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Umowa na modernizację branickiej drogi podpisana! 
W piątek 21 maja nastąpiło podpisanie umowy na remont ko-

lejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 419 z Branic w kierunku 
Niekazanic. Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa 
Opolskiego i Zbigniew Ziółko przywieźli dobrą nowinę o konty-
nuacji remontu kolejnego odcinka drogi 419 (I etap rozpoczął 
się w 2020 r.).  

Zakres inwestycji za 1,2 mln. zł. omówił Grzegorz Cebula - 
Zastępca Dyrektora ds. utrzymania dróg ZDW, po czym umowę 
podpisali Bartłomiej Horaczuk Dyrektor ZDW w Opolu oraz 
Kajetan Sowa - Prezes Zarządu PHU LATRIX, wykonawcy 
inwestycji.  

Już niedługo będziemy mogli jeździć po pięknie wyremonto-
wanym dywaniku.  

W formie symbolicznego podziękowania Wójt Sebastian Baca 
wręczył Szymonowi Ogłaza skarbonkę „na kolejne remonty 
dróg w Gminie Branice” 

Redakcja 
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Remonty, inwestycje, modernizacje. 
Wymiana nawierzchni drogi gminnej 

w Lewicach 
Do remontu przeznaczono drogę o długości 270 m  

o powierzchni 810m2 

Zakres wykonanych robót: 

− mechaniczne wykonanie koryta, 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

− wykonanie warstw odsączających, 

− podbudowa z kruszywa łamanego, 

− nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych. 

Prace modernizacyjne wykonano od kwietnia do maja 2021r 

Wartość modernizacji - 77 tyś zł netto 

Wymiana nawierzchni drogi gminnej 

w Branicach na ul. Spadzistej 
Zmodernizowana została ul. Spadzista na odcinku od ul. Głów-

nej do ul. Ogrodowej o długości 150 m. 

Zakres wykonanych robót: 

− wyrównanie istniejącej podbudowy, 

− skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, 

− nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

− regulacja pionowa studzienek, 

− roboty porządkowe. 

Prace modernizacyjne wykonano od 2.04 do 16.04.2021r 

Wartość modernizacji - 46 tyś zł brutto 
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Ułożenie rur kanalizacji deszczowej w Gródczanach  
Długość wykonanej kanalizacji 210 m. 
Zakres wykonanych robót: 

− roboty remontowe – cięcie piłą powierzchni bitumicznych, 

− roboty ziemne, 

− ułożenie kanału deszczowego z rur betonowych wraz z pod-
budową, 

− montaż studzienek ulicznych,  

− uzupełnianie miejsca uszkodzenia asfaltu kruszywem.  

Prace wykonano od 5.03 do 4.05.2021r 

Wartość wykonanych prac - 35 tyś brutto 

SUPER BRAIN - jak dobrze znasz angielski? 
SUPER BRAIN to konkurs języka angielskiego, który odbywa 

się cyklicznie w naszej gminie. W tym roku miała miejsce jego 
XI edycja. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Branicach  
i Szkoły Podstawowej we Włodzieninie mieli okazję sprawdzić 
swoją wiedzę ze słownictwa, które dotyczyło dziesięciu różnych 
obszarów tematycznych (m.in. dom, człowiek, zdrowie, środo-
wisko naturalne).  

W pierwszej kolejności odbyły się eliminacje szkolne, które 
wyłoniły uczestników do finałowego, gminnego etapu. Etap 
gminny miał miejsce 19 maja w Szkole Podstawowej w Brani-
cach na małej sali gimnastycznej. Zakwalifikowało się do niego 
33 uczniów (20 ze Szkoły Podstawowej w Branicach, 13 ze 
Szkoły Podstawowej we Włodzieninie).  
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W etapie gminnym uczniowie zmierzyli się z testem, który 
składał się z 60 pytań – 50 zamkniętych i 10 otwartych. Tym 
samym, po godzinnych zmaganiach udało się wyłonić finało-
wych laureatów.  

Pierwsze miejsce w XI Gminnym Konkursie Języka Angiel-
skiego SUPER BRAIN zajęła Anna Literska (SP Branice) uzy-
skując wynik 92,5%. Uczennicę przygotował do konkursu pan 
Tadeusz Krupa.  

Drugie miejsce zajęła Karolina Pierzchała (SP Włodzienin), 
uzyskując wynik 91%. Uczennicę przygotowała do konkursu 
pani Sylwia Gozdalska.  

Trzecie miejsce zajęła Gloria Staszczyszyn (SP Branice), uzy-
skując wynik 86%. Uczennicę przygotowała pani Elwira Kop-
czyńska.  

Dziękujemy bardzo uczestnikom konkursu, oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w jego organizację. Szczególne po-
dziękowania kierujemy zaś do Pana Sebastiana Bacy, Wójta 
Gminy Branice, który objął swoim patronatem konkurs  
i ufundował nagrody. Karolina Świerkosz -  przewodnicząca komisji konkursowej 
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Jesteśmy Polką i Polakiem… 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty. 

Wychowanie młodych pokoleń w duchu wartości powinno się 
rozpocząć już w przedszkolu. Przedszkole kształtuje u dzieci 
określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich 
wymagać będzie od nich udział w życiu społecznym. 

