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Kadencja: grudzień 2010 – październik 2014r - podsumowanie
(wytłuszczone - środki pozyskane z zewnątrz)
(wytłuszczone z „*” to środki, które powinniśmy jeszcze otrzymać w roku bieżącym)

2011 r.
Sytuacja finansowa gminy była trudna. Do września jednostka miała problemy z utrzymaniem płynności finansowej, miała trudności z wypłatą należnych świadczeń dla nauczycieli. Organizowaliśmy Powiatowy Festiwal Kultury. Byliśmy zmuszeni zapłacić 46.186,08 złotych kary za nie wykonanie rekultywacji, która miała być wykonana do lutego 2010 roku. Gminne Dożynki
zorganizowano w Boboluszkach. Gmina rozpoczęła wykaszanie rowów przy drogach publicznych asfaltowych (powiatowych
i gminnych).
Nasz samorząd pozyskał 1.263.773,82 złotych środków z zewnątrz z czego 723.701,98 złotych z UE i 540.071,84 złotych ze
środków krajowych)

najważniejsze inwestycje i remonty:
− remont świetlicy wiejskiej we Włodzieninie na kwotę 220.568,75 zł., w tym dotacja z UE wyniosła 195.427,06 złotych,
− kapitalny remont drogi gminnej z Wiechowic do Dzierżkowic - most graniczny o długości 1,940 mb koszt 1.080.143,68 zł.
w tym dotacja - 540.071,84 złotych,
− remont nawierzchni w Wiechowicach od skrzyżowania prowadzącego do Dzierżkowic, do krzyża,
− wymiana nawierzchni gruntowej na asfaltową na ulicy przy Aptece w Branicach,
− remont ulicy w Branicach z gruntowej na tłuczniową w Branicach w kierunku P. Ball,
− rekultywacja wysypiska śmieci w Branicach kosztem 374.895 złotych, ze środków własnych budżetu,
− ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą i wybrukowanie kręgu tanecznego na boisku ze środków własnych w Boboluszkach, kosztem ok. 20 tys. złotych.

inne:
− realizacja programu utylizacji azbestu przy wydatkach z budżetu na kwotę 22.771,79 złotych.
− realizacja projektów edukacyjnych „Nauka szansą na lepsze jutro” w SP Branice i „Program zajęć dodatkowych” w Gimnazjum Branice na które otrzymaliśmy dotację w wys. 255.945,00 złotych oraz realizacja programu „Za rzeką” w SP Włodzienin, na realizację którego otrzymaliśmy dotację w kwocie 16.154,52 złotych,
− realizacja projektów UE przez OPS dotowanych przez Unię w kwocie 256.175,40 złotych,
− na zakupy wyposażenia, remonty i naprawy w mieszkaniowych zasobach komunalnych wydatkowano kwotę 47.449,46 złotych, z czego największymi wydatkami było wyodrębnienie z poddasza budynku w Branicach przy ulicy Słonecznej 5 dwóch
odrębnych lokali mieszkalnych kosztem 35.840,45 złotych oraz wymiana kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie.

2012 r.
Sytuacja finansowa uległa poprawie. Gmina była organizatorem Powiatowo-Gminnych Dożynek w Wysokiej. Kontynuowano
wykaszanie poboczy przy drogach publicznych. Uczestniczyliśmy finansowo na kwotę 100 tys. złotych w budowie drogi z Lewic do Zubrzyc (Porozumienie Starostwa i Gmin; Głubczyce i Branice z 2010 r.). Nastąpił ponad 90% wzrost podatku rolnego.
Gmina pozyskała 4.835.691,14 złotych środków zewnętrznych z czego 3.990.145,05 złotych to środki z UE, ANR
i WFOŚiGW oraz odzyskany podatek VAT w kwocie 845.546,09 złotych, który pomniejszał udział finansowy prowadzonych
przez gminę inwestycji.

najważniejsze inwestycje i remonty:
− budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej we Włodzieninie-Kolonia kosztem 431.061,83 złotych brutto, na co otrzymaliśmy
środki z ANR w kwocie 332.933,93 złotych,
− budowa oczyszczalni ścieków w Branicach wraz z zakupem ciągnika asenizacyjnego o wartości 5.679.451,60 złotych, na co
otrzymaliśmy z RPO dotację w kwocie 3.463.079,00 złotych,
− remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej ze środków własnych kosztem 166.750,51 złotych,
− nowe nawierzchnie asfaltowe ze środków własnych w: Włodzieninie (odcinek od świetlicy w kierunku piaskowni), Lewice
do P. Kuzary, Wysoka tzw. ul Dolna, na osiedlu i odcinek na tzw. Kolonii Czeskiej kosztem 249.962,96 złotych, w Turkowie
(odcinek ponad 50 mb) za kwotę ponad 11 tys. złotych,
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− termomodernizacja budynku administracyjnego UG w ramach pożyczki z WFOŚiGW za kwotę 292.190,09 złotych, z czego
20% będzie umorzone przez WFOŚiGW tj. 58.438,01 złotych oraz przebudowa wejścia do budynku wraz z budową parkingu za kwotę 79.056,82 złotych,
− budowa ze środków własnych nowych linii oświetlenia ulicznego: w Branicach - 2 lampy na ulicy Prusa (P. Pytel),
w Dzierżkowicach 3 lampy do mostu granicznego, 2 lampy w Lewicach na początku wsi,
− remont ze środków własnych dachu na budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie za kwotę 22.013,57 złotych,
− przebudowa ze środków własnych schodów i chodnika oraz budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Branicach kosztem
63.192,68 złotych,
− wykonanie ze środków własnych remontu dachu na budynku basenu w Branicach kosztem 53.825,22 złotych,
− budowa ze środków własnych drogi tłuczniowej w Bliszczycach wraz z budową łapacza kosztem 21.551,18 złotych, w Posucicach kosztem 24.957,15 złotych, i w Branicach (do P. Bal) kosztem 10.864,26 złotych,
− zabudowanie ze środków własnych odcinka rowu głównego w Lewicach za kwotę 18.852,19 złotych.

inne:
− realizacja programu utylizacji azbestu, na co otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w kwocie 19.380,82 złotych,
− realizacja projektów UE przez OPS na wartość 149.194,23 złotych,
− realizacja projektu dotyczącego organizacji Święta Plonów w Wysokiej, na które pozyskano dofinansowanie z UE na kwotę
15.565,00 złotych,
− realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 9.992,07 złotych,
− wydatki ze środków własnych na zakupy wyposażenia, remonty i naprawy w mieszkaniowych zasobach komunalnych na
kwotę 20.673,81 złotych, z czego największymi wydatkami było dokończenie przygotowania dwóch mieszkań komunalnych
w budynku w Branicach przy ulicy Słonecznej 5 kosztem 5.421,00 złotych oraz wymiana kotła CO, remont instalacji CO
i dokonanie częściowej naprawy dachu na budynku komunalnym w Wysokiej 75 kosztem 7.818,30 złotych.

