

92195 Pozostała działalność  62 928,23 0,00 0,00% 

  

Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
14 000,00 0,00 0,00% 

Wydatki na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne  na 

programy i projekty 

finansowane z udziałem 

środków o których mowa w 

art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 ustawy o 

finansach publicznych 

48 928,23 0,00 0,00% 

926   Kultura fizyczna 5 092 323,63 1 463 407,39 28,74% 



  

 

  

92601 Obiekty sportowe  5 008 300,00 1 463 407,39 29,22% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
5 008 300,00 1 463 407,39 29,22% 

92695 Pozostała działalność 84 023,63 0,00 0,00% 

  
Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne  
84 023,63 0,00 0,00% 

Razem wydatki majątkowe 14 387 408,44 2 285 655,05 15,89% 

Razem wydatki 43 748 194,66 17 036 501,98 38,94% 

 

 

Tabelaryczne wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie za I półrocze 

2022 r. 

 

            

Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % 

1 2 3 4 5 6 

A  Dochody 

010   Rolnictwo i łowiectwo 926 242,56 926 242,56 100,00% 

  01095 Pozostała działalność 926 242,56 926 242,56 100,00% 

750   
Administracja 
publiczna 

99 748,00 42 684,00 42,79% 

  75011 Urzędy Wojewódzkie 99 748,00 42 684,00 42,79% 

751   

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1 326,00 660,00 49,77% 

  75101 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

1 326,00 660,00 49,77% 

754   
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

8 928,00 2 976,00 33,33% 

  75414 Obrona cywilna 8 928,00 2 976,00 33,33% 

852   Pomoc społeczna 211 038,00 211 038,00 100,00% 

  85295 Pozostała działalność 211 038,00 211 038,00 100,00% 

855   Rodzina  4 081 751,00 3 008 057,00 73,70% 

  85501 
Świadczenia 

wychowawcze 
1 901 751,00 1 901 751,00 100,00% 

  85502 

Świadczenia rodzinne 

oraz składki 
2 158 000,00 1 093 000,00 50,65% 

na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 



  

 

z ubezpieczenia 

społecznego 

  85213 

Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne 

22 000,00 13 306,00 60,48% 

Razem 5 329 033,56 4 191 657,56 78,66% 

B Wydatki 

010   Rolnictwo i łowiectwo 926 242,56 926 242,56 100,00% 

  01095 Pozostała działalność 926 242,56 926 242,56 100,00% 

    

 Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane 

14 661,04 14 661,04 100,00% 

    

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych 

zadań jednostek 

911 581,52 911 581,52 100,00% 

750   
Administracja 
publiczna 

99 748,00 42 370,42 42,48% 

  75011 Urzędy Wojewódzkie 99 748,00 42 370,42 42,48% 

    

 Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane 

99 748,00 42 370,42 42,48% 

751   

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1 326,00 620,49 46,79% 

  75101 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

1 326,00 620,49 46,79% 

    

 Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane 

1 326,00 620,49 46,79% 

754   
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

8 928,00 2 976,00 33,33% 

  

75414 Obrona cywilna 8 928,00 2 976,00 33,33% 

  

 Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane 

8 928,00 2 976,00 33,33% 

852   Pomoc społeczna 211 038,00 163 117,10 77,29% 

  

85295 Pozostała działalność 211 038,00 163 117,10 77,29% 

  

Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane 

4 138,00 3 141,32 75,91% 

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 
206 900,00 159 975,78 77,32% 

855   Rodzina  4 081 751,00 3 002 422,55 73,56% 



  

 

  

85501 
Świadczenia 
wychowawcze 

1 901 751,00 1 901 453,22 99,98% 

  

 Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane 

5 107,00 5 100,00 99,86% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych 

zadań jednostek 

1 156,00 1 153,80 99,81% 

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 
1 895 488,00 1 895 199,42 99,98% 

85502 

Świadczenia rodzinne 
oraz składki 

2 158 000,00 1 087 856,96 50,41% 
na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia 
społecznego 

  

 Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane 

200 897,00 90 383,63 44,99% 

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych 

zadań jednostek 

12 256,00 4 223,62 34,46% 

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 
1 944 847,00 993 249,71 51,07% 

85513 
Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne 

22 000,00 13 112,37 59,60% 

  

Wydatki związane z 

realizacją  statutowych 

zadań jednostek 

22 000,00 13 112,37 59,60% 

    Razem 5 329 033,56 4 137 749,12 77,65% 

 

 

 

 

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków wg poszczególnych sołectw na 
dzień 30.06.2022 r. 

Sołectwo Plan Wykonanie 
Bliszczyce 36 022,63 6 006,47 

Boboluszki 25 407,50 7 682,13 

Branice 49 144,10 6 020,00 

Dzbańce 12 335,17 600,00 

Dzbańce Osiedle 31 255,65 6 195,03 

Dzierżkowice 16 119,26 3 753,08 

Gródczany 16 414,13 12 757,37 

Jabłonka 12 236,88 475,24 

Jakubowice 16 512,42 1 471,40 



  

 

Jędrychowice 16 364,99 11 264,81 

Lewice 30 764,21 7 558,31 

Michałkowice 17 347,87 3 975,84 

Niekazanice 16 758,14 13 932,30 

Posucice 18 576,47 1 863,85 

Turków 13 219,76 10 940,38 

Uciechowice 15 234,67 6 358,61 

Wiechowice 18 379,89 11 191,40 

Włodzienin 31 501,37 2 768,58 

Włodzienin Kolonia 18 773,05 751,98 

Wódka 18 920,48 5 267,19 

Wysoka 32 828,26 2 391,35 

Razem 464 116,90 123 225,32 
 
 

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2022 r.  
 

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW 
Plan przychodów budżetowych zrealizowano w kwocie 10 051 143,49 zł, co stanowi  

138,60 % planu i są to: 

a)  przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 56 500,00 zł z tytułu spłaconej przez 

Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice pożyczki udzielonej w  

2021 r., 

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

5 358 576,00 zł. 

 

 

REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW 
Plan rozchodów budżetowych wykonano w kwocie 468 470,00 zł, co stanowi 

49,05 % planu. Są to spłaty rat kapitałowych: 

− z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 138 270,00 zł, 

− z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Łubniany – 30 000,00 zł, 

− z tytułu zaciągniętych kredytów w BS Namysłów – 300 200,00 zł. 

 

Informacja dotycząca należności i zobowiązań w tym wymagalnych na 
dzień 30.06.2022 r. 

 

NALEŻNOŚCI: 

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Branice posiadała należności w wysokości 20 973 409,70 zł  

w tym należności wymagalne w  kwocie 1 524 514,97 zł z tego w jednostkach budżetowych 

1 407 407,38 zł a w zakładzie budżetowym 117 107,59 zł.   

