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  28-04-2009 odbyło się pierwsze Walne Sprawozdaw-
cze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klub Abstynen-
ta „ AMICUS” w Branicach. Stowarzyszenie działa od roku 
2007 i to spotkanie było podsumowaniem 2 lat pracy Stowa-
rzyszenia. 
I-wsze Walne Zgromadzenie 
otworzył Przewodniczący Zarzą-
du Dariusz Sibiński. Powitał 
wszystkich obecnych wśród których 
byli zaproszeni goście w osobach P. D. Mąka, Ks. Alojz No-
wak, Pani Z. Humeniuk reprezentująca Stowarzyszenie „ Ca-
ritas Christi” w Branicach oraz wielu innych.  Na prowadzą-
cego Zgromadzenie wybrano Pana Kazimierza Szwaczkę, 
który poprowadził spotkanie do końca. Po wyborze Komisji, 
która na podstawie listy obecności członków stwierdziła iŜ I 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „ AMICUS” 
w Branicach jest władna podejmować uchwały. Po akceptacji 
przedstawionego porządku podjęto uchwały: 
1. o zmianę Statutu Stowarzyszenia  przez nadanie Stowarzy-
szeniu imienia Edwarda Puły 
2. o nadaniu tytułu honorowego Członka Stowarzyszenia Pani 
Alinie Wieczorkowskiej 
3.o przyjęciu sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzieleniu 
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

4. o zmianie wysokości składek członkowskichW wyniku rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego Zarządu P. Dariusza Sibińskiego, Zarząd powierzył te funk-
cje P. Wojciechowi Chuchla a P. Dariusz Sibiński został członkiem Zarządu          
         WCh 

Amicus 

                                                                                                          Branice, dnia 20.05.2009r 
Nr AN. 7441 a /8/ 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 nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według :  
- działka nr 271/2 o pow. 0.1900 ha opisana w KW 18803 połoŜona w Bliszczycach. 
- działka nr 292/2 o pow. 0.1400 ha opisana w KW 18803 połoŜona w DzierŜkowicach.  

2.  Opis nieruchomości: 
      -  w/w działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 
3. Cena działek: 
     - działka nr 271/2  - 13.338,00 zł; 
     - działka nr 292/2  -   7.882,00 zł. 
4. Koszty przystosowania : 
    - działki nr 271/2    -      298,40 zł 
    - działka nr 292/2    -      298,40 zł 
5. Cena nieruchomości łącznie: 
     - działka nr 271/2   - 13.636,40 zł 
    -  działka nr 292/2   -   8.180,40 zł. 
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie bez przetargu na rzecz uŜytkownika. 

                     Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, 

 Dorocznym obyczajem samorządowcy z naszego powiatu rozegrali majowy Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej. I 
tym razem braniczanie wykazali pełny savoir vivre i nikogo w tabeli nie wyprzedzili. 

Lp. Nazwa druŜyny 
ST. GLUBCZY-

CE 
G. BRANICE  G. BABORÓW G. GŁUBCYCE  G. KIETRZ  Sety 

Ilość  
punktów 

Miejsce 

1.   
ST. GLUBCZY-

CE 
X 2:0 0:2 2:0 0:2 4:4 4 III  

2.   G. BRANICE 0:2 X 1:2 2:0 0:2 3:6 3 IV  

3.   G. BABORÓW 2:0 2:1 X 2:0 2:1 8:2 8 I  

4.   
G. GŁUBCZY-

CE 
0:2 0:2 0:2 X 0:2 0:8 0 V 

5.   G. KIETRZ 2:0 2:0 1:2 2:0 X 7:2 7 II  

Przewodniczący Rady Gminy Branice 
informuję, Ŝe na sesji Rady Gminy 
Branice w dniu 19 maja 2009 r. radni 
przyznali cztery Medale ,, ZasłuŜony 

dla Gminy Branice’’. 
Odznaczenia otrzymali: 
1. Dragounova Jana 
2. Malinowska Jolanta 

3. Pleśniak Leon 
4. Zapała Jan 
Przewodniczący  Rady Gminy Branice-

Władysław Lenartowicz 
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                                                                               Branice, dnia 21.05.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 4 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 
) oraz Rozporządzeniem 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 

