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A k t u a l i a
Branice

Festiwal
Od 14 października do 11 listopada będziemy mogli podziwiać
artystycznie uzdolnioną młodzieŜ.
Na terenie naszej Gminy odbędzie
się XIV Festiwal Kultury Powiatowej. Szczegóły — na afiszach.

Języki
Dzięki multimedialnemu programowi Euromobil moŜna za darmo
uczyć się języków obcych. Elektroniczną wersję programu moŜna ściągnąć ze strony WWW.euromobil.org. Na razie gotowe są pakiety do nauki języka angielskiego, niemieckiego, fińskiego i węgierskiego.
W przygotowaniu są wersje do nauki
francuskiego, portugalskiego, czeskiego, rumuńskiego i … polskiego.
Projekt został sfinansowany przez
Komisję Europejską.

Domy
Parafrazując poetę moŜna by
rzec, Ŝe „domy umierają stojąc”. Na
naszych drogach pojawił się nowy
sprzęt rolniczy o bardzo wysokim
tonaŜu i poruszając się wywołuje
wzmoŜone drgania, które przenoszą
się na domy naszych mieszkańców.
Takich wstrząsów stare budynki nie
wytrzymują. Co mają zrobić ich właściciele ?
W tej chwili Starostwo Powiatowe na nasz wniosek podjęło się załatwienia sprawy. Będziemy wspólnie
rozmawiać z uciąŜliwymi uŜytkownikami dróg powiatowych. O ustaleniach napiszemy.

Ścieki
60 tysięcy złotych kosztowało
wykonanie dokumentacji na kanalizację przesyłową z Lewic i Michałkowic do Branic. W trakcie załatwiania jest pozwolenie budowlane.
Po skompletowaniu dokumentacji
zostanie sporządzony wniosek o sfinansowanie. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 5 407 787,00 zł.

Witamy w Ojczyźnie !
Do Branic przyjechali autobusem po czterech dniach podróŜy,
aŜ z samej Samarkandy. Państwo
Starzyńscy zostali zakwaterowani
w Lewicach. Pani Starzyńska jest
lekarzem kardiologiem, jeden z
synów ukończył informatykę, a
drugi w przyszłym roku szkolnym
będzie przygotowywał się do matury.
Starania o przyjazd trwały 10 lat!
Gratulujemy wytrwałości i witamy
w Macierzy.

Goście
W dniach od 21 do 27 lipca
będziemy gościć dziewięcioosobową
grupę młodzieŜy niemieckiej z zaprzyjaźnionego miasta Eschershausen. W
ubiegłym roku teŜ nas odwiedzili i tak
się im podobało, Ŝe chcą Polskę poznać lepiej.
Gościnnych pokoi uŜycza Medyczne
Studium Zawodowe, a grupie przewodzi Ks. Proboszcz Eugeniusz Hejna.
Przejazdy:
Niemcy-Holandia
Promocyjna cena
Tel.507-486-439
Tel. 608-358-292

Naprawianie
Rozpoczęły się remonty
dróg— najbardziej jest to zauwaŜalne na drogach powiatowych.
Odstąpiono od tradycyjnego łatania
dziur, a nawierzchnię naprawia się
kładąc na nią cienką warstwę dywanika. Naszym pojazdom ten sposób remontu bardziej odpowiada.

Zmiany
Rozstrzygnięte zostały konkursy na dyrektorów Szkół Podstawowych. We Włodzieninie Pana
Dyrektora Tadeusza Mankiewicza
zastąpił Pan Krzysztof Kinal, a Panią Dyrektor SP w Uciechowicach
Barbarę Piekarską - Pani Teresa
Grabowska. Dziesięciu nauczycieli
zadeklarowało odejście na emeryturę. Jest to prawdopodobnie ostatni dzwonek kiedy mogą odejść korzystając ze starych zasad.

Odchodzącym nauczycielom i dyrektorom Ŝyczymy długiego i beztroskiego
odpoczynku.