Z tytułu podatków zaległości wynoszą 519 106,59 zł, należności wymagalne z tytułu 

czynszów i dzierżaw wynoszą 24 152,51 zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 



  

 

3 473,99 zł, a z tytułu opłaty śmieciowej 111 626,91 zł.W okresie 1-wszego półrocza 

wystawiono łącznie 155 tytuły egzekucyjne (podatki) na kwotę  
197 951,60 zł. W okresie tym wyegzekwowano należności na kwotę 57 937,99 zł. Wpisano 

na hipotekę przymusową 15 należności na kwotę 89 041,00 zł, Urząd Skarbowy zwrócił 4 

tytuły z powodu nieściągalności na kwotę  803,00 zł. W realizacji jest 258 tytułów (podatki – 

230, opłata śmieciowa – 28) na kwotę 520 711,96 zł (podatki - 504 763,54 zł, opłata 

śmieciowa – 15 948,42 zł). Skutki obniżenia maksymalnych stawek za okres 1-szego półrocza  

w  podatku od nieruchomości wyniosły  230 534,44 zł, a w podatku od środków 

transportowych 22 532,00 zł, łącznie jest to kwota 253 066,44 zł. W pierwszym półroczu 

organ podatkowy nie dokonywał umorzenia zaległości podatkowych, bądź rozłożeń na raty. 

Na dzień 30.06.2022 r. organ podatkowy wydał 3 decyzje dotyczące odroczenia terminu 

płatności, w tym dwie dotyczące łącznego zobowiązania podatkowego, jedna podatku od 

nieruchomości.  

 

ZOBOWIĄZANIA: 
Na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie Gminy Branice z tytułu zobowiązań finansowych wynosiło 

5 007 213,59 zł w tym kredyty bankowe – 3 645 200,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW – 

1 244 906,00 zł, leasing finansowy – 117 107,59 zł. W okresie 1-go półrocza  spłacono 

zadłużenie w kwocie  480 587,70 zł.  

Koszty obsługi zobowiązań finansowych wyniosły 96 968,82 zł co stanowi 58,77% 

planowanych środków.  

Gmina na dzień 30 czerwca 2022 nie posiadała  zobowiązań wymagalnych.  

Informacja z wykonania budżetu Gminy Braniceza I półrocze 2022 roku 

 

Budżet Gminy Branice na 2022 r. został uchwalony uchwałą Nr XXXVII/392/21 Rady 

Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 roku i zakładał następujące wartości: 

 

Dochody 27 051 081,91 zł  Wydatki 30 339 464,48 zł 

Przychody 4 261 482,57 zł  Rozchody 973 100,00 zł 

 RAZEM: 31 312 564,48 zł    31 312 564,48 zł 
Na dzień 30.06.2022 r. plan budżetu Gminy Branice przedstawiał się następująco: 
 

Dochody 32 998 995,32 zł  Wydatki 34 108 242,50 zł 

Przychody 2 196 047,18 zł  Rozchody 1 086 800,00 zł 

 RAZEM: 35 195 042,50zł    35 195 042,50 zł 
   

W ciągu roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Branice oraz zarządzeniami Wójta 

Gminy Branice.  

Wykonany budżet na dzień 30.06.2022 r. przedstawiał się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

Dochody, z tego: 35 451 138,02 20 637 463,67 

Bieżące 27 287 188,04 17 588 233,65 

majątkowe, w tym: 8 163 949,98 3 049 230,02 

ze sprzedaży majątku 120 000,00 105 500,00 

Wydatki, z tego: 43 748 194,66 17 036 501,98 

Bieżące 29 360 786,22 14 750 846,93 

Majątkowe 14 387 408,44 2 285 655,05 



  

 

Przychody  7 252 076,64 10 051 143,49 

Rozchody  955 020,00 468 470,00 

 

Na dzień 30.06.2022 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 600 961,69 zł 
 

 

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w wysokości 20 637 463,67 zł, tj. 55,11%, 

w tym dochody bieżące 17 588 233,65 zł, tj. 60,05%, dochody majątkowe 3 049 230,02 zł, tj. 

37,35%.  

Struktura dochodów gminy w I półroczu 2022 r. przedstawiała się następująco: 

Rodzaj dochodu Wartość % 

Dochody własne 6 806 096,39 32,98 

Subwencje 5 153 893,00 24,97 

Dotacje i środki 7 995 702,28 38,74 

Środki pochodzące z budżetu UE 681 772,00 3,30 
 

 

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej omówiono 

poniżej.  

 

Dział 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Zrealizowano dochody w wysokości 931 242,56 zł, co stanowi 100% planu.  

Osiągnięte dochody bieżące w kwocie 931 242,56 zł pochodziły z: 

− dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 

− darowizny Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt. 

 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Uzyskano dochody w wysokości 2 961 094,63 zł, co stanowi 95,04 % planu. 

Osiągnięte dochody bieżące w kwocie 32 364,61 zł stanowiły m.in.: 

− dotacja z Powiatu Głubczyckiego przeznaczona na koszenie poboczy dróg powiatowych – 
16 000,00 zł, 

− wpływy z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, 

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (projekt). 
Natomiast dochody majątkowe w kwocie 2 928 730,02 zł stanowiło dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa 

drogi gminnej ul. Ogrodowej/Słonecznej/Szkolnej w Branicach”. 

 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Uzyskano dochody w kwocie 278 293,78 zł co stanowi 64,42 % planu. 



  

 

Dochody bieżące w wysokości 172 793,78 zł stanowiły wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Gminy.   

Dochody majątkowe w kwocie 105 500,00 zł stanowiły wpływy ze sprzedaży majątku. 

 

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Zrealizowano dochody w kwocie 257 482,21 zł co stanowi 85,91% planu. Osiągnięte 

dochody w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składały się m.in.: 

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w 
zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i ewidencji działalności gospodarczej 
(CEIDG) – 42 684,00 zł, 

− dotacja celowa otrzymana na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (projekt 
UE) – 189 272,00 zł, dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego do Urzędu, OPS i 
Zakładu Budżetowego, 

− odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 

− środki na wykonanie zdjęć do dokumentów oraz nadawanie numeru  PESEL dla 
uchodźców w Ukrainy – 2 689,01 zł.  

 
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

Uzyskano dochody w kwocie 660,00 zł, co stanowi 49,77 % planu. 

Osiągnięte dochody w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składała się dotacja celowa 

na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 660,00 zł. 
 

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

Uzyskano dochody w kwocie 90 840,00 zł, co stanowi 119,84 % planu. 

Osiągnięte dochody w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składała się przede 

wszystkim: 

− dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w kwocie 

2 976,00 zł, 

− 86 024,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania obywatelom 

Ukrainy. 

 

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH  

I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

 
Uzyskano dochody w kwocie 5 123 843,51 zł  co stanowi 54,62 % planu. 