1/ Oznaczenie nieruchomości według: 
  -  KW 7425, nr działki 270/1; 
  -  KW 28302, nr 43/2. 
2/ Powierzchnia i połoŜenie: 
   - działka nr 270/1 o pow.  0.0500 ha połoŜona w Branicach, przy ul. śymierskiego; 
   - działka nr 43/2 o pow.0.0725 ha połoŜona w Wiechowicach. 
3/ Opis nieruchomości: 
   - działka nr 270/ jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, jest w kształcie regularnego prostokąta, połoŜona w obrębie zabudo-
wy zagrodowej z dojazdem od ul. śymierskiego.  
   - działka nr 43/2 stanowi teren niezabudowany z dojazdem z drogi asfaltowej, uzbrojona w wodociąg i energię elektryczną. 
4/ Cena działek: 
    – działka nr 270/1    -   4.050,00 zł; 
    - działka nr 43/2       -   3.140,00 zł. 
5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  
    - działka nr 270/1     -   1.509,00 zł; 
    - działka nr 43/2       -   1.737,00 zł. 
6/ Cena nieruchomości łącznie: 
    - działka nr 270/1     -  5.559,00 zł; 
    - działka nr 43/2       - 4.877,00 zł . 
7/ Wadium: 
    - działka nr 270/1   -     556,00 zł; 
    - działka nr 43/2     -     488,00 zł. 

8/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu. 
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT we-
dług stawki 22%. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 
Działki nr: 43/2 i 270/1  – 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 zainwestowany/ zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z prze-

znaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciąŜone i nie sa przedmiotem zobowiązań. 
 Przetargi  w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 22 czerwca 2009 roku  
 - działki nr 270/1 o godzinie 1000 
- działki nr 43/2 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 16 czerwca 2009 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub 
na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uwa-
Ŝa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomo-
ści i numery działek.  
       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwo-
łaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Gmina Brani-
ce 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 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, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informa-

tor Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                       Wójt  Gminy Branice   mgr Józef Małek 

                     poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%. 
 

 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 271/2 i 

292/2 stanowią teren zainwestowany / zabudowany/. 
         Z dniem 1 lipca 2009 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 nieru-

chomości 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 10.06.2009 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.  
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

  

                                                                   Wójt Gminy Branice 

                                                                                                              mgr Józef Małek         
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Dzień 
 StraŜaka 
w  Jakubowi-
cach 

 
 Bez towarzyszącego Ŝyciu straŜaka pośpiechu, w miłej, przyja-

cielskiej atmosferze w bardzo kameralnych Jakubowicach nasi straŜacy 

obchodzili swój Dzień.  Okazją by spotkać się i to właśnie w Jakubowi-

cach jest stojąca tam od dawna figura  św. Floriana - patrona straŜaków.  

Po mszy dziękczynnej straŜacy stanęli przed Nim  by wraz z czeskimi 

kolegami podziękować za słuŜbę pozbawioną przykrych niespodzianek.  

       Przyjaźń i współpraca straŜaków pogranicza nabiera praktycznych 

kształtów. Poza spotkaniami przy okazji zawodów straŜackich, teraz 

doszedł element współpracy z moŜliwością wzajemnego wspomagania 

się w czasie akcji. Do tego dopisze się  w najbliŜszym czasie sprzęt, 

który zostanie zakupiony ze wspólnego projektu za pieniądze unijne.  

Ciepłych słów nie poskąpili przybyli goście i gospodarze. Po uhonoro-

waniu najlepszych straŜaków odznaczeniami i wewnątrzorganizacyjny-

mi gratyfikacjami druhowie zasiedli do przygotowanej przez Jakubo-

wickie  gospodynie wspólnej kolacji. 
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  Dla nas jest to okazja by poznać stan liczebny i organizacyjny 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.  
Na terenie Gminy Branice działa 9 jednostek  Ochotniczych StraŜy Po-
Ŝarnych, w tym  w KSRG (Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy ) 
OSP Branice. 
Liczba członków : czynnych  209, wspierających  78, honorowych 31, 
Liczba członków  razem 318,w tym 4 kobiety. 
 