Nikt nie rodzi się patriotą. Patriotyzm trzeba budować stopnio-
wo poprzez działalność dydaktyczno - wychowawczą. Wyko-
rzystując dziecięcą ciekawość oraz stałą gotowość do poznawa-
nia i przeżywania, formować możemy plastyczną, wrażliwą 
naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak" i „Ojczyzna” wypo-
wiadało się z jak największą dumą. 

W przedszkolu maj jest jednym z tych miesięcy, w którym  
w szczególny sposób rozbudza się u dzieci postawy patriotyczne 
związane z nauką szacunku, prawidłowych zachowań względem 
symboli narodowych oraz szacunku do ojczyzny. 

Nasze przedszkolaki zawsze z chęcią i zaangażowaniem pod-
chodzą do nowych pomysłów i wyzwań jakie przed nimi stawia-
my. Tak też było i tym razem wspólnie z koleżankami i kolega-
mi ze wszystkich grup przedszkolnych, jak i naszy-
mi ,,Smerfikami” ze żłobka przygotowaliśmy naszą przedszkol-
ną flagę w barwach biało-czerwonych, którą z dumą zaprezento-
waliśmy przed naszym budynkiem przedszkolnym. 

Oto nasi mali patrioci. Poznajcie ich. Kto wie, może w tych 
szeregach jest przyszły radny, wójt, burmistrz, a może i prezy-
dent… naszego kraju. Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 

Ruch to zdrowie 
Ruch jest kluczowym czynnikiem warunkującym prawidło-

wość procesów rozwojowych u dzieci oraz zmniejsza ryzyko 
wystąpienia bardzo wielu schorzeń w wieku dorosłym. Jednym 
z głównych celów wychowania przedszkolnego jest m.in. troska 
o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczest-
nictwa w zabawach i grach sportowych. Rozwój sprawności 
ruchowej małego dziecka jest ściśle związany z jego rozwojem 
umysłowym i jednocześnie ma duży wpływ na ten rozwój. 
Sprawność ruchowa kształtuje się przez całe życie i jest jedną  
z najbardziej dynamicznie rozwijających się stron motoryczno-
ści człowieka. U dziecka w wieku przedszkolnym rozwija się 
ona przez nabywanie doświadczeń i nawyków ruchowych mię-
dzy innymi w działalności sportowej. Aktywność ruchowa 
wzmacnia organizm dziecka, kształtuje i usprawnia wszystkie 
jego układy, głównie układ nerwowy, wegetatywny i dokrewny. 
Jest również stymulatorem życia psychicznego: odświeża umysł 
i wpływa na wychowanie moralne, estetyczne i społeczne. Zaba-
wy i gry ruchowe stanowią bardzo ważny element edukacyjny. 

O ich wartości świadczą uniwersalne możliwości zastosowania 
gier i zabaw, ich prostota i przystępność, nieskomplikowana 
technika oraz możliwość realizacji w dowolnych warunkach. 
Dzieci bardzo lubią nowe zabawy, nowe sprzęty, chętnie do-
świadczają czegoś nowego także ruchowo, bo tak poznają też 
otaczający je świat i uczą się w nim żyć. 

Dlatego też od marca tego roku, integrując się ze środowi-
skiem lokalnym, Katolickie Przedszkole w Branicach podjęło 
współpracę ze świetlicą środowiskową ZIARENKO. Dzięki 
temu nasze ruchliwe przedszkolaki, szczególnie w tym trudnym 
dla wszystkich pandemicznym czasie, mają możliwość doświad-
czyć różnorodnej aktywności fizycznej. Dzieci poznają tam wie-
le nowych sprzętów sportowych i rekreacyjnych, sprawdzają też 
swoje możliwości na ściance wspinaczkowej czy też mini siłow-
ni. Dodatkowo mają możliwość przebywania w Sali Doświad-
czania Świata, którą tam stworzyła siostra Daniela ze swoimi 
współpracownikami. Ta dla nas, jeszcze nowatorska metoda, 
powstała na początku lat 70. w Holandii, z czasem stała się po-
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pularna na całym świecie. W Polsce pierwsza taka Sala Do-
świadczania Świata - SNOEZELEN, pojawiła się dopiero  
w1994 roku, a pionierkami było Zgromadzenie Sióstr św. Elż-
biety.  

Zajęcia terapeutyczne tam prowadzone, mają na celu stymula-
cję polisensoryczną, pobudzanie zmysłów, wyzwalanie aktyw-
ności własnej osób poddanych terapii, zwiększenie ich możliwo-
ści nawiązania i utrzymania kontaktu z opiekunem, a także  
w dużej mierze sprzyjają wyciszeniu emocjonalnemu, łagodze-

niu stresów, relaksacji, odprężeniu oraz doświadczaniu poczucia 
bezpieczeństwa.  

Jak mówi stare powiedzenie: „W zdrowym ciele zdrowy 
duch!”. Ruch nie tylko rozwija mięśnie, ale też zwiększa spraw-
ność mózgu każdego człowieka, nie tylko przedszkolaka. 

Nauczycielki Katolickiego Przedszkola w Branicach 

Warunki pogodowe oraz topniejący śnieg z Pradziada sprawi-
ły, że graniczna rzeka Opawa stała się spławna dla amatorów 
kajakarstwa. Jak co roku na wiosnę oczekiwałem na sprzyjające 
warunki do przepłynięcia kajakiem rzeki, tym razem ze względu 
na ograniczenia pandemiczne, jej polskiego odcinka.  