Osiągnięte dochody w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składały się: 
1. Dochody z tytułu podatków  

1.1. Podatek od nieruchomości: 



  

 

− osoby prawne – 658 139,03 zł 

− osoby fizyczne  – 786 917,74 zł, 
1.2. Podatek rolny: 

− osoby prawne – 543 323,15 zł, 

− osoby fizyczne – 867 299,96 zł, 
1.3. Podatek leśny: 

− osoby prawne – 2 648,00 zł, 
1.4. Podatek od środków transportowych:  

− osoby prawne - 903,00 zł,  

− osoby fizyczne – 12 722,00 zł 
1.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 

− osoby prawne – 4 647,00 zł,  

− osoby fizyczne – 95 545,63 zł. 
1.6. Podatek od spadków i darowizn: 

− osoby fizyczne – 143 881,00 zł 
1.7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków: 

− osoby prawne – 486,55 zł, 

− osoby fizyczne – 9 249,90 zł. 
2. Dochody z innych opłat: 

− wpływy z opłaty skarbowej – 10 914,41 zł, 

− wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 
hurtowym do 330 ml – 24 896,04 zł, 

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody j.s.t.  

− udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 943 256,00 zł 

− udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 17 844,00 zł. 

 
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 

Uzyskano dochody w kwocie 5 183 585,00 zł, co stanowi 56,06 % planu. Osiągnięte dochody 

w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składały się: 
− subwencja ogólna z budżetu państwa – 5 153 893,00 zł (część oświatowa – 3 290 575,00 

zł, część wyrównawcza – 1 863 318,00 zł), 

− środki z Funduszu Pomocy przeznaczone  na realizację dodatkowych zadań oświatowych 
związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 
obywatelami Ukrainy – 29 692,00 zł. 
 

Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE 

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 861 107,38 zł, co stanowi 65,35 % planu. 

Osiągnięte dochody w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składały się: 
− dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania 

przedszkolnego – 109 185,00 zł, 

− dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z terenów popegeerowskich - Grant 
PPGR (projekt UE) – 492 500,00 zł  

− wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 060,00 zł, 

− wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych – 217 537,83 zł, 

− wpływy z umowy najmu składniku majątkowego – 5 149,71 zł, 



  

 

− wpływy z tytułu odszkodowania za zgłoszoną szkodę składnika majątkowego – 3 474,11 zł 
 

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 

Otrzymano dochody w kwocie 63 524,96 zł, co stanowi 90,75 % planu z tytułu wpływów z 

opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  

Wpływy z tego tytułu stanowią środki specjalnego przeznaczenia  i są przeznaczone na 

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. 

 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 

 
Otrzymano dochody w wysokości 777 679,93 zł, co stanowi 59,55% planu. 

Osiągnięte dochody w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składały się m.in.: 

− dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy związane z opieką społeczną – 
527 480,00 zł, 

− dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie – 211 038,00 zł, 

− środki na wypłatę świadczeń w celu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy z 
powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy – 2 518,00 zł. 
  

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

Otrzymano dochody w wysokości 14 072,18 zł, co stanowi 74,17 % planu. 

Osiągnięte dochody w 100% stanowiły dochody bieżące i dotyczyły m.in.: 

− dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację świadczeń z tyt. prac 

społeczno -użytecznych – 3 362,18 zł, 

− środków na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300+ dla obywateli Ukrainy – 

10 710,00 zł z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. 

 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Uzyskano dochody w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu dotacji 

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów 

o charakterze socjalnym. 

 

Dział 855 – RODZINA 

Otrzymano dochody w wysokości 3 047 589,06 zł, co stanowi 73,60 % planu . Osiągnięte 

dochody w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składały się m.in: 

− dotacje celowe z budżetu państwa  na zadania zlecone związane z realizacją  świadczeń 
wychowawczych, rodzinnych,  z funduszu alimentacyjnego oraz zadań z zakresu wsparcia 
rodziny  – 3 008 057,00 zł, 

− dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami – 9 063,29 zł, 



  

 

− środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy z powodu konfliktu 
zbrojnego na terenie Ukrainy – 5 545,00 zł. 

 

 Dział 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA  

Otrzymano dochody w wysokości 950 433,80 zł, co stanowi 51,38 % planu. Osiągnięte 

dochody w 100% stanowiły dochody bieżące, na które składały się m.in.: 

− opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 861 134,67 zł, 

− zaliczki na poczet kosztów zastępczego wykonania obowiązku usunięcia odpadów z 
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania – 74 154,39 zł, 

− wpływy z tytułu dopłat mieszkańców z tytułu podłączeń nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej – 4 486,46 zł, 

− dotacja od samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej na realizację zadań bieżących gminy – na zakup kosiarki samojezdnej w 
sołectwie Michałkowice – 5 000,00 zł. 

 

Dział 921- KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Uzyskano dochody bieżące w kwocie 38 953,05 zł, co stanowi 14,25 % planu m.in. z tytułu: 

− wynajmu świetlic – 17 444,85 zł, 

− dotacji od samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej na „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wódce” – 5 000,00 zł, 

− darowizn pieniężnych na organizację dożynek Wojewódzkich – 16 500,00 zł. 
 

 

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA  

Uzyskano dochody w wysokości 27 061,62 zł, co stanowi 1,24 % planu. 

Osiągnięte dochody bieżące w kwocie 12 061,62 zł stanowiły: 

− dotację od samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy 

Sołeckiej na realizację zadań „Doposażenie placu zabaw w m. Turków” oraz 

„Doposażenie placu zabaw w m. Jabłonka” – 10 000,00 zł, 

− odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 061,62 zł. 

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 15 000,00 zł również stanowiły dotację od 

samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 

realizację zadań „”Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Bliszczycach”, „”Doposażenie placu 

zabaw w m. Dzbańce”, „Doposażenie placu zabaw w m. Włodzienin”.  

 
 
 

 

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW 
 



  

 

Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 17 036 501,98 zł, tj. 38,94 %, w tym 

wydatki bieżące w wysokości 14 750 846,93 zł , czyli 50,24%, natomiast wydatki majątkowe 

w wysokości 2 285 655,05 zł, tj. 15,89%. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych.  

 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

W zakresie tego działu wydatkowano 1 209 375,97 zł, co stanowi 26,29% planu. 

Wykonane w kwocie 970 851,52 zł wydatki bieżące dotyczyły, m.in. 

− zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi postępowania 

związanego z jego wypłatą, 
− zakupu karm  dla bezdomnych zwierząt i kotów oraz odbioru bezdomnych zwierząt, 
− opłaty przekazanej do Izby Rolniczej w Opolu, tj. 2% udziału w podatku rolnym, 

− wykonania renowacji rowu w miejscowości Turków (realizowanej w ramach FS Turków). 

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 238 524,45 zł dotyczyły realizacji zadań: 
− Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. 1-go Maja w Branicach w kierunku cmentarza, 

− Rozbudowa wodociągu w Bliszczycach, 

− Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej do zadania „Budowa kanalizacji 

Dzbańce Osiedle”. 

− Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka. 

 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

W zakresie tego działu wydatkowano 146 609,12 zł, co stanowi 2,86 % planu. 

Wydatki bieżące w kwocie 124 159,12 zł wydatkowano, m.in. na: 

− wpłaty  członkowskie do Powiatowo – Gminnego Związku Pogranicze, 

− koszenie poboczy dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z 

Powiatem Głubczyckim), 

− zakup luster drogowych, 

− zimowe utrzymanie dróg. 