1/.OSP Branice           -Prezes-Szatko Lesław 
     -Naczelnik –Stanisław Moryl 
2/.OSP Bliszczyce      -Prezes –Józef  Nowacki 
     -Naczelnik – Grzegorz Rybka 
3/.OSP Lewice   -Prezes- Marian Madera 
     -Naczelnik –Leszek Szelepa 
4/.OSP Włodzienin     -Prezes – Mariusz GuŜda 
     -Naczelnik –Andrzej Herbut 
5/.OSP Wysoka   -Prezes –Artur Gramatyka 
     -Naczelnik – Andrzej Nawrocki 
6/.OSP Wódka   -Prezes –Henryk Jeziorski 
     -Naczelnik –Tadeusz Sęga 
7/.OSP Turków           -Prezes –Józef Orłowki s.Henryka 
     -Naczelnik  -Jozef Orłowski s.Kazimierza 
8/.OSP Jakubowice    - Prezes-Jerzy Tytko 
     -Naczelnik-Jan Pierzga 
9/.OSP Wiechowice    -Prezes – Tadeusz Szumlewicz   
                                     -Naczelnik – Tadeusz Marcinków 
 
 Zarząd Gminny Związku OSP RP Gminy Branice: 
 

                      Prezes  -   Józef   Małek 
 

Wiceprezes   
- Tadeusz Sęga 
 
 
Wiceprezes   
- Marian Madera  
 
 
 
 
Komendant  
Gminny  
Józef Orłowski, 
 
 
Sekretarz   
 Danuta Walecka 
 
 
Skarbnik 

  

  Stanisław Moryl 
 
 
Członek prezydium 

Kapelan  
      Ks. Marek Wcisło 
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Finał Wojewódzki  

w Piłce NoŜnej Chłopców 
Kategoria – Szkoły Podsta-

wowe 
Branice 2009 

 

Stadion KS „Orzeł” w Branicach gościł 5 
maja 2009 r. cztery najlepsze druŜyny piłkarskie z 
Opolszczyzny. Przez fazy eliminacyjne: gminne, 
powiatowe, regionalne do finału wojewódzkiego 
awansowały druŜyny: PSSP nr 5 Krapkowice, 
PSP nr 2 Olesno, PSP nr 24 Opole oraz  gospo-
darz turnieju SP Branice. 

Na uroczystość otwarcia przybyli: Wójt 
Gminy Branice Józef Małek, Prezes WSZS  Wło-
dzimierz Gos, Dyrektor ZGS Branice Alina No-
wak, Wicedyrektor ZGS  Branice Krystyna Kę-
dzierska, członek zarządu WSZS w Opolu Marian 
Węgrzynowicz oraz Mieczysław Lenartowicz 
Koordynator Sportu Gminy Branice. 

Zespoły na murawę stadionu wprowa-
dził zespół  „Kaprys”  pod opieką Pani Lidii  
Szpak, a następnie wykonał brawurowo jeden ze 
swoich tańców. 

Po losowaniu kolejności rozgrywania  
meczów, na dwóch równoległych boiskach najlep-
sze cztery druŜyny w województwie przystąpiły do 

rywalizacji sportowej.  
I Kolejka zakończyła się następująco:  
               Olesno – Opole   8:3, 
               Branice – Krapkowice 4:4, 
 
II Kolejka meczy: 
                 Olesno : Krapkowice  4:5,  

                 Branice : Opole       4:2 
 

Przed ostatnią fazą rozgrywek Branice oraz 
Krapkowice miało największą ilość punktów -7,  
lecz gospodarze z lepszym stosunkiem bra-
mek prowadzili w turnieju. DruŜyna z Krap-
kowic myśląc o mistrzostwie musiała strze-
lić więcej bramek (druŜynie z Opola), niŜ 
Branice pokonując ewentualnie szkołę z 
Olesna. 
 
III Kolejka meczy: 
                Olesno – Branice    2:3 
                Krapkowice – Opole 9:0 

Obie szkoły wykonały swój plan zwycięŜa-
jąc ostatnie mecze, lecz Krapkowice grając z 
najsłabszą druŜyną zrealizowała go z na-
wiązką. To wystarczyło, aby po ostatnich  

gwizdkach sędziów Kazimierza Suligi oraz 
Bartosza Tokarza, PSSP nr 5 z Krapkowic 
szalała z radości. 
 

Oto końcowa tabela: 
      I miejsce:  PSSP 5 Krapkowice                                                  

7 punktów  (18-8 bramek), 
      II miejsce: SP Branice                                     7 
punktów (11-8 bramek) 
      III miejsce: PSP 2 Olesno                               3 
punkty 
      IV miejsce: PSP Opole  
    0 punktów 

 Wszystkie mecze cechowały się wysokim 
poziomem umiejętności technicznych zawodników 
oraz chęcią zwycięstwa poszczególnych druŜyn. 
Obyło się bez kontuzji i medyk  Marek Kowalski  
nie musiał interweniować. 