7 maja 2021 r. moi przyjaciele z Opawy poinformowali mnie  
o chęci zorganizowania we wtorek 11 maja spływu kajakami na 
odcinku od Branic Zamku do mostu w Wiechowicach.  

W niedzielę, wraz z żoną w ramach próby, przepłynęliśmy 
kajakiem odcinek od mostu w Boboluszkach do tamy i z powro-
tem pod prąd do mostu.  

Wysoki stan wody umożliwił bezpieczne korzystanie z tej 
formy rekreacji. We wtorek, o godz. 16 wraz z doktorem Wit-
tem Skalicką z Czech i jego rodziną rozpoczęliśmy spływ od 
mostu w Branicach Zamku do Wiechowic.  

Wspaniała pogoda, niesamowity kontakt z naturą były atrybu-
tem naszego przedsięwzięcia. Wartki nurt niósł nasze 3 kajaki 
wzdłuż nadbrzeżnych łąk i pól. Na wysokości oczyszczalni ście-
ków w Branicach musieliśmy przenosić kajaki ponieważ rzekę 
zagradzało powalone, olbrzymie drzewo. Kajaki przenosiliśmy 
jeszcze na tamie w Boboluszkach. Po 3 godzinach zakończyli-
śmy nasz spływ pod mostem w Wiechowicach.  

Sezon kajakarski na rzece Opawie otwarty  
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Mozaika Notkera Beckera w Kościele Szpitalnym  

pw. Świętej Rodziny  
Wszyscy – świadomie czy nieświadomie – kształtowani jeste-
śmy przez kontakt ze sztuką. Wizyta na Placu św. Piotra w Rzy-
mie, magia Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie, godzina 
spędzona przed obrazem Madonny Sykstyńskiej w Galerii Obra-
zów Starych Mistrzów w Dreźnie, ruiny starożytnego miasta 
Filippi, skalne miasto w Petrze, starówka w Marrakeszu. Każdy 
z nas ma pewnie taką listę miejsc, które odcisnęły w jego sercu  
i umyśle nieusuwalne piętno. Jak mawia znajomy ksiądz  
z Czech: „Po czymś takim nie jest się już tym samym człowie-
kiem”.  

W tych artystycznych fascynacjach zapominamy o miejscach, 
z którymi obcujemy na co dzień. Tak jak rzymianie nie chodzą 
na Plac św. Piotra, tak my, braniczanie zapominamy o wartości 
artystycznej naszych miejscowych zabytków. Tym najważniej-

szym jest dla mnie zaprojektowany przez architekta miejskiego 
z Głubczyc, Paula Klehra Kościół pw. Świętej Rodziny, zwany 
zwyczajowo bazyliką. Artystycznie wnętrze kościoła przypomi-
na wczesnośredniowieczną bazylikę św. Sabiny w Rzymie  
(V w.), a w tworzeniu tego imponującego wnętrza udział wzięło 
wielu znakomitych artystów I poł. XX w. Wypełniającą absydę 
kościoła mozaikę zaprojektował benedyktyn z klasztoru Maria 
Laach, brat Notker Becker, a zamontowała ją firma Treptow  
z Berlina. Wspaniałą metaloplastykę, tzw. „Złotą kratę” stwo-
rzył pochodzący ze Szwajcarii profesor wrocławskiej Wyższej 
Szkole Artystycznej, Gebhard Utinger. Nietypową Drogę Krzy-
żową w formie okien witrażowych zaprojektował Anton Figiel, 
a wykonawstwo zlecono znanej pracowni artystycznej Mayera 
w Monachium.  

Każdy z wymienionych elementów wyposażenia bazyliki ma 
swoją historię i wartość artystyczną. Każdy z nich wart jest 
osobnego opracowania, ale zdecydowanie zacząć należy od Zło-
tej Mozaiki. Jej koncepcja oparta została na osobliwym połącze-
niu wizji Świętej Rodziny, Trójcy Świętej i Golgoty. Co do arty-
stycznej formy dzieła, zostało ono wykonane w stylu beuroń-
skim rozwijającym się w początkach dwudziestego wieku i po-
ziomem artystycznym dorównuje innym freskom tej szkoły, 
m.in. w opactwach benedyktyńskich na Monte Cassinoi Maria 
Laach, w kaplicy św. Maura w Beuron, w opawskim Marianum. 
Odnowie życia liturgicznego towarzyszyły wówczas zmiany  
w sztuce sakralnej. Głównym teoretykiem i wiodąca postacią 
tego nurtu był Peter Lenz (1832-1928), wykształcony w Mona-
chium architekt, rzeźbiarz i malarz, który w wieku czterdziestu 
lat przyjął zlecenie opactwa benedyktyńskiego w Beuron, a kil-
ka lat później złożył tu śluby zakonne i odtąd znany był jako 
Desiderius Lenz, ojciec Dezyderiusz. Kierował on się ideą odro-
dzenia sztuki religijnej i stworzenia ponadczasowego, idealnego 

Przy pożegnaniu z czeskimi kolegami umówiliśmy się na na-
stępne wyprawy kajakowe. Czesi zostali odebrani przez firmę 
wypożyczającą kajaki, ja natomiast swój kajak zdeponowałem  
u sołtysa Wiechowic Pana Franciszka Kukuczki. Następnie  
w ramach treningu pobiegłem do Branic po samochód celem 
przetransportowania mojego kajaka do domu.  