Sesja
26 czerwca odbyła się ostatnia
przed wakacjami sesja Rady Gminy.
Poza stałymi punktami porządku
jak : przyjęcie sprawozdań Wójta i
Przewodniczącego Rady z ich działań pomiędzy sesjami radni obradowali nad:
•
•

Stanem dróg powiatowych,
Uchwalili zmiany w budŜecie
gminy,
•
Wprowadzili opłatę targową,
•
Uchwalili regulamin korzystania
z placów zabaw,
•
Uchwalili przystąpienie do opracowania studium przestrzennego
zagospodarowania gminy,
•
Przeznaczyli kilka nieruchomości
do sprzedaŜy,
•
Dyskutowali nad przejęciem mienia poszpitalnego,
•
Powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników,
•
Uchwalono przystąpienie Gminy
Branice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ PłaskowyŜ Dobrej Ziemi”,
•
Radni złoŜyli interpelacje
•
Ostatnim punktem były wolne
wnioski i zapytania.
Radę w czasie obrad zaszczycił swoją
obecnością Starosta Powiatu Józef Kozina. Jego wystąpienie zamieścimy w następnym numerze.

Wyczerpujące obrady zakończono
Ŝyczeniami miłych dni wakacyjnych.

Staw
Nakładem około 20 000
złotych odbudowywany jest staw
w Niekazanicach. Po uporządkowaniu terenu wokół stawu będzie
to mi9ły dla oka zakątek. Nasze
wioski pięknieją, moŜe trochę
wolniej niŜ byśmy chcieli, ale
jednak. W tym miejscu dziękujemy Panu Piotrowi Enenklowi,
Prezesowi Agencji Rolnej, który
wspomógł nasze starania o środki
finansowe, które tym razem pochodzą ze Skarbu Państwa.
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P o l a c y

W

niezbyt odległym od Branic
czeskim Brutalu i okolicznych miejscowościach spotkamy się z licznymi śladami, które na trwałe tworzą naszą
historię oraz świadczą o rozlicznych kontaktach polskich i czeskich miast i ich mieszkańców.
JuŜ w XVI wieku powszechnie znany był
fakt obecności polskiej szlachty w Brutalu i
w pobliskich Dworcach. Głośno było o prowadzonych rozmowach dyplomatycznych
pomiędzy wysłannikami Polskiego Króla
Michała Korybuta
Wiśniowieckiego* a
dworem wiedeńskim
na temat jego przyszłego małŜeństwa.
Jako ciekawostkę naleŜy podać, Ŝe Michał
Korybut Wiśniowiecki, król Polski w latach1669-1673 studiował filozofię i prawo
na Uniwersytecie Karola w Pradze, któremu podarował obraz
św.Katarzyny, zdobiący do dzisiaj Aulę
Karolińską. Historia
zawarcia związku
małŜeńskiego pomiędzy Królem Michałem
Wiśniowieckim a Eleonorą siostrą Cesarza
Leopolda I w 1670r.
wiąŜe się z wieloma
poselstwami a tym
samym ich przejazdami przez Pszczynę,
Racibórz, Opavę,
Dworce, Brutal aŜ do
Wiednia. Właśnie w
Dworcach korzystał z
noclegu orszak królowej Eleonory, która
zmierzała do Polski na
spotkanie z męŜem.
Orszak królowej liczył
440 osób, 479 koni, 82
większych i mniejszych powozów oraz
46 wozów z ekwipunkiem i w tym składzie
dotarł przez Opavę do
Częstochowy gdzie
niecierpliwie wyczekiwał Król Michał Korybut Wiśniowiecki.
Kolejny Polski ślad u naszych południowych sąsiadów wiąŜe się ze znamienitą
postacią w naszej historii – Królem Janem III
Sobieskim. Spiesząc z odsieczą oblęŜonemu
przez tureckie wojska Kary Mustafy Wiedniowi przemieszczał się ze swym wojskiem
trasą poprzez Lipnik, Opavę, Dworce i Oło-
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muniec. Właśnie w Dworcach k/Brutala
przypadł nocleg jego wojsk na miesiąc
przed zwycięską bitwą – o czym pisał do
swej wielkiej miłości Marysieńki. Do Króla Jana III Sobieskiego Czesi podobnie jak
my odnoszą się z duŜą estymą, ceniąc go
za otwartość umysłu i jego europejskość.
W dowód wdzięczności w Dworcach w
2001 r. odsłonięto pomnik pamięci Króla
Jana III Sobieskiego.
CzymŜe były Dworce? Miejscowość leŜąca koło Bruntala, która jest związana z polskimi śladami obecności na Morawach. Wiele uwagi poświęcają jej liczne
przekazy pisemne, a najwcześniejszy z
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nawodnienie fosy). Od jego imienia osada
przyjęła nazwę Dworce potwierdzając w ten
sposób jej polski rodowód.

