
Informator Branicki                                                                                                                                                                        1 

Informator Branicki
Informator Branicki   
Rok 9                       Numer  1(67) 

ISSN   1733-6821 

      styczeń  2010  wersja internetowa na stronie: WWW.branice.pl 



Informator Branicki                                                                                                                                                                        2 

 

Mikołajkowe  
Zawody Strzeleckie 

 

 M łodzi Strzelcy z 
branickiego gimnazjum, spotkali 
się na kolejnych zawodach  
strzeleckich.  Tak jak ostatnio i 

tym razem poziom był 
bardzo wysoki. 
Wygrał Bartłomiej 
Mazurkiewicz, 
który zdobył 
prawie 

komplet 
punktów – 92 

na 100 
moŜliwych. 

Następne miejsce 
zajęli młodzi strzelcy, 

którzy strzelają dopiero trzy 
miesiące. 
II miejsce z wynikiem 85pkt na 
100 zajął Paweł Trojanowski 
III miejsce zdobył Fabian Russ, 
który strzelił 84 pkt na 100 
Na koniec zawodów wszyscy 
zawodnicy otrzymali paczki 
mikołajkowe .  

 

W  Urzędzie 
Marszałkowskim 
Województwa 
Opolskiego spotkali 
się przedstawiciele 

najbardziej usportowionych szkół 
Opolszczyzny , które zdobyły największą 
ilość punktów w rozgrywkach 2009 roku 

prowadzonych przez Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy w Opolu. 
W  kategorii  środowisk wiejskich wśród 
szkół podstawowych III miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa w Branicach (33 
punkty).  Dzięki osiągnięciom 
sportowym 

podopiecznych 
Bartłomieja Pleśniaka nasza 

podstawówka osiągnęła  jeden z 
większych sukcesów  w  historii istnienia 
szkoły. Wśród gimnazjów  równieŜ III 
miejsce wywalczyło Gimnazjum 

Branice (42 punkty). Na sukcesy 
zapracowali Łukasz Kędzierski, 
Edward Czyszczoń i Joanna KsiąŜek.  
Dyplomami uznania oraz drobnymi 
upominkami (okolicznościowe pióra) 
marszałek województwa opolskiego, 
Józef Sebesta, uhonorował 13 
dyrektorów wszystkich kategorii szkół 
Opolszczyzny. Miło poinformować, Ŝe 
wyróŜnioną została Dyrektor Zespołu 

Gimnazjalno Szkolnego Alina 
Nowak.  Uhonorowano  równieŜ 
trzy  gminy 
województwa 

opolskiego, 
w tym Urząd Gminy 

Branice. Punkty zdobyte przez 
branickie szkoły(75punktów) 
uplasowały naszą gminę na III miejscu 
w województwie.  W imieniu wójta 
Józefa Małka okazały puchar odebrał 
koordynator sportu gminnego   
Mieczysław Lenartowicz. Wręczając 
puchary oraz komplety piłek 
sportowych, wicemarszałek Teresa 
Karol  Ŝyczyła młodym sportowcom i 

Sportowy sukces Branickich szkół 
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 Uchwała budŜetowa gminy ma kilkanaście załączników, ten z nr 
10 zawiera wykaz zadań inwestycyjno-remontowych, które poniŜej 
przedstawiamy. 

 

W  
przedświąteczny wtorek Rada Gminy 
zatwierdziła budŜet na ten rok. Jest to 
wydarzenie znaczące, poniewaŜ 
poprzedza je jak zwykle „pociąganie za 
krótką kołdrę”. Większość radnych chce 
zaspokoić nadzieje swoich wyborców i 
pokazać, Ŝe ich wybór był trafiony. W 
innym przypadku trudno 
liczyć na reelekcję. W 
tym roku mamy 
wybory… 