Spływ naszą rzeką graniczną to wspaniała przygoda. Rzeka  
w swoim biegu tworzy specyficzną enklawę, pełną zieleni  
i ptactwa wodnego. Podczas spływu spotkaliśmy w okolicach 
skałek pijącą wodę z rzeki sarenkę, a także żeremia bobrów. 
Bezpośredni kontakt z naturą, w którą tylko w małym stopniu 
ingeruje człowiek (na niektórych odcinkach umocnione nad-
brzeża) jest możliwy również w naszej najbliższej okolicy, do 
czego gorąco wszystkich zachęcam. 

Benedykt Pospiszyl  

Foto: Wit Skalicka 
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jej wzorca. Profesor Lenz nie znosił naturalizmu i sentymentali-
zmu, odrzucał także oschły i pozbawiony uczucia akademizm,  
a panujące w modernizmie hasło „sztuka dla sztuki” zastąpił 
hasłem „sztuki dla Boga”, która nie naśladuje tego, co widzial-
ne, ale jest znakiem boskiego porządku. To on był mistrzem  
i protektorem brata Notkera Beckera, projektanta branickiej mo-
zaiki. Prace nad nią trwały od1932 do 1933 r., a jej konsekracja 
odbyła się w 3. niedzielę Adwentu,17 grudnia 1933 r. 

Ten najcenniejszy klejnot Branic wypełnia niemal całą absydę 
kościoła. Jedynie dolny fragment ścian obłożono płytami z ja-
snozielonego marmuru, podzielonego mozaikowymi pasami  
w odcieniach złota. Ołtarz składa się z ponad 300 000 kamy-
ków. Tych najcenniejszych, wykonanych z prawdziwego złota 
listkowego jest ponad 1000 wariantów. Wtopione one zostały  
w niezwykle cienkie, pięciomilimetrowe szkło pokrywkowe. 
Spektrum barw pozostałych materiałów składających się na ar-
cydzieło to ponad 15 000 odcieni. 

Z lewej strony umieszczono dużą postać Anioła Gabriela, któ-
ry zwraca się do Maryi: „Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z To-
bą”, a po prawej - Maryję i Ducha św. w postaci gołębicy. Ona  
z pokorą przyjmuje słowo anioła: „Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego”. Najwyżej, w zwień-
czeniu łuku absydy umieszczone zostały postaci 8 aniołów, po 
dwie pary z każdej strony. Dolne anioły przedstawione zostały 
w postawie stojącej, a górne – klęczącej, ponieważ takie rozwią-
zanie wymusił układ ścian. Każdy z aniołów trzyma w rękach 
okrągłą tarczę z umieszczonym pośrodku symbolem. Siedem 
pierwszych to symbole ilustrujące Wielkie Antyfony Adwento-
we na dni od 17-23 grudnia. Kolista tarcza przypomina kształ-
tem literę „O”, ponieważ każda z antyfon zaczyna się od tej wła-
śnie litery: O mądrości…, O Adonai…, O Królu narodów…,  
O korzeniu Jessego…, O kluczu Dawidów…, O wschodzie ja-

sności…, O Emanuelu…”. Tarcza ósmego anioła przedstawia 
lilię i symbolizuje NMP. Pierwsze litery w napisie łacińskim 
czytane od ostatniej do pierwszej antyfony tworzą zawołanie 
„Ero cras”, czyli „Przybędę jutro” (wszak siódma antyfona czy-

tana jest w przeddzień Wigilii). Umieszczony pośrodku symbol 
Chi Rho (powstały z nałożenia liter X i P) to dwie pierwsze lite-
ry słowa Christos -Chrystus, a litery alfa i omega symbolizują 
początek i koniec.  

Główna scena mozaiki przedstawia bardzo młodego Chrystusa 
z rozłożonymi i uniesionymi do góry rękoma, stojącego przed 
Jego ziemskimi rodzicami, Marią i Józefem, którzy siedzą na 
tronie. Nad nimi przedstawieni zostali Duch święty i Bóg Oj-
ciec. To bardzo nietypowe przedstawienie ikonograficznego 
Tronu Łaski, częstego motywu w sztuce. Tradycyjnie Tron Ła-
ski przedstawia Boga Ojca trzymającego ukrzyżowanego Chry-
stusa. W branickiej mozaice Chrystus jest jeszcze dzieckiem, ale 
rozpostarte ramiona są swoistą zapowiedzią Jego bezgraniczne-
go oddania się zbawieniu ludzi. Od góry, na osi kompozycji 
umieszczono wizerunek wyglądającego z nieba Boga Ojca  
z szeroko rozpostartym ramionami i dwoma aureolami nad gło-
wą: trójkątną i nałożoną na nią kolistą. Nieco poniżej przedsta-
wiony został Duch Święty w postaci gołębicy z aureolą i bla-
skiem promieni rzucanych na znajdującą się poniżej Świętą Ro-
dzinę. 