2013 r.
Sytuacja finansowa gminy była stabilna. Dożynki Gminne zorganizowano w Dzbańcach-Osiedlu.
Kontynuowano wykaszanie poboczy dróg publicznych. Spłaciliśmy zobowiązania na kwotę o 2 mln 800 tys. złotych więcej
niż planowaliśmy pierwotnie w budżecie na ten rok. Gmina otrzymała wyróżnienie „W trosce o środowisko” przyznane przez
WFOŚiGW w Opolu za działania w zakresie ochrony środowiska w 2012 roku. Wprowadziliśmy nowy system zagospodarowania odpadów. Odzyskaliśmy budynek byłej Szkoły Podstawowej w Bliszczycach.
Przystąpiliśmy do Porozumienia Nyskiego dotyczącego ustalenia wspólnego obszaru funkcjonalnego niezbędnego do aplikacji
przyszłych środków finansowych. Uporządkowaliśmy (zniesienie współwłasności) własności prawne nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem świetlicy we Włodzieninie. Zostaliśmy udziałowcem Spółki PKS w Głubczycach.
Gmina pozyskała 4.204.343,56 złotych środków zewnętrznych, z czego 3.569.470,78 złotych to środki z UE, ANR
i WFOŚiGW oraz odzyskała podatek VAT w kwocie 397.892,78 złotych, który pomniejszał udział finansowy prowadzonych
przez gminę inwestycji. W ww. kwotach ujęto również środki jakie gmina planuje otrzymać jeszcze jako dotacje z UE
w kwocie 236.980,00 złotych za zrealizowane w 2013r. remonty świetlic.

najważniejsze inwestycje i remonty:
− budowa 2 pompowni w Wysokiej i Boboluszkach wraz z ponad pięcioma kilometrami sieci tranzytowej z Wysokiej do
oczyszczalni w Branicach, kosztem ponad 1 mln złotych brutto, na co otrzymaliśmy od ANR dotację w kwocie
778.513,34 złotych,
− dokonano kapitalnego remontu budynku Centrum Aktywizacji Gospodarczej wraz z zagospodarowaniem otoczenia i budową
kortu tenisowego w Branicach kosztem 3.035.041,26 złotych brutto, w tym otrzymana dotacja z UE wyniosła
2.273.658,33 złotych,
− wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie kosztem 1.155.680,19 złotych, z czego zostanie umorzone 20% wartości, co stanowi kwotę 211.119,64 złotych,
− wykonano remont świetlicy wiejskiej w Boboluszkach kosztem 134,088,35 złotych. Planujemy otrzymać na ten cel dotację
w 2014r. w kwocie 81.179,00 złotych *,
− dokonano remontu budynku WDK Branice wraz z zmianą sposobu ogrzewania i jego wyciszeniem oraz dokonano remontu
dachu na budynku świetlicy w Lewicach kosztem 363.729,10 złotych z czego planujemy otrzymać w 2014r.
155.801,00 złotych *,
Przy remoncie WDK w Branicach i świetlicy w Lewicach wyłączono z dofinansowania powierzchnie związane z OSP.
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− wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Branicach (droga na cmentarz) kosztem 58.643,08 złotych,

w Dzbańcach-Osiedlu kosztem 73.738,20 złotych, w Bliszczycach (w kierunku P. Rybka) kosztem 23.315,20 złotych,
w Branicach (przebudowa odcinka drogi do oczyszczalni) kosztem 18.485,20 złotych, w Turkowie (odcinek ponad
50 mb) kosztem 10,6000 złotych,
− wykonano cząstkowe remonty dróg (uzupełnianie ubytków w nawierzchni) w Bliszczycach (do RSP) kosztem

11.566,82 złotych, w Branicach, w Wódce i na drodze do Rogożan (największe ubytki) kosztem ok.5.000 złotych oraz
w Gródczanach kosztem 40.634,38 złotych,
− wykonano nowe drogi tłuczniowe w Lewicach (od P. Kuzary do końca zabudowań) wraz z odbudową rowu kosztem
34.942,98 złotych, we Włodzieninie k/szkoły kosztem 12.993,60 złotych, oraz krótkie odcinki w Branicach i Niekazanicach,
− wykonano nowe chodniki z kostki brukowej przy bloku nr 5 na ulicy Słonecznej w Branicach wspólnie ze Wspólnotą

Mieszkaniową kosztem 18.248,54 gdzie wkład gminy to kwota 8.392,90 złotych oraz dalej aż do „Hotelu Rencistów”
kosztem 12.500,00 złotych,
− wykonano drogę z kostki brukowej w Jakubowicach kosztem 57.889,45 złotych,
− wykonano parking k/Przedszkola w Branicach i ogrodzenie z elementów zdemontowanych z parku oraz wymalowano

elewację kosztem 28.293,54złotych,
− zamontowano dwie nowe wiaty przystankowe na skrzyżowaniach: Posucice-Wódka i Jakubowice-Gródczany,
− uzupełniono ubytki w nawierzchni „starego” parkingu i oddzielono chodnik od nowo wybudowanego parkingu przy

Ośrodku Zdrowia w Branicach, łącznie z instalacją ławek i kosza na śmieci w obrębie chodnika, kosztem
10.304,77 złotych.

inne:
− realizacja programu utylizacji azbestu, na co otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW w kwocie 134.929,00 złotych,
− realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej przez OPS, na który otrzymaliśmy dotację w kwocie