BudŜet Gminy Branice 
po stronie wydatków zamyka się kwotą 
25 milionów dwustu tysięcy złotych. 
śeby go dopiąć Rada przewidziała 
potrzebę zaciągnięcia kredytu w 
wysokości prawie trzech milionów 
złotych. Wpływów w tym roku będzie 
mniej, bo część przychodów opiera się 
na ubiegłorocznej cenie Ŝyta. 
BudŜet musi być tak skonstruowany, by 
przewidywał wydatki planowane i 
nieprzewidziane. Stąd teŜ bierze się 
tworzenie rezerw. Na róŜne 
nieprzewidziane potrzeby przeznaczono 
33 400 złotych. To zapewne mało. 
Pierwszej korekty budŜetu naleŜy się 
spodziewać jeszcze w czasie tej zimy. Z 

przewidywanymi potrzebami jest 
lepiej, bo moŜna je dokładniej 
wyliczyć, ale jak państwo wiecie 
wahania  cen – zawsze w górę -  są 
nieuniknione, w związku z tym to teŜ 
trzeba przewidzieć. 
 NajwyŜszą pozycję po stronie 
wydatków jak co roku stanowi 
punkt w budŜecie nazwany 
Oświata i 

Wychowanie. 
Utrzymanie trzech szkół 

podstawowych będzie kosztować: 
3 210 tys.zł., plus przedszkola -  
łącznie z prowadzonym przez zakon 
NMP 1,5 mln, i  gimnazjum 1,8 mln. 
Wydatki w tym dziale wyniosą  ok. 10 
mln zł. Jeśli ktoś będzie sumował 
wymienione nakłady na poszczególne 
jednostki to wynik nie będzie mu się 
zgadzał, bo nie wyodrębniłem  
dowoŜenia dzieci, kosztów obsługi 
adm-ekonomicznej, doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, kosztów 
utrzymania stołówek szkolnych, a 
dodałem świetlice szkolne, które w 
klasyfikacji finansowej mają oddzielną 
szufladkę. Do tego zestawu naleŜy 
jeszcze dodać 1,67mln zł na planowane 
wykonanie termomodernizacji Szkoły 

Podstawowej we Włodzieninie. 
 PowaŜną pozycję w tabeli 
budŜetu jak co roku stanowi Opieka 
Społeczna. Zamyka się ona sumą około 
trzech milionów złotych. Zakres 
pomocy jest imponujący, ale 

przy bliŜszym 
poznaniu materii 

jak w kaŜdej 
dziedzinie niewystarczający. 

 Nakłady na Ochronę Zdrowia to 
wyłącznie statutowe przeciwdziałania 
alkoholizmowi. 70 tysięcy złotych 
wydawane na ten cel, to pieniądze 
zebrane z opłat za zezwolenia na 
sprzedaŜ alkoholu. 
Ośrodka Zdrowia w tym zestawieniu nie 
znajdziemy, poniewaŜ od czasu 
prywatyzacji utrzymywany jest przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, a 
ściślej ujmując przez  pacjentów, za 
których tenŜe Fundusz wnosi opłaty. 
  W dumnie brzmiącym dziale 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa 
Narodowego znajdziemy wydatki na 
Dom Kultury, świetlice wiejskie, 
biblioteki i utrzymanie zabytków. Nazwa 
działu jest większa od pieniędzy, a kryje 
się za nią 500 tys. PLN. 
 Jak juŜ jesteśmy przy kulturze to 
naleŜy wspomnieć o dziale budŜetu 
Kultura Fizyczna i Sport. Znalazło się w 
nim ok. 200 tys. Zł. 
 Funkcjonowanie administracji, 

BudŜet Gminy Branice na 2010 

Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Branicach       200 000 

Dokumentacja remontu drogi Wiechowice-DzierŜkowice        22  000 

Dokumentacja rewitalizacji budynku po byłym Ŝłobku           183 000 

Zakupy inwestycyjne           8 000 

Zakup wyposaŜenia  Ochotniczych StraŜy PoŜarnych    2 050 000 

E-szkoła         37 500 

Zakup nowoczesnego wyposaŜenia dla szkół       292 700 

Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej we Włodzienie    1 640 700 

Kanalizacja Lewice - Michałkowice    3 212 620 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Branicach       450 000 