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 22 450,00 zł środki wydatkowano na: 

− sporządzenie dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa drogi Wysoka – 

Branice”, 

− wykonanie usługi geodezyjnej pod ścieżkę rowerową Boboluszki – Bliszczyce (I etap). 

 

 

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę 252 542,99 zł, co stanowi 34,25 % planu. 

Wydatki bieżące w wysokości 244 609,72 zł poniesiono na: 

− gospodarkę gruntami i nieruchomościami, tj. sporządzenie wypisów z rejestru gruntów, 

sporządzenie wyceny nieruchomości, przedłużenie licencji eGmina, zamieszczenie 

ogłoszeń w prasie dot. sprzedaży działek, dzierżawy gruntów, podatek od nieruchomości. 

− gospodarkę mieszkaniową - zakup materiałów do konserwacji i remontów gminnych 

lokali mieszkalnych, zużycie energii elektrycznej i wody, czynsze oraz opłaty z tytułu 

administrowania lokalami mieszkalnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 

− pozostałą działalność – materiały do remontów budynków Gminy (niemieszkalnych), 

utrzymanie samochodu służbowego wykorzystywanego przez grupę remontową. 
 

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 7 933,37 zł  dokonano: 



  

 

− dopłaty do działki nr 163/5 i 163/6 w Dzbańcach (nabywanej w drodze zamiany), 

− zakupu materiałów budowlanych do remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Słonecznej w 
Branicach (hotel). 

 

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 41 652,24 zł, co stanowi 40,44 % planu. 

Ww. wydatki stanowiły w 100 % wydatki bieżące i zostały poniesione na: sporządzenie planu 

zagospodarowania przestrzennego w m. Branice, projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego Boboluszki – Branice, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 

publikacja ogłoszeń. 

 
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 2 001 396,65 zł, co stanowi 45,72 % planu. 

Wydatki bieżące w kwocie 1 915 587,94 zostały poniesione na: 

1. Urząd Wojewódzki, tj. wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników 

realizujących: zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obronnych i ewidencji 

działalności gospodarczej, sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego oraz obsługi Rady 

Gminy.  

2. Radę Gminy, tj.  diety radnych wynikających z udziału w sesjach Rady Gminy oraz w 

pracach komisji Rady Gminy oraz pozostałe koszty obsługi Rady Gminy. 

3. Urząd Gminy, w tym m.in. na: 

− wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe wpłaty 

na rzecz PFRON oraz prowizje dla inkasentów za pobór podatków, 

− zakupy materiałów i wyposażenia – sprzęt biurowy, środki czystości, materiały biurowe 

− zużycie energii i wody, dzierżawa kserokopiarek, usługi pocztowe, aktualizacja i serwis 

programów komputerowych, obsługa prawna, odbiór odpadów, usługi 

telekomunikacyjne  i internetowe 

− delegacje krajowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników 

− ubezpieczenie mienia gminnego,  

− składki członkowskie: LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi, Stowarzyszenie Subregion 

Południowy, Euroregion Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. 

−  

4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego –w tym m.in. na: 

− wykonanie projektów graficznych, druk Informatora Branickiego,  

− zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i upominków oraz przygotowanie „Paczki 

malucha” 

− dotację dla zespołu Kaprys na realizację zadania „Promocja Gminy Branice oraz Polski 

poprzez udział zespołu w Międzynarodowym Festiwalu Tańca – International Summer 

Dance Festival  - Turcja 2022” – udzieloną na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony. 

5. Pozostała działalność, tj. m.in. na: 

− utrzymanie Centrum Aktywizacji Zawodowej, 

− diety sołtysów, wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków, 

−  wydanie numeru PESEL i robienie zdjęć do dokumentów dla uchodźców z  Ukrainy.   

 

Wydatki majątkowe w kwocie 85 808,71 zł zostały poniesione na: 

− na modernizację budynku Urzędu Gminy, 



  

 

− sporządzenie dokumentacji projektowej Przebudowy wraz z rozbudową budynku Policji 

w m. Branice przy ul. Lwowskiej 20. 

 
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę 620,49 zł, co stanowi 46,79% planu. Poniesione 

wydatki stanowiły w 100 % wydatki bieżące i zostały poniesione na wynagrodzenie 

bezosobowe wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 

2022 r.  

 
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

W zakresie tego działu wydatkowano 162 137,53 zł, co stanowi 55,76% planu. Poniesione 

wydatki stanowiły w 100% wydatki  bieżące i zostały poniesione na: 

1. Ochotnicze Straże Pożarne, tj. bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, tj. 

ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, umowy 

zlecenia z tytułu bieżącego utrzymania sprawności sprzętu i pojazdów używanych do 

akcji przeciwpożarowych, badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów 

pożarniczych, a także części samochodowe do samochodów pożarniczych. Ponadto 

zostały poniesione wydatki na bieżące utrzymanie budynków OSP, tj. za zużycie energii 

elektrycznej, utrzymanie systemu alarmowania OSP, serwis aparatów powietrznych. 

2. Obronę cywilną, tj.  – wydatki w wysokości przeznaczono na wynagrodzenie pracownika 

prowadzącego zadania zlecone związane z obroną cywilną oraz zakup plandeki. 

3. Pozostałą działalność, tj. wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i 

wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz rozpatrywanie wniosków.  

 
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

W ramach tego działu opłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 

kwocie 96 968,82 zł, co stanowi 58,77 % planu. 

 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

W zakresie tego działu wydatkowano 5 164 661,03 zł, co stanowi 48,09 %  planu. Poniesione 

wydatki stanowiły w 100 % wydatki bieżące i zostały poniesione na: 

1. Szkoły podstawowe – w wysokości 2 791 128,19 zł. Na poniesione wydatki składają się 
przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz obsługi 

(wynagrodzenia osobowe i bezosobowe), wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 

placówek, tj. media, zakup: materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń, środków 

czystości, usług telekomunikacyjnych, dzierżawa ksero oraz przeglądy przewodów 

kominowych. 

Ponadto w Szkole Podstawowej w Branicach oraz w Szkole Podstawowej we 

Włodzieninie dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 45 810,33 zł w ramach 

programu Laboratoria Przyszłości.  



  

 

2. Przedszkola – w wysokości 1 049 426,50 zł. Realizacja wydatków dotyczyła przede 

wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi (wynagrodzenia 

media, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, usługi telekomunikacyjne.  

Ponadto została udzielona dotacja podmiotowa dla Katolickiego Przedszkola Sióstr Maryi 

Niepokalanej w Branicach w kwocie 250 480,44 zł. Poza tym w ramach rozdziału 80104 

były poniesione wydatki na realizację projektu unijnego „Wszystko zaczyna się w 

przedszkolu” 

3. Dowóz uczniów do szkół, tj. na wydatki dowozu uprawnionych dzieci do szkół i 

przedszkoli na terenie gminy – 262 130,67 zł. 

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - wydatki związane z dokształcaniem 

nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela – 11 182,00 zł.  

5. Stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 370 988,07 zł,, tj. zakup środków żywności 

dla potrzeb stołówek szkolnych oraz przedszkolnych, środki czystości, media oraz 

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 

6. Świetlice szkolne– w wysokości  66 821,43 zł. Na poniesione wydatki składają się 
głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi, zakupu materiałów 

bieżących oraz pomocy dydaktycznych, 

7. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach. Na poniesione wydatki w kwocie 

439 855,42 zł składają się przede wszystkich wynagrodzenia nauczycieli wraz z 

pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii i wody. 

8. Pozostałą działalność – 173 128,75 zł, tj. na odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów, 

wypłatę nagród jubileuszowych. 

 
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 

W zakresie tego działu wydatkowano 40 866,99 zł, co stanowi 51,08%  planu. Poniesione 

wydatki stanowiły w 100 % wydatki bieżące i zostały poniesione na realizację zadań 

wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

zwalczania narkomanii, tj. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizację zajęć sportowych 

dla dzieci promujących zdrowy tryb życia bez używek. 

 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 

W zakresie tego działu wydatkowano 1 081 289,24 zł, co stanowi 48,56% planu. Poniesione 

wydatki stanowiły w 100 % wydatki bieżące i zostały poniesione m.in. na: 

1. Realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 221,80 zł 

Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu usług prawnych oraz pocztowych.  

2. Opłacenie pobytu w Domach Opieki Społecznej –  kwota 98 894,39 zł, 

3. Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej – kwota 10 712,10 zł, 

4. Dodatki mieszkaniowe – 9 344,58 zł, 

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe – kwota 177 515,35 zł, 

6. Zasiłki stałe – kwota  121 903,35 zł, w tym zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 

145,65 zł 



  

 

7. Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 169 179,70 zł, w tym 950,50 zł świadczenia 

wypłacone dla uchodźców z Ukrainy.  

8. Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości 320 201,16 zł. Na poniesione 

wydatki składają się przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach, wydatki związane z bieżącym 

utrzymaniem jednostki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, 

telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników,  

9. Pozostała działalność – kwota 164 738,94 zł. Wydatki zostały poniesione na wypłatę 
dodatku osłonowego, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej oraz na roczną opłatę do Banku Żywności. 

Ponadto w ramach ww. rozdziału dokonano wydatków na wypłatę jednorazowych  

 

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

W ramach tego działu wydatkowano 143 996,82 zł, co stanowi 84,76%  planu. Wydatki te 

stanowiły w 100 % wydatki bieżące i zostały poniesione na: 

− realizację projektu „As-aktywni i samodzielni” realizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Branicach, 

− udzielenie transzy dotacji dla Caritas Diecezji Opolskiej  na realizację zadania 

„Przywrócenie osobom chorym i niepełnosprawnym sprawności fizycznej i 

samodzielności” przekazanego do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie, 

− udzielenie dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce 

na realizację zadania „Pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym w trudnej sytuacji 

życiowej, wyrównanie równych szans”, przekazanego na podstawie ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie, 

− wypłata świadczeń pieniężnych 300+ dla uchodźców z Ukrainy (16 800,00 zł). 

 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę 38 771,98 zł, co stanowi 48,46 % planu. 

Poniesione wydatki w 100% stanowiły wydatki bieżące i zostały wydatkowane na: 

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 21 271,98 zł. Ww. kwota 

dotyczyła zasiłków oraz stypendiów socjalnych dla uczniów, w tym dla uchodźców z 

Ukrainy.  

2. Pozostała działalność –  dotyczyła wypłaty transzy dotacji celowej dla Stowarzyszenia 

Immaculata na realizację zadania pn. „Ziarenko22”. Dotacja została udzielona na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
Dział 855 - RODZINA 

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 3 250 518,18 zł, co stanowi 69,89 % planu. 

Poniesione wydatki w 100% stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:  

1. Świadczenia wychowawcze – kwota 1 906 884,88 zł w tym zwrot dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – kwota  5 431,66 zł. Zrealizowane 

wydatki dotyczą głównie wypłaty świadczeń dla rodzin. Ponadto poniesiono wydatki 

związane z bieżącą obsługą zadania, tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 



  

 

osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych oraz na zakup usług 

pozostałych. 

2. Świadczenia rodzinne  – kwota 1 098 097,86 zł w tym zwrot dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – kwota 5 944,57 zł Wydatki wykonano 

na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto poniesiono 

wydatki związane z bieżącą obsługą zadania, tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi 

dla osób zajmujących się obsługą ww. świadczeń oraz zakup usług pozostałych. 

Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy zostały wypłacone w kwocie 4 296,33 zł. 

3. Wspieranie rodziny – kwota 8 492,50 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń 
wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny, delegacji oraz zakupu usług pozostałych. 

4. Rodziny zastępcze – 6 844,00 zł. Wydatki dotyczyły opłaconego pobytu dzieci w rodzinie 

zastępczej.  

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 105 193,17 zł. Wydatki 

dotyczą pobytu dzieci w Domu Dziecka.  

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne – kwota 13 112,37 zł. 

7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 111 893,40 zł. Wydatki dotyczyły 

głównie wynagrodzeń osób pracujących w Gminnym Żłobku wraz z pochodnymi, zakupu 

bieżących materiałów, środków czystości na potrzeby żłobka. Ponadto udzielono dotacji 

dla Katolickiego Żłobka Publicznego Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach – kwota 

35 400,00 zł. 

 

 

Dział 900 – GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę 921 620,66 zł, co stanowi 31,72 % planu. 

Wykonane w kwocie 911 440,66 wydatki bieżące zostały wydatkowane, m.in. na:  

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – 601 052,01 zł.  Wydatki zostały poniesione na: 

zakup usług odbioru śmieci, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się 
sprawami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, wynagrodzenia 

bezosobowe wraz z pochodnymi z tyt. obsługi PSZOK, energii elektrycznej  i wody , 

ulotek na temat segregacji śmieci, paliwo do koszenia terenu PSZOK. 

2. Oczyszczanie miast i wsi - zrealizowane wydatki dotyczyły: wynagrodzeń osobowych 

wraz z pochodnymi osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, zakupu usług 

oczyszczania terenów i obiektów gminnych oraz materiałów wykorzystywanych do prac 

społeczno-użytecznych, 

3. Utrzymanie terenów zielonych – zakup części wymiennych do kos spalinowych, paliwa 

do koszenia działek gminnych, przegląd roczny ciągnika wykorzystywanego do koszenia.  

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg. Całość wydatków dotyczyła zakupu energii oraz 

konserwacji oświetlenia ulicznego. 

5. Pozostała działalność – wydatki dotyczyły realizowanego przez wszystkie sołectwa 

zadania „Utrzymanie czystości i porządku wsi”. Wydatki dotyczyły głównie: 

wynagrodzeń osób koszących tereny sołeckie, zakupu paliwa, naprawy sprzętu do 

koszenia oraz zakupu środków do pielęgnacji roślin.  

 

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 10 180,00 zł dotyczyły udzielonych dotacji dla 

mieszkańców Gminy Branice na wymianę pieca.  



  

 

 

 
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

W zakresie tego działu poniesiono wydatki w kwocie 843 040,86 zł. 