144.826,66 złotych,
− realizacja projektu przez szkoły „Edukacja naszą szansą na lepszą przyszłość”, które dofinansowano w kwocie
225.460,00 złotych,
− opracowano dokumentację na sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Branice, kosztem 211.700 złotych,
− wykonano dokumentację na przebudowę drogi 419 za kwotę około 68.7578 złotych i budowę PSZOK za 18.000,00 zł,
− wykonano koncepcję wraz z kosztorysem na oznakowanie i budowę ścieżki rowerowej z Boboluszek (początek-most

graniczny) przez Branice, Bliszczyce, Lewice, Włodzienin (ruiny kościoła) za kwotę ok. 15.000 złotych,
− zakupiliśmy stoły i krzesła do świetlicy w Bliszczycach (100 krzeseł + stoły) i do Jakubowic (50 krzeseł) kosztem
18.676,71 złotych, z czego otrzymaliśmy dotację z UE 12.083,45 złotych,
− wykonaliśmy dokumentację na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej dla Branic kosztem 217.259,58 złotych netto.
Opracowanie tej dokumentacji rozpoczęto jeszcze w 2012 r.,
− pozyskano z Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu 210 sztuk betonowych płyt z przeznaczeniem na wyjazdy z dróg

gminnych gruntowych na drogi publiczne asfaltowe,
− wydatkowano na zakupy wyposażenia, remonty i naprawy w mieszkaniowych zasobach komunalnych kwotę
48.701,80 złotych, z czego największymi wydatkami były koszty poniesione z wymianą drzwi i okien w kwocie
14.370,49 złotych, wymianę, remont i naprawy instalacji grzewczych, elektrycznych i wod-kan kosztem 12,473,80 złotych oraz wyposażenie 4 mieszkań komunalnych w systemy ogrzewania etażowego kosztem 9.626,68 złotych czy też
budowę nowych schodów za 4.192,11 złotych, a także dokonano częściowych remontów dachu w budynkach komunalnych za kwotę 4360,00 złotych a także wyodrębniono dokumentacyjnie z parteru budynku komunalnego we Włodzieninie dwa odrębne lokale mieszkalne.

2014 r.
Informacja dotyczy okresu od początku roku do października 2014r.
Sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Gmina otrzymała o 1,3 mln złotych mniej subwencji ogólnej oraz
zmniejszyły się wpływy z podatku rolnego o ok. 200 tys. złotych. Dożynki gminne zorganizowano w Jakubowicach.
Wybudowano nową nitkę światłowodu dla wsi: Włodzienin-Kolonia, Dzbańce-Osiedle, Wódka, Posucice, Bliszczyce,
Wysoka i Niekazanice, która umożliwia szerokopasmowy dostęp do Internetu.
Obchodziliśmy 60-lecie istnienia SP Włodzienin i 120-lecie istnienia OSP Bliszczyce. Prowadziliśmy negocjacje
w sprawie odbudowy drogi nr 419 w Branicach po przeprowadzonej kanalizacji. Ostatecznie droga ta została przez Zarząd
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Dróg Wojewódzkich w Opolu zgłoszona do realizacji w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska-Polska 2014-2020”.
Przystąpiliśmy do programu „Opolska Karta Rodziny” i „Duża Karta Rodziny”.
Rozpoczęliśmy i prowadzimy działania zmierzające do uporządkowania stanu zaoranych dróg gruntowych. Prowadziliśmy konsultacje planowanego do realizacji przez czeską stronę zadania dotyczącego budowy zbiornika Nove Herminovy
i innych działań na rzece Opava. Uczestniczyliśmy w spotkaniach w Ostrawie i w Ministerstwie Ochrony Środowiska
w Warszawie w sprawie naszych uwag do planowanych inwestycji. Zorganizowaliśmy w tej sprawie również spotkania
w Bliszczycach, zaproszeni byli wszyscy zainteresowani mieszkańcy.
Prowadzimy rozmowy na temat wspólnego projektu czesko-polskiego dotyczącego przebudowy mostu w Dzierżkowicach.
Prowadzimy rozmowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy budynku, w którym mieści się Posterunek
Policji w Branicach.
Złożyliśmy wniosek o zmianę obszaru AGLOMERACJI BRANICE, z której mogliśmy wyłączyć tylko wieś Bliszczyce,
wszystkie pozostałe miejscowości muszą w niej pozostać.
Gmina pozyskała 878.814,79 złotych środków zewnętrznych, z czego 315.343,57 złotych to środki z UE, ANR
i WFOŚiGW oraz odzyskany podatek VAT w kwocie 149.123,62 złotych, który pomniejszał udział finansowy prowadzonych przez gminę inwestycji. W ww. kwotach ujęto również środki jakie Gmina planuje otrzymać jeszcze jako dotacje
z UE w kwocie 414.347,60 złotych za zrealizowaną w 2014r. budowę parkowego miejsca spotkań, organizacji gminnych
dożynek i opracowania analizy historycznej i strategii gminy, a także za wykonaną w 2011 r. rekultywację składowiska
odpadów.

najważniejsze inwestycje i remonty:
− wybudowano Parkowe Miejsce Spotkań w Dzierżkowicach kosztem 104.541,60 złotych. Na ten cel otrzymamy dotację

w kwocie 67.994,00 złotych *,
− wykonaliśmy ogrzewanie dla świetlicy we Włodzieninie kosztem 29.212,50 złotych,
− wymalowaliśmy Halę Sportową przy SP Włodzienin i wszystkie pomieszczenia sąsiednie łącznie z ciągiem komunika-

cyjnym do budynku SP kosztem 20.902,00 złotych,
− wybudowaliśmy łącznik pomiędzy SP a Gimnazjum w Branicach kosztem 93.423,37 złotych, w tym otrzymana dota-

cja wyniosła 56.054,02 złotych,
− w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Branicach wyremontowano salę lekcyjną, wymieniono wszystkie okna na korytarzu od stołówki do małej hali wraz z zewnętrznymi parapetami, odnowiono ściany i cokoliki sąsiadujące z łącznikiem, wyprofilowano skarpy wraz z przebudową kanału dla odbioru z podwórka wody deszczowej kosztem
29.207,14 złotych,
− wyremontowano salę i toalety dla dzieci sześcioletnich w SP Branice wraz w ogrodzeniem i częściowym wyposaże-

niem małego placu zabaw dla tych dzieci kosztem ponad 30 tys. złotych,
− wybudowano chodnik i nowa bramkę wzdłuż budynku gimnazjum za kwotę 12.038,28 złotych,
− wyremontowaliśmy parkiet w świetlicy w Lewicach kosztem 15.432,55 złotych, oraz wymieniliśmy w WC wszystkie

kompakty i dwa okna kosztem 2.507 złotych a także wymalowaliśmy wszystkie pomieszczenia budynku świetlicy
(koszt zakupu materiałów to kwota 835,50 złotych a robocizna w zamian za zaległości czynszowe),
− wyremontowaliśmy odcinek drogi wraz z odwodnieniem terenu przyległego we Włodzieninie kosztem 13.943,10 zło-

tych,
− wykonaliśmy chodnik z kostki brukowej w Branicach od Hotelu do kiosku kosztem 20.147,84 złotych,
− wybudowano komin w budynku Ośrodka Zdrowia we Włodzieninie kosztem ok. 10 tyś. Złotych,
− wykonano drogę tłuczniową w Bliszczycach w kierunku nieruchomości P. Lipa i Kruczek wraz ze wzmocnieniem

skarpy od strony kościoła kosztem 23.140,42 złotych,
− wykonano drogę tłuczniową wraz z budową łapacza przy kościele w Wiechowicach kosztem 25.220,30 złotych,
− dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Jakubowicach kosztem 51.894,17 złotych,
− dokonano remont świetlicy wiejskiej w Wódce kosztem 16.730,01 złotych, w tym 5.000 złotych z F. Sołeckiego.