Maria trzyma na kolanach zwój z łacińskim napisem: 
„Szczęśliwi i błogosławieni, którzy mieszkają w domu twoim 
Panie”, a Józef -berło zwieńczone kwiatem lilii - symbolem czy-
stości. Wokół głowy Chrystusa znajduje się czerwona aureola  
z wpisanym weń złotym krzyżem - symbolem przyszłego cier-
pienia, a wokół głów Marii i Józefa widzimy aureole w kolorze 
błękitnym, symbolizującym niewinność.  

Niebiańskie przedstawienie Świętej Rodziny od sceny Golgoty 
- wydarzenia ziemskiego - oddziela złota chmura, która jedno-
cześnie wsparta jest na tęczy - starotestamentowym symbolu 
przymierza Boga z człowiekiem. U stóp krzyża stoją po lewej 
stronie: Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena, Ecc-
lesia - kobieta z szarfą w dłoniach, a po prawej - św. Jan, św. 
Longin (żołnierz rzymski, który przebił bok Chrystusa) oraz 
Synagoga - kobieta z szarfą na oczach. Ecclesia symbolizuje 
Kościół Chrystusa, a Synagoga - Kościół przed Jego nadej-
ściem. Dlaczego Synagoga ma zasłonięte oczy? Bo jest ślepa, 
nie widziała nadejścia Zbawiciela.  

Dwa duże anioły umieszczone po bokach, lecz jeszcze we-
wnątrz absydy, dopełniają symbolikę sceny głównej. Anioł  
z lewej strony trzyma koronę - obietnicę Królestwa Bożego,  
a ten po prawej - krzyż, symbol cierpienia Boga-człowieka. Naj-
słabiej widoczny jest ukryty za tabernakulum Chrystus wiszący 
na krzyżu. To inicjator budowy kościoła, Józef Marcin Nathan 
kazał przysłonić tę pełną cierpienia postać przed oczami tych, 
dla których kościół był budowany – chorych psychicznie i umy-
słowo mieszkańców „Miasteczka miłosierdzia”. Z przekazów 
wiadomo, że bardzo ważne dla niego było, aby dotknięci cier-
pieniem choroby pensjonariusze Zakładu nie musieli patrzeć na 
obrazy męki. 

Cała mozaika tworzy efekt zadziwiająco spójny, mimo że sta-
nowi artystyczną kompilację wielu tendencji w sztuce, co było 
charakterystyczne dla szkoły beurońskiej: przede wszystkim 
bizantyjska statyczność, okruchy wczesnochrześcijańskiej sztu-
ki, staroegipski frontalizm, hieratyzm i płaszczyznowość ujęcia, 
symetryczna ornamentyka jak z greckiego malarstwa wazowego 
okresu przedklasycznego. A zarazem jesteśmy blisko secesji  
w jej nurcie geometryzującym i widzimy pierwiosnki art déco. 
Sztuka dekoracyjna najwyższych lotów: blask złota, feeria barw, 
dwuwymiarowość, spokój symetrii i siła prostoty, jak w chorale 
gregoriańskim. Rzeczywistość nie z tego świata, sfera boska, nie 
na nasz rozum. Swoista historia zbawienia od zwiastowania aż 
po śmierć i zmartwychwstanie zaklęta w złotym blasku 300 000 
mozaikowych kamyków. 

Urszula Sipel-Wiecha 
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Informacja o debacie w sprawie raportu o stanie gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy Branice informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 

poz. 713 z późn. zm) w dniu 21 czerwca 2020r. podczas obrad sesji Rady Gminy Branice przeprowadzona zostanie debata  zgodnie z zapisami 
ustawy: 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 
gminy i budżetu obywatelskiego. 

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy prze-
prowadza się debatę. 

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpi-
sami: 

a) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 

b) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport  
o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba miesz-
kańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę 
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie 
uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nie udzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referen-
dum w sprawie odwołania wójta. 

W związku z powyższym, proszę o dokonywanie ewentualnych zgłoszeń w biurze rady - Urząd Gminy Branice pok. 15 do dnia 18.06.2020r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Branice 
                                                                                                                                                                                               Bogusława Dyląg 

9 kwietnia, w wieku 91 lat, odeszła od nas 
Pani Irena Kamińska, emerytowana nauczy-
cielka języka polskiego, wychowawca, kole-
żanka, przyjaciel. 

Pani Irena Kamińska w 1955r. uzyskała tytuł 
magistra filologii polskiej na Uniwersytecie 
Łódzkim. Początkowo pracowała w Warsza-
wie, następnie w Łodzi, a w latach 1961-1990 
w Szkole Podstawowej w Branicach.  

Z prawdziwą pasją przekazywała uczniom 
nową wiedzę, a jej spokój, opanowanie, łagod-
ność dawało im poczucie bezpieczeństwa. Tego taktu i tej mądrości 
uczyła kolejne pokolenia swoich uczniów. 

Za wzorową pracę i zaangażowanie była wielokrotnie nagradzana, 
m.in. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz uhonorowana 
Nagrodą Kuratora Oświaty. 

Pogrzeb Pani Ireny Kamińskiej odbył się 6maja 2021r. w Warszawie  

MOJEJ PANI Z POLSKIEGO 
Przypomniałem się wierszem na Jej Urodziny, 
Pięćdziesiąt cztery lata minęły od chwili, 
Kiedy wyprowadziłem się z branickiej gminy, 
Nowi nauczyciele w życiu mym się zjawili. 