Utworzenie parku historycznego we Włodzieninie (m.in.. wieŜa widok    1 047 300 

Parkowe miejsca  spotkań w Bliszczycach i w Gródczanach       467 978 

Parkowe miejsca spotkań w Branicach i we Włodzieninie       202 000 

Remonty świetlic w Branicach, Uciechowicach, Gródczanach i we Włodzieninie       323 250 

Dokumentacja modernizacji basenu kąpielowego w Branicach         50 000 

  

Remont drogi gminnej do Jabłonki                                                                   330 000 

Załącznik  nr 11 to:  fundusze sołeckie 

Bliszczyce 17 044 

Boboluszki 12 196 

Branice 22 134 

Dzbańce 5 645 

Dzbańce—Osiedle 14 410 

DzierŜkowice 7 902 

Gródczany 7 991 

Jabłonka 5 778 

Jakubowice 7 305 

Jędrychowice 7  548 

Lewice 15 118 

Michałkowice 8 588 

Niekazanice 7 636 

Posucice 9 297 

Turków 6 442 

Uciechowice 7 393 

Wiechowice 8 389 

Włodzienin 15 959 

Włodzienin-Kolonia 9 430 

Wódka 8  854 

Wysoka 15 804 
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T   r   z   y      W   i   g   i   l   i   e 

 Święta BoŜego Narodzenia poprzedziły w naszej Gminie spotkania wigilijne. Było ich wiele. Odbywały Się w mniejszych i 
większych zbiorowościach. My przedstawiamy kilka zdjęć z tych, na które nas proszono. W duŜym spotkaniu w Wiejskim Domu 
Kultury przygotowanym przez Panie ze Stowarzyszenia Braniczanek, z zaproszenia  Wójta Józefa Małka  skorzystali nasi 
samorządowcy, a więc radni gminni i powiatowi, samorządowcy z Republiki Czeskiej, kierownicy jednostek podległych Wójtowi, 
przedsiębiorcy prywatni - nie sposób wszystkich wymienić. NaleŜne miejsce za stołem prezydialnym zajęli ks. Biskup Paweł 
Stobrawa, ks. Proboszcz Alojzy Nowak, dyrektorzy Szpitala K.Nazimek i W.Mrowca, Starosta Powiatu Józef Kozina, gospodarz 
Wójt Gminy Józef Małek. Przywołane świąteczną chwilą refleksje mieszały się z Ŝyczeniami i zachwytem jaki wywoływał smak 
potraw wigilijnych. 
     Bardzo ciepła atmosfera towarzyszyła straŜackiej wigilii w Bliszczycach. Tu spotkali się druhowie ze wszystkich naszych 
jednostek z kolegami po fachu z czeskiego pogranicza. Serdeczne i przyjacielskie spotkanie trwało do późnych godzin. 
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 DuŜą niespodzianką był występ przedszkolaków 
z naszego publicznego przedszkola kierowanego przez 
Panią Marzenę Barszczewską. Trudno jest juŜ zadziwić 
publiczność oglądającą po raz enty przedstawienie 
jasełkowe - a jednak udało się. Program był zwarty i 
krótki, nie nudził, a nadto zaangaŜowane w występ były 
nie tylko Panie lecz całe przedszkole. DuŜe brawa!!! 
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Branice,  dnia  06. 01. 2010 r.  
Nr IR-7624/1-1/2010 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY 
BRANICE  

o wszcz ęciu post ępowania w 
sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na 
realizacj ę przedsi ęwzięcia   

 

 Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2  
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227)   

Zawiadamiam 
Ŝe w dniu 06. 01. 2010 r. zostało wszczęte na wniosek 
Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Józefa Nathana w 
Branicach Pana Krzysztofa Nazimek, postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na :  
 

„Przebudowie budynków pawilonów  B, D na 
działce nr 132/46,  pawilonu C na działce 132/52 i 

pawilonu K na działce 132/53 połoŜonych w 
miejscowości Branice,  

gmina Branice” 
Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)   
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zapewnia moŜliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego 
sporządzony jest raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z 
przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje kaŜdemu. 