Najlepszym strzelcem mistrzostw został 
Kacper Pindrala z Krapkowic, a bramkarzem 
został wybrany  golkiper z Branic -Kacper Adam-
ski. 

Turniej wojewódzki przygotowali: Edward 
Czyszczoń, Łukasz Kędzierski, Mieczysław 
Lenartowicz oraz gospodarz turnieju, trener Bar-
tłomiej Pleśniak. 

Srebrna druŜyna Województwa Opolskiego 
wystąpiła w składzie:  
Adamski Kacper, kpt. Forma Roman (4 bramki), 
Galik Dawid (1), Giec Przemysław, Kijewski Da-
niel (3), Kołodziej Kacper (1), Leśniak Dawid (1),  
Moskała Szymon (1), Moryl Sebastian,  Walecki 

Eryk oraz Balicz Krzysztof, trener Ple-
śniak Bartłomiej.                                    
BP. 
PS. 
"Trochę szczęścia  zabrakło, 
aby dwa dni później tj. 7 maja  na branic-
kim stadionie "Orzeł" odbył się 
Finał Wojewódzki Dziewcząt!!! W półfi-
nale wojewódzkim nasze brązowe 
medalistki unihokeja oraz piłki halo-
wej  uległy w karnych  dziewczętom z 
Siedziny. Dodam , Ŝe na 2 minuty przed 
zakończeniem dogrywki wygrywały, jak 
się okazało z późniejszym Mistrzem 
Województwa Opolskiego" 

Więcej informacji na:  

                           http://uksolimp.glt.pl/ 
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niak Bartłomiej.                                    

 
UWAGA  SZANOWNI  KLIENCI 

FIRMY  REMONDIS 
 

W dniu 18 lipca 2009r. odbędzie się zbiórka  

      ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.  

 

Zbiórce podlegają następujące przedmioty: MEBLE, DYWANY, WYKŁADZINY PODŁOGOWE, ARMATURA 

SANITARNO-ŁAZIENKOWA, OPONY (tylko do 120cm średnicy). 

Inne odpady, a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE, SUROWCE WTÓRNE, GRUZ, SZKŁO, PLASTIK, 

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (telewizory, monitory, radia, kalkulatory, itp.)  nie będą odbierane!!! 

 

W dniu 24 października 2009r. odbędzie się zbiórka zuŜytego  

  SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.  

 

Zbiórce podlegają przedmioty: MONITO-

RY I TELEWIZORY, SPRZ ĘT KOM-

PUTEROWY I TELEKOMUNIKACYJ-

NY ORAZ DUśY I MAŁY SPRZ ĘT 

AGD (LODÓWKI, ZAMRA śARKI) 
 

Inne odpady, a w szczególności: ODPADY 

KOMUNALNE, SUROWCE WTÓRNE, 

GRUZ, SZKŁO, PLASTIK I ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE  nie będą odbie-

rane!!! 

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na 

pouczenie mieszkańców aby urządzenia 

elektryczne, elektroniczne i AGD były 

kompletne, nie poddane uprzedniemu 

demontaŜowi. 

Zbiórka odbywać się będzie z przed posesji 

w miejscach dostępnych dla transportu i nie 

utrudniających komunikacji. Przedmioty 

podlegające odbiorowi powinny być wysta-

wione w dniu poprzedzającym termin zbiór-

ki lub w dniu zbiórki do godz. 700 rano. 
 

PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓ Ź-

NIEJ NIE ZOSTAN Ą ZABRANE!!! 
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BLISZCZYCE GraŜyna  
Czepczor 

486-83-77 574 miesz-
kańców 

BOBOLUSZ-
KI 

Marek 
Modzelew-
ski 

486-00-99 357 

BRANICE Janusz 
Grabowski 

486-82-67 2226 

DZBAŃCE Marta 
Humeniuk 

485-72-84 58 

DZBAŃCE-
Os. 