Poniesione w kwocie 385 689,63 zł wydatki bieżące wydatkowano, m.in. na: 

1. Świetlice, tj., na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu pełnienia 

funkcji opiekuna, palacza świetlicy, bieżące utrzymanie świetlic (art. gospodarcze,  

energia, woda, wywóz odpadów, konserwacja platformy pionowej w CK Wersalka). 

2. Biblioteki, tj. dotację dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach 

na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – 62 749,98 

zł, 

3. Pozostałą działalność, tj. realizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Gminy, tj. 

Biesiada 50+, Jarmark Świętojański, Piknik Strażacki, „Dzień dziecka”, organizacji ferii 

zimowych dla dzieci.  Ponadto realizowano: 

− projekt „Talent za Talent” współfinansowanego ze środków unijnych, 

− dotacje celowe w wysokości  69 000,00 zł (w tym 10 000,00 – środki pochodzące z 

Nagrody Rosnąca Odporność”) dla  Stowarzyszenia Zespołu Tańca Nowoczesnego 

Impuls oraz Stowarzyszenia Branickie Mażoretki Kaprys na realizację zadania 

„Popularyzacja różnych form tańca na terenie Gminy Branice” udzielone na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Ponadto w ramach pozostałej działalności były dokonywane wydatki w ramach 

funduszu sołeckiego na organizację spotkań dla mieszkańców sołectw) 

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 457 351,23  dotyczyły: realizacji zadań: 
− Modernizacja toalet w świetlicy w Gródczanach (częściowo realizowanego w ramach FS 

Gródczany), 

− Dostawa i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Uciechowicach (częściowo 

realizowanego z FS Uciechowice), 

− Eko – Branice. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej 

(współfinansowanego ze środków UE). 

 

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1 640 432,41 zł, co stanowi 30,23 % planu. 

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 177 025,02 zł dotyczyły: 

1. Obiektów sportowych – zakupu materiałów na bieżące utrzymanie boisk, energii, odbioru 

odpadów komunalnych oraz wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla osób 

prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci oraz osób pełniących funkcję gospodarza na 

obiektach sportowych.  

2. Kultury fizycznej – tj. udzielonych transz dotacji dla LZS Rolnik Lewice, LZS Zryw 

Wysoka, LZS Orzeł Branice na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej udzielonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie.  

3. Pozostałą działalność, tj.  na zakup elementów zabawowych na plac zabaw (realizowane 

przez FS Dzierżkowice), oświetlenia placów zabaw, ułożenia kostki brukowej na placu 

zabaw w Niekazanicach (realizowane w ramach FS Niekazanice). 

 

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 1 463 407,39 zł dotyczyły realizacji zadań 
inwestycyjnych: 



  

 

− Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w 

m. Branice (kwota 36 563,00 zł została sfinansowana z nagrody „Najbardziej odporna 

gmina”, 

− Wykonania dokumentacji projektowej do zadania „Budowa skate parku oraz dużej altany 

integracyjnej”, 

− Wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oraz częściowe wykonanie zadania 

„Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni ze sztuczną nawierzchnią we Włodzieninie 

oraz naprawa przepustu prowadzącego do boiska”. 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 
30.06.2022 roku 

 

Uchwałą Nr XXXVII/393/21 Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2021 roku uchwalona 

została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Branice na lata 2022-2025. 

Wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Branice po stronie dochodów, wydatków, 

przychodów, rozchodów w I półroczu 2022 roku wpłynęły również na zmianę pierwotnie 

uchwalonej prognozy finansowej na lata 2021-2025. 

Dochody ogółem za I półrocze 2022 roku zostały zwiększone zostały o 10 383 153,11 zł i 

wyniosły 37 434 235,02 zł, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 699 794,39 

zł, a wyniosły 29 270 285,04 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 
7 683 358,72 zł i wyniosły 8 163 949,98 zł. 

Wydatki ogółem za I półrocze 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 13 391827,18 zł i 

wyniosły 43 731 291,66 zł, z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 768 154,47 

zł i wyniosły 29 366 484,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 
10 623 672,44 zł i wyniosły 14 364 807,44 zł. 

W I półroczu 2022 roku zwiększone zostały łącznie przychody budżetu gminy o kwotę  
2 990 594,07 zł, i wyniosły 7 252 076,64 zł z tego: przychody z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek zostały zwiększone o 1 000 000,00 zł,  kwota z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach zwiększona została o kwotę 1 607 674,07 zł, a wolne 

środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o 382 920,00 zł.  

 

Planowany deficyt budżetu Gminy, który na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 6 297 056,64 zł 

został sfinansowany: 

 - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  2 063 373,02 zł na plan 

finansowy w kwocie  8 827 911,93 zł, 

- 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 3 233 683,62 zł,  

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek – kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł  

Planowana kwota długu wynosi; 

- na dzień 31.12.2022 roku 5 502 927,29 zł, 

- na dzień 31.12.2023 roku 4 529 896,29 zł, 

- na dzień 31.12.2024 roku 3 724 863,29 zł, 



  

 

- na dzień 31.12.2025 roku 3 030 700,00 zł, 

- na dzień 30.12.2026 roku 2 473 200,00 zł, 

- na dzień 30.12.2027 roku 1 915 700,00 zł, 

- na dzień 30.12.2028 roku 1 446 000,00 zł 

- na dzień 30.12.2029 roku 995 500,00 zł, 

- na dzień 30.12.2030 roku 655 000,00 zł, 

- na dzień 30.12.2031 roku 357 500,00 zł, 

- na dzień 30.12.2032 roku 100 000,00 zł 

Planowane rozchody budżetu gminy stanowiące spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek 

wynoszą: 
- na dzień 31.12.2022 roku 955 020,00 zł, 

- na dzień 31.12.2023 roku 943 177,00 zł, 

- na dzień 31.12.2024 roku 775 179,00 zł, 

- na dzień 31.12.2025 roku 654 500,00 zł, 

- na dzień 31.12.2026 roku 557 500,00 zł, 

- na dzień 31.12.2027 roku 557 500,00 zł, 

- na dzień 31.12.2028  roku 469 700,00 zł, 

- na dzień 31.12.2029 roku 450 500,00 zł, 

- na dzień 31.12.2030 roku 340 500,00 zł, 

- na dzień 31.12.2031 roku 297 500,00 zł, 

- na dzień 31.12.2032 roku 257 500,00 zł, 

- na dzień 31.12.2033 roku 81 920,00 zł. 

Prognozowanym źródłem pokrycia rozchodów są dochody z tytułu podatków gminy. 

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w I półroczu 2022 roku dokonano również 
zmian w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej. Zamiany dotyczyły zmiany: 

przedsięwzięć, limitów wydatków poszczególnych przedsięwzięć, zmian limitów zobowiązań 
w związku z podpisaniem umów na wykonanie zadań ujętych w wieloletniej prognozie 

finansowej oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. 

Stopień realizacji zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono w 

załączeniu. 