 
Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)   
ustawy informuję, o moŜliwości składania uwag i 
wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. 
Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 17 w 
terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych 
informacji do publicznej wiadomości tj. od  07.01.2010 
r. do 27.01.2010 r. Urząd czynny jest w poniedziałek 
od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w  
piątek w godzinach od 700 do 1300.  
       Jednocześnie informuję, Ŝe liczba stron 
przedmiotowego postępowania przekracza 20.  
W związku z powyŜszym stosownie do zapisów art. 74 
ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym 
postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 
tekst jednolity z późn. zm.).                                                                                               

 

Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek 
 
Obwieszczenie umieszczono: 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice 
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice 
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: 
www.branice.pl 
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator 
Branicki” 

UWAGA!! 
Od 4 stycznia 2010 uległy 
zmianie godziny pracy Urzędu 
Gminy w Branicach : 
      Poniedziałek  7.00 - 17.00 
      Wtorek           7.00 - 15.00 
      Środa              7.00 - 15.00  
      Czwartek        7.00 - 15.00  
      Piątek             7.00 - 13.00 

„Nie stój w miejscu 
Słońce wstaje kaŜdego dnia 
Tylko od Ciebie zaleŜy 
Czy ujrzysz jego światło 
I poczujesz jego ciepło. 
 

I tylko od Ciebie zaleŜy 
czy podarujesz nam 1% Twojego 
podatku. 
 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„AMICUS” Branice 
KRS 279722 

O środek Pomocy Społecznej w Branicach w terminie 01.04.2009-31.12.2009 r. 
realizował projekt systemowy pn.: ”Aktywna integracja w Gminie Branice” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja 
integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 8 osób bezrobotnych z Gminy 
Branice, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej. 
Cele szczegółowe 
załoŜone w projekcie 
to: 
-zwiększenie 
motywacji do 
działania i poczucia 
wiary we własne siły 
uczestników projektu, 
-zwiększenie 
umiejętności 
komunikacyjnych, 
zdolności 
interpersonalnych i 
poziomu integracji 
społecznej 
uczestników projektu, 
-podniesienie 
samooceny 
uczestników projektu, 
-podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu. 
W ramach przedmiotowego projektu zostało zrealizowanych 8 kontraktów socjalnych.  Wobec 
kaŜdej z 8 osób wybranych do uczestnictwa projektu zostały zastosowane po 4 instrumenty 
aktywnej integracji – były to instrumenty: aktywizacji zawodowej, aktywizacji edukacyjnej, 
aktywizacji zdrowotnej i aktywizacji społecznej, wynikające z dokładnej analizy ich sytuacji 
Ŝyciowej. W ramach tych instrumentów uczestniczki projektu brały udział w kursie na prawo 
jazdy kat. B, kursie dla opiekuna osób chorych i starszych, treningu umiejętności społecznych, 
warsztatach aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz 
brały udział w konsultacjach z doradcą zawodowym. Dodatkowo w ramach projektu 
uczestnikom wykonano badania profilaktyczne oraz usługę fryzjerską. 
W projekcie udział wzięło 8 kobiet z Gminy Branice – ElŜbieta Herbut, Bernadetta 
Jagielnicka, Helena Korzyniewska, Anita Koszela, Wioletta Kozubek, Natalia Lamot, 
Beata Podraza i Justyna Stosz. Wszystkie uczestniczki chętnie brały udział we wszystkich 
zajęciach i miały 100-procentową frekwencję.  Taki udział uczestników w zajęciach był takŜe 
wynikiem tego, iŜ beneficjentki same wybrały rodzaj szkoleń na pierwszych spotkaniach w 
ramach projektu, nie były więc zmuszane do udziału w zajęciach, które ich nie interesowały. 
Składamy serdeczne podziękowania uczestniczkom projektu za ich zaangaŜowanie i trud 
włoŜony w realizację projektu, pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu za 
zrozumienie nowicjusza w realizacji projektów systemowych oraz duŜą wyrozumiałość, a takŜe 
Wójtowi, Zastępcy Wójta oraz Radnym Gminy Branice za przychylne podejście do 
podejmowania nowych wyzwań przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