Cześć prac wykonywana była przez mieszkańców wsi,
− dokonano remontu wewnętrznych pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Boboluszkach kosztem 16.403,01 złotych,
− w trybie awaryjnym po ulewach; wykonano nową studzienkę wraz z odbudową części nawierzchni asfaltowej w Lewi-

cach kosztem 10.701,33 złotych, przebudowano przepust wraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w Posucicach
kosztem 6.099,96 złotych a także wybudowano studzienkę i półkrytka na długości 13 mb przy drodze gminnej
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w Dzbańcach-Osiedlu kosztem 4.295,23 złotych, studzienkę na ul. E. Plater w Branicach kosztem 2.524,71 złotych
i wykonano odmulenie oraz naprawę zniszczeń na polderze w Wysokiej kosztem 14.631,64 złotych,
− wybudowana została sieć wodociągowa do budynków w „Dzbańcach-Górki” kosztem 70.140,29 złotych, w tym środki, które otrzymamy z ANR Opole to kwota 67.200 złotych i 3.000 z TOP FARMS,
− położyliśmy dywanik asfaltowy na długości 400 m2 kosztem 20.319,60 złotych, w tym 6.500 złotych pochodzi z Funduszu Sołeckiego oraz załataliśmy wszystkie ubytki na drogach gminnych we wsi Turków kosztem 4.280,40 złotych,
− położyliśmy na 137,5 m2 dywanik asfaltowy we wsi Uciechowice. Koszt inwestycji to 6.099,96 złotych.

inne:
− realizacja programu utylizacji azbestu, na którego realizację otrzymaliśmy dotację z WFOŚ w kwocie

29.742,89 złotych,
− realizacja projektów unijnych przez OPS na realizacje którego otrzymaliśmy dotację w kwocie 144.826,66 złotych,
− opracowaliśmy dokumentację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza dla wsi Boboluszki i Wysoka kosz-

tem ok. 50.000 złotych,
− wydaliśmy książkę o Branicach kosztem 17.920,00 złotych. Otrzymaliśmy na ten cel dotację z UE w kwocie
13.880,00 złotych,
− -opracowujemy dokumentację na przyłącza indywidualne do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice kosztem 108.240 złotych, (zakończenie – grudzień 2014r.),
− realizowaliśmy projekt dotyczący opracowania analizy historyczno-kulturowej oraz budowy strategii gminy kosztem

14.000,00 złotych, w tym dotacja z UE na ten cel to kwota 11.200,00 złotych,
− obchodziliśmy 120-lecie OPS Bliszczyce kosztem 5.066,02 złotych, na celebrowanie tej uroczystości otrzymamy dotację z UE w kwocie 3.640,00 złotych,
− realizowaliśmy projekt dotyczący obchodów Święta Plonów w Jakubowicach kosztem 23.298,66 złotych. Na realizację
tych obchodów otrzymamy dotację z UE w kwocie 15.153,60 złotych,
− na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego wydatkowaliśmy dotychczas 25.135,25 złotych, z czego największymi wydatkami były środki przeznaczone na przygotowanie dwóch mieszkań socjalnych w Bliszczycach i Wysokiej
do użytkowania kosztem 5.060,10 złotych, remonty w lokalach użytkowych za kwotę 4.256,47 złotych i remont tarasu
tzw. Hotelu w Branicach kosztem 13.199,23 złotych. Wymalowano również wszystkie wspólne pomieszczenia Hotelu
łącznie z korytarzami i ocieplono ścianę od strony mieszkań. Obecnie przystępujemy do malowania całego budynku.
Dofinansujemy w kwocie 11.000 złotych wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowicach.
Jesteśmy w trakcie realizacji projektu e-Puap, w ramach którego otrzymamy 10 nowych zestawów komputerowych *.
Otrzymamy jeszcze 85% kosztów kwalifikowanych za wykonaną rekultywację składowiska odpadów w Branicach z programu POIŚ w kwocie ok. 320 tys. złotych *.

Przyszły okres programowania 2014-2020:
1. Jesteśmy uwzględnieni wspólnie z Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz, Starostwem Głubczyckim oraz gminami i powiatem Prudnickim w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 skąd możemy otrzymać
dotacje ze środków UE w kwocie 2 mln. złotych na oznakowanie i budowę ścieżki rowerowej z Boboluszek do Włodzienina. Posiadamy opracowaną koncepcję wraz z kosztorysem.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Boboluszkach - możliwa dotacja z PROW w kwocie 536 tys. złotych w 2015r. –
zależy od miejsca na liście rankingowej.
3. Gmina przygotowana dokumentacyjnie do aplikacji po środki unijne na budowę nowej kanalizacji sanitarnej w Branicach – czekamy na ogłoszenie naborów na tzw. <usługi podstawowe>.
4. Gmina przygotowana dokumentacyjnie do aplikacji po środki unijne na budowę 10 parkowych miejsc spotkań – czekamy na ogłoszenie naborów w ramach tzw. <dużej odnowy wsi>.