 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
W.Chuchla zapytał o różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami ze sprzedaży alkoholu- 

planowane przychody 70tyś zł wydatki 80tyś zł. W odpowiedzi B.Jamrozik wskazała że  

rozbite jest to w 2 rozdziałach na łączną kwotę przychodów 80tys zł i wydatkach na taka 

sama kwotę. Wydatki muszą być określone jasno i tylko  w zakresie profilaktyki nic innego. 

 

 
 

Ad.13 
Podjęcie Uchwały w sprawie  zmiany w budżecie gminy. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
B.Jamrozik przedstawiła założenia zmian. 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 082 427,16 zł  w tym: 

1) dochody bieżące  – 6 079 755,48 zł 

2) dochody majątkowe – 2 671,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 

 Plan dochodów po zmianach 43 545 440,70 zł 



  

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 268 927,16 zł  w tym: 

1) wydatki bieżące – 6 075 755,48 zł 

2) wydatki majątkowe – 193 171,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2  

Plan wydatków po zmianach 50 078 997,34 zł. 

§ 3. Deficyt budżetu  po zmianach wynosi 6 533 556,64 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 3 470 183,62 zł, wolnymi środkami o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 063 373,02 zł oraz przychodów z zaciągniętych 

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

Szczegółowy projekt przedstawiony i udostępniony radnym  w elektronicznym panelu radnych. 

 

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

Za:   14     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

Nie głosował A.Nowak 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy.   
(Uchwała Nr XLVI/471/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

Ad.14 
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:   15    Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła 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 XLVI/472/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 

Ad. 15 
Podjęcie Uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 79/2 o 

pow.  0,1400 ha, położona w obrębie Jakubowice). 

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

Za:   14     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  1   

 



  

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości (działka nr 79/2 o pow.  0,1400 ha, położona w obrębie Jakubowice). 

(Uchwała Nr XLVI/473/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad.16 
Podjęcie Uchwały w sprawie  dzierżawy nieruchomości (część działki nr 190/11 o pow. 65 

m
2
,  położonej w miejscowości Branice). 

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

Za:  15      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie  dzierżawy nieruchomości (część 
działki nr 190/11 o pow. 65 m2,  położonej w miejscowości Branice).  

(Uchwała Nr XLVI/474/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

 

Ad.17 
Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 149/24 o pow. 15 m

2
,  

położonej w miejscowości Branice). 

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

Za:  15      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki 
nr 149/24 o pow. 15 m2,  położonej w miejscowości Branice). 

(Uchwała Nr XLVI/475/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad. 18 
Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 271/5 o pow. 0,0105 

ha, położonej w miejscowości Branice).  

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

Za:  15      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki 
nr 271/5 o pow. 0,0105 ha, położonej w miejscowości Branice). 

(Uchwała Nr XLVI/476/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad.19 
Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości  (działka nr  252 o pow. 1,2700 ha,  

położona               w miejscowości Dzierżkowice). 

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



  

 

Za:   15     Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości  (działka nr  
252 o pow. 1,2700 ha,  położona    w miejscowości Dzierżkowice). 

(Uchwała Nr XLVI/477/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad.20 
Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 228 o pow. 0,1900 

ha,  położonej w miejscowości Jędrychowice).  

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

Za:  13      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

Nie głosowali M.Barski, A.Herbut 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki 
nr 228 o pow. 0,1900 ha,  położonej w miejscowości Jędrychowice). 

(Uchwała Nr XLVI/478/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad.21 
Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki nr 179 o pow. 0,0800 

ha,  położonej w miejscowości Posucice).  

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

Za:  15      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości (część działki 
nr 179 o pow. 0,0800 ha,  położonej w miejscowości Posucice). 

(Uchwała Nr XLVI/479/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
Ad.22 
Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości  (działka nr  211 o pow. 0,3106 ha,  

położona w miejscowości Posucice). 

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

Za:  15      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości  (działka nr  
211 o pow. 0,3106 ha,  położona w miejscowości Posucice). 

(Uchwała Nr XLVI/480/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
Ad. 23 
Podjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr  216/2 o pow. 0,0971 ha,  

położona w miejscowości Wysoka).  

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję. 



  

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 

Za:  15      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości (działka nr  
216/2 o pow. 0,0971 ha, położona w miejscowości Wysoka). 

(Uchwała Nr XLVI/481/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 

Ad. 24 
Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego obszar położony w sołectwie Branice. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
S.Baca wskazał iż plan dotyczy obszaru wokół basenu w Branicach. 

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

Za: 14       Przeciw:   0   Wstrzymało się:  1   

 

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

(Uchwała Nr XLVI/482/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 
Ad. 25 
Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych 

Gminy Branice do kategorii drogi gminnej (Bliszczyce, Jędrychowice). 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
S.Baca wskazał iż podjęcie uchwały jest wynikiem pozyskania środków na modernizację tych 

dróg a warunkiem była zmiana klasyfikacji dróg. 

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

Za:  15      Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w 
granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej (Bliszczyce, 

Jędrychowice).  
(Uchwała Nr XLVI/483/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 
Ad. 26 
Podjęcie Uchwały  w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych 

Gminy Branice do kategorii drogi gminnej (Wiechowice). 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 
S.Baca wskazał iż podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością w związku z 

planowanymi inwestycjami budowy domów jednorodzinnych do których musi być wykonany 

dojazd. 

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

Za:    15    Przeciw:   0   Wstrzymało się:  0   

 



  

 

Rada Gminy Branice podjęła uchwałę  w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w 
granicach administracyjnych Gminy Branice do kategorii drogi gminnej (Wiechowice). 

(Uchwała Nr XLVI/483/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 
 
 

 
 

Ad. 27 Wolne wnioski  i informacje 
R.Lenartowicz podziękował za wykonane akcje wykoszenia poboczy i rowów. 

S.Baca w odpowiedzi na zapytania z pkt. 9 wskazał że koszt zakupu ławeczek i koszów to ok 

35tyś zł            a w chwili obecnej nie ma  środków na ten cel. W sprawie zanieczyszczenia 

wody urząd i zakład komunalny podjął natychmiastową akcje informacyjną poprzez 

umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń. Informacja o 

skażeniu dotarła ok 14:30 a próbki są pobierane rano i urząd nie ma wpływu na tę procedurę. 
Dodał że  w takich przypadkach każdy winien przekazywać informacje co znacznie usprawni 

dotarcie takiej informacji do wszystkich mieszkańców. Dodał ze wyniki badań nie były 

jednoznaczne. 

R.Kowalczyk skierował wniosek o analizę i ewentualne ograniczenie ruchu  na drodze do 

szkoły we Włodzieninie, ponieważ wielokrotnie zachowania rodziców- podjeżdżanie pod 

same drzwi szkoły- zagraża bezpieczeństwu dzieci. Wskazał również konieczność  
zwiększenia bezpieczeństwa na jednej        z dróg w miejscowości Włodzienin- tzw. 

obwodnica” poprzez montaż na zakręcie lustra. 