Prosiła, bym coś więcej o sobie napisał, 
Odpisała mi listem, że dobrze pamięta, 
To jakbym Ją zobaczył i Jej głos usłyszał, 
Jej postać się stawała dla mnie jakby święta. 

Z początku SMS-y i duże litery: 
„Mój uczniu z czwartej ławki”, skąd zapamiętała? 
Przecież ja nie doszedłem do żadnej kariery, 
Lecz Ona mnie stale dowartościowywała. 

Kilka ostatnich książek zdążyłem Jej posłać, 
Każdą z dużą wdzięcznością zawsze przyjmowała, 
Wtedy mi przypomniała Jej wspaniała postać, 
I jaką w mej pamięci zdołać zapisała. 

 

Przechowuję Jej listy, jak relikwie święte, 
Ileż w nich jest miłości, ileż zrozumienia, 
Starała się prostować moje drogi kręte, 
Niosąc słowa mądrości oraz pocieszenia. 

Gdy wtedy uczniem będąc w podstawowej szkole, 
Nie mogłem przecież wiedzieć, co się kiedyś zdarzy, 
Lecz Ona przez swe oczy widziała sokole, 
O czym czternastolatek myśli oraz marzy. 

Marzenia te wróciły u schyłku Jej życia, 
Myślę, że to Bóg sprawił, żeśmy się poznali, 
I nagle wypłynęły wspomnienia z ukrycia, 
Wierzyłem, że moc słowa może je ocali. 

I tak się w istocie stało, zbliżeni duchowo, 
Wymienialiśmy myśli, które były blisko, 
I znów nas połączyło Mickiewicza słowo, 
By myśli zestrzeliły się w jedno ognisko. 

I o tym, co pisała w ostatnim życzeniu, 
By duchem się zestrzelić w to samo ognisko. 
Stało się zatem zadość Mej Pani marzeniu, 
Że duchem już została przy mnie bardzo blisko. 

To utwierdza mnie w wierze, że już jest szczęśliwa, 
Bo jej duch był silniejszy niźli słabość ciała, 
A tam, gdzie Miłość Boga prawdziwie odkrywa, 
Tam Ma Pani z polskiego już Wieczność spotkała. 

Moja Pani z polskiego ze Szkoły Podstawowej w Branicach, Profesor 

Mgr Irena Kamińska zmarła w Piastowie k/Warszawy 19 kwietnia  

2021 r. wkrótce po swoich 91 Urodzinach.  

Pani Irena (tak podpisywała adresowaną do mnie korespondencję) była 

moją nauczycielką języka polskiego w klasach od V do VII w latach 

1962-1964. 

Od 1964 r. do 2018 r. nie miałam żadnego kontaktu z Panią Profesor 

Ireną Kamińską. 
W 2018 r. na prośbę koleżanki z Branic, Moniki Weygand napisałem 

wiersz - laurkę na 88 urodziny Pani Ireny. 

Od tego czasu utrzymywaliśmy kontakty korespondencyjne. 

Józef Inorowicz  

Już nie spotkamy „Naszej Pani z polskiego” 
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O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy 
 o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 01.06.2021 r. 

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 11.05.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie  
(nr działki )  

i KW 

Pow.  

i położenie  

Przeznaczenie 
w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 
nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
uwagi 

Działka  
nr 368/1 

OP1G/-
00002809/2 

0,7400 ha 

Włodzienin 

(S) obszary zieleni 

 

Działka zlokalizowana jest na uboczu wsi. 
Kształt działki niekorzystny, nieregularny 
wielokąt. Dojazd do działki drogą publiczną 
o nawierzchni asfaltowej. Użyczenie nieru-
chomości z przeznaczeniem na rozbudowę 
Parku Historii. 

Zwolnione z opłat. Użyczenie nieru-
chomości na czas 
nieoznaczony. 

Działka  
nr 302/2 

KW nr OP1G/-

0,0500 ha 

Dzierżkowice 

(S) obszary rolne Działka rolna o kształcie regularnego czwo-
rokąta, niweleta pozioma. Działka nie ma 
bezpośredniego dostępu do drogi. 

3 500,00 zł 

(podlega zwolnieniu  
z podatku VAT) 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
ograniczonego. 

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

w 2021 roku 
 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Branice, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem  

odbioru odpadów komunalnych organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których należą: 

• dywany; 

• wykładziny; 

• meble domowe: łóżka, wersalki, stoły, krzesła, komody; 

• meble ogrodowe; 

• materace, kołdry; 

• wózki dziecięce; 

• zabawki dużych rozmiarów; 

• KOMPLETNY zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Odpady, które nie podlegają zbiórce: 

• odpady remontowo-budowlane (gruz, kafelki, papa, styropian, ondulina, wełna mineralna, ramy okienne i drzwi, wanny plasti-

kowe i metalowe, armatura łazienkowa - umywalki, toalety); 

• opony; 

• części samochodowe (np. zderzaki, nadkola), szyby samochodowe; 

• oleje samochodowe; 

• odpady pochodzące z produkcji rolniczej (folie kiszonkarskie, opakowania po środkach ochrony roślin, worki po nawozach, 

worki typu big-bag); 

• odpady niebezpieczne (wiadra z zawartością farb, olejów, rozpuszczalników); 

• odpady biodegradowalne i zielone; 

• odpady zawierające azbest (np. eternit); 

• szyby, lustra. 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 7.00 rano. 
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OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Oznaczenie dział-

ki  

i nr KW 

Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie  

w planie (P)/  

studium (S) 
Opis nieruchomości Cena nieruchomości uwagi 

Część działki  
nr 23/15 

OP1G/-
00033941/5 

0,0390 ha 

Michałkowice 
(S) R - obszary 
rolne. 