O licznych epizodach na
styku naszych kultur moŜna zawsze
przeczytać w ciekawie wydawanym
w Bruntalu „Bruntalsky Kuryr”.

*Michał Korybut Wiśniowiecki herbu Korybut (ur. 31 maja 1640 w Wiśniowcu, zm.
10 listopada 1673 we Lwowie) – król Polski i
wielki ksiąŜę Litwy w latach 1669-1673.
Syn wojewody ruskiego, księcia Jeremiego
Wiśniowieckiego i Gryzeldy Zamoyskiej.
MąŜ Eleonory Habsburg,
córki cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Pałac biskupi w Bruntalu
Niemieckiego, króla Czech i
Węgier Ferdynanda III Habsburga.
Początkowo znalazł się pod
opieką biskupa wrocławskiego i płockiego Karola Ferdynanda Wazy, który powierzył
jego edukację jezuitom. Od
1655 dzięki protekcji wuja
późniejszego wojewody sandomierskiego Jana Sobiepana
Zamoyskiego przebywał na
dworze króla Jana II Kazimierza. W czasie potopu szwedzkiego uszedł wraz z królem na
Śląsk. W 1656 dzięki wsparciu królowej Ludwiki Marii
rozpoczął studia na uniwersytecie w Pradze. W 1660 powrócił do kraju. Jednak juŜ
wkrótce udał się na dwory w
Wiedniu i Dreźnie. W 1663
wziął udział w kampanii na
Ukrainie, w czasie wojny
polsko-rosyjskiej 1654-1667.
W czasie rokoszu Lubomirskiego opowiedział się po
stronie króla.
Został wybrany królem na
sejmie elekcyjnym 19 czerwca
1669. Oprócz niego było czterech kandydatów innych narodowości, lecz po złych doświadczeniach z obcymi monarchami szlachta gremialnie
głosowała na "Piasta", wbrew
zamiarom magnatów.
27 lutego 1670 pojął za Ŝoną
Eleonorę HabsburŜankę, która
okazała się być wiernym partnerem jego Ŝycia mimo plotek
o
obŜarstwie
i
homoseksualizmie
monarchy.
nich pochodzi z 1339 roku. Osada została
Królowa
była
nawet
w
ciąŜy
ale
poroniła
na
jednak załoŜona wcześniej, prawdopodobskutek nieszczęśliwego wypadku. Współczenie około 901 roku przez dwóch kupców
śni królowi mówili, iŜ miała to być przypochodzących z terenów naleŜących do
krywka jego homoseksualnych skłonności,
późniejszej Polski. ZałoŜycielami byli:
bądź
impotencji. (źródło: WIKIPEDIA)
Laczka i Emanuel. Po śmierci Emanuela w
957 roku jego syn rozbudował osadę nadając jej charakter obronny (usypanie wałów,

Opracował: Adam Olański
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Branice, dnia 19.06.2007 r

Nr G. 7441 b / 5 / 2007
OGŁOSZENIE
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
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW 30341 i nr działki 123/2,
2/ Powierzchnia i połoŜenie: - o powierzchni 0.2700 ha połoŜona w miejscowości Wiechowice,
3/ Opis nieruchomości: w/w działka jest zabudowana budynkiem garaŜowym.
4/ Cena gruntu:

- 5 200,00 zł.