Kierownik OPS w Branicach – 
Aneta Kuziora 
Koordynator projektu – Iwona          
Kopaniecka 
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           Branice, dnia 15.12.2009r 

Nr AN. 7441 a / 21 / 2009 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst 
jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do 
publicznej wiadomości wykaz lokalu stanowiącego 
własność gminy Branice przeznaczonego do oddania w 
dzierŜawę:             

1.  Oznaczenie nieruchomości według : 
1/. KW OP1G/00021372/8,  działki nr 246/3; 
2/. KW OP1G/00023893/0,  działki nr 556/1; 
3/. KW 23927,  działki nr 59/1; 
4/ KW 25543,  działki nr 22; 
5/ KW 25543,  działki nr 23; 

  2.   Powierzchnia i połoŜenie działek: 
     1/ działka nr 246/3 o pow. 2.4400 ha połoŜona w Branicach; 
     2/ działka nr 556/1 o pow. 0.5000 ha połoŜona w Branicach; 
     3/ działka nr 59/1 o pow. 0.8600 ha połoŜona w Dzbańcach;      4/ działka nr 22 o pow. 0.0500 ha połoŜona w 
Jakubowicach; 
     5/ działka nr 23 o pow. 0.1200 ha połoŜona w 
Jakubowicach. 
3.  Opis nieruchomości: 
     1/ działka nr 246/3 - rolna; 
     2/ działka nr 556/1 – rolna; 
     3/ działka nr 59/1 – rolna; 
     4/ działka nr 22 – uporządkowana zabudowa zagrodowa; 
     5/ działka nr 23 -  uporządkowana zabudowa zagrodowa. 
4.  Stawka rocznego czynszu dzierŜawnego wynosi: 
      1/ działki Nr 246/3    -   330,77 zł; 
      2/ działki Nr 556/1    -     62,40 zł; 
      3/  działki Nr 59/1     -     84,20 zł; 
      4/ działki Nr 22         -        0,80 zł; 
      5/ działki Nr 23         -        1,84 zł . 
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa gruntu na okres 3 

l a t .  
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania 
przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady 
Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki Nr: 246/3, 
556/1, 59/1 stanowi ą teren rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej . Natomiast działki 22 i 23 stanowi ą 
uporz ądkowany teren zabudowy zagrodowej. 

        Z dniem 26 stycznia 2010 r. upływa termin do złoŜenia 
wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 
cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , której przysługuje 
roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej 
ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest 
poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości 
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 
grudnia 1990 r. , albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu 
mieszkalnego. 

      Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na 
okres 21 dni tj. do 05.01.2010 r. oraz na łamach gazety 
powiatowej Rzecz Powiatowa i lokalnej Informator Branicki. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                    

                                                                                      Wójt 
Gminy Branice                                                                                 

mgr Józef Małek 

           Branice, dnia 21.12.2009 r. 

Nr ROL/G/ 7441 b / 28/ 2009 

O G Ł O S Z E N I E  
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,  z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2004 r. Dz. U. 
261 poz. 2603 ) oraz Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 
14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 
r. Nr 207, poz. 2108 ) 

ogłasza 

 II przetarg ustny nieograniczony  

w sprawie oddania w dzierŜawę niŜej wymienionego lokalu 
uŜytkowego: 
1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- KW 28303,  działki nr 435/1; 
  2.   Powierzchnia i połoŜenie lokalu: 
    - o pow. 45,20 m2  połoŜony w Lewicach; 
3.  Opis nieruchomości: przedmiotowy lokal stanowi część 

składową WDK Lewice, działka stanowi teren 
mieszkaniowy. 