Grunt orny klasy RII  
i RIIIa kształt działki ko-
rzystny, dojazd o na-
wierzchni asfaltowej. 
Dzierżawa z przeznacze-
niem na użytkowanie rol-
nicze. 

Czynsz roczny 

21,45 zł  
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nieruchomo-
ści wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego 
roku 

Dzierżawa 
gruntu na 
okres 3 lat. 

Działka nr 23/20 

OP1G/-
00033941/5 

0,0466 ha 

Michałkowice 
(S) R - obszary 
rolne. 

Grunt orny klasy RII, 
kształt działki korzystny, 
dojazd o nawierzchni as-
faltowej. Dzierżawa  
z przeznaczeniem na użyt-
kowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 

25,63 zł  
(podlega zwolnieniu z podatku 

VAT) + podatek od nieruchomo-
ści wg obowiązującej stawki 

Płatność do 30 września danego 
roku. 

Dzierżawa 
gruntu na 
okres 3 lat. 

OBWIESZCZENIE 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiado-

mości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.06.2021 r. 

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 02.06.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. 
Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki i nr KW 
Pow. i poło-

żenie 

Przeznaczenie w 

planie (P)/ stu-

dium (S) 
Opis nieruchomości 

Cena nieru-

chomości 
uwagi 

Działka nr 385 

OP1G/-
00023893/0 

0,2992 ha 

Lewice 

(S) RMM- obsza-
ry zabudowy wsi 
z preferencją za-
budowy związa-
nej z rolnictwem. 

Działka zlokalizowana jest bezpośrednio 
przy zabudowaniach mieszkalnych oraz 
gruntach rolnych. Kształt działki średnio-
korzystny, wydłużony czworokąt, niwe-
leta lekko pofalowana. Działka w części 
porośnięta jest dziko rosnącymi krzewa-
mi i drzewami. Dojazd do działki z jed-
nej strony drogą gminną, z drugiej strony 
drogą utwardzoną asfaltem. 

41 300,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

Sprzedaż w 
formie przetar-
gu ustnego nie-
ograniczonego. 

Działka nr 994-
/11 

KW nr OP1-
G/00028303/3 

0,0420 ha 

Lewice 

(P) projektowana 
sieć wodociągowa 
o przekroju Ø110 
dla sieci tranzyto-
wo – rozdzielczej 
i przyłączy. 

(S) obszary zabu-
dowy wsi z prefe-
rencją zabudowy 
związanej z rol-
nictwem. 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu 
zabudowań mieszkalnych, bezpośrednio 
przy rowie melioracyjnym. Kształt dział-
ki niekorzystny, nieregularny wielokąt, 
niweleta zróżnicowana, niewielką część 
działki stanowi skarpa. Działka częścio-
wo porośnięta jest krzewami i drzewami. 
Dojazd do działki drogą gminną o na-
wierzchni asfaltowej. 

6 200,00 zł  

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

Sprzedaż nieru-
chomości  
w drodze bez-
przetargowej 
celem popra-
wienia warun-
ków zagospoda-
rowania działki  
nr 994/8. 

Działka nr 34 

OP1G/-
/00032568/9 

  
budynek miesz-
kalnym nr 15 

0,3500 ha 

Niekazanice 

  

70,50 m2
 

Niekazanice - 
Kałduny 

(S) RMM- obsza-
ry zabudowy wsi 
z preferencją za-
budowy związa-
nej z rolnictwem. 

Nieruchomość położona jest w sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej zagrodo-
wej oraz gruntów rolnych. Na działce 
siedliskowej posadowiony jest budynek 
mieszkalny jednorodzinny oraz budynek 
gospodarczy. Uzbrojenie techniczne 
działki: wodociąg, sieć energii elektrycz-
nej. Kształt działki korzystny – regularny 
wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd 
do nieruchomości bezpośrednio drogą  
o nawierzchni z kamienia polnego 
(„kocie łby”). 

46 500,00 zł 

(podlega 
zwolnieniu  
z podatku 

VAT) 

Sprzedaż  
w formie prze-
targu ustnego 
nieograniczone-
go. 
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O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990 z późn zm.) 
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Kształt działki korzystny, regu-
larny wielokąt, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elek-
tryczna. Działka zabudowana budynkiem parterowym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,40 m2. Stopień zużycia funkcjonalno – ekono-
micznego wynosi 75%. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 
małżonka o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto:  
Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty 
na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące 

położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zosta-
nie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub za-
mknięciu przetargu.  

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż 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. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow.  

i położenie 
Przeznaczenie w planie (P)/studium 

(S) 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza 

do przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka nr 994/13 

OP1G/00015236/8 

  

0,0461 ha 

Lewice 
(P) projektowana sieć wodociągowa  
o przekroju Ø110 dla sieci tranzytowo 
– rozdzielczej i przyłączy. 
(S) obszary zabudowy wsi z preferen-
cją zabudowy związanej z rolnictwem. 