5/ Cena zabudowań:

- 400,00 zł

6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy :
7/ Cena nieruchomości łącznie :
8/ Wadium :

- 1 114,00 zł

- 6 714,00 zł,

- 671,00 zł

9 /

F o r m a
z b y c i a
w / w
n i e r u c h o m o ś c i :
s p r z e d a Ŝ
n a
w ł a s n o ś ć .
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek
VAT według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : działka Nr 123/2 – 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 działki Nr 123/2 odbędzie się w dniu 20 lipca 2007 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 16 lipca 2007 r. wpłacą 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 kasie 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.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Urząd Gminy
Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej 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

————————————————————————————————————————————————————————— —

Branice, dnia 19.06.2007 r
Nr G. 7441 b / 6 / 2007
OGŁOSZENIE
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
I przetarg ustny nieograniczony
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w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW 33742 i nr działki 78/12,
2/ Powierzchnia i połoŜenie: - o powierzchni 0.4190 ha połoŜona w miejscowości Turków,
3/ Opis nieruchomości: w/w działka jest gruntem ornym.
4/ Cena gruntu:

- 3 600,00 zł.

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy :
6/ Cena nieruchomości łącznie :
7/ Wadium :

- 382,00 zł

- 3 982,00 zł,

- 398,00 zł

8/ Forma zbycia w/w nieruchomości: sprzedaŜ na własność.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek
VAT według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : działka Nr 78/12 – 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 rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość jest nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie działki Nr 78/12 odbędzie się w dniu 23 lipca 2007 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 17 lipca 2007 r. wpłacą 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 kasie 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.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Urząd Gminy
Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej 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
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Branice, dnia 19.06.2007 r.
Nr G. 7441 b / 7 / 2007
OGŁOSZENIE
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
I przetarg ustny nieograniczony
w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW 28302 i nr działki 43/2,
2/ Powierzchnia i połoŜenie: - o powierzchni 0.0700 ha połoŜona w miejscowości Wiechowice,
3/ Opis nieruchomości: w/w działka jest niezabudowana.
4/ Cena nieruchomości:

- 735,00 zł.

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy :
6/ Cena nieruchomości łącznie :
7/ Wadium :

- 111,00 zł

- 1 111,00 zł,

- 376,00 zł
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8/ Forma zbycia w/w nieruchomości: sprzedaŜ na własność.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek
VAT według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : działka 43/2 – 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 zurbanizowane tereny niezabudowane.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość jest nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie działki Nr 43/2 odbędzie się w dniu 23 lipca 2007 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 17 lipca 2007 r. wpłacą 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 kasie 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.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Urząd Gminy
Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej 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
——————————————————————————————————————————————————————————————————Branice, dnia 20.06.2007 r
Nr G. 7441 b / 8 / 2007

OGŁOSZENIE
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 sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW 31428 i nr działki 145,
2/ Powierzchnia i połoŜenie: - o powierzchni 0.3800 ha połoŜona w miejscowości Wódka,
3/ Opis nieruchomości: stanowi tereny mieszkaniowe i grunty orne. Na tej działce posadowiony jest budynek mieszkalny Nr 17 o pow. uŜytkowej 232,80 m2 wraz z zabudowaniami gospodarczymi
4/ Cena nieruchomości:

- 48 451,00 zł.

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy :
6/ Cena nieruchomości łącznie :
7/ Wadium :

- 864,00 zł

- 49 315,00 zł,

- 4 932,00 zł

8 /

F o r m a
z b y c i a
w / w
n i e r u c h o m o ś c i :
s p r z e d a Ŝ
n a
w ł a s n o ś ć .
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek
VAT według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : działka 145 – 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/ oraz jest ujęta w wykazie zabytków Gminy Branice.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość jest nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie działki Nr 145 odbędzie się w dniu 23 lipca 2007 roku o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna ).
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W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 17 lipca 2007 r. wpłacą 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 kasie 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.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Urząd Gminy
Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice.
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej 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
——————————————————————————————————————————————————————————————————Branice, dnia 18.06.2007 r
Nr G. 7441 b / 4 / 2007
OGŁOSZENIE
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
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości:
1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW 27347 i nr działki 270, KW 27347 i nr działki 282/2,
2/ Powierzchnia i połoŜenie: działka nr 270 o powierzchni 0.2500 ha połoŜona w miejscowości Posucice, działka nr 282/2 o powierzchni 0.1500 ha
połoŜona w Posucicach.
3/ Opis nieruchomości: w/w działki są niezabudowane.
4/ Cena:

- działka nr 270 – 5 225,00 zł.