Urszula  
Pawluś 

607 441 592 460 

DZIERśKO-
WICE 

Franciszek 
Urbaczka 

486-87-51 152 

GRÓDCZANY Krzysztof 
Saduniowski 

486-88-43 159 

JABŁONKA Józef 
Iluk 

486-88-06 61 

JAKUBOWI-
CE 

Czesław 
Pierzga 

785 862 825 130 

JĘDRYCHO-
WICE 

Monika  
Wyskiel 

667 268 718 140 

LEWICE Leszek 
Szelepa 

485-72-63 479 

MICHAŁKO-
WICE 

śaneta 
Malota 

486-86-60 188 

NIEKAZANI-
CE 
+ KAŁDUNY 

Jan 
Bartoszew-
ski 

486-81-03 139 
+ 8 

POSUCICE Mirosław 
Barski 

486-80-05 220 

TURKÓW  Krystyna 
Lubczyk 

486-88-54 91 

UCIECHOWI-
CE 

Janusz 
Sęga 

486-87-16 133 

WIECHOWI-
CE 

Tadeusz 
Szumlewicz 

486-87-08 184 

WŁODZIE-
NIN 

Jan  
śłobicki 

485-72-88 528 

WŁODZIE-
NIN-
KOLONIA 

Bogumiła 
Gajewska 

485-99-21 227 

WÓDKA Zdzisław 
Semanyszyn 

486-80-22 201 

WYSOKA Krzysztof 
Gospodar-
czyk 

486-85-16 513 

Sołectwa i  Sołtysi  w  Gminie Branice  
          Branice, dnia 22.05.2009r 

Nr AN. 7441 a /9/ 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 gospo-
darce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy 

Branice przeznaczonych do sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- działka nr 215/2 o pow. 0.1219 ha opisana w KW 5440 połoŜona we Wyso-
kiej. 

- działka nr 214/1 o pow. 0.1294 ha opisana w KW 28530 połoŜona we Wyso-
kiej. 

2.  Opis nieruchomości: 

      -  w/w działki są niezabudowane, występują pozostałości po byłych zabudowa-
niach do usunięcia. Uzbrojenie techniczne – w drodze energia elektryczna, 
droga dojazdowa o nawierzchni z trylinki. 

3. Cena działek: 

     - działka nr 215/2  - 2.740,00 zł; 

     - działka nr 214/1  -  2.910,00 zł. 

4. Koszty przystosowania : 

    - działki nr 215/2    -   1.578,40 zł 

    - działka nr 214/1    -  1.578,40 zł 

5. Cena nieruchomości łącznie: 

     - działka nr 215/2   -  4.318,40 zł 

    -  działka nr 214/1   -  4.488,40 zł. 

6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie bez przetargu na 
rzecz uŜytkownika. 

                     Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. 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 :  

zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy 
Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki Nr 215/2 i 214/1 stanowią teren 

zainwestowany / zabudowany/. 

         Z dniem 3 lipca 2009 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 nieruchomo-
ści 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 interneto-
wej  www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 12.06.2009 r. oraz na łamach gazet lo-

kalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

 

                                                                                        Wójt  Gminy Branic 

                                                                                             mgr Józef Małek 
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          Branice, dnia 04.05.2009r 

Nr AN. 7441 a /5/ 05/2009 
 
 

S P R O S T O W A N I E 
 do obwieszczenia Nr AN.7441a/5/2009 z dnia 10.04.2009 r.  

 
ulegają zmianie punkty 2, 3, 4, 5, 7, 8, które powinny mieć następujące brzmienie: 
 
2. Opis nieruchomości : 
- działka Nr 411 jest działką siedliskową budynku wielorodzinnego w skład którego wchodzi lokal mieszkalny  

Nr 1 o pow. uŜytkowej 81,30 m2. 
3. Udział w działce Nr 411             –  2226/10 000 
4. Cena ułamkowej części gruntu  –     379,97 zł 
5. Wartość lokalu                            - 42.610,00 zł 
7. Cena nieruchomości łącznie      - 42.989,97 zł 
8. Wadium                                       -  4.299,00 zł. 
 
    Z dniem 15 czerwca 2009 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomo-
ści z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozba-
wionym 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 wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.05.2009 r.  oraz na łamach gazet lokalnych Informator Branicki i Rzecz 
Powiatowa.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                              Wójt Gminy Branice  mgr Józef  Małek          

 

 

                                                     Branice, dnia 08.05.2009r 

Nr AN. 7441 a /7/ 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 nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do 

sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- działka nr 247 opisana w KW 28303 o pow. 0.5153 ha połoŜona w Lewicach. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - działka zabudowana szopogaraŜem o pow. 250.80 m2 wymagającym kapitalnego remontu  i budynkiem gospodarczym o pow. 42.00 
m2 częściowo zdewastowanym. 

3. Cena działki: 

      -  21.950,00 zł 

4. Cena zabudowa ń: 

      - 29.100,00 zł 

4. Koszty przystosowania : 

    -  1. 982,00 zł 

5. Cena nieruchomości łącznie: 

    - 53.032,00 zł. 