Wójt Gminy Branice i Rada Gminy Branice
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Nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych
Podczas posiedzenia Rady Gminy Branice w dniu 29 września br. wręczono
Panu Krzysztofowi Nazimek Dyrektorowi Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Branicach oraz Panu Krzysztofowi Gawęckiemu Prezesowi Zarządu Spółki
TOP FARMS w Głubczycach wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Branice”.

nych samorządów wiejskich otrzymuje
wsparcie w realizowanych działaniach
ukierunkowanych na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Rada Gminy uhonorowała również zespół KAPRYS, który z końcem sierpnia
br. zdobył tytuł V-ce Mistrzów Świata
Zespołów Mażoretkowych w kategorii

Kapituła nominowała do tego wyróżnienia obu Panów jeszcze w maju br. na
podstawie wniosków złożonych przez Pana Wojciecha Chuchla i Panią Gabrielę
Wąsik.
Rada Gminy przyznając to wyróżnienie
uznała zasługi obu Panów dla rozwoju
gospodarczego Gminy Branice. Reprezentują oni największe zakłady pracy
w naszej jednostce samorządowej.
Dzięki staraniom Pana Krzysztofa Nazimek szpital w Branicach wraca do jego
świetności z czasów bp. Józefa Marcina
Nathana. Pan Krzysztof Nazimek remontując kolejne budynki nie zapomina
o twórcy Miasteczka Miłosierdzia czego
dowodem są wbudowane tablice z życiorysem Biskupa, płaskorzeźba przedstawiająca jego dzieła a także planowana na
7 i 8 listopada br. uroczystość przeniesienia trumny z prochami śp. biskupa i złożenia jej do sarkofagu w kościele pw.
Św. Rodziny w Branicach.

„show”. Dzięki inicjatywie wszystkich
Radnych zwycięskie dziewczęta otrzymały biżuterię i kuferki na
osobiste przedmioty
a Zespół otrzymał torby podróżne na swoje
stroje.
Wręczono również gratulacje i podziękowania
wraz z kwiatami dla
opiekunki Zespołu Pani
Lidii Szpak oraz choreografa Pani Aleksandry
Szpak.
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Pan Krzysztof Gawęcki zarządza jednostką, która jest przykładem dla naszego
rolnictwa indywidualnego wskazując jak
nowocześnie i z zyskiem można wykorzystywać potencjał naszej dobrej ziemi.
Dzięki przychylności Pana Krzysztofa
Gawęckiego samorząd gminy i wiele in7
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Zespół „Kaprys” – dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach
WICEMISTRZYNIAMI ŚWIATA TAŃCÓW MAŻORETKOWYCH 2014.

Zdobyty zaszczytny tytuł
WICEMISTRZYŃ ŚWIATA
w kategorii show-cadets.
Do mistrzostw przygotowywaliśmy się
bardzo starannie w ciągu roku szkolnego
oraz podczas warsztatów tanecznych
w czasie wakacji. W tym roku mistrzostwa odbywały się w Chorwacji. Po całonocnej podróży dotarliśmy do przepięknego miasta portowego - Poreć, gdzie
w olbrzymim obiekcie sportowym Sport
Hall Zatika w ciągu czterech dni mistrzostw wystąpiło 167 zespołów mażoretkowych z 16 państw. „Kaprys” zatańczył bardzo późnym wieczorem 30 sierpnia. Pokazaliśmy choreografię autorstwa
Aleksandry Szpak w kategorii show (do
lat 11) pt. „Zagubiony łabędź”. Nasze
dziewczynki w długich, kolorowych
spódnicach z białymi, chińskimi parasolkami urzekły dziesięciu międzynarodowych sędziów.
Na podium, w podniosłej atmosferze,
wśród braw i dopingu rodziców i licznych kibiców otrzymały srebrne medale
i piękny puchar. Oto nasze medalistki:
Atłachowicz Julia, Balicz Joanna, Bomersbach Emilia, Bocian Zuzanna, Chojnacka Alicja, Heba Emilia, Margiel Wiktoria, Orchowska Julia, Piasecka Patrycja, Pietrzyńska Milena, Pietrzyńska Zuzanna, Szubert Paulina, Tłuczek Wiktoria, Wacławik Jessica, Wittek Wiktoria,
Zając Aleksandra i Zakowicz Joanna.
Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc sponsorom mistrzostw. Są
wśród nich: RADA GMINY BRANICE,
FIRMA TOP-FARMS GŁUBCZYCE,
FIRMA GALMET GŁUBCZYCE,
BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE ODDZIAŁ W BRANICACH,
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MLECZARNIA TUREK ODDZIAŁ
GŁUBCZYCE, APTEKA T AFO
W BRANICACH UL.SZPITALNA,
HURTOWNIA NAPOJÓW – PAN DARIUSZ OLECH, PAN DANIEL
MAĆKO „SPOKOJNA PRZYSTAŃ”,
FIRMA AGRITOP - DZIERŻYSŁAW,
PHU „U BACY” GŁUBCZYCE.
Nauka inaczej…

bawy w Mirabilandii), poznanie innych
państw, ich wspaniałej kultury, przyrody
oraz historii, nabywanie umiejętności
przestrzegania norm społecznych, współżycia i współdziałania w grupie. Wszystkie cele zostały zrealizowane. Część
uczniów naszej szkoły uczyła się w ławkach, a inni realizowali przedmioty podczas zielonej szkoły, której przyświecała
sentencja Jana Amosa Komeńskiego:

Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem „…aby ludzie poznanie swoje
czerpali nie z książek, ale z nieba i ziemi, z dębów i buków”.
Z Chorwacji pojechaliśmy prosto do
Włoch, do znanego kurortu Rimini.
Mieszkaliśmy w ładnym hotelu tuż przy
morzu. Z ciepłego Adriatyku i pięknej
plaży można było korzystać do woli. Było kąpanie, opalanie, gry sportowe,
zajęcia taneczne, spacery, kurs
pierwszej pomocy itp. Nie co dzień
jednak świeciło słońce. Republikę
San Marino próbowaliśmy zwiedzać w płaszczach przeciwdeszczowych, kropiło również w Rawennie
podczas korzystania ze wspaniałych atrakcji największego w Europie Parku Rozrywki -Mirabilandii.
Do Wenecji płynęliśmy statkiem
około dwóch godzin. Tam czekała
na nas pani przewodnik, która
w bardzo ciekawy sposób pokazała
nam to magiczne miasto. Występy
taneczne i stroje naszych zespołów
bardzo podobały się Włochom,
szczególnie w urokliwym mieście
Cesenatico i w Rimini.

Druga część naszej podróży to (w całości sponsorowany przez rodziców) udział
obu zespołów „Kaprys” w zielonej szkole
we Włoszech. Celem wyjazdu była promocja kultury naszego kraju i regionu
(występy taneczne naszych zespołów we
włoskich miastach), posługiwanie się językiem angielskim w praktyce
(rozmowy, zakupy, przeliczanie walut),
wdrażanie do aktywnego wypoczynku
i propagowanie zdrowego stylu życia
(korzystanie z uroków morza i słońca, za-

Cieszę się, że nasze dzieci mogły
tak wiele zobaczyć i przeżyć. Bardzo dziękuję również za wszelką
pomoc obecnym podczas wyjazdu
rodzicom.