- działka nr 282/2 – 2 300,00 zł

5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy :
6/ Cena nieruchomości łącznie :
7/ Wadium :

- działka nr 270 - 382,00 zł

- działka nr - 5 607,00 zł,

- działka nr 270 – 561,00 z,

- działka nr 282/2 – 382,00 zł

- działka nr 282/2 – 2 682,00 zł

- działka nr 282/2 – 268,00 zł

8/ Forma zbycia w/w nieruchomości: sprzedaŜ na własność.
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT według stawki
22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : działka Nr 270 i 282/2 – 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 pastwiska trwałe ( dz. 270 ) i zurbanizowane tereny niezabudowane ( dz. 2828/2 ).
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość jest nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest
przedmiotem zobowiązań.
Przetarg w sprawie działki Nr 270 i 282/2 odbędzie się w dniu 19 lipca 2007 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro
– sala konferencyjna ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 13 lipca 2007 r. wpłacą 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 kasie 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.
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Urząd Gminy Branice BS Branice 53
8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Branice.Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej 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
Branice, dnia 22.06.2007 r

Odeszli

Nr G. 7441 b / 9 / 2007
OGŁOSZENIE
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
I przetarg ustny nieograniczony
w sprawie oddania w dzierŜawę niŜej wymienionego lokalu uŜytkowego:

W maju 2007 roku:
Szczur Rozalia lat 93 z Wiechowic
Nawrocka Rozalia lat 84 z Lewic
Suplik Helena lat 71 z Grójczan
Woźny Kurt l. 66 z DPS z Branic
Olszewska Jadwiga lat 81 z Niekazanic
Biela Konrad lat 81 z DPS z Branic
_______________________________

1/ Oznaczenie nieruchomości według: KW 21372 i nr części z działki 342/2,
2/ Powierzchnia i połoŜenie lokalu: o powierzchni uŜytkowej 28,20 m2 , połoŜony w miejscowości Branice, ul. śymierskiego ( była poczekalnia PKS)
3/ Opis nieruchomości: w/w działka jest terenem mieszkaniowym.
4/ Stawka miesięczna czynszu dzierŜawnego wynosi: 173,15 zł .
5/ Wadium : 18,00 zł
6/ Forma zbycia w/w 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 ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.
535 ) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : lokal uŜytkowy
połoŜony na działce nr 342/2 – 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 dzierŜawy odbędzie się w dniu 6 lipca 2007 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 3
lipca 2007 r. wpłacą 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 kasie 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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0509321929,
T.Jajdelska, M.Krompiec(ug@branice.pl), , J.Małek, J.Misiurka, M.Pączko B.Pospiszyl,
J. Szewczyk - wyd. intermetowe,
Adres redakcji i wydawcy: Urząd Gminy, 48-140 Branice, ul. J.Słowackiego nr 3,
tel: 4868250, 4868192, fax: 4868230
Wydanie internetowe: http://www.branice.pl/ kolportaŜ: Urząd Gminy,
ISSN 1733-6821
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Urodzili się
Bryłka Szymon Damian w Michałkowicach
Sipel Oskar Szymon w Branicach
Gramatyka Monika Maria w Wysokiej
_______________________________
Veni creator

NowoŜeńcy
Wojciech Lewandowski z Wysokiej z
Pauliną Nowak z Lubinia

Szczęśliwych dni Ŝycia !
_______________________________
W gminie

Statystyka
Jest nas w gminie 7440
mieszkańców
Panie są w nieznacznej przewadze
i jest ich
3 789

Od początku roku:
zmarło 49 osoby
urodziło się 18 dzieci
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Opolu
uprzejmie informuje, Ŝe od 20.07.2007
roku otwiera Oddział w Głubczycach
ul.Grunwaldzka 25
w godz. 9:00-15:00,
tel. 77/485-26-23
Przedstawiamy poniŜej przykłady stawek
ubezp. OC pojazdów przy 60% zniŜce za
bezwypadkowy przebieg:
Poj .do 700cm3 - 158,00zł
1201 do 1600 - 300,00 zł
701 do 900
- 172,00zł
1601 do 2000 - 347,00 zł
901 do 1200
- 243,00
pow. 2000
- 492,00 zł
Dla rolników posiadamy specjalną ofertę na
obowiązkowe ubezp.gosp. rolnych oraz pojazdów.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Zadzwoń i sprawdź.