W odpowiedzi S.Baca wskazał iż sprawa ograniczenia ruchu, podjeżdżania pod drzwi szkoły 

należy przeanalizować i wtedy podjąć stosowne działania. Montaż lustra może być 
przedmiotem funduszu sołeckiego. 

R.Lenartowicz nawiązując do innych sołectw wskazał, iż zakup ławeczek i koszów  ul. 

Szkolna,             ul. Ogrodowa  winien być finansowany z funduszu sołeckiego sołectwa 

Branice- tak się dzieje                  w pozostałych sołectwach ale nie w Branicach. 

J.Antoszczyszyn zapytał o wymianę  i montaż nowych urządzeń na placu zabaw we 

Włodzieninie wskazując iż realizacja tego zadania trwa od czerwca a nic się tam nie dzieje. 

Dodał że na nowym przejeździe do szkoły we Włodzieninie konieczne jest ustawienie 

dodatkowego oświetlenia. 

W odpowiedzi S.Baca wskazał iż zakupy wyposażenia placów zabaw są robione grupowo i 

niebawem wszystko będzie wykonane. W sprawie dodatkowej latarni wskazał iż nie było  

takiej pozycji  w projekcie  ale można to zrealizować w ramach funduszu sołeckiego.   

R.Lenartowicz wskazał iż wjazd przeciwpożarowy/ratowniczy do SP Włodzienin winien być 
poprawiony gdyż uniemożliwia wjazdu większym pojazdom ratowniczym. 

S.Baca  wskazał iż zwróci się z taką uwagą do komendanta celem analizy. 

W.Chuchla zapytał  czy dokonano odbioru inwestycji ul. Szkolna, ul. Słoneczna, ul. 

Ogrodowa  oraz czy można zgłaszać uwagi. S.Baca wskazał iż dokonano odbioru ale uwagi 

można zgłaszać. 
I.Pączko zapytała czy wiadomo cos w sprawie uszkodzenia nowej latarni  w miejscowości 

Wysoka, na co S.Baca odpowiedział iż nie ma żadnej wiedzy w tym temacie i nie było 

takiego zgłoszenia. 

M.Nowak zapytał o podejmowane działania w budynku przystanku Branice oraz o otwarcie 

marketu Biedronka. 

S.Baca wskazał iż pomieszczenia przystanku będą niebawem wynajmowane. Nie zna terminu 

ani przyczyn nie otwarcia jeszcze marketu Biedronka. 

I.Pączko zapytała o termin realizacji zakupu komputerów w ramach akcji – zakup dla dzieci  

z terenów po PGR. 



  

 

S.Baca wskazał iż zakup musi być dokonany w trybie przetargu a tym zajmuje się 1 osoba, a 

przetargów jest kilka. Przewiduje termin realizacji jesień. 
R.Kowalczyk zapytał co się dzieje w sprawie dodatków węglowych? 

S.Baca w odpowiedzi wskazał iż gmina nie otrzymała środków na ten cel i nic więcej  nie 

może powiedzieć  w tej sprawie. 

 

 

 

 

 

 

Ad. 28 Zakończenie 
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława 

Dyląg zamknęła sesję Rady Gminy Branice.  

 

Na tym protokół zakończono godz. 15:05 

Protokołował: 

Andrzej Maksymowicz 



Protokół	głosowania
z	dnia	19-09-2022

Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

3. Przyjęcie	Porządku	Obrad.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	13:09:00

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

4 Przyjęcie	protokołu	z	sesji	8.08.2022r.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	13:10:44

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 13
LICZBA	OBECNYCH 15 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 2
	 	 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław WSTRZYMAŁ	SIĘ
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona WSTRZYMAŁ	SIĘ
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

4 Przyjęcie	protokołu	z	sesji	20.06.2022

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	13:09:51

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 14
LICZBA	OBECNYCH 15 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 1
	 	 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław WSTRZYMAŁ	SIĘ
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

13 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zmiany	w	budżecie	gminy.

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:30:31

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 14
LICZBA	OBECNYCH 15 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur NIE	ODDAŁ	GŁOSU
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

14 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 2022-09-19	14:31:20

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

15 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	nieruchomości	(działka	nr	79/2	o	pow.
0,1400	ha,	położona	w	obrębie	Jakubowice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:32:29

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 14
LICZBA	OBECNYCH 15 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 1
	 	 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz WSTRZYMAŁ	SIĘ



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

16 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(część	działki	nr	190/11	o	pow.	65	m2,
położonej	w	miejscowości	Branice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:33:30

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

17 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(część	działki	nr	149/24	o	pow.	15	m2,
położonej	w	miejscowości	Branice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:34:15

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

18 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(część	działki	nr	271/5	o	pow.0,0105	ha,
położonej	w	miejscowości	Branice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:36:11

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

19 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	252	o	pow.	1,2700	ha,	położona	w
miejscowości	Dzierżkowice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:37:00

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



GŁOSOWANIE

20 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(część	działki	nr	228	o	pow.	0,1900	ha,
położonej	w	miejscowości	Jędrychowice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:38:10

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 13
LICZBA	OBECNYCH 15 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 0
	 	 GŁOSY	NIEODDANE 2

KWORUM	ZOSTAŁO	OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI	DO	GŁOSOWANIA

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



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

21 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(część	działki	nr	179	o	pow.	0,0800	ha,
położonej	w	miejscowości	Posucice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:39:00

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

22 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	211	o	pow.	0,3106	ha,	położona	w
miejscowości	Posucice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:39:51

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

23 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	dzierżawy	nieruchomości	(działka	nr	216/2	o	pow.	0,0971	ha,	położona	w
miejscowości	Wysoka).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:40:46

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

24 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	obejmującego
obszar	położony	w	sołectwie	Branice

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:42:08

	

LICZBA	UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY	ZA 14
LICZBA	OBECNYCH 15 GŁOSY	PRZECIW 0

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 GŁOSY	WSTRZYMUJĄCE	SIĘ 1
	 	 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 WSTRZYMAŁ	SIĘ
5 Dyląg	Bogusława ZA
6 Herbut	Adam ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

25 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zaliczenia	dróg	przebiegających	w	granicach	administracyjnych	Gminy
Branice	do	kategorii	drogi	gminnej	(Bliszczyce,	Jędrychowice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:43:22

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA



Sesja	XLVI/22	Rady	Gminy	Branice	-	19.09.2022

GŁOSOWANIE

26 Podjęcie	Uchwały	w	sprawie	zaliczenia	dróg	przebiegających	w	granicach	administracyjnych	Gminy
Branice	do	kategorii	drogi	gminnej	(Wiechowice).

TYP	GŁOSOWANIA Jawne DATA	GŁOSOWANIA 2022-09-19	14:44:42

	

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

LICZBA	NIEOBECNYCH 0 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 ZA
7 Humeniuk-Wiśniewska	Marta ZA
8 Kopeczek	Paweł ZA
9 Kowalczyk	Roman ZA
10 Lenartowicz	Roman ZA
11 Lenartowicz	Władysław ZA
12 Nowak	Maciej ZA
13 Nowak	Artur ZA
14 Pączko	Iwona ZA
15 Sęga	Tadeusz ZA