Lidia Szpak
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Jubileusz „Złotych Godów”
„Najważniejsze jest aby gdzieś istniało
to, czym się żyło;
i zwyczaje, i święta rodzinne, i Dom pełen
wspomnień.”
Antoine de Saint-Exupery
18 września 2014 w Wiejskim Domu
Kultury w Branicach gościliśmy pary
małżeńskie, które w tym roku obchodzą
50 rocznicę ślubu. Na wspólną uroczystość „Złotych Godów” zostało zaproszonych 12 par: Państwo Krystyna i Władysław Bąkowscy z Jędrychowic, Rozalia
i Franciszek Bury z Branic, Emilia i Eugeniusz Dudek oraz Janina i Franciszek
Herbut z Włodzienina, Józefa i Eugeniusz Ilniccy z Wiechowic, Barbara i Stanisław Kociołek, Krystyna i Andrzej Leśniak z Branic, ponadto Helena i Józef
Radlak z Niekazanic oraz Helena i Roman Wańczyk z Włodzienina-Kolonii.

Podczas uroczystości Pani Wójt Maria
Krompiec wręczyła Jubilatom przyznane
przez Prezydenta RP odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie.
W imieniu Rady Gminy gratulacje i życzenia złożył przewodniczący Rady Gminy Marek Szyhyński.

Artystyczny akcent uroczystości nadały
występy młodzieży szkolnej przygotowane przez Panią Jadwigę Misiurka.
Patrząc na zmęczone dłonie, ale promienne twarze jubilatów trzeba pochylić
się nad ludzkim życiem, realizowanym
w konkretnym małżeństwie i rodzinie,

Nie mogli przybyć na uroczystość Państwo Anna i Julian Mrozik oraz Edyta
i Stanisław Moskała.
a także w lokalnej społeczności. Należy
uzmysłowić sobie, że życie jest szansą,
którą warto wykorzystać, wysiłkiem, który warto podjąć i bogactwem, którym
można się z innymi dzielić.
Drodzy Jubilaci, lata temu złączeni węzłem małżeńskim wyruszyliście na nową
drogę życia. Dziś gratulujemy dotrzymania przysięgi małżeńskiej i życzymy, aby
łączące Was uczucie dodawało sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata życia.
Życzymy jednocześnie doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.
Jolanta Misiurka
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Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania wszystkim
mieszkańcom, którzy swoją pomocą przyczynili się
do organizacji naszych parafialnych dożynek. Szczególne podziękowania należą się panią, które wykonały
piękną koronę dożynkową. To dzięki nim nasze sołectwo mogło wziąć udział w konkursach koron i wieńców dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w Jakubowicach, Dożynek Powiatowych w Nasiedlu,
gdzie nasza korona zdobyła III miejsce, oraz Dożynek
Wojewódzkich w Starych Siołkowicach. Zdobyte
w tych konkursach nagrody tj.: ciśnieniowy ekspres
do kawy oraz wielofunkcyjny robot kuchenny, zostaną przekazane do Świetlicy Wiejskiej w Uciechowicach, gdzie na pewno znajdą swoje zastosowanie.
Jednocześnie dziękuję mieszkańcom, którzy wzięli
udział w zorganizowanej zbiórce baterii i żarówek.
Miło mi poinformować, iż nasze sołectwo zostało wyróżnione w tym konkursie i w nagrodę otrzymało wykaszarkę.
Sołtys Wsi Uciechowice
Beata Nowak

Dożynki Parafialne w Posucicach
W tym roku Dożynki Parafialne w miejscowości Posucice odbyły się 7 września. Organizacyjnie wieś podzielona jest na
cztery grupy przygotowujące dożynki.

W tym roku grupa czwarta miała możliwość pokazania swoich
pomysłów i możliwości. Podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy
mieszkańcy należący do grupy trzeciej przygotowali piękną uroczystość, tak i w tym kolejna grupa stanęła na wysokości zadania i przygotowała piękne dekoracje w dniu święta rolników.

Okazałe ozdoby ze słomy oraz zebranych płodów rolnych po raz kolejny
wzbudziły zachwyt mieszkańców oraz
przybyłych gości.
Przed mszą świętą jak i po niej została
zaprezentowana krótka inscenizacja nawiązująca do pracy w dawnym i obecnym gospodarstwie, która przyciągnęła
wielu widzów.
Tegoroczne dożynki nie byłyby tak
udane gdyby nie zaangażowani grupy
mieszkańców w ich przygotowanie.
Należy wspomnieć również, że tegoroczna korona dożynkowa została zaprezentowana podczas Dożynek Gminnych w Jakubowicach za co sołectwo
zostało wyróżnione i otrzymało nagrodę
w postaci ekspresu do kawy.
Mieszkańcy Posucic
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Podziękowanie dla Panów prezesów
Gospodarstwa Michałkowice oraz dla
ich pracowników za bezinteresowne
udzielenie pomocy wsi Michałkowice.

Składam serdeczne podziękowania Strażakom OSP Bliszczyce: Krzysztofowi
Wilczyńskiemu, Mateuszowi Churas, Arielowi Czepczor, Marianowi Synoś
i Janowi Wyskiel za przycięcie drzew przy placu zabaw i terenie gminnym.
Drzewa te utrudniały wyjście na plac zabaw oraz swobodne przejście chodnikiem.