17.06.2021r. 

godz. 11:00 

25 500,00 zł 

+ VAT według 
obowiązującej 

stawki 

3200,00 zł 

wpłata do 
14.06.2021 r. 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990 z późn zm.) 
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka rolna o kształcie regularnego czworokąta, niweleta pozioma. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 
małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto:  
Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty 
na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące 
położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zosta-
nie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub za-
mknięciu przetargu.  

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż 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. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 

Pow.  
i położenie 

  

Przeznaczenie 
w planie (P)/

studium (S) 

Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza do  

przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka nr 302/2 

KW nr OP-
1G/00028528/6 

0,0500 ha 

Dzierżko-
wice 

(S) obszary 
rolne 

17.06.2021r. 
godz. 12:00 

3 500,00 zł 

(podlega zwolnieniu 
z podatku VAT) 

400,00 zł 

wpłata do  
14.06.2021 r. 

Sprzedaż w formie przetargu 
ustnego ograniczonego do właści-
cieli działek nr 302/1, 303/1, 295 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.06.2021 r. 

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 02.06.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”  

Część działki nr 9/48 

OP1G/00025201/7 
40 m2

 

Dzbańce - Osie-
dle 

(S) RMM- obszary 
zabudowy wsi  
z preferencją zabu-
dowy związanej  
z rolnictwem. 

Działka o klasoużytku Bp  
z przeznaczeniem na taras 
wypoczynkowy. 

Czynsz miesięczny 

40,00 zł  
+ VAT + podatek od nieruchomości 

wg obowiązującej stawki  
Płatność do 15 dnia każdego miesiąca 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat. 
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O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990 z późn zm.) 
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach wsi bezpośrednio przy zabudo-
waniach mieszkalnych. Kształt działki i niweleta korzystna. Na działce w tylnej części 
znajdują się niewielkie ruiny części budynku gospodarczego. Dojazd do działki drogą 
utwardzoną kamieniem polnym. Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia elektrycz-
na. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 

Branice, ul. Słowackiego 3 ( parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymaga-
ne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu 
zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie 

wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów 

o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy Brani-
ce, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy 
Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczą-
ce położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który 
przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

 Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

 Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.  

Jednocześnie informuje się, iż 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. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow.  

i położenie  
Przeznaczenie w planie 

(P)/studium (S) 
Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza  

do przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka nr 52/3 

OP1G/00005430/5 

0,1616 ha 

Wysoka 

(S) obszary zabudowy wsi 
z preferencją zabudowy 
związanej z rolnictwem 

14.06.2021 

godz. 10:00 

26 600,00 zł  

(podlega zwolnieniu  

z podatku VAT) 

3000,00 zł 

wpłata  do 
10.06.2021 r. 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990 z późn zm.) 
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-

chomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest wewnątrz wsi w pobliżu zabudowań 
mieszkalnych. Kształt działki korzystny regularny wielokąt, niweleta pozio-
ma. Działka porośnięta jest dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Dojazd  
do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – 
wodociąg i energia elektryczna. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu 

Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  
wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżon-
ka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w 

terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Brani-

ce BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub  
w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się 
datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie 

wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. 

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 niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umo-
wy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki ) i KW 
Pow. i 

położenie 

  

Przeznaczenie w planie 
(P)/studium (S) 

Termin prze-
targu 

Cena 

wywoławcza  

do  przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 

Uwagi 

Działka nr 328/101 

OP1G/00028529/3 
0,1180 ha 
Turków 

(S) obszary zabudowy wsi 
z preferencją zabudowy 
związanej z rolnictwem 

17.06.2021r. 

godz. 10:00 

15 000,00 zł 

(podlega zwolnie-
niu z podatku VAT) 

1500,00 zł 

wpłata do 
14.06.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego. 
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Narodowy Spis Powszechny 2021- co? i jak? 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego dnia została 

udostępniona aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu.  

Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany, bankowość 

elektroniczna) lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL 

przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail. 

Nie masz lub nie potrafisz obsługiwać komputera? Nie martw się pomogą Ci urzędnicy 

Osoby, które nie mają komputera lubdostępu do Internetu albo nie potrafią obsługiwać komputera mogą poprosić  

o pomoc najbliższych lub udać się do URZĘDU GMINY BRANICE przy ul. Słowackiego 3 i zgłosić się do punktu 

do samospisu. Na osobę, która chce się spisać będzie czekać specjalnie przygotowany do tego celu komputer z dostę-

pem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów pomocą będą służyć wyznaczeni do tego pracownicy Urzędu. 

Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego  

i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę. 

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99. 

Rachmistrze będą dzwonić 

Jeśli nie spisaliśmy się przez Inter-

net – w domu lub w URZĘDZIE 

GMINY – musimy spodziewać się 

telefonu od rachmistrza spisowego  

z numeru 22 828 88 88. 

WAŻNE  

Gdy skontaktuje się z nami rach-

mistrz spisowy, nie możemy już 

odmówić udziału i musimy się spi-

sać. 

PAMIĘTAJ  

Jeżeli nie chcesz udzielać informacji przez 

telefon – spisz się sam przez Internet w do-

godnym dla Ciebie terminie. 

Więcej informacji znajduje się na  

stronie spis.gov.pl. 