4.  Stawka czynszu dzierŜawnego wynosi : 209,51 zł 
5. Wadium: 42,00 zł  
6. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa lokalu na okres 3 
lat.  
DzierŜawca z tytułu dzierŜawy lokalu uŜytkowego będzie 
zobowiązany do uiszczania  opłat 

z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie decyzji 
wystawionej przez organ podatkowy. Natomiast opłaty za wszelkie 

media dzierŜawca zobowiązany jest do uiszczania na podstawie 
zawartych przez siebie umów do uŜywania pomieszczenia. 
        Zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od 
towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny dzier Ŝawy 
doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%. 
       Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania 
przestrzennego : lokal u Ŝytkowy poło Ŝony na działce nr 435/1  – 
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku 
stanowi teren zabudowany / zainwestowany/. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem 
nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość 
jest nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Przetarg w sprawie przedmiotowej dzier Ŝawy odbędzie si ę w 
dniu 21 stycznia 2010 roku o godzinie  800   w siedzibie Urz ędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala 
konferencyjna ).  
W przetargu mog ą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 
jeŜeli najpó źniej w dniu 15 stycznia 2010 r. wpłac ą w/w wadium  
do kasy tut. Urzędu lub na konto: Urząd Gminy Branice  BS 
Branice Nr 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w k asie 
Urzędu Gminy  Branice , przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa 
się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ 
na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotyczące 
połoŜenia nieruchomości i numer działki. 
        Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu 
nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone 
niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie 
później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub 
zamknięcia przetargu. 
 
        Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej 
od zawarcia umowy dzierŜawnej w terminie ustalonym przez Wójta 
Gminy Branice powoduje przepadek wpłaconego wadium. 
Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
uzasadnionych przyczyn. 
      Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na łamach gazety lokalnej „ 
Informator Branicki”. 
Sporządziła: mgr M. Pączko 

                                                                                                                                                              
Wójt Gminy Branice                                                                                                                                                                  

mgr Józef Małek 
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Pro memoriam 
 

Odeszli 
 

w grudniu  2009r.: 
 
Wioletta Korzeniewska lat 30 
Kałduny, 
Mieczysław Olejarz lat 85 Dzbańce, 
Maria Poteralska—Bojda lat 61 z 
DPS Bliszczyce, 
Józefa Wąsik lat 62 DzbańceOsiedle, 
Jan Tomczak lat 87 Wódka, 
Janina Haładus lat 87 z Lewic, 
Bronisława Pekar lat 92 z Bliszczyc, 
Stanisław Tomaszek lat 88 z Lewic, 
Roman Kinal lat 53 z Branic, 
Czesława Ostrowska  lat 81 z 
Włodzienina, 
Stanisława Ostrowska lat 81 DPS 
Dzbańce-Osiedle, 
  
Cześć Ich pamięci ! 
_____________________________ 
 

Urodzili się 
 

 Maja Kukuczka wWiechowicach 
 
Radosnego dzieciństwa ! 
—————————————— 
Veni kreator ! 
 

NowoŜeńcy 
 Daniel Omachel z Bliszczyc z 
Elwir ą Witek z Gogolina, 
Seweryn Kukiełka z Branic z 
Joanną Grabowską z Branic, 
Janusz Szczurowski z Wiechowic 
Zuzanną Paszkiewicz z 
Zawadzkiego 
  
——————————————— 
 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7196   
mieszkańców, 

w tym 3719 kobiet  
—————————————- 

 
31 grudnia 2008 roku było nas 

7233 
w tym 3728 kobiet. 

 
  

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  
SEGREGOWANYCH W WORKACH  NA  ROK  2010  Z  

TERENU GMINY BRANICE 
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Informujemy, Ŝe w najbliŜszych terminach na  Hali 
Sportowej w gimnazjum odbędą się następujące imprezy: 
 
1.  23.01.2010 r. godz. 1000  Turniej Piłki No Ŝnej DruŜyn Sołeckich o    
 Puchar Wójta Gminy Branice (rocznik1995 i młodsi). 
2. 29.01.2010 r. godz. 1630  Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej. 
3. 06.02.2010 r. godz. 1400  Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prze
 wodniczącego Rady dla mieszkańców Gminy Branice. 
4. 07.02.2010 r. godz. 1400  Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta   
 dla wszystkich chętnych. 
5.    13.02.2010 r. godz. 1000  Turniej Piłki No Ŝnej DruŜyn Sołeckich o 
 Puchar Wójta       Gminy Branice (rocznik1991 i młodsi). 