Sołtys wsi Michałkowice
Rada Sołecka wraz z Mieszkańcami

Plaża w Dzierżkowicach
Miło nam poinformować, iż sołectwo
Dzierżkowice uzyskało grant w wysokości
5 000,00 zł. na realizację projektu pn.: „Razem
możemy więcej”, w ramach którego nad rzeką
Opava powstanie plaża.
Wniosek został złożony przez grupę nieformalną w składzie: Mariusz Kujawa, Andrzej
Maksymowicz i Mirosław Wojciechowski.
W wyniku oceny uzyskał on 3 miejsce wśród
163 złożonych wniosków.
Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
Składamy serdeczne gratulacje sołectwu
Dzierżkowice, jednocześnie zachęcając pozostałe sołectwa naszej gminy do ubiegania się
o dofinansowania w podobnych konkursach
grantowych.
Redakcja

Dziękuję również kol. Agnieszce Dawiec za przewodniczenie Kołu Gospodyń
Wiejskich w Bliszczycach oraz za jej duży wkład pracy i poświęcony czas.
Nowej przewodniczącej Bogumile Cykowskiej życzę dużo sukcesów i owocnej
pracy.
Sołtys wsi
Grażyna Czepczor

II Bieg Branicki
nym miejscem w Polsce (a przynajmniej
w województwie), w którym w tym czasie nie świeciło słońce, ale 15 stopni Celsjusza, przy zachmurzonym niebie bez
deszczu i wiatru, to idealna pogoda dla
tego sportu. To wszystko spowodowało,
że w biegu uczestniczyło dwa razy więcej
uczestników niż poprzednio, tzn. w marszu nordic walking 11 osób (z czego
ukończyło 10), a w biegu głównym 22
osoby (ukończyło 21).
W biegu głównym w kategorii open kobiet zwyciężyła Maria Rogacka - Rzepka,
przed Kazimierą Żmijowską oraz Jadwigą Stargowską. W kategorii open mężW sobotę 4 października 2014 roku, na
stadionie Orła Branice odbył się drugi
Bieg Branicki. Organizatorem biegu był
Klub Sportowy Orzeł Branice, wraz
z Pawłem Zagórskim i Michałem Łabusem. W skład zawodów wchodził: marsz
nordic walking na dystansie 5 km. oraz
bieg główny, również na dystansie 5 km.
Impreza była bardzo udana, zwłaszcza że
w odróżnieniu od poprzedniego roku inicjatywę poparło wielu lokalnych sponsorów oraz Urząd Gminy Branice. W organizacji pomogła również pogoda. Co
prawda gmina Branice była chyba jedy12

czyzn, zwyciężył Patryk Muzyk, przed
Jarosławem Haczykiem i Pawłem Zagórskim. Najlepszym braniczaninem okazał
się Paweł Zagórski, drugi był Marian Kawecki a trzeci Michał Łabus. Najlepszą
(i jedyną) braniczanką Kazimiera Żmijowska.
W marszu nordic walking, wśród kobiet
zwyciężyła Stanisława Zyznańska - Sitko, przed Zofią Kowalczyk i Ireną Gaczyńską Wśród mężczyzn zwyciężył Stanisław Sitko, przed Edwardem Czyszczoniem i Piotrem Szymańskim.
Michał Łabus
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
Nr OŚ.6730a.2 -1.2014 z dnia 29. 09. 2014 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka”
na działkach (ewidencyjnych): obręb Wysoka nr: 1/2, 1/5, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 19, 20/1, 47/3, 47/4,
48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 58/2, 59/5, 59/6, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112, 113, 114, 115,
116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/3, 117/4, 119, 121, 122/2, 123, 124/2, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 161, 162,
3, 164, 165, 166, 167, 169, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181/2, 182/1, 182/2, 194/5, 195/2, 196, 197, 198, 200,
201, 202, 203, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 227,
228, 230/1, 262/3, 263/4, 265/1, 267, 270, 271/1, 271/2, 272/1, 273/1, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291, 292,
294/1, 294/2, 295, 301, 302, 315/2, 322/1.
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
7 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na;
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka”
na działkach (ewidencyjnych): obręb Wysoka nr: 1/2, 1/5, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 19, 20/1, 47/3, 47/4,
48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 58/2, 59/5, 59/6, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112, 113, 114, 115,
116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/3, 117/4, 119, 121, 122/2, 123, 124/2, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 169, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181/2, 182/1, 182/2, 194/5, 195/2, 196, 197, 198,
200, 201, 202, 203, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225,
227, 228, 230/1, 262/3, 263/4, 265/1, 267, 270, 271/1, 271/2, 272/1, 273/1, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291,
292, 294/1, 294/2, 295, 301, 302, 315/2, 322/1.
Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest:
Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez
Panią Annę Kruczek.
W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają
możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami.
Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 130Nr.OŚ.6730a.2.2.2014

Branice, 29.09.2014r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie Art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku
Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam
że w dniu 01. 09. 2014r. zostało wszczęte – na wniosek na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek, postępowanie w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, która obejmuje:
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka”
na działkach (ewidencyjnych): obręb Wysoka nr: 1/2, 1/5, 2/1, 2/2, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 19, 20/1, 47/3, 47/4,
48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 58/2, 59/5, 59/6, 66, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112, 113, 114, 115,
116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/3, 117/4, 119, 121, 122/2, 123, 124/2, 154/1, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170/2, 170/3, 170/4, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181/2, 182/1, 182/2, 194/5, 195/2, 196, 197, 198, 200,
201, 202, 203, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 227,
228, 230/1, 262/3, 263/4, 265/1, 267, 270, 271/1, 271/2, 272/1, 273/1, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 289, 290, 291, 292,
294/1, 294/2, 295, 301, 302, 315/2, 322/1.
W związku z tym wyjaśniam, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się w tut. Urzędzie
przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia
i wnioski.
Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach
od 700 do 1300.
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Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Branicach i w miejscowości Branice oraz na stronie internetowej
www.branice.pl zostało wywieszone dnia 29.09.2014r. obwieszczenie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, która obejmuje: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boboluszki, gmina Branice”

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 03 października
2014 roku zostało wywieszone
ogłoszenie o III przetargu ustnym
nieograniczonym do sprzedaży oznaczonej według:
1. działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW
OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz
z udziałem 1/16 części we współwłasności działki
Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
2. działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW
OP1G/00038178/0, położona w Branicach wraz
z udziałem 1/16 części we współwłasności działki
Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
2. Opis nieruchomości:

− obwieszczenie Nr OŚ.6730a.2-1.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 26 września 2014 roku zostało wywieszone
obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży
oznaczonej według:
1. Działka nr 165 o pow. 0.1679 ha opisana w KW OP1G/00025543/6 położona
w miejscowości Jakubowice.
2. Opis nieruchomości:
− Nieruchomość jest niezabudowana, nieużytkowana i zgodnie ze Studium stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i położona we wsi Jakubowice
w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Uzbrojenie techniczne na działce nie
występuje. Działka jest porośnięta trawą i w niewielkiej części drzewami
krzewami dziko rosnącymi. Dojazd z drogi o nawierzchni utwardzonej brukiem kamiennym.
3. Wartość nieruchomości - 16.329,00 zł.
4. Wadium: 1.633,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice, wersja skrócona zostanie umieszczona
na łamach gazety powiatowej Informator Branicki.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice
w dniu 25 września 2014 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 149/22 o pow. 0.2671 ha opisana w KW OP1G/00029038/1 położona w miejscowości Branice, przy ul. Ogrodowej 3A/13
2. Opis nieruchomości:
− Lokal mieszkalny Nr 13 położony w budynku wielorodzinnym Nr 3 A na
IV piętrze o pow. użytkowej: 53,47 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/22 wynoszącym 210/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie
piwniczne o pow. 5,16 m2 działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
3. Wartość lokalu 58.919,91 zł.
4. Cena ułamkowej części działki - 56,09 zł.
5. Koszty przystosowania 560,50 zł
6. Cena nieruchomości łącznie - 59.536,50 zł.
7. Wadium 5.954,00 zł.
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej
Informator Branicki.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
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−

przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane
i położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej,
usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Działki mają powierzchnię wyrównaną, kształt – regularny czworokąt. Uzbrojenie –
sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna występuje
na działkach sąsiednich. Działki posiadają dostęp
do drogi publicznej poprzez działkę nr 149/50
i działkę nr 149/51 opisaną w KW OP1G/00038406/8, na której zostanie ustanowiona
służebność gruntowa przejazdu i przechodu na
rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości
stanowiących działki nr 149/34,149/41 i 149/50
pasem o szerokości 5m wzdłuż granicy z działką
nr 149/16.

3. Wartość n/w nieruchomości:
1/ Działka Nr 149/34 1.637,50 zł.
2/ Działka Nr 149/41 1.637,50 zł.
4. Wadium dla każdej działki wynosi: 328,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność
w formie przetargu.
Przetargi w sprawie n/w nieruchomości odbędą
się w dniu 3 listopada 2014 roku:
1/ Działka Nr 149/34 o godzinie 800.
2/ Działka Nr 149/41 o godzinie 815
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 29 października 2014 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
Gminy 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.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana
się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.bip.gminabranice.pl Gminy Branice i została
wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast wersję skróconą umieszczono na łamach gazety
lokalnej: Informator Branicki.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Informator Branicki

WYBORCO SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ!!!
INFORMUJEMY O NUMERACH, GRANICACH I SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
NOWY PODZIAŁ BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ
W TEGOROCZNYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
JAK RÓWNIEŻ W KOLEJNYCH LATACH
1. W lokalu utworzonym w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach
Szkoła Podstawowa w Branicach ul. Szkolna 8 będą głosować wyborcy z:
Sołectwa Branice: ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Szkolna,
Sołectwa Michałkowice,
Sołectwa Niekazanice, Niekazanice-Kałduny,
Sołectwa Posucice,
sołectwa Wódka.
2. W lokalu utworzonym w Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej
będą głosować wyborcy z:
Sołectwa Boboluszki,
Sołectwa Wysoka.
3. W lokalu utworzonym w Szkole Podstawowej we Włodzieninie
będą głosować wyborcy z:
Sołectwa Dzbańce,
Sołectwa Dzbańce-Osiedle,
Sołectwa Włodzienin,
Sołectwa Włodzienin-Kolonia.
4. W lokalu utworzonym w Szkole Podstawowej w Uciechowicach
będą głosować wyborcy z:
Sołectwa Dzierżkowice,
Sołectwa Gródczany,
Sołectwa Jabłonka,
Sołectwa Jakubowice,
Sołectwa Turków,
Sołectwa Uciechowice,
Sołectwa Wiechowice.
5. W lokalu utworzonym w Świetlicy Wiejskiej w Bliszczycach
będą głosować wyborcy z:
Sołectwa Bliszczyce.
6. W lokalu utworzonym w Świetlicy Wiejskiej w Lewicach
będą głosować wyborcy z:
Sołectwa Jędrychowice,
Sołectwa Lewice.
7. W lokalu utworzonym w Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
Gimnazjum (wejście drzwiami głównymi) ul. Słoneczna 8
będą głosować wyborcy z:
Sołectwa Branice: ul. 1 Maja, ul. Grunwaldzka, ul. Kościelna, ul. Lwowska, ul. Mickiewicza, ul. Młyńska, ul Owocowa, ul. Plac Wolności, ul. Plater, ul. Pocztowa, ul. Prusa, ul. Skłodowskiej, ul. Słowackiego, ul. Spadzista, ul. Szpitalna, ul. Żymierskiego.

WYBORCO PAMIĘTAJ O DOWODZIE OSOBISTYM!!!
Zgodnie z art. 52 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
każdy inny dokument z fotografią, pod warunkiem że ustalenie tożsamości
wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.

We wrześniu 2014r.

Urodzili się
1.
2.
3.
4.

Wojtkiewicz Bartosz - Branice.
Gramatyka Aleksandra - Wysoka.
Maksymowicz Antoni - Turków.
Piwek Laura - Branice.

Długich i szczęśliwych lat życia!

Wstąpili w związek
małżeński
1. Kawik Marzena (Uciechowice)
- Selucha Krzysztof (Borów).
2. Heba Magdalena (Michałkowice)
- Chorąży Jan (Ostrożnica).
3. Deberna Elżbieta (Włodzienin)
- Tomczak Jacek (Głubczyce).
4. Wąsik Wojciech (Dzbańce-Osiedle)
- Mojżesz Aneta (Czyżowice).
5. Brzeszczak Agnieszka (Branice)
- Rudziewicz Krzysztof (Żytkiejmy).
6. Biłka Patrycja (Wódka)
- Łopata Łukasz (Wódka).
7. Kondziołka Anna (Dzbańce-Osiedle)
- Złota Grzegorz (Głubczyce-Sady).

Wielu szczęśliwych
wspólnych lat życia!

Odeszli
1. Semmler Justyna - lat, 28 Michałkowice.
2. Paryna Wacław - lat, 64 Dzbańce DPS.
3. Bąk Anna - lat, 94 Boboluszki.
4. Wołoszczuk Anna - lat, 84 Branice.
5. Krzynowy Ryszard - lat 53 Wiechowice.
6. Śliwińska Genowefa - lat 57 Bliszczyce DPS.
7. Michalik Magdalena - lat 80 Bliszczyce DPS.
8. Synoś Weronika - lat 89 Bliszczyce.
9. Łuczkiewicz Władysław - lat 89
Dzbańce DPS.

Cześć Ich pamięci !
W gminie

Statystyka demograficzna
W naszej gminie jest
6787 mieszkańców,
w tym 3487 kobiet.
We wrześniu 2013 r. było nas
6835 osób.
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