6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu. 
 Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 
roku- działka Nr 247 stanowi teren zainwestowany / zabudowany/. 

         Z dniem 18 czerwca 2009 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieru-
chomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy , tj. osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie nierucho-
mości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości po-
zbawionym 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 wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.05.2009 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz 
Powiatowa. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                         Wójt Gminy Branice    Józef  Małek                                                                      
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Pro memoriam 

Odeszli 
w  maju  2009r.: 
 

 Marian Lewandowski lat 73 Dzbańce-
Osiedle, 
Stanisław Bielecki lat 83 Branice, 
Helena Rogalska lat 87 Wiechowice, 
Henryk Kurylak lat 56—Branice, 
Józef Rother lat 59 - Lewice, 
Jan Czepczor lat 95 - Dzierzkowice, 
Marta Morawiec lat 78 - Branice. 
________________________________ 
 

Urodzili się 
 

 Kacper Krupa - Michałkowice, 
Alicja śaba - Branice, 
Amelia Derkacz - Branice, 
Wiktor Widawski - Michałkowice 
 
———————————————— 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7223   
mieszkańców 

w tym 3726 kobiet  
—————————————- 

 
 

 Pogoda na wakacje 
 
 Czerwiec będzie cieplejszy niŜ 
zwykle. W  drugiej i trzeciej dekadzie 
sporo dni z temperaturą przekraczającą 
30, a nawet 35 stopni. Słabe wiatry, ale 
za to prawie codzienne popołudniowe 
opady deszczu i pojawiające się burze. 
Noce chłodne.  
 W lipcu temperatura będzie bar-
dziej wyrównana 25-30ºC i pojawi się 
więcej przelotnych opadów i burz. 
 W sierpniu powróci susza, 
temperatura podniesie się prawie na 
stałe do 30°C i powyŜej. Będzie cieplej 
niŜ w lipcu. 
 Chłodny i mokry wrzesień będzie 
sprzyjał powrotowi młodzieŜy pod dach 
szkoły. 

Branice, dnia 08.05.2009 r. 

Nr G. 7441 b/ 3 /2009 

O G Ł O S Z E N I E  

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 261 poz. 2603) oraz Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 
14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 
ogłasza I rokowania  
w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 
1/ Oznaczenie nieruchomości:    - działka Nr 43/5, oznaczona według KW 23926, 
2/ Powierzchnia działki:   - o powierzchni 0.3012 ha połoŜona w miejscowości Uciechowice. 
3/ Opis nieruchomości:           - stanowi tereny mieszkaniowe i grunty orne. Na działce tej posadowio-
ny jest budynek mieszkalny Nr 16 o pow. uŜytkowej 102,50 m2 wraz z zabudowaniami gospodarczy-
mi. Przedmiotowe budynki są zdewastowane w 80%. 
4/ Cena nieruchomości: 11.330,00 zł. 
5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy: 1.535,00 zł 
6/ Cena nieruchomości łącznie: 12.865,00 zł. 
7/ Zaliczka: 1.287,00 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 43/5  – zgod-
nie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwier-
dzonym 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 zagospo-
darowania. Nieruchomość jest nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. I 
przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 6 kwietnia 2009 r., II przetarg 7 maja 2009 r. 
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu Gminy Branice, 
ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 1 czerwca  2009 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych 
następująco: „I rokowania w sprawie zbycia działki zabudowanej Nr  43/5 poło Ŝonej w Uciecho-
wicach” . 
W dniach od 27.05.2009 do 29.05.2009 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna zapoznać się z 
dodatkowymi warunkami rokowań.  
Rokowania w sprawie działki zabudowanej Nr 43/5  od będą się w dniu 8 czerwca 2009 roku o 
godzinie 10 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I pi ętro – sala konferen-
cyjna) 

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 1 czerwca 
2009 r. wpłac ą w/w zaliczk ę do kasy tut. Urzędu lub na konto: Urząd Gminy Branice BS Branice 
Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gminy  Branice , przy czym za datę 
wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowo-
dzie wpłaty zaliczki naleŜy umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomości i numer działki.  

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowań nie wygra, lub w przypadku odwołania 
rokowań, zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później 
niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięcia rokowań. 

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 wpłaconej zaliczki.  

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.  Ogłosze-
nie 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” i „Rzeczy Powiatowej”. 

Sporządziła: mgr M. Pączko 

Wójt Gminy Branice   mgr Józef Małek 


